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 الحساباتتقرير مراقبي 

 
 مصر  -الى السادة / مساهمي بنك المؤسسة العربية المصرفية 

 )شركة مساهمة مصرية(           

 
 تقرير عن القوائم المالية

والمتمثلة في  )شركة مساهمة مصرية( مصر -المؤسسة العربية المصرفية  لبنكراجعنا القوائم المالية المرفقة 
وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المنتهية  2016ديسمبر  31الميزانية في 

 في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات.

 
 مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة البنك ، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادالً وواضحاً 
وفى  2008ديسمبر  16بتاريخ  المركزيوفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك 

إلدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية ا
بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادالً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو 

السياسات المحاسبية المالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية  اختيارالخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية 
 مالئمة للظروف.ال
 

 مسئولية مراقب الحسابات
تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير 

بمتطلبات السلوك  االلتزامالمراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير منا 
هامة ومؤثرة  تحريفاتطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية المهني وتخ

. 
 

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم واإلفصاحات في القوائم المالية ، 
ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام  للمراقب شخصيعلى الحكم ال اختيارهاوتعتمد اإلجراءات التي تم 

 اعتبارهوالمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في 
الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام البنك بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات 

، وتشمل عملية كفاءة الرقابة الداخلية في البنكمناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء راي على مراجعة 
المراجعة أيضاً تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة 

 وكذا سالمة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

 
ة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً إلبداء رأينا على القوائم وأننا نرى أن أدل

 المالية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعاله تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي 
، وعن أدائه المالي  2016ديسمبر  31في  )شركة مساهمة مصرية( مصر -المصرفية المؤسسة العربية  لبنك

المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك المالية وتدفقاته النقدية عن السنة 
اللوائح المصرية ذات وفى ضوء القوانين و 2008ديسمبر  16بتاريخ  المصري المركزيالصادرة عن البنك 

  العالقة.
 

 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
ألى من أحكام قانون  – 2016ديسمبر  31 فيخالل السنة المنتهية  – بصورة هامة لم يتبين لنا مخالفة البنك

 .2003لسنة  88والنقد رقم  المصرفيوالجهاز  المركزيالبنك 
 

منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت يمسك البنك حسابات مالية 
 القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

 
والئحته التنفيذية  1981لسنة  159البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 

 دفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.متفقة مع ما هو وارد ب

 
 

 19/3/2017القاهرة في : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مراقبا الحسابات

 

 عبد العزيز حجازيمحمد  دكتور/ حلمي ظعلي عبد الحاف
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 الميزانية
 2016 ديسمبر 31في 
 
 
 31/12/5201 13/12/6201 إيضاح 
    
 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه  

    األصول
 743 313 1 497 097 (15) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 

 3 798 628 2 274 802 (16) أرصدة لدى البنوك
 1 870 489 3 491 886 (17)  زانةأذون الخ
 2 590 012 4 183 860 (18) للعمالء وتسهيالت قروض

    ماليةاستثمارات 
 703 270 167 044 (19) متاحة للبيع  -
 12 449 880 300 (19) محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -

 2 105 2 370 (20) أصول غير ملموسة
 288 265 454 777 (21) رىأصول أخ

 88 601 85 183 (22) ثابتةأصول 

 10 097 132 13 037 319  األصول إجمالي 

    الملكيةااللتزامات وحقوق 
     االلتزامات

 722 143 826 981 (23) أرصدة مستحقة للبنوك 
 7 754 093 10 294 530 (24) ودائع العمــــالء

 247 556 426 147 (25) أخرى التزامات
 34 523 44 021 (26) مخصصات 

 2 978 4 730 (27)  التزامات ضريبة مؤجلة 

 8 761 293 11 596 409  االلتزامات إجمالي

    
     الملكيةحقوق 

 700 000 700 000 (28) رأس المال المدفــوع 
 489 908 551 465 (29) احتياطيات

 145 931 189 445  (30) )متضمنة صافي أرباح الفترة / العام( أرباح محتجزة

 1 335 839 1 440 910   الملكيةحقوق إجمالي 

 10 097 132 13 037 319   الملكيةوحقوق  إجمالي االلتزامات

 
 
 
 

العضو المنتدب والرئيس  مراقبا الحسابات
 التنفيذي

 رئيس مجلس اإلدارة

   
   

 خالد سعيد كعواند/  أكرم يوسف تيناوي عبد العزيز حجازيمحمد  دكتور/    علي عبد الحافظ حلمي 
 
 
 
 
 
 

  

         

 .من القوائم المالية وتقرأ معها  أال يتجز( جزء 37( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )  -
 . )مرفق(مراقبي الحسابات تقرير   -
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 قائمة الدخل
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 
 

            السنة المالية المنتهية فيعن  
 13/12/5201 13/12/2016 إيضاح                                             

    

 مصري جنيه ألف مصري جنيه ألف  

 735 544 980 071  المشابهة واإليراداتعائد القروض 
 (389 378) (481 256)  والتكاليف المشابهةتكلفة الودائع 

 346 166 498 815 (6)  الدخل من العائد صافى 
    
    

 100 081 124 146  إيرادات األتعاب والعموالت

 (22 853) (27 033)  مصروفات األتعاب والعموالت  

 77 228 97 113 (7) األتعاب والعموالت الدخل من صافى
    

    
 265  498 (10) توزيعات أرباح

 2 017 4 033 (19) أرباح االستثمارات المالية
 2 931 9 356 (8) صافى دخل المتاجرة 

 10 200 (82 980) (11)  إيرادات تشغيل أخرى
 (21 704) 4 405 (12) عن خسائر االئتمان اضمحالل عبء

 (219 886) (297 530) (9) مصروفات إدارية

 197 217 233 710  قبل ضرائب الدخل صافي األرباح
    

 (70 277) (81 590) (13) ضرائب الدخلمصروفات 

    

 126 940 152 120  الفترة أرباحصافى 

    

 1.680 1.661 (14) نصيب السهم في األرباح
 

  
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى
  
  

 د/ خالد سعيد كعوان أكرم يوسف تيناوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوائم المالية وتقرأ معها .من يتجزأ  ( جزء ال37( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )  -
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 التغير في حقوق الملكيةقائمة 
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

                                                                                     
 
 
 
 

  (مصري ألف جنيه)        
  

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى
  
  

 د/ خالد سعيد كعوان أكرم يوسف تيناوي

 
 
 
 
 
 من القوائم المالية وتقرأ معها .يتجزأ  ( جزء ال37( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )   -

 احتياطيات رأس المال البيــــــــان
األرباح 
 اإلجمالي المحتجزة

 1 220 173 123 225 396 948 700 000 1/1/2015الرصيد في 

 - (95 574) 95 574 - المحول من األرباح المحتجزة الى االحتياطيات

 (7 713) (7 713) - - األرباح الموزعة

 (3 561) - (3 561) - صافى التغير في االستثمارات المالية المتاحة للبيع

 - (947) 947 - المحول إلى احتياطي مخاطر بنكية واألرباح المحتجزة
 126 940 126 940 - - عامصافى أرباح ال

 1 335 839 145 931 489 908 700 000 31/12/2015الرصيد في 

 1 335 839 145 931 489 908 700 000 1/1/2016الرصيد في 

 - (100 006) 100 006 - االحتياطياتالمحول من األرباح المحتجزة الى 

 (8 370) (8 370) - - األرباح الموزعة

 (9 366) - (9 367) - صافى التغير في االستثمارات المالية المتاحة للبيع

لمحولة الى صاااااااافى التغير في االساااااااتثمارات المالية ا
 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 (312 29) - (313 29) 

 - (230) 230  المحول إلى احتياطي مخاطر بنكية 

 152 120 152 120 - - صافى أرباح العام

 1 440 910 189 445 551 465 700 000 31/12/2016الرصيد في 
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 قائمة التدفقات النقدية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 13/12/2016 13/12/5201 
 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 197 217 233 710 األرباح قبل الضرائب صافي 

    األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيلصافي تعديالت لتسوية 

 957 (1 305) استهالك عالوة سندات

 8 690 8 512 واستهالكإهالك 

 21 704 (4 405) األصولاضمحالل  عبء
 166 494 متحصالت من ديون سبق اعدامها

 (10 538) (15 914) القروض اضمحاللالمستخدم من 

 8 477 1 365 المخصصات  عبء

 (10 957) (3 584) القروض اضمحاللالمستخدم من المخصصات بخالف 

 197 1 756 القروض  اضمحاللفروق إعادة تقييم المخصصات بالعمالت األجنبية بخالف 

 - 36 533 مصروفات غير نقدية

 - (199) أصول ثابتةأرباح بيع 

 (22 901) - فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع الناتجة من تغير سعر الصرف

أنشغغغغغغغطة  الناتجة من وااللتزاماتاألصغغغغغغغول  فيأرباح التشغغغغغغغغيل قبل التغيرات 
 التشغيل

963 256 012 193 

   األصول  فيص ) الزيادة ( قصافى الن

 41 242 (642 673) ودائع لدى البنوك

 461 600 (1 523 991) ةأذون خزان

 (486 481) (1 574 033) وتسهيالت العمالءقروض 
 2 383 (45 218) أصول أخرى 

   االلتزامات فيصافى الزيادة ) النقص ( 

 280 106 104 838 أرصدة مستحقة للبنوك 

 1 575 994 2 540 437 ودائع العمالء

 50 919 132 607 أخرى  التزامات

 (62 637) (60 416) مسددةالدخل الضرائب 

 2 056 138 (811 486)                                       أنشطة التشغيل الناتجة من ) المستخدمة في ( صافى التدفقات النقدية

    االستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة 

 (74 088) (126 654) مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع 
 - 199 بيع أصول ثابتة متحصالت من

 (214 163) (494 007) مشتريات استثمارات مالية متاحة للبيع

 610 895 125 008 متحصالت من استرداد استثمارات مالية متاحة للبيع

 322 644 (495 454)                     أنشطة االستثمار  ( الناتجة منالمستخدمة في)صافى التدفقات النقدية

   التمويلالتدفقات النقدية من أنشطة 

 (7 713) (8 370) توزيعات األرباح المدفوعة

 (7 713) (8 370)                         أنشطة التمويل           منصافى التدفقات النقدية 

 2 371 069 (1 315 310) فترة               الحكمها خالل  فيالنقدية وما  فيالزيادة نقص( ال) صافى

 1 498 449 3 869 518  بداية الفترة فيحكمها  فيرصيد النقدية وما 

 3 869 518 2 554 208 الفترةنهاية  فيحكمها  فيرصيد النقدية وما 
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 قائمة التدفقات النقدية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 13/12/2016 13/12/5201 
 مصري ألف جنيه  مصري ألف جنيه 

    -: حكمها فيما يلى فيوتتمثل النقدية وما 
 743 313 1 497 097  المركزينقدية وأرصدة لدى البنك 

 3 798 628 2 274 802 أرصدة لدى البنوك
 1 870 489 3 491 886 أذون خزانة

 (540 208) (815 097) أرصدة لدى البنك المركزي في اطار نسبة االحتياطي اإللزامي
 (132 215) (500 000) لدى البنوك استحقاق اكثر من ثالثة شهور ودائـــع

 (1 870 489) (3 394 480) أكثر من ثالثة شهور  استحقاقأذون خزانة 

 3 869 518 2 554 208 هاحكم فيالنقدية وما إجمالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة التنفيذيالعضو المنتدب والرئيس 
  
  

 د/ خالد سعيد كعوان يوسف تيناوي أكرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها 37( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )   -
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 قائمة التوزيعات المقترحة لألرباح 
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 

 13/12/2016 13/12/5201 
   
  مصري ألف جنيه  مصري ألف جنيه 

 126 940 152 120  صافى أرباح السنة ) من واقع قائمة الدخل (
   يخصم :

 - (199) أرباح أصول ثابتة محولة لالحتياطي الرأسمالي طبقاً ألحكام القانون
 (947) (230) احتياطي المخاطر البنكية العام

 125 993 151 691 صافى أرباح العام القابلة للتوزيع
   يضاف :

 19 938 37 555 أرباح محتجزة في أول السنة المالية

 145 931 189 246 اإلجمالي

   يوزع كاآلتي: 
 12 694 15 192 احتياطي قانوني

 87 312 94 808 احتياطي عام
 - - توزيعات المساهمين

 7 925 32 426 حصة العاملين
 445 3 002 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 37 555 43 818 محتجزة في أخر السنة الماليةأرباح 

 145 931 189 246 اإلجمالي

 
 

تحت  2016ديسااااامبر  31تم إعداد قائمة التوزيعات المقترحة لألرباح عن السااااانة المالية المنتهية في  -
 اعتماد الجمعية العامة للبنك . 
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في عن 

 معلومات عامة   - 1
 
وتعديالته  االستثمارطبقاً ألحكام قانون  1982أغسطس  21بتاريخ  شركة مساهمة مصرية البنكأسس ت  

تم تعديل اسم البنك و(  شركة مساهمة مصريةوأعمال باسم بنك مصر العربي االفريقي )  استثماركبنك 
( وذلك ضمن تعديالت شركة مساهمة مصرية  مصر ) –ليصبح / بنك المؤسـسة العربية المصرفية 

 االستثماروالمنشور بصحيفة  2000لسنة  788رقم  الوزاريللبنك الصادر بها القرار  األساسيالنظام 
الرئيسي للبنك في المركز ويقع  في جمهورية مصر العربية 18/4/2000الصادر بتاريخ  3261العدد 

 محافظة القاهرة.
 

خدمات المؤسسات والتجزئة  (شركة مساهمة مصرية  )مصر  –المؤسسة العربية المصرفية يقدم بنك  
 530فرعاً ويوظف أكثر من  28المصرفية واالستثمار في جمهورية مصر العربية والخارج من خالل 

 موظفاً في تاريخ الميزانية .
 

. )وللجمعية العامة للمساهمين 2016مارس  19تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في 
   الحق في تعديل تلك القوائم بعد اصدارها( 

 سبيةالسياسات المحا ملخص  - 2
 
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية ، وقد تم إتباع هذه السياسات   

 بثبات لكل السنوات المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك . 
 

 أسس إعداد القوائم المالية  -أ  
    ً المالية للبنوك واسس االعتراف لقواعد اعداد وتصوير القوائم يتم إعداد القوائم المالية وفقا

، وعلى  2008ديسمبر  16البنك المركزي المصري بتاريخ  ةمن مجلس إدار المعتمدة والقياس
أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة تقييم األصول وااللتزامات المالية بغرض المتاجرة ، 

ة من خالل األرباح والخسائر واألصول وااللتزامات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادل
 .واالستثمارات المالية المتاحة للبيع ، وجميع عقود المشتقات المالية

  

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

لقطاع الجغرافي يرتبط بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى . وا
بتقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك 

 المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في بيئة اقتصادية مختلفة .
 

 العمالت األجنبية ترجمة - ج
 عملة التعامل والعرض  1ج/

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

 
 بالعمالت األجنبية واألرصدة المعامالت   2ج/

وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل  المصريتُمسك حسابات البنك بالجنيه   -
تاريخ تنفيذ المعاملة ، ويتم  فيعلى أساس أسعار الصرف السارية  المالية الفترة

ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى  وااللتزاماتإعادة تقييم أرصدة األصول 
ويتم ذلك التاريخ ،  فيعلى أساس أسعار الصرف السارية  المالية الفترةنهاية  في

قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت  في االعتراف
 -وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية :
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صافى دخل المتاجرة أو صافى الدخل من األدوات المالية المبوبة عند نشأتها  * 

بغرض  االلتزاماتبالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر لألصول / 
من خالل األرباح قيمة العادلة المتاجرة أو تلك المبوبة عند نشأتها بال

 والخسائر بحسب النوع . 
 
 إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود .  * 

 
القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت  فييتم تحليل التغيرات   -

متاحة للبيع ) أدوات دين ( ما بين فروق تقييم نتجت  استثماراتاألجنبية المصنفة 
التكلفة المستهلكة لألداة وفروق نتجت عن تغيير أسعار الصرف  فيعن التغيرات 

قائمة  في االعترافالسارية وفروق نتجت عن تغيير القيمة العادلة لألداة ، ويتم 
ة ضمن عائد القروض التكلفة المستهلك فيالدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغييرات 

بند إيرادات )  فيوبالفروق المتعلقة بتغيير أسعار الصرف واإليرادات المشابهة 
ضمن حقوق الملكية بفروق التغيير  االعترافمصروفات ( تشغيل أخرى، ويتم 

 مالية متاحة  للبيع ( .  استثماراتالقيمة العادلة /  احتياطيالقيمة العادلة )  في
 
قييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح تتضمن فروق الت  -

والخسائر الناتجة عن تغير القيمة العادلة مثل أدوات حقوق الملكية المحتفظ 
بفروق التقييم  االعترافبها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم 

حة للبيع ضمن مالية متا استثماراتالناتجة عن أدوات حقوق الملكية المصنفة 
 حقوق الملكية . فيالقيمة العادلة  احتياطي

 

 األصول المالية - د
 : يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية 
ومديونيات  أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ، وقروض  

االستحقاق ، واستثمارات مالية متاحة للبيع ، واستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ 
 ، وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف استثماراتها عند االعتراف األولي .

 

 األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 1د/
تم تبويبها  التيأصول مالية بغرض المتاجرة ، واألصول  : تشمل هذه المجموعة  

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .  عند نشأتها
 

يتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمل   -
األجل القصير أو إذا كانت تمثل  فيقيمتها بصفة أساسية بغرض بيعها 

جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً وكان هناك دليل على 
األجل القصير كما  فيمعامالت فعلية حديثة تشير إلى الحصول على أرباح 

يتم تصنيف المشتقات على أنها بغرض المتاجرة إال إذا تم تخصيصها على 
 أنها أدوات تغطية . 

 

يتم تبويب األصول المالية عند نشأتها على أنها بالقيمة العادلة من خالل   
 األرباح والخسائر في الحاالت التالية :
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ق ذو عندما يقلل ذلك تضارب القياس الذي قد ينشأ إذا تم معالجة المشت *

العالقة على أنه بغرض المتاجرة في الوقت الذي يتم فيه تقييم األداة 
المالية محل المشتق بالتكلفة المستهلكة بالنسبة للقروض والتسهيالت 

 للبنوك والعمالء وأدوات الدين المصدرة .
مثل االستثمارات في أدوات حقوق الملكية  االستثماراتعند إدارة بعض  *

 ً االستثمار أو إدارة المخاطر  الستراتيجيةوتقييمها بالقيمة العادلة وفقا
وإعداد التقارير عنها لإلدارة العليا على هذا األساس ، يتم عندها تبويب 

 على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. االستثماراتتلك 
لمالية ، مثل أدوات الدين المحتفظ بها التي تحتوي على واحد األدوات ا *

أو أكثر من المشتقات الضمنية التي تؤثر بشدة على التدفقات النقدية ، 
فيتم تبويب تلك األدوات على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 والخسائر .
 

ة العادلة يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم -
للمشتقات المالية التي يتم إدارتها باالرتباط مع أصول أو التزامات مالية 
مبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك في قائمة 
الدخل " بند صافي الدخل من األدوات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة 

 . العادلة من خالل األرباح  والخسائر "
 

إعادة تبويب أية مشتقة مالية من مجموعة األدوات المالية المقيمة  مال يت -
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك أثناء فترة االحتفاظ بها أو 
سريانها ، كما ال يتم إعادة تبويب أية أداه مالية نقالً من مجموعة األدوات 

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

 خالل األرباح والخسائر .
 

 القروض والمديونيات 2د/
ست متداولة في تمثل أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد ولي 

 :سوق نشطة فيما عدا
 

ينوي البنك بيعها فوراً أو في مدى زمني قصير ، يتم تبويبها األصول التي  -
في هذه الحالة ضمن األصول بغرض المتاجرة ، أو التي تم تبويبها عند 

 نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .
 .ة للبيع عند االعتراف األولي بهااألصول التي بوبها البنك على أنها متاح -
لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره  األصول التي -

 األصلي فيها ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة االئتمانية .
 
 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقالمالية  االستثمارات 3د/
تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصوالً مالية غير   

محدد ولدى إدارة  استحقاقمشتقة ذات مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد وتاريخ 
بها حتى تاريخ استحقاقها ، ويتم إعادة تبويب  االحتفاظالبنك النية والقدرة على 

ذا باع البنك مبلغ هام من األصول المالية كل المجموعة على أنها متاحة للبيع إ
 حاالت الضرورة . باستثناءالمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
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 المتاحة للبيعالمالية  االستثمارات 4د/
تمثل االستثمارات المالية المتاحة للبيع أصوالً مالية غير مشتقة تكون هناك النية   

لالحتفاظ بها لمدة غير محددة وقد يتم بيعها استجابة للحاجة إلى السيولة أو 
 أسعار العائد أو الصرف أو األسهم . فيالتغيرات 

 
 ويتبع ما يلى بالنسبة لألصول المالية :

تاريخ المتاجرة  فييتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية   -
وهو التاريخ الذى يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل وذلك بالنسبة لألصول المبوبة بالقيمة 

قاق العادلة من خالل األرباح والخسائر واالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستح
 واالستثمارات المالية المتاحة للبيع . 

 
ال يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل  التيأوالً باألصول المالية  االعترافيتم  -

باألصول  االعترافاألرباح والخسائر بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة ويتم 
قيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك بالقيمة يتم تبويبها عند نشأتها بال التيالمالية 

 العادلة فقط مع تحميل تكاليف المعاملة على قائمة الدخل بند صافى دخل المتاجرة . 
 
الحصول على  في التعاقدييتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهى فترة سريان الحق   -

بنك معظم المخاطر والمنافع المرتبطة أو عندما يحول ال الماليتدفقات نقدية من األصل 
عندما تنتهى إما بالتخلص منها أو إلغائها  االلتزاماتبالملكية إلى طرف أخر ويتم استبعاد 

 أو انتهاء مدتها التعاقدية . 
 
المالية المتاحة للبيع واألصول المالية  االستثماراتيتم القياس الحقاً بالقيمة العادلة لكل من   -

 للقروض والمديونيات يمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وبالتكلفة المستهلكةالمبوبة بالق
 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق .  لالستثماراتو

 
القيمة العادلة  فيقائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات  في االعترافيتم   -

 التيالفترة  فيل األرباح والخسائر وذلك لألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خال
حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة عن  فيمباشرة  االعترافتحدث فيها بينما يتم 

المالية المتاحة للبيع وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل  لالستثماراتالقيمة العادلة  فيالتغيرات 
 التيقائمة الدخل باألرباح والخسائر المتراكمة  في االعترافقيمته عندها يتم  اضمحاللأو 

 بها ضمن حقوق الملكية .  االعترافسبق 
 
قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسائر  في االعترافيتم   -

العمالت األجنبية الخاصة باألصول ذات الطبيعة النقدية المبوبة متاحة للبيع ، وكذلك يتم 
قائمة الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة  في االعتراف

 تحصيلها .  فيللبيع عندما ينشأ الحق للبنك 
 
أسااواق نشااطة على أساااس  فيالمعلن عن أسااعارها  لالسااتثماراتيتم تحديد القيمة العادلة   - 

أو لم  الماليناك سااوق نشااطة لألصاال أما إذا لم تكن ه Bid Priceأسااعار الطلب الجارية 

أحد أساااااااليب التقييم  باسااااااتخدامتتوافر أسااااااعار الطلب الجارية، فيحدد البنك القيمة العادلة 
ويتضاامن ذلك اسااتخدام معامالت محايدة حديثة أو تحليل التدفقات النقدية المخصااومة ، أو 

قبل المتعاملين  نماذج تسااااااعير الخيارات أو طرق التقييم األخرى شااااااائعة االسااااااتخدام من
بالساااااااوق وإذا لم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة 

 القيمة . في اضمحالل أيللبيع ، يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم 
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المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع  المالييقوم البنك بإعادة تبويب األصل   -

المديونيات )سندات أو قروض( نقالً عن مجموعة والذى يسرى عليه تعريف القروض 
األدوات المتاحة للبيع إلى مجموعة القروض والمديونيات أو األصول المالية المحتفظ بها 

وذلك عندما تتوافر لدى البنك النية والقدرة  –كل حسب األحوال اق حتى تاريخ االستحق
بهذه األصول المالية خالل المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق وتتم  االحتفاظعلى 

تاريخ إعادة التبويب ، ويتم معالجة أية أرباح أو خسائر  فيإعادة التبويب بالقيمة العادلة 
بها سابقاً ضمن حقوق الملكية وذلك على النحو  االعترافم ت التيمتعلقة بتلك األصول 

 :  التالي
ثابت يتم استهالك  استحقاقالمعاد تبويبه الذى له تاريخ  الماليحالة األصل  في  - 1

المحتفظ به حتى تاريخ  لالستثمار المتبقياألرباح أو الخسائر على مدار العمر 
فرق بين القيمة على أساس  أيالك ويتم استه الفعلياالستحقاق بطريقة العائد 

 المتبقيالتكلفة المستهلكة والقيمة على أساس تاريخ االستحقاق على مدار العمر 
قيمة األصل  اضمحالل، وفى حالة  الفعليطريقة العائد  باستخدام الماليلألصل 

بها مباشرة ضمن  االعترافبأية أرباح أو خسائر سبق  االعترافالحقاً يتم  المالي
 األرباح والخسائر .  فيحقوق الملكية 

 
ثابت تظل األرباح أو الخسائر  استحقاقالذى ليس له تاريخ  الماليفي حالة األصل   - 2

بها  االعترافضمن حقوق الملكية حتى بيع األصل أو التصرف فيه ، عندئذ يتم 
 االعترافالحقاً يتم  يالمالقيمة األصل  اضمحاللاألرباح والخسائر وفى حالة  في

األرباح  فيبها مباشرة ضمن حقوق الملكية  االعترافبأية أرباح أو خسائر سبق 
 والخسائر. 

 
إذا قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات فيتم تسوية القيمة الدفترية لألصل  -

ية والتقديرات المعدلة على المالي )أو مجموعة األصول المالية( لتعكس التدفقات النقدية الفعل
أن يتم إعادة حساب القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
المقدرة بسعر العائد الفعلي لألداة المالية يتم االعتراف بالتسوية كإيراد أو مصروف في 

 األرباح والخسائر .
 

تبويب أصل مالي طبقاً لما هو مشار إليه وقام البنك  في جميع األحوال إذا قام البنك بإعادة  -
في تاريخ الحق بزيادة تقديراته للمتحصالت النقدية المستقبلية نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده 
من هذه المتحصالت النقدية ، يتم االعتراف بتأثير هذه الزيادة كتسوية لسعر العائد الفعلي 

وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل في تاريخ التغير وذلك من تاريخ التغير في التقدير 
 في التقدير.

 

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

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

 

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

 حكومية أخرى . 
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 ومصروفات العائدإيرادات  -  و
يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند " عائد القروض واإليرادات المشابهة أو " تكلفة  

الودائع والتكاليف المشابهة " بإيرادات ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائد الفعلي 
التي تم  لجميع األدوات المالية التي تحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو

 تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .
 

وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع  
إيرادات العائد أو مصاريف العائد على مدار عمر األداة المتعلقة بها . ومعدل العائد 

ستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو الفعلي هو المعدل الذي ي
تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة المالية ، أو فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسباً وذلك 
للوصول بدقة الى القيمة الدفترية ألصل أو التزام مالي . وعند حساب معدل العائد الفعلي 

النقدية باألخذ في االعتبار جميع شروط عقد األداة المالية ، يقوم البنك بتقدير التدفقات 
)مثل خيارات السداد المبكر( ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية ، 
وتتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي 

 تكلفة المعاملة أية عالوات أو خصومات. تعتبر جزءاً من معدل العائد الفعلي ، كما تتضمن
 

وعند تصنيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أو مضمحلة بحسب الحالة ال  
يتم االعتراف بإيرادات العائد الخاص بها ويتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم 

 وذلك وفقاً لما يلي :المالية ، ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقاً لألساس النقدي 
 

عندما يتم تحصيلها وذلك بعد استرداد كامل المتأخرات بالنسبة للقروض االستهالكية  -
 روض الصغيرة لألنشطة االقتصادية.والعقارية لإلسكان الشخصي والق

بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يتبع األساس النقدي أيضاً حيث يعلى العائد  -
من أقساط  %25اً لشروط عقد الجدولة على القرض لحين سداد المحسوب الحقاً وفق

الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفي حالة استمرار العميل في االنتظام يتم إدراج 
العائد المحسوب على رصيد القرض القائم باإليرادات )العائد على رصيد الجدولة 

درج باإليرادات إال بعد سداد المنتظمة( دون العائد المهمش قبل الجدولة الذي ال ي
 كامل رصيد القرض في الميزانية قبل الجدولة .

 
 إيرادات األتعاب والعموالت -ح 

يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية  
الخدمة ويتم إيقاف االعتراف بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو 
المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة ، حيث يتم قيدها في سجالت هامشية خارج 
ً لألساس النقدي عندما يتم  القوائم المالية ، ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا

( بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزءاً مكمالً و/2االعتراف بإيرادات العائد وفقاً لما ورد ببند )
لألصل المالي بصفة عامة يتم معالجتها باعتبارها تعديالً لمعدل العائد الفعلي للعائد الفعلي 

. 
 

ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم  
سحب هذه القروض وذلك على اعتبار أن أتعاب االرتباط التي يحصل عليها البنك تعتبر 

ً عن التدخل المستمر  القتناء األداة المالية ، ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل تعويضا
العائد الفعلي على القرض ، وفي حالة انتهاء فترة االرتباط دون إصدار البنك للقرض يتم 

 االعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات عند انتهاء فترة سريان االرتباط .
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ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن  
اإليراد عند االعتراف األولي ويتم االعتراف بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن 

من القرض أو كان اإليرادات عند استكمال عملية الترويج وعدم احتفاظ البنك بأية جزء 
 البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد الفعلي المتاح للمشاركين اآلخرين .

 
ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة 

مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية  –في التفاوض على معاملة لصالح طرف أخر 
وذلك عند استكمال المعاملة المعنية . ويتم االعتراف  –أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت 

بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي 
لمالي وخدمات الحفظ على مدار أداء الخدمة . ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط ا

 التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مدار الفترة يتم أداء الخدمة فيها .
 
 إيرادات توزيعات األرباح -ط 

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

 البيع واعادة الشراءلبيع واتفاقيات وإعادة ا الشراءاتفاقيات      -ه
 

األدوات المالية الُمباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول مضافة  عرضيتم 
)  االلتزام عرضويتم  بالميزانية وأوراق حكومية أخرى الى أرصدة أذون الخزانة

 وأوراق حكومية أخرى مخصوماً من أرصدة أذون الخزانة(  اتفاقيات الشراء واعادة البيع
ويتم االعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر اعادة الشراء على أنه عائد يُستحق الميزانية ب

 على مدار مدة االتفاقيات باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي .  
 

 اضمحالل األصول المالية -ي 
 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة  1ي/

يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على  
اضمحالل أحد األصول المالية أو مجموعة من األصول المالية ، ويعد األصل 
المالي أو المجموعة من األصول المالية مضمحلة ويتم تحمل خسائر االضمحالل 

ة لحدث أو أكثر من عندما يكون هناك دليل موضوعي على االضمحالل نتيج، 
( Loss eventاألحداث التي وقعت بعد االعتراف األولى لألصل )حدث الخسارة 

وكان حدث الخسارة يؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل المالي أو 
 لمجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها .

 
على لتحديد وجود دليل موضوعي  وتتضمن المؤشرات التي يستخدمها البنك  

 : خسائر االضمحالل أيا مما يلي
 

 صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين .  *
 مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد . *
توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوي تصفية أو إعادة هيكل التمويل   *

 الممنوح له .
 للمقترض .تدهور الوضع التنافسي  *
قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه  *

 امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها في الظروف العادية .
 اضمحالل قيمة الضمان . *
 تدهور الحالة االئتمانية .  *
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ومن األدلة الموضوعية على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالية وجود        
بيانات واضحة تشير الى انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية 
المتوقعة من هذه المجموعة منذ االعتراف األولى على الرغم من عدم إمكانية 

زيادة عدد حاالت اإلخفاق ذلك االنخفاض لكل أصل على حدة ، ومثال تحديد هذا 
 في السداد بالنسبة ألحد المنتجات المصرفية .

 

 
ويقوم البنك بتقدير الفترة ما بين وقوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظة محددة  

 وتتراوح هذه الفترة بصفة عامة بين ثالثة الى اثنى عشر شهراً .
 

بنك أوال بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االضمحالل لكل كما يقوم ال 
أصل مالي على حده إذا كان ذو أهمية منفرداً ، ويتم التقدير على مستوى إجمالي 
أو فردي لألصول المالية التي ليس لها أهمية منفردة ، وفي هذا المجال يراعى ما 

 يلي :
 

موضوعي على اضمحالل أصل مالي تم إذا حدد البنك أنه ال يوجد دليل  -
دراسته منفرداً ، سواء كان هاماً بذاته أم ال ، عندها يتم إضافة هذا األصل 
مع األصول المالية التي لها خصائص خطر ائتماني مشابهة ثم يتم تقييمها 

 معاً لتقدير االضمحالل وفقاً لمعدالت اإلخفاق التاريخية .
 

موضوعي على اضمحالل أصل مالي ، عندها  إذا حدد البنك أنه يوجد دليل -
يتم دراسته منفرداً لتقدير االضمحالل ، وإذا نتج عن الدراسة وجود خسائر 
اضمحالل ، ال يتم ضم األصل الى المجموعة التي يتم حساب خسائر 

 اضمحالل لها على أساس مجمع .
 
ضم إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم عندئذ  -

 األصل الى المجموعة .
 

ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل  
وبين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ، وال يدخل في ذلك خسائر 
االئتمان المستقبلية التي لم يتم تحملها بعد ، مخصومة باستخدام معدل العائد الفعلي 
األصلي لألصل المالي . ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل باستخدام حساب 
مخصص خسائر االضمحالل ويتم االعتراف بعبء االضمحالل عن خسائر 

 االئتمان في قائمة الدخل .
 

وإذا كان القرض أو االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق يحمل معدل عائد 
م المستخدم لقياس أية خسائر اضمحالل هو معدل متغير ، عندها يكون سعر الخص

العائد الفعلي وفقاً للعقد عند تحديد وجود دليل موضوعي على اضمحالل األصل 
. ولألغراض العملية ، قد يقوم البنك بقياس خسائر اضمحالل القيمة على أساس 

ة القيمة العادلة لألداة باستخدام أسعار سوق معلنة ، وبالنسبة لألصول المالي
تقبلية المتوقعة من المضمونة ، يراعى إضافة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المس

، وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمان بعد خصم األصل المالي
 المصاريف المتعلقة بذلك .
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وألغراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمالي ، يتم تجميع األصول المالية 
في مجموعات متشابهة من ناحية خصائص الخطر االئتماني ، أي على أساس 
عملية التصنيف التي يجريها البنك أخذاً في االعتبار نوع األصل والصناعة 

ت والعوامل األخرى ذات والموقع الجغرافي ونوع الضمان وموقف المتأخرا
الصلة . وترتبط تلك الخصائص بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعات من 
تلك األصول لكونها مؤشراً لقدرة المدينين على دفع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط 

 التعاقدية لألصول محل الدراسة .
 

على أساس معدالت اإلخفاق وعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول المالية 
التاريخية ، يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة على أساس التدفقات 
النقدية التعاقدية لألصول في البنك ومقدار الخسائر التاريخية لألصول ذات 
خصائص خطر االئتمان المشابهة لألصول التي يحوزها البنك ويتم تعديل مقدار 

ية على أساس البيانات المعلنة الحالية بحيث تعكس أثر األحوال الخسائر التاريخ
الحالية التي لم تتوافر في الفترة التي تم خاللها تحديد مقدار الخسائر التاريخية 
وكذلك إللغاء آثار األحوال التي كانت موجودة في الفترات التاريخية ولم تعد 

 موجودة حالياً .
 

ت التغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة من ويعمل البنك على أن تعكس توقعا 
األصول المالية مع التغيرات في البيانات الموثوق بها ذات العالقة من فترة الى 
أخرى ، مثال لذلك التغيرات في معدالت البطالة ، وأسعار العقارات ، وموقف 
التسديدات وأية عوامل أخرى تشير الى التغيرات في احتماالت الخسارة في 

ويقوم البنك بإجراء مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات  ، مجموعة ومقدارهاال
 المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية .

 
 حتي تاريخ االستحقاقوالمحتفظ بها  االستثمارات المالية المتاحة للبيع  2/ي

يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على  
اضمحالل أحد أو مجموعة من األصول المالية المبوبة ضمن استثمارات مالية 
متاحة للبيع أو استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق ، وفى حالة 
االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع ، يؤخذ في االعتبار 

لألداة ألقل من قيمتها الدفترية ، وذلك  االنخفاض الكبير أو الممتد في القيمة العادلة
 عند تقدير ما إذا كان هناك اضمحالل في األصل .

من تكلفة القيمة الدفترية ، ويعد االنخفاض ممتداً  %10االنخفاض كبيراً إذا بلغ ف
إذا استمر لفترة تزيد عن تسعة أشهر ، وإذا توافرت األدلة المشار إليها يتم ترحيل 

من حقوق الملكية ويعترف بها في قائمة الدخل، وال يتم رد  الخسارة المتراكمة
اضمحالل القيمة الذي يعترف به بقائمة الدخل فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية 
إذا حدث ارتفاع في القيمة العادلة الحقاً أما إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات الدين 

االرتفاع بموضوعية بحدث وقع المبوبة متاحة للبيع ، وكان من الممكن ربط ذلك 
بعد االعتراف باالضمحالل في قائمة الدخل ، يتم رد االضمحالل من خالل قائمة 

 الدخل .
 

 األصول غير الملموسة - ك 
 برامج الحاسب اآللي 1/ك

يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاسب اآللي  
تكبدها . ويتم االعتراف كأصل غير ملموس كمصروف في قائمة الدخل عند 

بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سيطرة البنك ومن المتوقع 
أن يتولد عنها منافع اقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر من سنة . وتتضمن 
المصروفات المباشرة تكلفة العاملين في فريق تطوير البرامج باإلضافة الى نصيب 

 المصروفات العامة ذات العالقة .مناسب من 
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اآللي المعترف بها كأصل على مدار الفترة  الحاسبويتم استهالك تكلفة برامج 

 سنوات . خمسالمتوقع االستفادة منها فيما ال يزيد عن 
 

 األصول الثابتة  - ل
تتمثل األراضي والمباني بصفة أساسية في مقار المركز الرئيسي والفروع والمكاتب .  

ً اإلهالك وخسائر االضمحالل .  وتظهر جميع األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناقصا
 وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة .

 
قات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً ويتم االعتراف بالنف 

مستقالً ، حسبما يكون مالئماً ، وذلك عندما يكون محتمالً تدفق منافع اقتصادية مستقبلية 
مرتبطة باألصل الى البنك وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة موثوق بها . ويتم 

ح في الفترة التي يتم تحملها ضمن مصروفات تحميل مصروفات الصيانة واإلصال
 التشغيل األخرى .

 
طريقة استخدام ب األخرى ألصول الثابتةلهالك حساب اإليتم ال يتم إهالك األراضي ، و 

لتوزيع التكلفة بحيث تصل الى القيمة التخريدية على مدار  عن سنة كاملة القسط الثابت
 : األعمال اإلنتاجية ، كالتالي

 
 السنوات 
  50 ي واإلنشاءاتالمبان -
  10 مكتبي وخزائن ثاثأ -
  8 اآلالت والمعدات -
  5 وسائل نقل -
  5 أجهزة الحاسب اآللي / نظم آلية متكاملة -
  5 تجهيزات وتركيبات -
  
 

ميزانية   ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة في تاريخ كل
، وتعدل كلما كان ذلك ضرورياً . ويتم مراجعة األصول التي يتم إهالكها بغرض تحديد 
االضمحالل عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير الى أن القيمة الدفترية قد ال 
تكون قابلة لالسترداد . ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الفور الى القيمة 

 ذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية .االستردادية إ
 

وتمثل القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما  
أعلى ، ويتم تحديد أرباح وخسائر االستبعادات من األصول الثابتة بمقارنة صافي 

)الخسائر( ضمن إيرادات  المتحصالت بالقيمة الدفترية . ويتم إدراج األرباح
 )مصروفات( تشغيل أخرى في قائمة الدخل .
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 االستئجار -ن

بالنسبة لعقود اإليجار التمويلي يعترف بتكلفة اإليجار ، بما في ذلك تكلفة الصيانة لألصول  
المستأجرة ، ضمن المصروفات في قائمة الدخل عن الفترة التي حدثت فيها . وإذا قرر 
البنك ممارسة حق الشراء لألصول المستأجرة يتم رسملة تكلفة حق الشراء باعتبارها 
أصالً ضمن األصول الثابتة ويهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتبقي من عمر األصل 

 ة لألصول المماثلة .المتوقع بذات الطريقة المتبع
 

ً أية خصومات تم   ويتم االعتراف بالمدفوعات تحت حساب اإليجار التشغيلي ناقصا
الحصول عليها من المؤجر ضمن المصروفات في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت 

 على مدار فترة العقد .
 

 حكمها فيالنقدية وما  - س
التي ال رصدة األحكمها  فيتضمن النقدية وما تقائمة التدفقات النقدية  عرضألغراض  

لدى تتجاوز استحقاقاتها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء ، وتتضمن النقدية ، واألرصدة 
أذون ورصدة لدى البنوك األو ي خارج إطار نسب االحتياطي اإللزاميالبنك المركز

 وأوراق حكومية أخرى .الخزانة 
 

 عقود الضمانات المالية - ش
 

الضمانات المالية هي تلك العقود التي يصدرها البنك ضماناً لقروض أو حسابات  عقود
جارية مدينة ُمقدم لعمالئه من جهات أخرى ، وهى تتطلب من البنك أن يقوم بتسديدات 
معينة لتعويض المستفيد منها عن خسارة تَحملها بسبب عدم وفاء مدين عندما يستحق 

ويتم تقديم تلك الضمانات المالية للبنوك والمؤسسات  السداد وفقاً لشروط أداة الدين .
 المالية وجهات أخرى نيابة عن عمالء البنك.

ويتم االعتراف األولي في القوائم المالية بالقيمة العادلة في تاريخ منح الضمان التى قد 
تعكس أتعاب الضمان ، الحقاً لذلك ، يتم قياس التزام البنك بموجب الضمان على أساس 
ً االستهالك المحسوب لالعتراف بأتعاب الضمان في قائمة  مبلغ القياس األول ، ناقصا
الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار عمر الضمان ، أو أفضل تقدير للمدفوعات 
المطلوبة لتسوية أي التزام مالي ناتج عن الضمانة المالية في تاريخ الميزانية أيهما أعلى 

يرات وفقاً للخبرة في معامالت مشابهة والخسائر التاريخية، معززة . ويتم تحديد تلك التقد
 بحكم اإلدارة .

ويتم االعتراف في قائمة الدخل بأية زيادة في االلتزامات الناتجة عن الضمانة المالية 
 ضمن بند ايرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرى .

 المخصصات  -  ع
حالي نتيجة  ياستدالل أوتزام قانوني عندما يكون هناك البالمخصصات االعتراف يتم  

ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه 
 االلتزامات ، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام .

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

استخدامه للتسوية باألخذ في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات . ويتم االعتراف 
بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمال ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند 

 من داخل هذه المجموعة .
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ً أو جزئياً ضمن بند إيرادات   ويتم رد المخصصات التي انتفى الغرض منها كليا

 )مصروفات( تشغيل أخرى .
 

ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها  
دون  –د االلتزام أجل بعد سنة من تاريخ الميزانية باستخدام معدل مناسب لذات أجل سدا

الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود ، وإذا كان األجل أقل  –تأثره بمعدل الضرائب الساري 
 من سنة تحسب القيمة المقدرة لاللتزام ما لم يكن أثرها جوهرياً فتحسب بالقيمة الحالية .

 
 مزايا العاملين  -ت 

 -: االجتماعيةالتأمينات 
 أييتحمل البنك  ال و االجتماعيةإلى الهيئة العامة للتأمينات  اشتراكاتيلتزم البنك بسداد 

الدورية على  االشتراكاتويتم تحميل تلك  االشتراكاتإضافية بمجرد سداد تلك  التزامات
 تستحق فيها وتدرج ضمن مزايا العاملين .  التيقائمة الدخل عن الفترة 

 
 -: حصة العاملين فى األرباح

األرباح ويعترف  فييدفع البنك نسبة من األرباح النقدية المتوقع توزيعها كحصة للعاملين 
 وكالتزاماتحقوق الملكية  فياألرباح كجزء من توزيعات األرباح  فيبحصة العاملين 

بحصة العاملين  التزامات أيتسجل  البنك وال لمساهميعندما تعتمد من الجمعية العامة 
 وزعة . األرباح غير الم في
 

 -: االدخارصندوق 
خاص لمعاشات ومكافآت ترك الخدمة بنسبة  ادخارصندوق  فييساهم البنك والعاملين 

يوجد على البنك أية  ال الشهرية ، و االشتراكات استقطاعمئوية من أجور العاملين ويتم 
ضمن مصروفات  باالشتراكات االعترافوتم  االشتراكاتإضافية تلى سداد  التزامات

 . لصندوق العاملين الدائمين بالبنكويغطى ا استحقاقهمزايا العاملين عند 
 

 رائب الدخلض -  ف
والضريبة المؤجلة  الفترةكل من ضريبة  الفترةتتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة  

، ويتم االعتراف بها بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية 
 التي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية .

 
ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام  

د الميزانية باإلضافة الى التسويات الضريبية أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعدا
 الخاصة بالسنوات السابقة .

 
ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية  

لألصول وااللتزامات طبقاً ألسس المحاسبية وقيمتها طبقاً لألسس الضريبية ، هذا ويتم 
بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول  تحديد قيمة الضريبة المؤجلة

 وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية .
 

ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح  
خاللها االنتفاع بهذا األصل بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من 

، ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة 
الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية ، على أنه في حالة ارتفاع المنفعة الضريبية 

 ه .المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفيض
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 االقتراض - ص

يتم االعتراف بالقروض التي يحصل عليها البنك أوالً بالقيمة العادلة ناقصاً الحصول على  
بالفرق بين القرض . ويقاس القرض الحقاً بالتكلفة المستهلكة ، ويتم تحميل قائمة الدخل 

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

 
 رأس المال - ق
 

 توزيعات األرباح 1/ق
تثبت توزيعات األرباح خصماً على حقوق الملكية في الفترة التي تقر فيها الجمعية   

التوزيعات . وتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين في العامة للمساهمين هذه 
 األرباح ومكافأة مجلس اإلدارة المقررة بالنظام األساسي والقانون .

 
 أنشطة األمانة - ر
 

يقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة مما ينتج عنه امتالك أو إدارة أصول خاصة بأفراد أو         
انتهاء الخدمة ويتم استبعاد هذه األصول واألرباح أمانات ، أو صناديق مزايا ما بعد 

 الناتجة عنها من القوائم المالية للبنك حيث أنها ليست أصوالً للبنك .
 
 
 الماليةإدارة المخاطر   -  3

يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها الى مخاطر مالية متنوعة ، وقبول المخاطر هو أساس  
تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معاً النشاط المالي ، ويتم 

، ولذلك يهدف البنك الى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد والى تقليل اآلثار السلبية 
المحتملة على األداء المالي للبنك ، ويعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر 

ر التشغيلية األخرى . ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت السيولة واألخطا
 األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى .

 
وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة  

يها ونظم معلومات محدثة عليه ، ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود من خالل أساليب يعتمد عل
أوالً بأول . ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس 

 التغيرات في األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة .
 

 وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة 
. وتقوم إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات 
التشغيلية المختلفة بالبنك ، ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل ، باإلضافة 
الى سياسات مكتوبة تغطي مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف 

األجنبية ، وخطر أسعار العائد، واستخدام أدوات المشتقات وغير المشتقات المالية . العمالت 
باإلضافة الى ذلك فإن إدارة المخاطر تعد مسئولة عن لمراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة 

 بشكل مستقل . الرقابة
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 االئتمانخطر  -أ 

يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد األطراف بعدم الوفاء  
بتعهداته ، ويعد خطر االئتمان أهم األخطار بالنسبة للبنك ، لذلك تقوم اإلدارة بحرص 
بإدارة التعرض لذلك الخطر . ويتمثل خطر االئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض 

تسهيالت وأنشطة االستثمار التي يترتب عليها أن تشتمل التي ينشأ عنها القروض وال
أصول البنك على أدوات الدين . كما يوجد خطر االئتمان أيضاً في األدوات المالية خارج 

خطر االئتمان الميزانية مثل ارتباطات القروض . وتتركز عمليات اإلدارة والرقابة على 
رة الذي يرفع تقاريره الى مجلس اإلدا لدى فريق إدارة خطر االئتمان في إدارة المخاطر

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

 القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء 
بالقروض والتساااااااهيالت للبنوك والعمالء ، ينظر   مان المتعلق  ياس خطر االئت لق

 البنك في ثالثة مكونات كما يلي :
 

( من قبل العميل Probability of defaultاإلخفاق )التأخر( ) احتماالت *

 أو الغير في الوفاء بالتزاماته التعاقدية .
المركز الحالي والتطور المساااااااتقبلي المرجح له الذي يساااااااتنتج منه البنك  *

 ( .Exposure at defaultالرصيد المعرض لإلخفاق )
 .( Loss given defaultخطر اإلخفاق االفتراضي ) *

 
وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشااااااااط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان   

 The Expectedالتي تعكس الخساااااااارة المتوقعة )نموذج الخساااااااارة المتوقعة 

Loss Model تتعارض ( المطلوبة من لجنة بازل للرقابة المصااارفية ويمكن أن

رقم المقاييس التشاااغيلية مع عبء االضااامحالل وفقاً لمعيار المحاسااابة المصاااري 
، الذي يعتمد على الخسائر التي تحققت في تاريخ الميزانية )نموذج الخسائر  26

 . (3)إيضاح أ/المحققة( وليس الخسائر المتوقعة 
 
 
أساااااليب تقييم  يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر على مسااااتوى كل عميل باسااااتخدام  

داخلية لتصااااااانيف الجدارة مفصااااااالة لمختلف فئات العمالء . وقد تم تطوير تلك 
األسااااااليب للتقييم داخلياً وتراعى التحليالت اإلحصاااااائية مع الحكم الشاااااخصاااااي 
لمسااائولي االئتمان للوصاااول الى تصااانيف الجدارة المالئم . وقد تم تقسااايم عمالء 

هيكل الجدارة المساااااااتخدم بالبنك كما هو البنك الى أربع فئات للجدارة . ويعكس 
مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكل فئة من فئات الجدارة ، مما يعني 
بصاافة أساااسااية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعاً للتغير في تقييم 
 ماادى احتمااال التااأخر . ويتم مراجعااة وتطوير أساااااااااليااب التقييم كلمااا كااان ذلااك
ضاارورياً . ويقوم البنك دورياً بتقييم أداء أساااليب تصاانيف الجدارة ومدى قدرتها 

 على التنبؤ بحاالت التأخر .
 

 )أربعة تصنيفات(  فئات التصنيف الداخلي للبنك 
 مدلول التصنيف   
 ديون جيدة   
 المتابعة العادية   
 المتابعة الخاصة   
 ديون غير منتظمة   
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 للقوائم الماليةاإليضاحات المتممة 
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند 
وقوع التأخر . على ساابيل المثال ، بالنساابة للقرض ، يكون هذا المركز هو القيمة 
االسااااااامية . وبالنسااااااابة لالرتباطات ، يدرج البنك كافة المبالغ المساااااااحوبة فعالً 

، ن تكون قد سااحبت حتى تاريخ التأخرقع ألى المبالغ األخرى التي يتوإباإلضااافة 
  إن حدث .

 
وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند  

المطالبة بالدين إن حدث التأخر . ويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين 
وافر وبالتأكد يختلف ذلك بحسب نوع المدين ، وأولوية المطالبة ، ومدى ت

 الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخرى .
 

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

تصنيف ستاندرد أند بور أو ما يعادله إلدارة خطر االئتمان ، وإن لم تكن مثل هذه 
، يتم استخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمالء االئتمان .  التقييمات متاحة

ويتم النظر الى تلك االستثمارات في األوراق المالية واألذون على أنها طريقة 
للحصول على جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة 

 متطلبات التمويل .
  

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

 والمجموعات والصناعات والدول .
 

ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر  
التي سيتم قبوله على مستوى كل مقترض ، أو مجموعة مقترضين ، وعلى مستوى 

صادية والقطاعات الجغرافية . ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة األنشطة االقت
مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة 
الى ذلك . ويتم اعتماد الحدود للخطر االئتماني على مستوى المقترض / المجموعة 

 . والمنتج والقطاع والدولة من قبل مجلس اإلدارة بصفة ربع سنوية
 

ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية  
تشمل المبالغ داخل وخارج الميزانية ، وحد المخاطر اليومي المتعلق ببنود 
المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة . ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود 

 يومياً .
 

التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة يتم أيضاً إدارة مخاطر  
المقترضين والمقترضين المحتملين على مقابلة سداد التزاماتهم وكذلك بتعديل 

ً حد  .ود اإلقراض كلما كان ذلك مناسبا
 
 وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر :  
 

 الضمانات 
االئتمان . ومن هذه  يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر 

الوسائل الحصول على ضمانات مقابل األموال المقدمة . ويقوم البنك بوضع قواعد 
استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة . ومن األنواع الرئيسية لضمانات 

 القروض والتسهيالت :
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016سمبر دي 31عن السنة المالية المنتهية في 

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

 
وغالباً ما يكون التمويل على المدى األطول واإلقراض للشركات مضموناً بينما  

خسارة االئتمان الى تكون التسهيالت االئتمانية لألفراد بدون ضمان . ولتخفيض 
الحد األدنى ، يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف المعنية 

 بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو التسهيالت .
 

يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً ألصول أخرى بخالف القروض والتسهيالت  
بحسب طبيعة األداة وعادة ما تكون أدوات الدين وأدون الخزانة بدون ضمان فيما 

 Asset-Backed Securitiesعدا مجموعات األدوات المالية المغطاة بأصول 

 وات المالية .واألدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األد
 

 االرتباطات المتعلقة باالئتمان -    3أ/       

يتمثل الغرض الرئيسي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان في التأكد من إتاحة         
األموال للعميل عند الطلب.  وتحمل عقود الضمانات المالية  ذات خطر االئتمان 

ة والتجارية  التي يصدرها البنك المتعلق بالقروض. وتكون االعتمادات المستندي
بالنيابة عن العميل لمنح طرف ثالث حق السحب من البنك في حدود مبالغ معينة 
وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً مضمونة بموجب البضائع التي يتم شحنها 

 وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من القرض المباشر.
زء غير المستخدم من المصرح به لمنح القروض وتمثل ارتباطات منح االئتمان الج        

، أو الضمانات، أو االعتمادات المستندية.  ويتعرض البنك لخسارة محتملة بمبلغ 
يساوي إجمالي االرتباطات غير المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان الناتج 

ع يقل عن ارتباطات منح االئتمان.  إال أن مبلغ الخسارة المرجح حدوثها في الواق
عن االرتباطات غير المستخدمة وذلك نظرا ألن أغلب االرتباطات المتعلقة بمنح 
االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات ائتمانية محددة. 
ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن 

درجة أعلي من خطر االئتمان بالمقارنة االرتباطات طويلة األجل عادة ما تحمل 
 باالرتباطات قصيرة األجل.

 
 سياسات االضمحالل والمخصصات 4أ/

بدرجة كبيرة على تخطيط  (1)إيضاح أ/تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها  
االئتمانية وذلك من بداية إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار . وبخالف الجودة 

ذلك ، يتم االعتراف فقط بخسائر االضمحالل التي وقعت في تاريخ الميزانية 
ألغراض التقارير المالية بناء على أدلة موضوعية تشير الى االضمحالل وفقاً لما 

مطبقة ، تقل عادة خسائر ال سيرد ذكره بهذا اإليضاح ونظراً الختالف الطرق 
باستخدام نموذج االئتمان المحملة على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر 

الخسارة المتوقعة المستخدم في إعداد القوائم المالية وألغراض قواعد البنك 
 . (4إيضاح أ/المركزي المصري )

 
 

مستمد من  لفترةمخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية في نهاية ا
درجات التقييم الداخلية األربعة . ومع ذلك ، فإن أغلبية المخصص ينتج من آخر 
درجتين من التصنيف. ويبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل الميزانية المتعلقة 

 بالقروض والتسهيالت لكل من فئات التقييم الداخلي للبنك :
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في عن 

 
 13/12/6201 31/12/5120 

 تقييم البنــك
 قروض وتسهيالت

% 
 قروض وتسهيالت

% 
 83.41 75.79 ديون جيدة

 12.38 18.59 المتابعة العادية
 - 2.87 المتابعة الخاصة

 4.21 2.75 ديون غير منتظمة

 100% 100% 
  
 

تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية 
، واستناداً الى  26تشير الى وجود اضمحالل طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 

 المؤشرات التالية التي حددها البنك :
 

 
 صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين .  -
 ية القرض مثل عدم السداد .مخالفة شروط اتفاق -
توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل   -

 الممنوح له .
 تدهور الوضع التنافسي للمقترض . -
قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه  -

 ا في الظروف العادية .امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحه
 اضمحالل قيمة الضمان . -
 تدهور الحالة االئتمانية .  -

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

ً أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلك ويتم تحديد عبء  على األقل سنويا
أساس فردي وذلك بتقييم الخسارة  االضمحالل على الحسابات التي تم تقييمها على

المحققة في تاريخ الميزانية على أساس كل حالة على حدة ، ويجري تطبيقها على 
جميع الحسابات التي لها أهمية نسبية بصفة منفردة . ويشمل التقييم عادة الضمان 
القائم ، بما في ذلك إعادة تأكيد التنفيذ على الضمان والتحصيالت المتوقعة من تلك 

 الحسابات .
 

ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس المجموعة من األصول  
المتجانسة باستخدام الخبرة التاريخية المتاحة والحكم الشخصي واألساليب 

 اإلحصائية .
       

 تحديد وقياس قيمه االضمحالل بمحفظتي الديون الجيدة وغير الجيدة.  
 

   -:التاليةيتم احتساب االضمحالل على االسس 
 

وتطبق هذه الطريقة على عمالء تسويق  -معدالت االخفاق التاريخية : أ(

وكافه عمالء  على أساس فئات الصناعة لكل عميل المنتظمينالشركات 

وتقوم هذه الطريقة على حساب معدل اخفاق تاريخي  )جيد وغير جيد( التجزئة

وف االقتصادية الراهنة لكل منتج على حدة مع تعديل هذه المعدالت طبقاً للظر

ً لدراسة ائتمانية وبذلك يتم استنتاج المخصص المطلوب لكل مجموعة  وفقا

 ذات صفات ائتمانية متشابهة.
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وتطبق هذه الطريقة على عمالء تسويق  -التدفقات النقدية المخصومة :   ب(
وتقوم هذه الطريقة على حساب التدفقات  منتظمينالشركات غير ال

النقدية المتوقع تحصيلها من العميل مع حساب قيمتها الحالية وفقاً لمعدل 
العائد الفعلي األصلي للقرض قبل التصنيف وبذلك يتم اثبات خسارة 

محالل بقيمة الفرق بين القيمة الدفترية للقرض والقيمة الحالية االض
 للتدفقات النقدية المتوقعة من العميل.  

االئتمانية  االحتفاظ بالزيادة في المخصاااااص المحساااااوب وفقاً للجدارة  يتم       -
طبقاً ألساااااااس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصاااااااصاااااااات 

طبقاً لقواعد اعداد وتصوير  ر االضمحاللعن خسائ2005الصادرة عام 
بعدم  2008الصادرة عام  القوائم المالية للبنوك واسس االعتراف والقياس

وذلك من خالل توجيه هذا الفرق الى حسااااااااب المخاطر البنكية  اتوزيعه
 العام والذى يتم اضافته لألرباح المحتجزة حين انتفاء الغرض منه.

 
 البنكية العامنموذج قياس المخاطر  4أ/

، تقوم اإلدارة  1باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح أ/ 
شكل مجموعات فرعية أكثر تفصيالً بحيث تتفق مع متطلبات البنك بتصنيفات في 

المركزي المصري . ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في هذه 
ً لقواعد وشروط تف صيلية تعتمد بشكل كبير على المعلومات المجموعات وفقا

 المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالي ومدى انتظامه في السداد .
 

ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر  
االئتمان ، بما في ذلك االرتباطات المتعلقة باالئتمان ، على أساس نسب محددة 

زي المصري . وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل من قبل البنك المرك
المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي المصري عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد 
ً لمعايير المحاسبة المصرية ، يتم تجنيب احتياطي المخاطر  القوائم المالية وفقا

ر تلك الزيادة البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصماً على األرباح المحتجزة بمقدا
. ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائماً مبلغ 
الزيادة بين المخصصين . ويعد هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ويبين إيضاح 

 .الفترة الحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل  أ(/29)
ة للمؤسسات وفقاً ألسس التقييم الداخلي مقارنة بأسس وفيما يلي بيان فئات الجدار 

تقييم البنك المركزي المصري ونسب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول 
 المعرضة لخطر االئتمان:

 
تصنيف البنك 

المركزي 
 المصري
 مدلول التصنيف المطبق

نسبة 
المخصص 
 المطلوب

فئة 
 التصنيف 

 فئة مدلول
 التصنيف

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

 ديون غير منتظمة 4 %100 رديئة 10
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات 5أ/

 
 31/12/2016 31/12/2015 
   
 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 

   البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية
 1 870 489 3 491 886 أذون الخزانة 

 3 798 628 2 274 802 أرصدة لدى البنوك
   قروض وتسهيالت للعمالء

   قروض ألفراد :
 76 593 102 796 حسابات جارية مدينة ) بضمان ودائع (  -
 68 280 76 904 بطاقات ائتمان -
 586 755 655 088 قروض شخصية -
 119 729 127 045 قروض سيارات     -

   قروض لمؤسسات :
 1 228 530 1 776 751 حسابات جارية مدينة وقروض مباشرة -
 510 258 1 372 434 قروض مشتركة -
 - 72 975 أوراق تجارية مخصومة -

   استثمارات مالية :
 700 799 1 032 424 أدوات دين -
 55 305 94 298 أصول أخرى      -

 9 015 366 11 077 403 اإلجمالي

   البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية
 - - ضمانات مالية

ارتباطات عن قروض و التزامات أخرى غير قابلة لإللغاء 
  متعلقة باالئتمان

333 91 - 

 369 361 411 470 خطابات ضمان

 104 897 148 364 مستندية استيراداعتمادات 
 1 826 17 880 اعتمادات مستندية تصدير

 61 753 41 225 التزامات عرضية كمبياالت 

 537 837 710 272 اإلجمالي

 
 2016 مبرديس 31 يمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض له في -

الميزانية ، تعتمد وذلك بدون األخذ في االعتبار أية ضمانات . بالنسبة لبنود 
 المبالغ المدرجة على صافي القيمة الدفترية التي تم عرضها في الميزانية .

 
من الحد األقصى المعرض  % 35.49وكما هو مبين بالجدول السابق ، فإن  

لعمالء ، بينما تمثل لالمباشرة  الئتمان ناتج عن قروض والتسهيالتلخطر ا
وتثق اإلدارة في قدرتها على  % 8.76االستثمارات في أدوات دين 

االستمرار في السيطرة واإلبقاء على الحد األدنى لخطر االئتمان الناتج عن 
 :ت وأدوات الدين بناء على ما يليكل من محفظة القروض والتسهيال

 
قام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عند منح قروض وتسهيالت  -

 .2016 ديسمبر 31 خالل الفترة المالية المنتهية في
 
من االستثمارات في أدوات دين وأذون خزانة تمثل  % 96.36أكثر من  -

 أدوات دين على الحكومة المصرية .
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 
 
 قروض وتسهيالت 6أ/

 حيث الجدارة االئتمانية : فيما يلي موقف أرصدة القروض والتسهيالت من 
 
 

 

13/12/6201 31/12/5201 

قروض وتسهيالت 
 للعمالء

قروض وتسهيالت 
 للعمالء
 

 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 
 2 568 480 3 927 164 ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل

 57 313 316 873 متأخرات ليست محل اضمحالل
 115 323 120 022 محل اضمحالل

 2 741 116 4 364 059 اإلجمالي
   يخصم :

خصم غير مكتسب لألوراق التجارية المخصومة و القروض 
 االخرى

(926) - 

 (150 971) (179 140) مخصص خسائر االضمحالل
 (133) (133) عوائد مجنبة 

 2 590 012 4 183 860 الصافي 

 
معلومات إضافية عن مخصص خسائر االضمحالل عن  (18)يتضمن إيضاح  

 القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء.
 

 قروض وتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل 
ويتم تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والتسهيالت التي ال يوجد عليها  

يم الداخلي المستخدم متأخرات وليست محل اضمحالل وذلك بالرجوع الى التقي
 بواسطة البنك .

 
 القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء 

 (مصري ألف جنيه)                                                                       6201 مبرديس 13
 

 التقييم

  مؤسسات أفراد                     

حسابات 
 جارية مدينة

بطاقات 
 ائتمان

قروض 
 شخصية

حسابات 
 جارية مدينة

قروض 
 مباشرة

قروض 
 مشتركة

 
 
 

أوراق 
تجارية 
 مخصومة

إجمالي 
القروض 

والتسهيالت 
 للعمالء

 2 993 256 - 557 467 921 640 574 220 761 547 75 586 102 796 جيدة
المتابعة 

 العادية
- - - 642 2 531 10 558 723 901 73 632 810 

المتابعة 
 الخاصة

- - - - 016 40 260 83 - 276 123 

 - - - - - - - - غير منتظمة

 3 927 164 73 901 1 364 285 972 187 576 862 761 547 75 586 102 796 اإلجمالي
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016سبتمبر  30عن التسعة أشهر المنتهية في 

  
  5201ديسمبر  31

   
 (مصري ألف جنيه)

 التقييم

   مؤسسات          أفراد                   

حسابات 
جارية 
 مدينة

بطاقات 
 قروض شخصية ائتمان

حسابات 
 جارية مدينة

قروض 
 مباشرة

قروض 
 مشتركة

إجمالي 
القروض 

والتسهيالت 
 للعمالء

 2 234 047 320 053 621 774 455 899 692 421 67 307 76 593 جيدة
 334 433 191 124 130 324 12 985 - - - المتابعة العادية

 - - - - - - - المتابعة الخاصة

 - - - - - - - غير منتظمة

 2 568 480 511 177 752 098 468 884 692 421 67 307 76 593 اإلجمالي

 
 

 
 قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل 
يوماً ولكنها ليست محل اضمحالل  90هي القروض والتسهيالت التي توجد عليها متأخرات حتى  

، إال إذا توافرت معلومات أخرى تفيد عكس ذلك . وتتمثل القروض والتسهيالت للعمالء التي يوجد 
 عليها متأخرات وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلي :

 القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء 
 (مصري ألف جنيه)

 6201 مبرديس 13
 أفراد

بطاقات 
 ائتمان

قروض 
 اإلجمالي شخصية

ً  30متأخرات حتى   2 644 2 159 485 يوما
ً  60الى  30متأخرات أكثر من   - - - يوما
ً  90الى  60متأخرات أكثر من   - - - يوما

 2 644 2 159 485 اإلجمالي

 
 

 

 2016 مبرديس 13

 مؤسسات

حسابات جارية 
 مدينة

 قروض
 مباشرة

قروض 
 مشتركة

أوراق 
تجارية 
 اإلجمالي مخصومة

ً  30متأخرات حتى   256 760 - 37 091 215 302 4 367 يوما
ً  60الى  30متأخرات أكثر من   32 321 - - 32 321 - يوما
ً  90الى  60متأخرات أكثر من   25 148 - - 25 148 - يوما

 314 229  37 091 272 771 4 367 اإلجمالي
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 (مصري ألف جنيه)

 5120ديسمبر  31
 

 أفراد

 بطاقات ائتمان
قروض 
 اإلجمالي شخصية

ً  30متأخرات حتى   1 586 1 284 302 يوما
ً  60الى  30متأخرات أكثر من   - - - يوما
ً  90الى  60متأخرات أكثر من   - - - يوما

 1 586 1 284 302 اإلجمالي

 

 

 5120ديسمبر  31
 

 مؤسسات

حسابات 
 جارية مدينة

 قروض
 مباشرة

قروض 
 ركةتشم

أوراق 
تجارية 
 اإلجمالي مخصومة

ً  30متأخرات حتى   52 923 - 9 872 37 429 5 622 يوما
ً  60الى  30متأخرات أكثر من   1 066 - - 770 296 يوما
ً  90الى  60متأخرات أكثر من   1 738 1 042 - 696 - يوما

 55 727 1 042 9 872 38 895 5 918 اإلجمالي

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

العادلة التقييم المستخدمة عادة في األصول المماثلة . وفي الفترات الالحقة ، يتم تحديث القيمة 
 بأسعار السوق أو بأسعار األصول المماثلة .

 
 قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة 

 قروض وتسهيالت للعمالء 
 

بلغ رصيد القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات  
 جنيه مصري ألف  120 022 النقدية من الضمانات

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

 القيمة العادلة للضمانات التي حصل عليها البنك في مقابل تلك القروض :
 

 (مصري ألف جنيه)

 التقييم

  مؤسسات أفراد
حسابات 
جارية 
 مدينة

بطاقات 
 ائتمان

 قروض
 شخصية

حسابات جارية 
 مدينة

 قروض مباشرةو

 قروض 
 أخرى

 اإلجمالي
31/12/2016       

 120 022 - 79 560 37 723 2 739 - قروض محل اضمحالل بصفة منفردة

 
 (مصري ألف جنيه)

 التقييم

  مؤسسات أفراد
حسابات 
جارية 
 مدينة

بطاقات 
 ائتمان

 قروض
 شخصية

حسابات جارية 
 مدينة

 قروض مباشرةو

 قروض 
 أخرى

 اإلجمالي
31/12/2015       

 115 323 - 71 918 41 499 1 906 - قروض محل اضمحالل بصفة منفردة
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 أدوات دين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى 7أ/ 
يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى  

وما  روالمالية ، بناء على تقييم ستاندرد أند ب ةفترالوفقاً لوكاالت التقييم في أخر 
 يعادله .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر االئتمان 8أ/
 الجغرافيةالقطاعات  
للبنك بالقيمة الدفترية، موزعة  االئتمانتحليل بأهم حدود خطر  التالييمثل الجدول  

عند إعداد هذا الجدول، تم توزيع  2016 مبرديس 31في  الجغرافيحسب القطاع 
 ً  للمناطق المرتبطة بعمالء البنك  المخاطر على القطاعات الجغرافية وفقا

 )ألف جنيه مصري(

13/12/6201 

 ( مصري ألف جنيه )

أذون خزانة وأوراق 
 حكومية أخرى

استثمارات في 
 اإلجمالي أوراق مالية

 - - - 
AAA - - - 

AA-  الىAA+ - - - 
A-  الىA+ - - - 

 A- 886 491 3 851 867 737 359 4أقل من 
 179 493 179 493 - غير مصنفة

 4 539 230 1 047 344 3 491 886 اإلجمالي

31/12/5201 

 ( مصري ألف جنيه )

أذون خزانة وأوراق 
 حكومية أخرى

 استثمارات في
 اإلجمالي أوراق مالية

    
AAA - - - 

AA-  الىAA+ - - - 
A-  الىA+ - - - 

 A- 489 870 1 668 506 157 377 2أقل من 
 209 051 209 051 - غير مصنفة

 2 586 208 715 719 1 870 489 اإلجمالي

 6201 ديسمبر 13

 جمهورية مصر العربية

دول الخليج 
 دول أخرى العربي

 اإلجمالي

 القاهرة
 الكبرى

 االسكندرية
والدلتا 
 وسيناء

 الوجه
  اإلجمالي القبلي

 3 491 886 - - 3 491 886 - - 3 491 886 أذون الخزانة 

 2 274 802 599 600 265 698 1 409 504 - - 1 409 504 أرصدة لدى البنوك

        وتسهيالت للعمالء :قروض 

        قروض ألفراد :

 102 796 - - 102 796 1 978 15 880 84 938 حسابات جارية مدينة -

 78 810 - - 78 810 1 023 9 139 68 648 بطاقات ائتمان -

 669 958 - - 669 958 131 009 117 196 421 753 قروض شخصية -

 131 471 - - 131 471 671 7 376 123 424 قروض سيارات -

        قروض لمؤسسات :

 581 240 - - 581 240 274 238 450 342 516 حسابات جارية مدينة -

 1 324 507 - - 1 324 507 - 123 022 1 201 485 قروض مباشرة -

 1 401 376 - - 1 401 376 - - 1 401 376 قروض مشتركة -

 73 901 - - 73 901 - - 73 901 أوراق تجارية مخصومة -

        استثمارات مالية :

 1 032 424 - - 1 032 424 - - 1 032 424 أدوات دين -

        

 11 163 171 599 600 265 698 10 297 873 134 955 511 063 9 651 855 31/12/2016اإلجمالي في 
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 (ألف جنيه مصري)

 
 

 قطاعات النشاط 
خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية ، يمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود  

    موزعة حسب النشاط الذي يزاوله عمالء البنك :
 (مصريألف جنيه )  

 

 
 
 
 
 

 2015ديسمبر  31

 جمهورية مصر العربية

دول الخليج 
 اإلجمالي دول أخرى العربي

 القاهرة
 الكبرى

 االسكندرية
والدلتا 
 وسيناء

 الوجه
 اإلجمالي  القبلي

 1 870 489 - - 1 870 489 - - 1 870 489 أذون الخزانة 
 3 798 628 394 592 217 991 3 186 045 - - 3 186 045 أرصدة لدى البنوك

        قروض وتسهيالت للعمالء :
        قروض ألفراد :

 76 593 - - 76 593 1 111 5 200 70 282 حسابات جارية مدينة -
 69 515 - - 69 515 1 103 7 788 60 624 بطاقات ائتمان -
 606 759 - - 606 759 124 293 101 211 381 255 قروض شخصية -
 128 445 - - 128 445 418 9 946 118 081 قروض سيارات -

        قروض لمؤسسات :
 475 680 - - 475 680 257 180 773 294 650 حسابات جارية مدينة -
 862 033 - - 862 033 - 44 297 817 736 قروض مباشرة -
 521 049 - - 521 049 - - 521 049 قروض مشتركة -
 1 042 - - 1 042 - - 1 042 مخصومة أوراق تجارية -

        استثمارات مالية :
 700 799 - - 700 799 - - 700 799 أدوات دين -
        

 9 111 032 394 592 217 991 8 498 449 127 182 349 215 8 022 052 31/12/2015اإلجمالي في 

 
 6201 ديسمبر 13

 مؤسسات مالية
مؤسسات 
 صناعية

بيع الجملة 
وتجارة 
 اإلجمالي أفراد أنشطة أخرى قطاع حكومي التجزئة

 3 491 886 - - 3 491 886 - - - أذون الخزانة 
 2 274 802 - - 1 231 710 - - 1 043 092 أرصدة لدى البنوك

        قروض وتسهيالت للعمالء :
        قروض ألفراد :

 102 796 102 796 - - - - - حسابات جارية مدينة -

 78 810 78 810 - - - - - بطاقات ائتمان -
 669 958 669 958 - - - - - قروض شخصية -
 131 471 131 471 - - - - - سياراتقروض  -

        قروض لمؤسسات :
 581 240 - 120 947 148 375 247 585 64 333 - حسابات جارية مدينة -
 1 324 507 - 132 616 - 432 641 759 250 - قروض مباشرة -
 1 401 376 - 119 495 1 194 479 - 87 402 - قروض مشتركة -
 73 901 - - - - - 73 901 أوراق تجارية مخصومة -

        استثمارات مالية :
 1 032 424 - - 867 851 - - 164 573 أدوات دين -
        

 11 163 171 983 035 373 058 6 934 301 680 226 910 985 1 281 566 31/12/2016اإلجمالي في 
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31في  عن السنة المالية المنتهية

 (ألف جنيه مصري)

 
 

 
 
 

 خطر السوق -ب 
يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية  

السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل الناتجة عن التغير في أسعار السوق . وينتج خطر 
العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية ، حيث أن كل منها معرض للتحركات العامة 
والخاصة في السوق والتغيرات في مستوى الحساسية لمعدالت السوق أو لألسعار مثل 
معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية . ويفصل البنك 

 ى تعرضه لخطر السوق الى محافظ للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة .مد
 

وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة  
المخاطر بالبنك ويتم متابعتها عن طريق فريقين منفصلين . ويتم رفع التقارير الدورية 

 اء وحدات النشاط بصفة دورية .عن مخاطر السوق الى مجلس اإلدارة ورؤس
 

وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن تعامل البنك مباشرة مع العمالء أو مع 
السوق ، أما المحافظ لغير غرض المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد 

طر لألصول وااللتزامات المتعلقة بمعامالت التجزئة . وتتضمن هذه المحافظ مخا
العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق واالستثمارات المتاحة للبيع .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2015ديسمبر  31

 مؤسسات مالية
مؤسسات 
 صناعية

بيع الجملة 
وتجارة 
 اإلجمالي أفراد أنشطة أخرى قطاع حكومي التجزئة

 1 870 489 - - 1 870 489 - - - أذون الخزانة 
 3 798 628 - - 2 788 593 - - 1 010 035 أرصدة لدى البنوك

        للعمالء : قروض وتسهيالت
        قروض ألفراد :

 76 593 76 593 - - - - - حسابات جارية مدينة -
 69 515 69 515 - - - - - بطاقات ائتمان -
 606 759 606 759 - - - - - قروض شخصية -
 128 445 128 445 - - - - - سياراتقروض  -

        قروض لمؤسسات :
 475 680 - 176 993 146 747 63 005 88 935 - حسابات جارية مدينة -
 862 033  320 690 - 176 395 364 948 - قروض مباشرة -
 521 049 - 76 835 385 744 - 58 470 - قروض مشتركة -
 1 042 - - - - - 1 042 أوراق تجارية مخصومة -

        استثمارات مالية :
 700 799 - 194 131 506 668 - - - أدوات دين -
        

 9 111 032 881 312 768 649 5 663 456 239 400 512 353 1 045 862 31/12/2015اإلجمالي في 
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 
 
 

 أساليب قياس خطر السوق 1ب/
.  من إدارة خطر السوق ، يقوم البنك بالعديد من استراتيجيات التغطية ءكجز 

وكذلك الدخول في عقود مبادلة سعر العائد وذلك لموازنة الخطر المصاحب 
ألدوات الدين والقروض طويلة األجل ذات العائد الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة 

 لسيطرة على خطر السوق :العادلة . وفيما يلي أهم وسائل القياس المستخدمة ل
 
 
 

 (Value at Riskالقيمة المعرضة للخطر ) 

يقوم البنك بتطبيق أسلوب " القيمة المعرضة للخطر " للمحافظ بغرض المتاجرة  
ولغير غرض المتاجرة ، وذلك لتقدير خطر السوق للمراكز القائمة وأقصى حد 

للتغيرات المتنوعة لظروف للخسارة المتوقعة وذلك بناء على عدد من االفتراضات 
السوق . ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للقيمة المعرضة للخطر التي يمكن 
تقبلها من قبل البنك للمتاجرة وغير المتاجرة بصورة منفصلة ويتم مراقبتها يومياً 

 بمعرفة إدارة المخاطر بالبنك .
 

محفظة الحالية القيمة المعرضة للخطر هي توقع إحصائي للخسارة المحتملة لل 
الناتجة عن التحركات العكسية للسوق . وهي تعبر عن أقصى قيمة يمكن أن 

( . وبالتالي هناك احتمال %98يخسرها البنك ، ولكن باستخدام معامل ثقة محدد )
( أن تكون الخسارة الفعلية أكبر من القيمة المعرضة للخطر %2إحصائي بنسبة )

لمعرضة للخطر فترة احتفاظ محددة )عشرة المتوقعة . ويفترض نموذج القيمة ا
أيام( قبل أن يمكن إقفال المراكز المفتوحة . وكذلك يفترض أن حركة السوق خالل 
فترة االحتفاظ ستتبع ذات نمط الحركة التي حدثت خالل العشرة أيام السابقة . 

. ويقوم البنك بتقدير الحركة السابقة بناء على بيانات عن الخمس سنوات السابقة 
ويقوم البنك بتطبيق تلك التغيرات التاريخية في المعدالت واألسعار والمؤشرات ، 

وهذه الطريقة تعرف بالمحاكاة التاريخية  –بطريقة مباشرة على المراكز الحالية 
. ويتم مراقبة المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس سالمة االفتراضات 

 ة للخطر.والعوامل المستخدمة لحساب القيمة المعرض
 
وال يمنع استخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود وذلك في حالة وجود   

 تحركات أكبر بالسوق .
 

وحيث أن القيمة المعرضة للخطر تعتبر جزء أساسي من نظام البنك في رقابة  
خطر السوق ، يقوم مجلس اإلدارة سنوياً بوضع الحدود الخاصة بالقيمة المعرضة 
للخطر لكل من عمليات المتاجرة وغير المتاجرة ويتم تقسيمها على وحدات النشاط 

الحدود الموضوعة من قبل البنك . ويتم مقارنة القيم الفعلية المعرضة للخطر ب
ومراجعتها يومياً من قبل إدارة المخاطر بالبنك . وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة 

 ألف جنيه مصري 13 280الحالية  الفترةللخطر خالل المعرضة 
ويتم مراقبة جودة نموذج القيمة المعرضة للخطر بصورة مستمرة من خالل 

المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة ويتم رفع نتائج  اختبارات تعزيزيه لنتائج القيمة
 االختبارات الى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة .
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 Stress Testingاختبارات الضغوط 

المتوقعة التي قد تنشأ عن تعطي اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة  
ظروف معاكسة بشكل حاد . ويتم تصميم اختبارات الضغوط بما يالءم النشاط 
باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة . وتتضمن اختبارات الضغوط التي 
تقوم بها إدارة المخاطر بالبنك ، اختبار ضغط عوامل الخطر ، حيث يتم تطبيق 

ادة على كل فئة خطر واختبار ضغوط األسواق النامية مجموعة من التحركات الح
، حيث تخضع األسواق النامية لتحركات حادة واختبار ضغوط خاصة ، تتضمن 
أحداث محتملة مؤثرة على مراكز أو مناطق معينة ، مثل ما قد ينتج في منطقة ما 

رة بسبب تحرير القيود على إحدى العمالت . وتقوم اإلدارة العليا ومجلس اإلدا
 بمراجعة نتائج اختبارات الضغوط .

 
 ملخص القيمة المعرضة للخطر 2ب/

 إجمالي القيمة المعرضة للخطر طبقاً لنوع الخطر 
 (مصري ألف جنيه)

 5201ديسمبر  31 6201 مبرديس 13 

 أقل أعلى متوسط أقل أعلى متوسط 
 3 465 4 259 3 862 6 945 18 953 12 949 خطر أسعار الصرف

 210 232 221 319 343 331 العائدخطر سعر 

 3 675 4 491 4 083 7 267 19 296 13 280 إجمالي القيمة عند الخطر

 
 القيمة المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة طبقاً لنوع الخطر

               
 (مصري ألف جنيه)

 5201ديسمبر  31 6201 مبرديس 13 
 أقل أعلى متوسط أقل أعلى متوسط 

 3 465 4 259 3 862 6 945 18 953 12 949 الصرفخطر أسعار 

 3 465 4 259 3 862 6 945 18 953 12 949 إجمالي القيمة عند الخطر

 

 القيمة المعرضة للخطر للمحفظة لغير غرض المتاجرة طبقاً لنوع الخطر -
 (مصري ألف جنيه)

 5201ديسمبر  31 6201 مبرديس 13 
 أقل أعلى متوسط أقل أعلى متوسط 

 210 232 221 319 343 331 خطر سعر العائد

 210 232 221 319 343 331 إجمالي القيمة عند الخطر

 
ترتبط الزيادة في القيمة المعرضة للخطر ، خاصة سعر العائد ، بالزيادة في 

 حساسية سعر العائد في األسواق المالية العالمية .
المعرضة للخطر بشكل مستقل عن وتم حساب النتائج الثالثة السابقة للقيمة   

المراكز المعنية والتحركات التاريخية لألسواق . وال يشكل إجمالي القيمة 
المعرضة للخطر للمتاجرة وغير المتاجرة القيمة المعرضة للخطر للبنك وذلك 

 نظراً لالرتباط بين أنواع الخطر وأنواع المحافظ وما يتبعه من تأثير متنوع .
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 المتممة للقوائم الماليةاإليضاحات 
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 3ب/
المركز يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على  

. وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية المالي والتدفقات النقدية
القيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم التي يتم وذلك ب

مراقبتها لحظياً . ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر 
المالية . ويتضمن الجدول التالي القيمة  السنةصرف العمالت األجنبية في نهاية 

 المكونة لها :الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت 
 

 تركز خطر العملة على األدوات المالية -
 (المعادل باأللف جنيه مصري)

 (المعادل باأللف جنيه مصري)

        
       

 جنيه مصري 6201 ديسمبر 13
 دوالر
 يورو أمريكي

جنيه 
 إسترليني

عمالت 
 اإلجمالي أخرى

       األصول المالية
 2 681 097 19 590 8 495 96 915 869 021 1 687 076 ك المركزينقدية وأرصدة لدى البن

 1 091 802 1 004 29 918 295 384 611 979 153 517 أرصدة لدى البنوك
 3 491 886 - - - 608 119 2 883 767 )بالصافي(أذون الخزانة 

 4 364 059 - - 70 035 2 023 105 2 270 919 )باإلجمالي( قروض وتسهيالت للعمالء
       

       استثمارات مالية :
 167 044 - - - - 167 044 متاحة للبيع  -
 880 300 - - - - 880 300 االستحقاقمحتفظ بها حتى تاريخ   -

 12 676 188 20 594 38 413 462 334 4 112 224 8 042 623 إجمالي األصول المالية

       
       االلتزامات المالية

 826 981 4 - 198 538 628 416 23 أرصدة مستحقة للبنوك
 10 294 530 18 250 37 580 298 905 3 448 590 6 491 205 ودائع للعمالء

 11 121 511 18 254 37 580 497 443 4 077 006 6 491 228 إجمالي االلتزامات المالية

 1 554 677 2 340 833 (35 109) 35 218 1 551 395  صافي المركز المالي للميزانية

 1520ديسمبر  31
 يورو أمريكي دوالر جنيه مصري 

جنيه 
 إسترليني

عمالت 
 اإلجمالي أخرى

       األصول المالية
 3 462 528 6 986 8 152 26 389 361 747 3 059 254 ك المركزينقدية وأرصدة لدى البن

 1 079 413 27 355 2 939 207 485 789 514 52 120 أرصدة لدى البنوك

 1 870 489 - - - - 1 870 489 )بالصافي(أذون الخزانة 
 2 741 116 - - 7 667 696 364 2 037 085 )باإلجمالي( وتسهيالت للعمالء قروض

       
       استثمارات مالية :

 703 270 - - - - 703 270 متاحة للبيع  -
 12 449 - - - - 12 449 االستحقاقمحتفظ بها حتى تاريخ   -

 9 869 265 34 341 11 091 241 541 1 847 625 7 734 667 إجمالي األصول المالية

       
       االلتزامات المالية

 722 143 1 - 92 578 314 639 314 925 أرصدة مستحقة للبنوك
 7 754 093 7 089 10 989 148 605 1 476 466 6 110 944 ودائع للعمالء

 8 476 236 7 090 10 989 241 183 1 791 105 6 425 869 إجمالي االلتزامات المالية

 1 393 029 27 251 102 358 56 520 1 308 798 المركز المالي للميزانية صافي
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 خطر سعر العائد 4ب/

أسعار العائد السائدة في السوق وهو يتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات  
خطر التدفقات النقدية لسعر العائد المتمثل في تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية 
ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد األداة ، وخطر القيمة العادلة لسعر العائد 

ي السوق ، وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد ف
وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح في حالة 
حدوث تحركات غير متوقعة . ويقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى 
االختالف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك ، ويتم مراقبة ذلك 

 ك .يومياً بواسطة إدارة المخاطر بالبن
ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي يتضمن  

القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة على أساس سعر تواريخ إعادة التسعير أو 
 تواريخ االستحقاق أيهما أقرب :

 (ألف جنيه المصري)

 
 (ألف جنيه المصري) 

 حتى شهر واحد 6201 ديسمبر 13
أكثر من شهر حتى 

 ثالثة أشهر
من ثالثة  أكثر

 أشهر حتى سنة

أكثر من سنة 
حتى خمس 

 سنوات
أكثر من خمس 

 اإلجمالي بدون عائد سنوات
        األصول المالية

 2 681 097 1  295 061 - - 000 500 802 510 609 000 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية
 1 090 802 43 551 - - - - 1 047 251 أرصدة لدى البنوك

 3 638 401 - - - 1 860 350 1 208 426 569 625 أذون خزانة 
 4 364 059 275 120 888 155 445 026 2 363 723 467 524 621 813 قروض وتسهيالت للعمالء

        
        استثمارات مالية :

 167 044 2 471 - 100 119 64 454 - - متاحة للبيع -
 880 300 12 449 - 823 150 44 701 - - محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -

 12 821 703 1 240 041 155 888 2 949 714 3 192 868 2 243 695 3 039 497 إجمالي األصول المالية

        
        االلتزامات المالية

 826 981 5 823 - - 93 594 - 727 564 أرصدة مستحقة للبنوك

 10 294 530 601 468 1 - 751 114 1 699 017 3 874 332 2 605 360 2 ودائع للعمالء

 11 121 511 1 474 424 - 1 114 751 3 111 293 2 332 874 3 088 169 إجمالي االلتزامات المالية

 1 700 192 (234 383) 155 888 1 834 963 81 575 (89 179) (48 672) فجوة إعادة تسعير العائد

 1520ديسمبر  31
 حتى شهر واحد 

من شهر  أكثر
 حتى ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة 
 أشهر حتى سنة

أكثر من سنة حتى 
 خمس سنوات

أكثر من خمس 
 اإلجمالي بدون عائد سنوات

        األصول المالية
 3 462 528 601 357 - - 132 215 141 956 2 587 000 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

 1 079 413 52 345 - - - - 1 027 068 أرصدة لدى البنوك

 1 957 875 - - - 1 529 850 406 425 21 600 أذون الخزانة 

 2 741 116 - 877 270 678 474 427 554 149 706 608 112 قروض وتسهيالت للعمالء

        

        استثمارات مالية :

 703 270 2 471 - 662 243 35 187 - 3 369 متاحة للبيع -

 12 449 12 449 - - - - - تاريخ االستحقاقمحتفظ بها حتى  -

 9 956 651 668 622 877 270 1 340 717 2 124 806 698 087 4 247 149 إجمالي األصول المالية

        
        االلتزامات المالية

 722 143 3 119 - - 41 332 189 368 488 324 أرصدة مستحقة للبنوك

 7 754 093 952 001 - 1 005 175 1 978 815 1 566 242 2 251 860 ودائع للعمالء

 8 476 236 955 120 - 1 005 175 2 020 147 1 755 610 2 740 184 إجمالي االلتزامات المالية

 1 480 415 (286 498) 877 270 335 542 104 659 (1 057 523) 1 506 965 فجوة إعادة تسعير العائد
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 المتممة للقوائم الماليةاإليضاحات 
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 خطر السيولة -ج   
خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته  

المالية عند االستحقاق واستبدال المبالغ التي يتم سحبها . ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق 
 الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات اإلقراض .في 

 إدارة مخاطر السيولة - 
 تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة المخاطر بالبنك ما يلي : 

 
يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من  *

مكانية الوفاء بكافة المتطلبات . ويتضمن ذلك إحالل األموال عند استحقاقها أو عند إ
إقراضها للعمالء . ويتواجد البنك في أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف 

. 
االحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق التي من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة  *

 متوقعة في التدفقات النقدية .أية اضطرابات غير 
بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي  ةمراقبة نسب السيول *

 المصري .
 إدارة التركز وبيان استحقاقات القروض . *

 
ألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشهر  

ي الفترات الرئيسية إلدارة السيولة . وتتمثل نقطة البداية لتلك التوقعات في التالي ، وه
تحليل االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول 

 المالية .
 

وتقوم إدارة المخاطر أيضاً بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجل ، ومستوى  
غير المستخدم من ارتباطات القروض ، ومدى استخدام تسهيالت الحسابات ونوع الجزء 

الجارية المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية 
. 

 
 منهج التمويل - 
يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارة المخاطر بالبنك بهدف توفير  

 عمالت ، والمناطق الجغرافية ، والمصادر ، والمنتجات واآلجال .تنوع واسع في ال
 التدفقات النقدية غير المشتقة - 
يمثل الجدول التالي التدفقات النقدية المدفوعة من قبل البنك بطريقة االلتزامات المالية  

غير المشتقة موزعة على أساس المدة المتبقية من االستحقاقات التعاقدية في تاريخ 
الميزانية . وتمثل المبالغ المدرجة بالجدول التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة ، 
بينما يدير البنك خطر السيولة على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة المتوقعة 

 وليست التعاقدية :
 (ألف جنيه مصري) 

 
 

 6201 ديسمبر 103
 حتى شهر واحد

أكثر من شهر 
حتى ثالثة 

 أشهر
أكثر من ثالثة 

 حتى سنةأشهر 

أكثر من سنة 
حتى خمس 

 سنوات
أكثر من 

 اإلجمالي خمس سنوات
       االلتزامات المالية

 827 119 - - 93 594 - 733 525 أرصدة مستحقة للبنوك
 11 460 357 5 752 1 838 937 5 386 000 760 324 3 469 344 ودائع للعمالء

ً لتاريخ  إجمالي االلتزامات المالية وفقا
  التعاقدي االستحقاق

869 202 4 324 760 594 479 5 937 838 1 752 5 476 287 12 

إجمالي األصول المالية وفقاً لتاريخ االستحقاق 
 التعاقدي

617 197 3 1 315 833 3 352 287 4 456 396 499 570 703 821 12  
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 (ألف جنيه مصري)                                                                      

 

 5201ديسمبر  31في 
 حتى شهر واحد

أكثر من شهر 
حتى ثالثة 

 أشهر
أكثر من ثالثة 
 أشهر حتى سنة

أكثر من سنة 
حتى خمس 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 اإلجمالي سنوات

       االلتزامات المالية
 722 143 - - 41 332 189 367 491 444 أرصدة مستحقة للبنوك

 8 407 763 - 1 465 298 3 893 527 444 863 2 604 075 ودائع للعمالء

ً لتاريخ  إجمالي االلتزامات المالية وفقا
  االستحقاق التعاقدي

519 095 3 230 634 859 934 3 298 465 1 - 906 129 9 

إجمالي األصول المالية وفقاً لتاريخ االستحقاق 
 التعاقدي

377 995 4 087 738 524 078 2 974 835 1 689 308 651 956 9 

 
تتضمن األصول المتاحة لمقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات المتعلقة بالقروض  

البنوك ، وأذون كل من النقدية ، واألرصدة لدى البنوك المركزية ، واألرصدة لدى 
 ، والقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء باإلجمالي الخزانة وأوراق حكومية أخرى

. ويتم مد أجل نسبة من القروض للعمالء التي تستحق السداد خالل سنة وذلك  باإلجمالي
خالل النشاط العادي للبنك . باإلضافة الى ذلك ، هناك رهن لبعض أدوات الدين وأذون 
الخزانة واألوراق الحكومية األخرى لضمان االلتزامات . وللبنك القدرة على مقابلة صافي 

 قعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخرى .التدفقات النقدية غير المتو
 
 بنود خارج الميزانية -

 ( :33رقم )وفقاً للجدول الوارد فيما بعد وفقاً لإليضاح 
 (مصري ألف جنيه)

 6201 مبرديس 13
ال تزيد عن سنة 

 واحدة

أكثر من 
سنة وأقل 
من خمس 

 سنوات
أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات
 501 600 - - 501 600 وكمبياالت مقبولة وتسهيالت مالية أخرىضمانات مالية ، 

 53 822 - - 53 822 ارتباطات رأسمالية ناتجة عن اقتناء أصول ثابتة

 555 422 - - 555 422 اإلجمالي

 
 (مصري ألف جنيه)

ال تزيد عن  5201 ديسمبر 31
 سنة واحدة

أكثر من سنة 
وأقل من 

 خمس سنوات
أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات
 394 585 - - 394 585 ضمانات مالية ، وكمبياالت مقبولة وتسهيالت مالية أخرى

 136 458 - - 136 458 ارتباطات رأسمالية ناتجة عن اقتناء أصول ثابتة

 531 043 - - 531 043 اإلجمالي

  

     
 المالية االلتزاماتلألصول و  القيمة العادلة -د               

 أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة -1/د

لم  التيالمالية  وااللتزاماتالقيمة الحالية والعادلة لألصاااول  التالييلخص الجدول 
 ميزانية البنك بالقيمة العادلة : فييتم عرضها 
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 (  مصري) باأللف جنيه 
 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 13/12/2016 
 

31/12/1520 
 

13/12/2016 
 

31/12/1520 
 

     اصول مالية
 3 798 628 2 274 802 3 798 628 2 274 802 أرصدة لدى البنوك

     قروض وتسهيالت للعمالء :
 *- *- 881 312 983 035 أفراد -
 *- *- 1 859 804 3 381 024 مؤسسات -

     استثمارات مالية :
 *- *- 2 471 2 471 (ةغير مدرجة بالبورص)ملكية متاحة للبيعأدوات -
 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -

 )وثائق صناديق االستثمار(
449 12 449 12 057 26 200 18 

 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -
 (سندات خزانة)

851 867 - 635 874 - 

     التزامات مالية
 722 143 826 981 722 143 826 981 أرصدة مستحقة للبنوك

     ودائع العمالء :
 *- *- 2 436 861 3 264 671 أفراد -

 *- *- 5 317 232 7 029 859 مؤسسات -

 المالية .  االلتزاماتو  األصول لباقيلم يقم البنك بقياس القيمة العادلة  *

 
 البنوكأرصدة لدى  -

لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها  العادلة تمثل القيمة 
. ويتم تقدير القيمة العادلة المتوقعة للودائع التي تحمل عائد متغير بناء على التدفقات 

طر النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد السائد في األسواق المالية للديون ذات خ
 ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه .

 
 قروض وتسهيالت للبنوك -

تتمثل القروض والتسهيالت للبنوك في قروض غير الودائع لدى البنوك . وتمثل القيمة  
العادلة المتوقعة للقروض والتسهيالت القيمة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية 

النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق المتوقع تحصيلها . ويتم خصم التدفقات 
 لتحديد القيمة العادلة .

 

 قروض وتسهيالت للعمالء  -
يتم إثبات القروض والتسهيالت بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االضمحالل .  

وتمثل القيمة العادلة المتوقعة للقروض والتسهيالت القيمة المخصومة للتدفقات النقدية 
لمتوقع تحصيلها . ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحالي المستقبلية ا

 في السوق لتحديد القيمة العادلة .
 

 استثمارات في أوراق مالية  -
االستثمارات في أوراق مالية في الجدول السابق تتضمن فقط األصول التي تحمل عائد  

المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ، حيث يتم تقييم األصول المتاحة للبيع بالقيمة 
العادلة فيما عدا أدوات حقوق الملكية التي لم يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة 

تحديد القيمة العادلة لألصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ بدرجة موثوق بها . ويتم 
االستحقاق بناء على أسعار السوق أو األسعار التي تم الحصول عليها من السماسرة . 
وإذا لم تتوفر هذه البيانات ، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أسعار األسواق المالية 

 ائتمان وتاريخ استحقاق ومعدالت مشابهه .لألوراق المالية المتداولة ذات خصائص 
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 المستحق لبنوك أخرى وللعمالء -
تمثل القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محدد ، التي تتضمن ودائع  

 الذي سيتم دفعه عند الطلب .ال تحمل عائد ، المبلغ 
 

ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت والقروض األخرى غير  
المتداولة في سوق نشطة بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد 

 على الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابه .
 أدوات دين مصدرة -

لي القيمة العادلة بناء على أسعار األسواق المالية السارية . وبالنسبة يتم حساب إجما 
لألوراق التي ال يوجد لها أسواق نشطة ، يتم أول مرة استخدام نموذج التدفقات النقدية 
المخصومة بناء على المعدل الحالي الذي يناسب المدة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق 

. 
  

 إدارة رأس المال -هـ 
تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال ، الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى  

 حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية فيما يلي :
 

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

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

 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط . -
 

ً لمتطلبات  اعداد معياريتم   مقررات بازل الصادرة من البنك كفاية رأس المال وفقا
ماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ، من خالل ن المركزي المصري

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

  
مليون جنيه مصري حداً أدنى  500ويطلب البنك المركزي المصري االحتفاظ بمبلغ         

 .لرأس المال المصدر والمدفوع
الموافقة على التعليمات  2012ديسمبر  18نك المركزي بجلسته بتاريخ قرر الب      

الخاصة بالحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال في اطار تطبيق مقررات بازل 
 -وذلك مع ضرورة مراعاة ما يلي:

   

تلتزم البنوك العاملة في مصر فيما عدا فروع البنوك األجنبية  بالحفاظ بنسبة حدها  -أوالً:
وتمثل نسبة  %0.625وكذلك نسبة  بين عناصر القاعدة الرأسمالية %10ى األدن

. )بسط 2019في يناير  %2.5السنة االولى من الدعامة التحويطية والتي تصل الى 
المعيار( وبين األصول الخطرة المرجحة بأوزان )مقام المعيار( وذلك لمقابلة 

 مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل. 
يتعين على البنوك العاملة في مصر االلتزام بتطبيق ضوابط الحد األدنى لمعيار  -ثانياً:

 .   2012كفاية رأس المال في اطار تطبيق مقررات بازل اعتباراً من ديسمبر 
 

  -ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشرحتين التاليتين: -
 

  -الشريحة األولى :
وهما رأس المال األساسي المستمر و رأس  نولى من جزئيتتكون الشريحة األ       

 المال األساسي اإلضافي.
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   -الشريحة الثانية:
  -وهي رأس المال المساند ويتكون مما يلي :  

 من قيمة احتياطي فروق ترجمة العمالت األجنبية الموجبة.  45% -1

 من قيمة االحتياطي الخاص.  45% -2

 من الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية. )اذا كان موجباً(  45% -3

 من رصيد احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع. 45% -4

 الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية المحتفظ بها.من  45% -5

من الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية في الشركات التابعة  45% -6
 والشقيقة. 

 االدوات المالية المختلطة.  -7

من قيمتها في كل سنة من السنوات الخمسة األخيرة  %20القروض )الودائع المساندة مع استهالك  -8
 من أجلها(. 

مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة بما ال يزيد  -9
 من اجمالي األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر.  %1.25عن 

 التحويطية الدعامة -10
 

 -ويتكون مقام معيار كفاية رأس المال من االتي: -
 مخاطر االئتمان. -1 
 مخاطر السوق. -2        
 مخاطر التشغيل. -3        
 عميل عن الحدود المقررة. 50قيمة التجاوز ألكبر  -4        

 
    

بحسب طبيعة الطرف المدين مبوبة   %100ويتم ترجيح االصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر الى  
لكل أصل بما يعكس مخاطر االئتمان المرتبطة به ومع أخذ الضمانات النقدية في االعتبار ويتم استخدام 
ذات المعالجة للمبالغ خارج الميزانية بعد اجراء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائر المحتملة 

 س المال المحلية.لتلك المبالغ ويلتزم البنك بكافة متطلبات رأ
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ً لمقررات بازل معيار كفاية رأس المال حسابويلخص الجدول التالي    فترةالفي نهاية  طبقا
 : اليةمال

 
 
 
 

 2015 ديسمبر 31 2016 ديسمبر 31 

 جنيه مصريباأللف  جنيه مصريباأللف  

   رأس المال

   الشريحة األولى )رأس المال األساسي(

 700 000 700 000 أسهم رأس المال 

 76 728 76 728 احتياطي قانوني

 502 374 502 374 احتياطيات أخرى

 - 37 555 األرباح المحتجزة

37 555 - الدعامة التحويطية  

(1 422) أصول غير ملموسة   (564 1)  

(1 235) )عناصر يتم خصمها(% من رصيد االستثمارات في شركات غير مالية  50  (235 1)  

(25 972) - القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع )سالب(رصيد احتياطي   

رصيد احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع التي تم إعادة تبويبها الستثمارات مالية 

 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )سالب(

(313 29)  

 

- 

 

 1 287 886 1 284 687 إجمالي رأس المال األساسي

    الشريحة الثانية )رأس المال المساند(
  

 - - رصيد احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع% من  45

من الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ  45%

 االستحقاق 

534 9 053 1 

 49 896 65 586 (%1.25خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة * )مخصص 

 (1 235) (1 235) % من رصيد االستثمارات في شركات غير مالية )عناصر يتم خصمها( 50

 49 714 73 884 إجمالي رأس المال المساند

 1 337 600 1 358 571 إجمالي رأس المال

   وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر :األصول 

 3 856 399 5 033 589 األصول داخل الميزانية

 135 318 213 269 االلتزامات العرضية

 1 965 706 2 368 413 عميل عن الحدود المقررة مرجحة بأوزان المخاطر 50قيمة التجاوز ألكبر 

 - - متطلبات رأس المال لمخاطر الطرف المقابل

 5 957 423 7 615 271 مخاطر االئتمان إجمالي

 89 024 246 614 مخاطر السوقمتطلبات رأس المال ل

 591 179 671 544 مخاطر التشغيللمتطلبات رأس المال 

 6 637 626 8 533 429 إجمالي األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان المخاطر

 %20.15 %15.92 عميل والدعامة التحويطية( 50)مع االخذ في االعتبار تأثير أكبر  معيار كفاية رأس المال )%(*

 %19.59 %15.92 عميل( 50معيار كفاية رأس المال )%(* )مع االخذ في االعتبار تأثير أكبر 

 %28.63 %22.04 )مع االخذ في االعتبار تأثير الدعامة التحويطية(معيار كفاية رأس المال )%(*
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 : السنة الماليةفي نهاية كما يلخص الجدول التالي الرافعة المالية 

 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -  4
 

يقوم البنك باستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات التي يتم  
واالفتراضات باستمرار على  ة المالية التالية ، ويتم تقييم التقديراتفتراإلفصاح عنها خالل ال

أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل ، بما في ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية التي 
 يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف والمعلومات المتاحة .

 
 خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت -أ  

يراجع البنك محفظة القروض والتساااهيالت لتقييم االضااامحالل على أسااااس ربع  
سنوي على األقل . ويقوم باستخدام الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي 
تسااااجيل عبء االضاااامحالل في قائمة الدخل ، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أية 

في التدفقات النقدية  اسااااهقيبيانات موثوق بها تشااااير الى أنه يوجد انخفاض يمكن 
المسااتقبلية المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على 
مساااااتوى القرض الواحد في تلك المحفظة . وقد تشااااامل هذه األدلة وجود بيانات 
سداد للبنك  سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على ال شير الى حدوث تغيير  ت

ة ترتبط بالتعثر في أصااااااول البنك . عند جدولة ، أو ظروف محلية أو اقتصااااااادي
التدفقات النقدية المساااااااتقبلية ، تقوم اإلدارة باساااااااتخدام تقديرات بناء على الخبرة 
السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية في وجود أدلة موضوعية 
تشاااير الى االضااامحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة . ويتم مراجعة الطريقة 
تدفقات النقدية  واالفتراضااااااااات المساااااااتخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت ال
المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة 

       الفعلية بناء على الخبرة .
يتم االلتزام بمعيار البنك المركزي بالنسبة لطريقة احتساب المخصصات المطلوبة       

لمحفظة قروض الشركات  (DCFخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة )باست
( لكل من محفظة PODالغير جيدة كما يتم استخدام طريقة معدالت االخفاق )

 التجزئة ومحفظة قروض الشركات الجيدة.    
 

 متاحة للبيعالملكية الحقوق الدين وأدوات اضمحالل االستثمارات في أدوات  -ب 
أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون  في االستثمارات اضمحالليحدد البنك  

قيمتها العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديداً ما إذا كان  فيهام أو ممتد  انخفاضهناك 
، والتخاذ هذا الحكم يقوم البنك بتقييم ضمن  شخصيهاماً أو ممتداً إلى حكم  االنخفاض

( المعتادة لسعر السهم باإلضافة إلى ذلك قد Volatilityالتذبذبات ) –عوامل أخرى 

الحالة المالية للشركة  فيعندما يكون هناك دليل على وجود تدهور  اضمحالليكون هناك 
المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية التشغيلية والتمويلية أو أداء الصناعة أو القطاع أو 

 التكنولوجيا .  فيالتغيرات 
  

 2015 ديسمبر 31 2016 ديسمبر 31 

 جنيه مصريباأللف  جنيه مصريباأللف  

 1 287 886 1 284 687 (1)                             تادابعد االستبع رأس المال األساسيمن الشريحة األولى 

 10 287 096 13 120 179  التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل االوراق المالية 

 375 061 544 321   خارج الميزانيةالتعرضات 

 10 662 157 13 664 500 (2التعرضات                                                                           )اجمالي 

 %12.08 %9.42 (2( / )1)       نسبة الرافعة المالية                                                              
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 للقوائم الماليةاإليضاحات المتممة 
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق - جـ
ثابتة أو قابلة  استحقاقيتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ  

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ويتطلب ذلك التبويب  استثماراتللتحديد على أنها 
بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة  الشخصياستخدام الحكم 

 االحتفاظ فيحتى تاريخ االستحقاق ، وإذا أخفق البنك  االستثماراتبتلك  االحتفاظعلى 
بعض الظروف الخاصة مثل بيع  فيحتى تاريخ االستحقاق فيما عدا  االستثماراتبتلك 

المحتفظ  االستثماراتكمية غير هامة قرب ميعاد االستحقاق عندها يتم إعادة تبويب كل 
سوف يتم قياس تلك  وبالتاليالمتاحة للبيع ،  االستثماراتبها حتى تاريخ االستحقاق إلى 

تكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية بالقيمة العادلة وليس بال االستثمارات
 بذلك البند .  استثمارات

 االستحقاقعلى إنها محتفظ بها حتى تاريخ  االستثماراتتبويب  استخدامإذا تم تعليق  
ألف جم لتصل إلى القيمة العادلة وذلك  20 391سوف يتم زيادة القيمة الدفترية بمبلغ 

 مة العادلة ضمن حقوق الملكية . القي احتياطي فيبتسجيل قيد مقابل 
 ضرائب الدخل -  د

يخضع البنك لضرائب الدخل في عدد من الدوائر الضريبية بالنسبة لفروع الخارج مما  
يستدعي استخدام تقديرات هامة لتحديد المخصص اإلجمالي للضريبة على الدخل . وهناك 

ائية عنها بشكل مؤكد . عدد من العمليات والحسابات التي يصعب تحديد الضريبة النه
ويقوم البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقاً لتقديرات 

بين النتيجة النهائية  اختالفمدى احتمال نشأة ضرائب إضافية ، وعندما يكون هناك 
سوف تؤثر على ضريبة الدخل  االختالفاتللضرائب والمبالغ السابق تسجيلها فإن هذه 

 فيها .  االختالفيتم تحديد  التيالفترة  فيومخصص الضريبة المؤجلة 
 

 التحليل القطاعي - 5

 
 التحليل القطاعي لألنشطة -أ  

يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات  
عائد المرتبط بهذا النشاط التي قد تختلف عن المصرفية وإدارة المخاطر المحيطة بها وال

ً لألعمال المصرفية  ،باقي األنشطة األخرى  ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقا
 الواردة فيما يلي :

 

 
 المؤسسات الكبيرة ، والمتوسطة والصغيرة - 
وتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات جارية مدينة والقروض  

 والتسهيالت االئتمانية والمشتقات المالية .
 

 االستثمار - 
ويشمل أنشطة اندماج الشركات وشراء االستثمارات وتمويل إعادة هيكلة الشركات  

 واألدوات المالية .
 

 األفراد -           

وتشمل أنشطة الحسابات الجارية واالدخار والودائع وبطاقات االئتمان والقروض  
 والقروض العقارية .الشخصية 

 

 أنشطة أخرى  
 وتشمل األعمال المصرفية األخرى ، كإدارة األموال . 
وتتم المعامالت بين األنشطة القطاعية وفقاً لدورة النشاط العادي للبنك وتتضمن األصول  

 ة كما تم عرضها في ميزانية البنك.وااللتزامات األصول وااللتزامات التشغيلي
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 المتممة للقوائم الماليةاإليضاحات 
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 (مصري ألف جنيه)

  
 (مصري ألف جنيه)

 

 
 
 
 
 

 6201 ديسمبر 13
 مؤسسات

 كبيرة
تمويل 
 تجزئة استثمار شركات

 أنشطة
 إجمالي أخرى

       اإليرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي
 555 234 41 906 132 779 236 310 13 535 130 704 إيرادات النشاط القطاعي

 (321 524) (68 854) (120 542) (55 618) (22 482) (54 028) مصروفات النشاط القطاع

 233 710 (26 948) 12 237 180 692 (8 947) 76 676 نتيجة أعمال القطاع
 (81 590) (63 518) - (18 072) - - ضرائب الدخل

 152 120 (90 466) 12 237 162 620 (8 947) 76 676 31/12/2016الربح في 

       

       األصول وااللتزامات وفقاً للنشاط القطاعي
 12 494 989 - 1 019 098 8 144 086 121 800 3 210 005 أصول النشاط القطاعي

 542 330 542 330 - - - - أصول غير مصنفة

 13 037 319 542 330 1 019 098 8 144 086 121 800 3 210 005 إجمالي األصول

 (11 115 841) - (8 842 336) (696 402) (326 691) (1 250 412) التزامات النشاط القطاعي
 (480 568) (480 568) - - - - التزامات غير مصنفة

 (11 596 409) (480 568) (8 842 336) (696 402) (326 691) (1 250 412) إجمالي االلتزامات

       
       القطاعيبنود أخرى للنشاط 

 5 539 5 539 - - - - نفقات رأسمالية
 (8 510) - (3 575) (2 149) (826) (1 960) اهالكات

 4 405 - (2 441) - (623) 7 469 اضمحالل

       

 

 5201ديسمبر  31
 مؤسسات

 تجزئة استثمار تمويل شركات كبيرة
 أنشطة
 إجمالي أخرى

       والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعياإليرادات 
 859 515 44 593 520 328 189 619 8 243 96 732 إيرادات النشاط القطاعي

 (662 298) (17 826) (465 387) (66 773) (23 831) (88 481) مصروفات النشاط القطاع

  197 217 26 767 54 941 122 846 (15 588) 8 251 نتيجة أعمال القطاع
 (70 277) (35 951) - (34 326) - - ضرائب الدخل

 126 940 (9 184) 54 941 88 520 (15 588) 8 251 31/12/2015الربح في 

       

       األصول وااللتزامات وفقاً للنشاط القطاعي
 9 718 161 - 911 163 6 931 548 - 1 875 450 أصول النشاط القطاعي

 378 971 378 971 - - - - أصول غير مصنفة

  10 097 132 378 971 911 163 6 931 548 - 1 875 450 إجمالي األصول

 (8 472 917) - (7 425 609) (355 713) (372 588) (319 007) التزامات النشاط القطاعي
 (288 376) (288 376) - - - - التزامات غير مصنفة

 (8 761 293) (288 376) (7 425 609) (355 713) (372 588) (319 007) إجمالي االلتزامات

       
       بنود أخرى للنشاط القطاعي

 19 878 19 878 - - - - نفقات رأسمالية
 (8 690) - (3 882) (1 978) (852) (1 978) اهالكات

 (21 704) - (2 846) - - (18 858) اضمحالل
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31المالية المنتهية في عن السنة 

 
 تحليل القطاعات الجغرافية -ب  

 (ألف جنيه مصري)

 6201 مبرديس 13
 جمهورية مصر العربية

 القاهرة الكبرى
اإلسكندرية 

 إجمالي الوجه القبلي والدلتا وسيناء
     اإليرادات والمصروفات وفقاً للقطاعات الجغرافية

 555 234 6 718 68 224 480 292 الجغرافيةإيرادات القطاعات 

 (252 670) (5 399) (22 437) (224 834) مصروفات القطاعات الجغرافية

 302 564 1 319 45 787 255 458 نتيجة أعمال القطاع

 (68 854) - - (68 854) مصروفات غير مصنفة

 233 710 1 319 45 787 186 604 قبل الضريبة 31/12/2016الربح في 

 (81 590) - - (81 590) الضريبة

 152 120 1 319 45 787 105 014 31/12/2016 الربح في 

     األصول وااللتزامات وفقاً للقطاعات الجغرافية

 12 494 989 157 625 589 630 11 747 734 أصول القطاعات الجغرافية

 542 330 - - 542 330 أصول غير مصنفة

 13 037 319 157 625 589 630 12 290 064 إجمالي األصول

 (11 115 840) (156 740) (540 570) (10 418 530) التزامات القطاعات الجغرافية

 (480 568) - - (480 568) التزامات غير مصنفة

 (11 596 408) (156 740) (540 570) 10 899 098 إجمالي االلتزامات

 

 
 

 (مصري ألف جنيه)

 2015ديسمبر  31
 العربيةجمهورية مصر 

 القاهرة الكبرى
اإلسكندرية 

 إجمالي الوجه القبلي والدلتا وسيناء
     اإليرادات والمصروفات وفقاً للقطاعات الجغرافية

 859 515 9 412 93 547 756 556 إيرادات القطاعات الجغرافية

 (644 472) (6 808) (66 188) (571 476) مصروفات القطاعات الجغرافية

 215 043 2 604 27 359 185 080 القطاع نتيجة أعمال

 (17 826) - - (17 826) مصروفات غير مصنفة

 197 217 2 604 27 359 167 254 قبل الضريبة 31/12/2015الربح في 

 (70 277) - - (70 277) الضريبة

 126 940 2 604 27 359 96 977 31/12/2015الربح في 

     الجغرافيةاألصول وااللتزامات وفقاً للقطاعات 

 9 718 161 139 316 385 029 9 193 816 أصول القطاعات الجغرافية

 378 971 - - 378 971 أصول غير مصنفة

 10 097 132 139 316 385 029 9 572 787 إجمالي األصول

 (8 472 917) (136 757) (357 038) (7 979 122) التزامات القطاعات الجغرافية

 (288 376) - - (288 376) التزامات غير مصنفة

 (8 761 293) (136 757) (357 038) (8 267 498) إجمالي االلتزامات
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 

 صافي الدخل من العائد - 6
 عن السنة المالية المنتهية في 
 31/12/2016 31/12/2015 
   
 جنيه مصريألف  جنيه مصريألف  

   عائد القروض واإليرادات المشابهة من :
   قروض وتسهيالت :

 252 501 357 881 للعمالء

 375 264 423 522 أذون وسندات خزانة
 107 779 198 668 عائد ودائع وحسابات جارية )بنوك(

 071 980 544 735 

   :تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من 
   ودائع وحسابات جارية :

 (19 976) (16 162) للبنوك
 (369 402) (465 094) للعمالء

 (389 378) (481 256) اإلجمالي

 346 166 498 815 الصافي

                                              صافي الدخل من األتعاب والعموالت -  7
 

 عن السنة المالية المنتهية في 

 31/12/2016 31/12/2015 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

   إيرادات األتعاب والعموالت :
 18 439 25 298 األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

 60 213 79 783 أتعاب خدمات تمويل المؤسسات
 21 429 19 065 أتعاب أخرى

 146 124 081 100 

   مصروفات األتعاب والعموالت :
 (6 711) (6 381) مدفوعة سمسرةأتعاب 

 (16 142) (20 652) أتعاب أخرى مدفوعة

 (033 27) (853 22) 

 77 228 97 113 الصافي

 
 صافى دخل المتاجرة  -  8

 
 عن السنة المالية المنتهية في 
 31/12/2016 31/12/2015 
 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

   عمليات النقد األجنبي
 2 666 9 481 التعامل في العمالت األجنبيةأرباح 
 (7) (150) تقييم عقود صرف آجلة أرباح

 272 25 أدوات دين لغرض المتاجرة 

 356 9 931 2 
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 مصروفات إدارية - 9
 عن السنة المالية المنتهية في 
 31/12/2016 31/12/2015 
 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

   تكلفة العاملين
 (135 667) (160 709) أجور ومرتبات

 (3 864) (4 555) تأمينات اجتماعية
   

 (264 165) (531 139) 
 (80 355) (132 266) مصروفات إدارية أخرى

 (530 297) (886 219) 

 
لما يتقاضاه العشرون أصحاب أعلى المرتبات و  إلجمالي الدخل السنوي الصافيهري يبلغ المتوسط الش -

 .جم الف 2 481نحو  2016المكافآت بالبنك عن عام 

 
 توزيعات أرباح   -10

 عن السنة المالية المنتهية في 
 31/12/2016 31/12/2015 
 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

 265 498 أوراق مالية متاحة للبيع 

 
 تشغيل أخرى )مصروفات(إيرادات   - 11

 
 عن السنة المالية المنتهية في 
 31/12/2016 31/12/2015 
 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

 (8 477) (1 365) مخصصات 

أرباااح تقييم االصاااااااول وااللتزامااات الماااليااة 
 بالعمالت االجنبية

(502 83) 677 18 

 - 199 أرباح بيع ممتلكات و معدات

 - 1 688   أخرى

 (980 82) 200 10 

 

 )عبء( االضمحالل عن خسائر االئتمان  - 21
 عن السنة المالية المنتهية في  

 31/12/2016 31/12/2015 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

 (21 704) 4 405 (18قروض وتسهيالت للعمالء )إيضاح 

 405 4 (704 21) 

 
 مصروفات ضرائب الدخل  - 31

 السنة المالية المنتهية فيعن  

 31/12/2016 31/12/2015 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

 (68 396) (79 838) الضرائب الحالية )ضرائب أذون الخزانة(
 (1 881) (1 752) الضرائب المؤجلة 

 (590 81) (277 70) 
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 في الربحنصيب السهم  -41 
 

يحسب نصيب السهم في الربح بقسمة صافي األرباح الخاصة بمساهمي البنك على  
 . ةفترالالمتوسط المرجح لألسهم العادية المصدرة خالل 

 
 عن السنة المالية المنتهية في 

 31/12/2016 31/12/2015 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 
 125 993 151 691 صافي الربح القابل للتوزيع على مساهمي البنك 

 (441) (3 002) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )المقترحة(

 (7 925) (32 426) اح )المقترحة(باألر فيحصة العاملين 

 117 627 116 263        (1)          فترةحصة المساهمين في أرباح ال

 70 000 70 000 (2العادية المصدرة )المتوسط المرجح لألسهم 
 1.680 1.661 (2:1نصيب السهم األساسي في الربح          )

 
 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي  - 51

 
 31/12/2016 31/12/2015 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 
 203 105 682 000 نقدية

طار نسبة ا أرصدة لدى البنك المركزي في
 540 208 815 097 اإللزامياالحتياطي 

 097 497 1 313 743 
 601 357 1 061 295 أرصدة بدون عائد

 141 956 435 802 أرصدة ذات عائد ثابت
 097 497 1 313 743 

 
 أرصدة لدى البنوك  - 61

 
 31/12/2016 31/12/2015 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 
 166 865 345 097 حسابات جارية

 3 631 763 1 929 705 ودائع

 802 274 2 628 798 3 

 2 719 215 1 184 000 بنك مركزي بخالف نسبة االحتياطي االلزامي
 466 830 225 504 بنوك محلية

 612 583 865 298 بنوك خارجية

 802 274 2 628 798 3 

 52 345 43 551 أرصدة بدون عائد
 3 746 283 2 231 251 أرصدة ذات عائد ثابت

 802 274 2 628 798 3 

 3 798 628 2 274 802 أرصدة متداولة

 
 
 



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  -المؤسسة العربية المصرفية بنك 

-49- 
 

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 
 أذون الخزانة  - 71 

 
  31/12/2016 31/12/2015 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 
 - 100 000 يوم 91 أذون خزانة استحقاق

 124 350 165 750 يوم 182خزانة استحقاق أذون 
 879 950 1 443 301 يوم 273أذون خزانة استحقاق 
 953 575 1 929 350 يوم 364أذون خزانة استحقاق 

 1 957 875 3 638 401 اإلجمالي

 (87 386) (146 515) عوائد لم تستحق بعد

 1 870 489 3 491 886 صافي ال

 
 
 للعمالءقروض وتسهيالت   - 81

 31/12/2016 31/12/2015 
 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

   أفراد
 76 593 102 796 حسابات جارية مدينة

 69 515 78 810 بطاقات ائتمان
 606 759 669 958 قروض شخصية

 128 445 131 471 سياراتقروض 

 881 312 983 035 (1إجمالي )

   االقتصادية مؤسسات شامالً القروض الصغيرة لألنشطة
 475 680 581 240 حسابات جارية مدينة

 862 033 1 324 507 قروض مباشرة
 521 049 1 401 376 قروض مشتركة

 1 042 73 901 أوراق تجارية مخصومة

 1 859 804 3 381 024 (2إجمالي )

 2 741 116 4 364 059 (2+1إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء )

   يوزع الى : اإلجمالي

 1 334 237 2 086 735 أرصدة متداولة
 1 406 879 2 277 324 أرصدة غير متداولة

 059 364 4 116 741 2 
   يخصم : 

خصاااااام غير مكتسااااااب لألوراق التجارية المخصااااااومة و 
 القروض االخرى

(926) - 

 (150 971) (179 140) مخصص خسائر االضمحالل
 (133) (133) عوائد مجنبة 

 2 590 012 4 183 860 القروض والتسهيالت للعمالء صافي
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 تحليل مخصص خسائر اضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء

 
 31/12/2016 31/12/2015 

   
 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

 137 171 150 971 1/1/2016في الرصيد 
 21 704 (4 405)  الفترة /العام )رد( االضمحالل خالل  /عبء 

 (10 538) (15 914) الفترة / العاممبالغ تم إعدامها خالل 
 (156) 10  تحويالت

 166 494 مبالغ مستردة
 2 624 47 984 فروق تقييم عمالت أجنبية 

 150 971 179 140 31/12/2016الرصيد في 

 

 مخصص خسائر االضمحالل 
 تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت للعمالء وفقاً لألنواع : 

 
 (ألف جنيه مصري)

 6201 مبرديس 13
 أفراد

 بطاقات ائتمان
قروض 
 شخصية

قروض 
 اإلجمالي سيارات

 29 955 8 716 20 004 1 235 1/1/2016 يالرصيد ف
 2 441 (899) 1 402 1 938 عبء االضمحالل 

 (11 688) (3 391) (6 575) (1 722) مبالغ تم إعدامها خالل الفترة
 494 - 39 455 الفترةخالل  مستردةمبالغ 

 21 202 4 426 14 870 1 906 31/12/2016الرصيد في 

 
 )ألف جنيه مصري(                                                                                            

 2016ديسمبر  31
  المؤسسات

 قروض مباشرة
قروض 
 مشتركة

أوراق تجارية 
 مخصومة

 اإلجمالي

 121 016 1 042 10 791 109 183 1/1/2016الرصيد في 
 (6 846) (1 184) 3 312 (8 974) عبء االضمحالل 

 (4 226) - - (4 226) مبالغ تم إعدامها خالل الفترة
 10 - - 10 تحويالت

 47 984 142 15 131 32 711 فروق تقييم عمالت أجنبية 
 157 938 - 29 234 128 704 31/12/2016الرصيد في 

 
 (مصري) ألف جنيه 

 أفراد     5201ديسمبر  31

 
 بطاقات ائتمان

قروض 
 شخصية

قروض 
 اإلجمالي سيارات

 28 763 8 810 19 319 634 1/1/2015 يالرصيد ف
 2 846 (73) 1 544 1 375 عبء االضمحالل )رد( 

 (1 835) (21) (868) (946) السنةمبالغ تم إعدامها خالل 
 166 - 9 157 السنةخالل  مستردةمبالغ 

 15 - - 15 فروق تقييم عمالت أجنبية 
 29 955 8 716 20 004 1 235 31/12/2015الرصيد في 
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 للقوائم الماليةاإليضاحات المتممة 
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

  ) ألف جنيه مصري(

     2015ديسمبر  31

  المؤسسات

قروض 
 مباشرة

قروض 
 مشتركة

أوراق 
تجارية 
 مخصومة

 اإلجمالي

 108 408 - 2 396 106 012 1/1/2015الرصيد في 
 18 858 1 042 8 163 9 653 االضمحالل  / )رد( عبء

 (8 703) - - (8 703) السنةمبالغ تم إعدامها خالل 
 (156) - - (156) تحويالت

 2 609 - 232 2 377 فروق تقييم عمالت أجنبية 
 121 016 1 042 10 791 109 183 31/12/2015الرصيد في 

 مالية استثمارات  - 91
 31/12/2016 31/12/2015 
 ألف جنيه مصري مصريألف جنيه  

   مالية متاحة للبيعاستثمارات 
   بالقيمة العادلة : –أدوات دين 

 700 799 164 573 )البورصة المصرية( مدرجة في السوق  -
  - - غير مدرجة في السوق  -

   بالقيمة العادلة : –أدوات حقوق ملكية 
 2 471 2 471 غير مدرجة في السوق  -

 703 270 167 044 إجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع 

   استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
   : )بالتكلفة المستهلكة( نــــأدوات دي

 - 867 851 (سندات حكوميةمدرجة في السوق )  -
 12 449 12 449 )وثائق صناديق االستثمار( غير مدرجة في السوق  -

 12 449 880 300 إجمالي استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 715 719 1 047 344 إجمالي استثمارات مالية 

 32 648 109 086 أرصدة متداولة
 683 071 938 258 أرصدة غير متداولة

 344 047 1 719 715 

 700 799 1 032 424 أدوات دين ذات عائد ثابت

 
 (مصري ألف جنيه)

 المتاحة للبيع البيـــــــان
المحتفظ بها حتى 
 اإلجمالي تاريخ االستحقاق

 1 094 068 12 449 1 081 619 1/1/2015في رصيد 
 214 163 - 214 163 إضافات

 (610 895) - (610 895) إستبعادات ) بيع / استرداد (
 (957) - (957) استهالك عالوة وخصم اإلصدار 

 22 901 - 22 901 الناتجة من فروق سعر الصرفأرباح التغير 
 (3 561) - (3 561) التغيير في القيمة العادلة خسائر

 715 719 12 449 703 270  12/2015/ 31 في رصيدال

 715 719 12 449 703 270 1/1/2016في رصيد 
 1 390 856 896 849 494 007 إضافات

 (1 021 857) - (1 021 857) إستبعادات ) بيع / استرداد (
 1 305 314 991 استهالك عالوة وخصم اإلصدار 

 (38 679) (29 312) (9 367) خسائر التغيير في القيمة العادلة

 1 047 344 880 300 167 044  31/12/2016 في رصيدال
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

  
 أرباح االستثمارات المالية  

 
 عن السنة المالية المنتهية في عن السنة المالية المنتهية في 
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 
 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

بيع أصاااااااول مالية متاحة للبيع  أرباح
 خزانة(وسندات )أذون 

033 4 017 2 277 1 7 

 033 4 017 2 277 1 7 

 
 

  
 أصول غير ملموسة - 20

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أصول أخرى - 12

 
 31/12/2016 31/12/2015 

 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 
 35 172 69 208 اإليرادات المستحقة
 2 211 7 243 المصروفات المقدمة

 9 708 42 490 دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة
 اتالمسدد تحت حساب شراء و تجهيز

 202 437 282 114 مقار للبنك بالقاهرة الكبرى 
 األصول التي آلت ملكيتها للبنك 

 18 604 28 632 وفاء لديون )بعد خصم االضمحالل(
 996 1 010 التأمينات والعهد

 19 137 24 080 أخرى

 288 265 454 777 اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31/12/2016 31/12/2015 

 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 
   البرمجيات

 1 599 2 105 1/1/2016 فيصافى القيمة الدفترية 

 1 500 1 193 إضافات

 (994) (928) االستهالك

 2 105 2 370 31/12/2016 فيصافى القيمة الدفترية 
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31المنتهية في  عن السنة المالية

 
 

 أصول ثابتة - 22
 

 ( مصري) باأللف جنيه  

 

 
 أرصدة مستحقة للبنوك - 32

 
 31/12/2016 31/12/2015 

 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 
 366 443 130 593 حسابات جارية

 355 700 696 388 ودائع

 981 826 143 722 

 597 143 315 519 بنوك خارجية
 125 000 511 462 بنوك محلية

 981 826 143 722 

 3 119 5 823 أرصدة بدون عائد

 719 024 821 158 أرصدة ذات عائد ثابت

 981 826 143 722 

 722 143 826 981 أرصدة متداولة

 981 826 143 722 

 

مباني  
 وإنشاءات

نظم ألية 
 متكاملة

 وسائل
 نقل

تجهيزات 
 وتركيبات

أجهزة 
 إجمالي أثاث ومعدات

 198 948 8 063 13 489 44 600 7 784 35 442 89 570 1/1/2016التكلفة في 

 4 166 21 535 20 625 1 885 1 080 العاماإلضافات خالل 

 (332) (40) - - (292) - - العامخالل  االستبعادات

 202 782 8 044 14 024 44 620 8 117 37 327 90 650 30/9/2016التكلفة في 

 110 347 6 990 10 500 39 351 6 279 29 272 17 955 1/1/2016مجمع اإلهالك في 

 7 584 260 849 1 523 623 2 529 1 800 العامإهالك 

 (332) (40) - - (292) - - إستبعاد مجمع اإلهالك 

 117 599 7 210 11 349 40 874 6 610 31 801 19 755 31/12/2016مجمع اإلهالك في 

 85 183 834 2 675 3 746 1 507 5 526 70 895 31/12/2016صافى األصول في 

 88 601 1 073 2 989 5 249 1 505 6 170 71 615 31/12/2015صافى األصول في 
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 ودائع العمالء - 42 

 
 31/12/2016 31/12/2015 

 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 

 1 921 642 2 544 330 ودائع تحت الطلب
 4 260 743 5 748 813 ودائع ألجل وبإخطار
  958 480 1 365 270 شهادات ادخار وإيداع

 499 018 491 829 ودائع توفير
 114 210 144 288 ودائع أخرى

 530 294 10 093 754 7 

 5 317 232 7 029 859 ودائع مؤسسات
 2 436 861 3 264 671 ودائع أفراد

 530 294 10 093 754 7 

 1 089 771 1 813 918 أرصدة بدون عائد
 1 453 933 1 551 687 أرصدة ذات عائد متغير
 5 210 389 6 928 925 أرصدة ذات عائد ثابت

 530 294 10 093 754 7 

 5 173 381 9 009 546 أرصدة متداولة
 2 580 712 1 284 984 متداولةأرصدة غير 

 530 294 10 093 754 7 

 
 التزامات أخرى - 52
 

 31/12/2016 31/12/2015 

 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 

 39 985 63 574 عوائد مستحقة
 815 3 349 إيرادات مقدمة

 26 965 57 179 مصروفات مستحقة
 47 687 98 590 دائنون

 132 104 203 455 أرصدة دائنة متنوعة

 147 426 556 247 

 
 مخصصات - 62

 
 31/12/2016 31/12/2015 

 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 

 36 650 34 523 1/1/2016الرصيد في 
 197 1 756 فروق تقييم عمالت أجنبية
 8 477 1 365 المحمل على قائمة الدخل

 ( 10 957) (3 584)  الفترةالمستخدم خالل 

 - (10) مخصص القروض الىالمحول 

 156 9 971 أرصدة دائنة أخرىالمحول من 

 34 523 44 021 31/12/2016الرصيد في 
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 ضرائب الدخل المؤجلة - 72 
 

 السنهضرائب الدخل المؤجلة بالكامل على الفروق الضريبية المؤجلة في نهاية  سابتحاتم ي 
 المالية.

  

 أرصدة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة  

 
االلتزامات الضريبية 

 المؤجلة
االلتزامات الضريبية 

 المؤجلة
 13/12/6201 13/12/5201 

 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 
 (2 978) (4 730) األصول الثابتة

 (2 978) (4 730) إجمالي الضريبة التي تنشأ عن أصل )التزام(

 (2 978) (4 730) صافي الضريبة التي ينشأ عنها أصل )التزام(

 
 حركة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة :  

 
االلتزامات الضريبية 

 المؤجلة
االلتزامات الضريبية 

 المؤجلة
 13/12/6201 13/12/5201 

 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 
 1 097 2 978 1/1/2016الرصيد في 

 1 881 1 752 إضافات

 2 978 4 730 31/12/2016في  الرصيد

 رأس المال - 82
 

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصري ورأس المال المصدر والمدفوع  - 
جنيه مصري  10مليون سهم بقيمة اسمية  70مليون جنيه مصري موزعة على  700مبلغ

 للسهم.
         

 
 االحتياطيات  - 92
 

 31/12/2016 31/12/2015 
   

 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 

   احتياطيات
 1 445 1 675 حتياطي المخاطر البنكية العاما
 64 034 76 728 حتياطي قانونيا

 1 860 1 860 احتياطي رأسمالي
 9 367 - استثمارات مالية متاحة للبيع –حتياطي القيمة العادلة ا

اساااااااتثمارات مالية محتفظ بها  –احتياطي القيمة العادلة 
 حتى تاريخ االستحقاق

(312 29) - 

 413 202 500 514 حتياطي عاما

 489 908 551 465 حتياطياتإجمالي اال
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
  2016ديسمبر  31المالية المنتهية في عن السنة 

 
 فيما يلي : حتياطياتاالوتتمثل الحركة على 

 
 المخاطر البنكية العام حتياطيا -أ     

 31/12/2016 31/12/2015 
   

 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 

 498 1 445 1/1/2016الرصيد في 

 947 230 المحول من صافى الربح

 1 445 1 675 31/12/2016الرصيد في 

 
 قانوني حتياطيا -ب    

 31/12/2016 31/12/2015 
   

 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 

 53 737 64 034 1/1/2016الرصيد في 

 10 297 12 694 رباحاألمحول من ال

 64 034 76 728 31/12/2016الرصيد في 

         
 رأسماليحتياطي ا - ج    

 31/12/2016 31/12/2015 
   

 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 

 1 286 1 860 1/1/2016الرصيد في 

 574 - رباحاألمحول من ال

 1 860 1 860 31/12/2016الرصيد في 

 

 
 استثمارات مالية متاحة للبيع –القيمة العادلة  حتياطيا -  د 

 31/12/2016 31/12/2015 
   

 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 

 12 928 9 367 1/1/2016الرصيد في 
 (3 561) (9 367) التغير في القيمة العادلةصافي أرباح 

 9 367 - 31/12/2016الرصيد في 
 

 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات مالية  –حتياطي القيمة العادلة ا - ذ           

 

 31/12/2016 31/12/2015 
   

 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 

 12 928 - 1/1/2016الرصيد في 
 (3 561) (29 312) التغير في القيمة العادلةصافي أرباح 

 9 367 (29 312) 31/12/2016الرصيد في 
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 

 احتياطي عام     – ع
 31/12/2016 31/12/2015 
   

 مصري ألف جنيه مصري جنيهألف  

 328 499 413 202 1/1/2016الرصيد في 
 84 703 87 312 المحول من األرباح

 413 202 500 514 31/12/2016الرصيد في 

 
 األرباح المحتجزة -  30 

 
 31/12/2016 31/12/2015 
   

 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 

   الحركة على األرباح المحتجزة
 123 225 145 931 العامأول الرصيد في 

 126 940 152 120 صافي أرباح العام 
 (95 574) (100 006) المحول الى االحتياطيات 

 (947) (230) احتياطي مخاطر بنكيةالمحول الى 
 (7 713) (8 370) توزيعات مسددة

 145 931 189 445 العامالرصيد في نهاية 

 

 العاملينصندوق ادخار  -  13
 

العاملين ضمن بند مصروفات إدارية وعمومية  ادخاراشتراكات صندوق  فيتدرج حصة البنك   
  .بقائمة الدخل 

 

 النقدية وما في حكمها - 23
 

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

 

 31/12/2016 31/12/2015 
 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 

 203 105 682 000 (15نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي )ضمن إيضاح 
 3 666 413 1 774 802 (16أرصدة لدى البنوك )ضمن إيضاح 

 - 97 406 (17أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى )ضمن إيضاح 

 208 554 2 518 869 3 

 
 التزامات عرضية وارتباطات - 33
 

 مطالبات قضائية -أ  
ولم يتم  2016 مبرديس 31في يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك  

 تكوين مخصص لتلك القضايا حيث أنه من غير المتوقع تحقق خسائر عنها .
 

 ارتباطات رأسمالية -ب 
 31        فيجنيه مصري  ألف 53 822 ارتباطات رأسمالية بلغت تعاقدات البنك عن 

وتوجد ثقة كافية  وأصول ملموسة أصول ثابتة تمثلة في مشترياتم 2016 مبرديس
 لدى اإلدارة من تحقق إيرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك االرتباطات .
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31 عن السنة المالية المنتهية في

  
 )بالصافي( ارتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت -ج 

 ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت فيما يلي : صافي تتمثل
 31/12/2016 31/12/2015 
 مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه 

 - - ضمانات مالية
قابلة لإللغاء ارتباطات عن قروض و التزامات أخرى غير 

  متعلقة باالئتمان
333 91 - 

 324 672 333 793 خطابات ضمان
 16 189 19 747 اعتمادات مستندية استيراد
 1 826 17 880 اعتمادات مستندية تصدير

 51 898 38 847 التزامات عرضية كمبياالت 

 394 585 501 600 صافي االلتزامات العرضية

 
 عالقة ذويطراف أالمعامالت مع  -43
 

 وفروع وشركات ( ي) مركز رئيس يتبع البنك الشركة األم المؤسسة العربية المصرفية بالبحرين 
فهي مملوكة لمساهمين أخرين  % 0.4من األسهم العادية . أما باقي النسبة  % 99.6التي تمتلك 

. 
 

تم الدخول في العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل النشاط العادي للبنك  
وال يوجد تعامالت مع الشركة األم فيما عدا السداد  يتعامل بها مع الغير التيعلى نفس األسـس 

 -تاريخ الميزانية فيما يلى : في، وتتمثل تلك المعامالت وأرصدتها لتوزيعات األسهم العادية 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
   

 ألف جنيه مصري مصريألف جنيه  طبيعة المعــــامالت
 99 615  أرصدة لدى البنوك 

 411  ودائع للعمالء 
 190 736  أرصدة مستحقة للبنوك

 مزايا مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
 30/9/2016 30/6/2015 

 مصريجنيه  مصريجنيه  
   المزايا قصيرة األجل

)مصروفات انتقال و بدل حضور لجان مجلس 
 1 252 538 3 270 347 (أخرىاإلدارة و مصروفات 

 347 270 3 538 252 1 

 
 (المصريبالجنيه  الرأسمالي والنم ذوسـسة العربية المصرفية األول )بنك المؤ استثمار صندوق - 53

 95المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم الصندوق أحد األنشطة  
والئحته التنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة دلتا رسملة إلدارة صناديق  1992لسنة 

جنيه  100وثيقة قيمتها  144 533 االستثمار ، وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق
جنيه مصري( لمباشرة نشاط  100وثيقة منها )قيمتها االسمية  50000مصري خصص للبنك 

 الصندوق .
 

جنيه مصري كما بلغت  190.52085وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في تاريخ الميزانية   
 وثيقة . 85 500 عدد ثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخو فيمساهمة البنك 
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 يةاإليضاحات المتممة للقوائم المال
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
مزايا  – التراكمي اليومي)ذو العائد  المؤسـسة العربية المصرفية الثانيبنك  استثمار صندوق
 (المصريبالجنيه 

 95الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  
، ة بلتون إلدارة صناديق االستثمارالتنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركوالئحته  1992لسنة 

جنيه مصري خصص  10وثيقة قيمتها   7 984 920 وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق
 جنيه مصري( لمباشرة نشاط الصندوق . 10وثيقة منها )قيمتها االسمية  500000للبنك 

 

 جنيه مصري كما بلغت  19.53569للوثيقة في تاريخ الميزانية وقد بلغت القيمة االستردادية   
 وثيقة . 500 000 عدد وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ فيمساهمة البنك 

 

 أرقام المقارنة  -63
تم اعادة تبويب أرقام المقارنة لتتوافق مع التغيرات في العرض المستخدم في القوائم المالية للفترة        

  -وفقاً لما يلي :الحالية 
 

 (9االخرى )ايضاح رقم  للمصاريف االدارية التفصيليةالحسابات  ضتم اعادة تبويب بع - أ/36     
 (7مدفوعة )ايضاح رقم أخرى تعاب وعموالت االى مصروفات وذلك 

  -كما يوضح البيان التالي: 30/9/2015في الفترة المنتهية في        
 (مصري ألف جنيه)

  
 31/12/2015ة المنتهية في السن البيان

 بعد التعديل التعديل قبل التعديل
 (80 355) 20 574 (100 929)  مصروفات إدارية أخرى

 (6 711) (6 711) - مدفوعة سمسرةأتعاب 
 (16 142) (13 863) (2 279) أتعاب أخرى مدفوعة

 (103 208) - (103 208) اإلجمالي

 
( ليعبر عن 5تم تصويب أرقام المقارنة بالنسبة إليضاح الحد االقصى لخطر االئتمان )أ/ -  ب/36    

  -:كما يوضح البيان التالي العرضية تاجمالي الخطر قبل خصم الضمانات وذلك فقط لاللتزاما
 

 (مصري ألف جنيه)

 
 31/12/2015 

 بعد التعديل قبل التعديل البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية
 - 58 708 ضمانات مالية

ارتباطات عن قروض و التزامات أخرى غير قابلة لإللغاء 
  متعلقة باالئتمان

- - 

 369 361 324 672 خطابات ضمان

 104 897 16 189 اعتمادات مستندية استيراد
 1 826 1 826 اعتمادات مستندية تصدير

 61 753 51 898 التزامات عرضية كمبياالت 

 537 837 453 293 اإلجمالي

   
سندات التوريق من محفظة االوراق المالية الغير مدرجة بالبورصة الى تم اعادة تبويب  -  ج/36   

 . مدرجة بالبورصةالمحفظة االوراق المالية 
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 

 أحــــداث هامة  -37
 

تحرير سعر الصرف للعمالت  2016نوفمبر  3في جلسته المنعقدة بتاريخ  المصري المركزيالبنك  قرر         

األجنبية إلعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد األجنبي داخل القنوات الشرعية، 

 وقد تراوحت أسعار الصرف للعمالت األجنبية خالل الفترة الالحقة. 

 

زامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية في الفترة الالحقة جوهرياً وعليه فقد تختلف قيم األصول وااللت

وأيضا تأثير قائمة الدخل  2016سبتمبر  30عن القيمة المثبتة في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 

 فترات الالحقة.في الفترات الالحقة بنتائج تقييم مراكز العملة القائمة في تاريخ المركز المالي و ال

 

وتزامناً مع تحرير سعر الصرف قام أيضا البنك المركزي المصري برفع سعري عائد اإليداع واإلقراض 

على التوالي. مما قد يؤثر على سياسات  ٪15.75و ٪14.75نقطة أساس ليصل إلى  300لليلة واحدة بواقع 

 البنك في تسعير المنتجات المصرفية الحالية والمستقبلية.

 
 


