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 المعدلة

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015 اإليضاح

رقم الف جنية مصري الف جنية مصري

1,449,913           1,910,977          5 عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات واإليرادات المشابهة

(824,768)             (944,300)            5 تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

صافى الدخل من العائد              966,677              625,145

250,053              241,716              6 ايرادات األتعاب والعموالت

(11,193)               (8,743)                6 مصروفات األتعاب والعموالت

صافى الدخل من األتعاب والعموالت              232,973              238,860

7,805                  6,135                  7 توزيعات األرباح

73,438                107,909              8 صافى دخل المتاجرة

(626,601)             (762,073)            9 مصروفات إدارية

30,297                113,073              10 أيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى

65,290                (51,557)              11 رد إالضمحالل عن خسائر االئتمان

نصيب المصرف فى نتائج أعمال الشركات الشقيقة                  6,729                  5,742

1,912                  14,095                3/18 أرباح استثمارات مالية

أرباح السنة قبل الضرائب              633,961              421,888

(160,792)             (414,722)            12 الضرائب

صافى أرباح السنة              219,239              261,096

يوزع كالتالى:

نصيب المساهمين فى المصرف              212,289              256,821

نصيب حقوق االقلية                  6,950                  4,275

261,096              219,239              
 

 
 متممة لهذه القوائم و تقرأ معها. (39)إلى  )1(اإليضاحات المرفقة من  
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احتياطي مخاطر 

بنكية عام

احتياطي القيمة 

العادلة 

لالستثمارات 

المالية المتاحة 

للبيع

احتياطي

خاص

احتياطي

عام

احتياطي

قانوني

الرصيد في 1 يناير 2014 كما سبق إصداره    1,999,503    1,861,418         22,878         42,522         26,257       104,356         61,425         53,777       (3,598,501)       573,635           3,250         576,885

تسويات سنوات سابقه  )ايضاح 38(              -              -              -              -              -              -              -           152,745       152,745           9,475         162,220

الرصيد في 1 يناير 2014 - المعدل    1,999,503    1,861,418         22,878         42,522         26,257       104,356         61,425         53,777       (3,445,756)       726,380         12,725         739,105

المحول الى احتياطي المخاطر البنكية العام              -              -              -              -              -              -         22,009              -            (22,009)              -              -                -

(28,823)          -              (28,823)        -                   -              -              (28,823)        -              -              -              -              -              
صافى التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

المالية المتاحة للبيع

-                -              -              11,342             (11,342)        -              -              -              -              -              -              -              
أستهالك فرق القيمة االسمية عن القيمة الحالية 

للتمويل المساند

صافي ارباح السنة              -              -              -              -              -              -              -              -           256,821       256,821           4,275         261,096

الرصيد فى 31 ديسمبر 2014    1,999,503    1,861,418         22,878         42,522         26,257         75,533         83,434         42,435       (3,199,602)       954,378         17,000         971,378

الرصيد فى 1 يناير 2015 - المعدل   1,999,503   1,861,418        22,878        42,522        26,257        75,533        83,434        42,435      (3,199,602)      954,378        17,000        971,378

المحول الى احتياطي المخاطر البنكية العام -               -              -              -              -              -              -       (10,650)              -            10,650              -              -                -

صافى التغير في القيمة العادلة لالستثمارات               -              -              -              -              -       (40,085)              -              -                  -       (40,085)              -         (40,085)2014

استهالك  فرق القيمة االسمية عن القيمة الحالية               -              -              -              -              -              -              -       (12,830)            12,830              -              -                -المالية المتاحة للبيع - 2014

توزيعات االرباح المدفوعة - شركات تابعة              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -         (1,624)           (1,624)للتمويل المساند

صافي ارباح السنة -2015              -              -              -              -              -              -              -              -          212,289      212,289          6,950        219,239

الرصيد فى 31 ديسمبر 2015   1,999,503   1,861,418        22,878        42,522        26,257        35,448        72,784        29,605      (2,963,833)   1,126,582        22,326     1,148,908

اإلجمالى

 القيمة بااللف جنيه المصرى

رأس المال 

المدفوع

المسدد تحت 

حساب زيادة 

رأس المال

فرق القيمة 

االسمية عن 

القيمة الحالية 

للتمويل المساند

حقوق االقلية اإلجمالى خسائر

متراكمة

احتياطيات

 
 متممة لهذه القوائم و تقرأ معها. (39)إلى  )1(اإليضاحات المرفقة من 
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المعدلة

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015 االيضاح

الف جنية مصري الف جنية مصري رقم

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
          421,888          633,961 ارباح السنة قبل الضرائب

تعديالت لتسوية صافى ارباح السنة مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
            63,790            65,323 23 إهالك االصول الثابتة
            21,865            21,749 20 استهالك أصول غير ملموسة
              4,341              5,747 24 اهالك االستثمارات العقارية
            47,885            76,124 25 اهالك االصول المؤجرة ايجار تمويلى
            35,960            77,878 عبء اضمحالل عن خسائر االئتمان

            41,330            65,334 30 عبء المخصصات األخرى

                  (38)                     -   30 مخصصات انتفى الغرض منها بخالف مخصص القروض
         (101,250)           (26,322) 17 مخصصات أنتفى الغرض منها
                (150)                     -   2/18 فروق إعادة تقييم استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالعمالت األجنبية
                (495)             (1,446) 1/18 فروق إعادة تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع  بالعمالت األجنبية
             (4,161)              4,459 8 فروق إعادة تقييم استثمارات مالية بغرض المتاجرة
                  (26)                  249 30 فروق إعادة تقييم أرصدة المخصصات بالعمالت األجنبية بخالف مخصص التمويالت 
                 469                  686 17 فرق إعادة تقييم أرصدة  مخصصات التمويالت والتسهيالت بالعمالت األجنبية
                 359              7,793 10 خسائر اضمحالل أصول الت ملكيتها للمصرف
                 847             (3,245) 10 خسائر )أرباح( بيع أصول آلت ملكيتها للمصرف

             (4,867)           (27,579) 10 أرباح بيع أصول ثابتة
                   20                  (22) 10 )أرباح( خسائر بيع أصول المؤجرة ايجار تمويلى

             (1,660)                (317) 8 أرباح بيع أصول مالية بغرض المتاجرة
             (1,861)             (3,559) أرباح بيع أستثمارات عقارية
             (2,097)             (1,417) 3/18 أرباح بيع أذون خزانة
                   26                  456 3/18 خسائر اضمحالل في أستثمارات فى شقيقة
              1,015                  489 3/18 خسائر اضمحالل في شركات متاحة للبيع

                (398)           (13,623) 3/18 أرباح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع
                (458)                     -   3/18 أرباح بيع استثمارات شركات شقيقة
             (5,742)             (6,729) نصيب المصرف فى نتائج أعمال الشركات الشقيقة
             (7,804)             (6,135) توزيعات أرباح
                 147              3,263 التزامات مزايا العاملين
            11,344            12,830 28 استهالك تكلفة التمويل المساند باستخدام معدل العائد الفعلي
          520,279          885,947 أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول وااللتزامات الناتجة من أنشطة التشغيل

صافى النقص )الزيادة( في األصول وااللتزامات
            42,287         (533,013) ودائع لدى البنوك

         (106,002)       1,114,365 أذون خزانة أستحقاق أكثر من 90 يوم
                (181)             (5,342) أصول مالية بغرض المتاجرة
      (2,279,770)      (2,012,451) تمويالت والتسهيالت وتسهيالت للعمالء
             (1,429)          240,197 أصول أخرى
          792,026         (130,825) أرصدة مستحقة للبنوك
       1,965,676       3,741,302 ودائع العمالء
          189,998            15,448 التزامات أخرى
            13,082           (17,388) التزامات مزايا العاملين

                (158)                (401) ضرائب الدخل المسددة
       1,135,808       3,297,839 التدفقات النقدية  الناتجة من أنشطة التشغيل

           (50,005)           (20,187) 30 المستخدم من المخصصات بخالف مخصص التمويالت والتسهيالت
           (11,757)           (15,014) 17 المستخدم من مخصص التمويالت والتسهيالت
       1,074,046       3,262,638 صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

 



 يةشركة مساهمة مصر –مصر  –مصرف أبو ظبي اإلسالمي 
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المعدلة 

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015 االيضاح
الف جنية مصري الف جنية مصري رقم

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
         (184,172)         (136,843) 23 مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع
              7,482            39,953 متحصالت من بيع األصول الثابتة

           (20,662)           (23,270) 20 مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة
           (70,913)         (131,107) مدفوعات لشراء اصول مؤجرة ايجار تمويلى
                 567              1,082 متحصالت من مبيعات اصول مؤجرة ايجار تمويلى
              3,578            34,847 متحصالت من مبيعات أستثمارات العقارية

                (996) مدفوعات لشراء أصول محتفظ بها لغرض البيع   -                    
              6,225              2,880 متحصالت )مدفوعات( مشروعات تحت التنفيذ

         (645,596)      (5,697,731) 2/18 مدفوعات لشراء استثمارات مالية متاحة للبيع
          174,054       2,587,829 2/18 متحصالت من بيع استثمارات مالية متاحة للبيع

             (6,059)                (187) مدفوعات لشراء استثمارات مالية في شركات شقيقة
                 429                    55 2/18 متحصالت من استرداد اسثتمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
              2,097              1,417 متحصالت من بيع أذون خزانة
              7,580            10,837 توزيعات أرباح

         (726,386)      (3,310,238) صافى التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
                    -               (4,966) توزيعات االرباح المسددة

                    -               (4,966) صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

          347,660           (52,566) الزيادة في النقدية و ما في حكمها خالل السنة
       1,124,910       1,494,526 النقدية و ما في حكمها في أول السنة
       1,472,570       1,441,960 رصيد النقدية و ما في حكمها في آخر السنة

وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :

       1,318,949       1,181,844 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

       1,214,930       1,877,445 أرصدة لدى البنوك

       4,142,711       3,005,329 أذون خزانة
      (1,089,166)      (1,622,180) أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناء
      (4,114,854)      (3,000,478) أذون خزانة  ذات أجل أكثر من ثالثة أشهرمن تاريخ اإلقتناء
       1,472,570       1,441,960 34 رصيد النقدية و ما في حكمها في آخر السنة

 
 

تقرأ معها. متممة لهذه القوائم و (39)إلى  )1(اإليضاحات المرفقة من  
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 معلومات عامة -1
 

كشركة مساهمة مصرية بموجب  سابقاً ( –شركة مساهمة مصرية  – الوطنى للتنمية البنكمصر )  –مصرف أبو ظبى االسالمى تأسس 
 شارع 9في محافظة القاهرة  مصرفو الئحته التنفيذية في جمهورية مصر العربية ويقع المركز الرئيسي لل 1974لسنة  43القانون رقم 

 .مدرج في البورصة المصرية مصرفجاردن سيتى وال –رستم 
     

يتوافق  مصرفوهو  المصرى البنك المركزيشركة مساهمة مصرية يخضع كمؤسسة مالية إلشراف ورقابة  - مصرف أبو ظبي اإلسالمي
استثمار أو صكوك استثمار إسالمية أو مع أحكام الشريعة اإلسالمية في المنتجات التي يوفرها لعمالئه سواء كانت هذه المنتجات ودائع 

مختلف احتياجات التمويل الخاصة بالعميل من خالل توفير العديد من الخيارات مثل: المرابحة )عقد  مصرفحسابات توفير. كما يلبي ال
اب الضمان وخطاب االعتماد التكلفة اإلجمالية(، المشاركة )المشاريع المشتركة( واإلجارة )التأجير(، فضالً عن توفر خيارات إسالمية لخط

هيئة فتوى و رقابة شرعية تتكون من فقهاء الشريعة ذوي االلمام المصرفي والقانوني  مصرفوالبطاقات المغطاه التي يتم تغطيتها. ولل
 ديدة.واالقتصادي ، حيث يصدرون الفتاوى و القرارات الشرعية بخصوص جميع جوانب المعامالت المصرفية االسالمية القائمة و الج

     
ليصبح  الوطني للتنمية مصرفالتمت الموافقة على تعديل اسم  2007سبتمبر  3بناءاً على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 

 .وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية مصرفمصر( وذلك بعد استكمال تحويل نشاط ال –)مصرف أبو ظبي اإلسالمي 
 

شركة مساهمة مصرية خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في جمهورية مصر  -مصر -ي اإلسالمي يقدم مصرف أبو ظب
 .موظفاً في تاريخ القوائم المالية2,259 فرعاً ومندوبية ووكالة ويوظف أكثر من  70العربية من خالل 

 
 .2016 فبراير 18 بتاريخ 2015ديسمبر  31 ة المنتهية في المالي للسنة المجمعةإصدار القوائم المالية  مصرفأعتمد مجلس إدارة ال

 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية -2

 فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المجمعة. 
 

 أسس إعداد القوائم المالية المجمعة أ( 
  

المركوزى المصورى والتوى توم  البنوكير القووائم الماليوة للبنووك الصوادرة عون وفقاً لقواعد إعداد وتصو المجمعةيتم إعداد القوائم المالية 
وفى ضووء القووانين واللووائح المصورية ذات العالقوة ب عوداد هوذه القووائم الماليوة  2008ديسمبر 16اعتمادها من مجلس ادارته بتاريخ 

مالية بغرض المتاجرة، واالستثمارات الماليوة المتاحوة للبيوع ، وعلى أساس التكلفة التاريخية معدلة ب عادة تقييم االستثمارات ال المجمعة
 .بقيمتها العادلة

 
فيها، بصوورة مباشورة وغيور  مصرفتم تجميع الشركات التابعة تجميعا كليا في القوائم المالية المجمعة وهي الشركات التي آلت للوقد 

السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة بصرف النظر مباشرة أكثر من نصف حقوق التصويت و لديه القدرة علي السيطرة علي 
 . مصرفمن إدارة ال مصرفلل المستقلةعن نوعية النشاط، ويمكن الحصول علي القوائم المالية 

 
 االستمرارية - مبدأ محاسبي هامب(   

 
 3،200 : 2014ديسومبر  31)جنيوه مصوري مليوون 2،963 نحووالبالغوة  2015ديسومبر  31 فوي  مصورفلل المتراكموةن الخسوائر ا

ممووا يسووتدعى انعقوواد جمعيووة عامووة غيوور عاديووة للنظوور فووى تجوواوزت نصووف رأس المووال المصوودر والموودفوع قوود مليووون جنيووه مصووري( 
 18تواريخ بوقد اعتمدت الجمعية العامة غيور العاديوة  1981لسنة  159من قانون الشركات رقم  69استمرارية المصرف طبقا للمادة 

  .استمرارية المصرف 2015 أكتوبر
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 تابع -ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -2
 

 أسس التجميع  ج(
 

 :الشركات التابعة 1ج/
  

القدرة علي التحكم في  مصرفالالشركات التابعة هي المنشآت )بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة( التي تمتلك 
لكية تزيد عن نصف حقوق التصويت.  ويؤخذ في االعتبار وجود حصة م مصرفللسياساتها المالية والتشغيلية وعادة يكون 

القدرة على  مصرفللوتأثير حقوق التصويت المستقبلية التي يمكن ممارستها أو تحويلها في الوقت الحالي عند تقييم ما إذا كان 
 كما  .المجموعة إلىفيه السيطرة السيطرة على المنشاة األخرى. ويتم تجميع الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذي تنتقل 

 .السيطرة فيه تنتهي الذي التاريخ من التجميع من استبعادها يتم
 

 العادلة بالقيمة قياس تكلفة االقتناء للشركات. ويتم مصرفال اقتناء عمليات عن المحاسبة في الشراء طريقة استخدام ويتم
 تكاليف أية إليها مضاًفا ، التبادل تاريخ المقبولة في أو المتكبدة اتوااللتزام المصدرة الملكية حقوق وأدوات المقدمة لألصول

 وذلك المقبولة المحتملة االلتزامات وكذلك وااللتزامات للتحديد المقتناة القابلة األصول قياس ويتم .االقتناء لعملية مباشرة تعزي
 العادلة القيمة عن االقتناء تكلفة في الزيادة وتسجل .ليةلألق حقوق أية وجود عن النظر االقتناء، بغض تاريخ في العادلة بقيمتها

 لصافي العادلة القيمة عن تكلفة االقتناء قلت وإذا شهرة. أنها على للتحديد القابلة المقتناة األصول صافي في مصرفاللحصة 
 .لالدخ قائمة في الفرق مباشرة تسجيل يتم ، المقتناة للشركة للتحديد القابلة المقتناة األصول

 
 :مصرفعمالها مع القوائم المالية للتم تجميع أ التي المصرية بيان بالشركات التابعة يليوفيما 

  
 نشاط الشركة نسبة الملكية الشركة

 صناعى %86.13 الشركة الوطنية للزجاج والبلور

 تجارى %65،74 الشركة الوطنية للتجارة والتنمية )إنتاد(

 تجارى %55.13 لتجارة والتنميةل الوطنية شركة أسيوط اإلسالمية

 اوراق مالية %75،73 شركة القاهرة الوطنية لالستثمار واألوراق المالية  

 تأجير تمويلى %95،91 شركة اديليس للتأجير التمويلى

 تأسيس الشركات %99،92 شركة أبوظبي اإلسالمي القابضة 

 اوراق مالية %99،52 شركة أبوظبي اإلسالمي كابيتال 

 االستثمار العقارى %97.88 ابو ظبى االسالمى لالستثمار العقارى شركة

 اوراق مالية %69،12 شركة االسكندرية الوطنيه لالستثمار و االوراق المالية

 اوراق مالية %42،65 شركة القاهرة الوطنية للسجالت وتداول االوراق المالية

 
 واستبعاد ،مصرفال بين شركات المعامالت عن الناشئة المحققة غير باحواألر واألرصدة المعامالت استبعاد يتم التجميع، عند

 المحاسبية السياسات تغيير ويتم .المحول األصل في قيمة اضمحالل وجود على دليال تقدم كانت إذا إال المحققة غير الخسائر
 .مصرفلل موحدة سياسات تطبيق ضمان بحيث يتم ضرورًيا ذلك كان كلما التابعة للشركات

 
 األقلية حقوق أصحاب مع المعامالت 2ج/

 باألرباح االعتراف ويتم .مصرفالخارج  أطراف مع معامالت أنها على األقلية حقوق أصحاب مع المعامالت مصرفال تعتبر
 مثلي بما شهرة األقلية حقوق من الشراء عمليات عن وينتج .قائمة الدخل في وذلك األقلية حقوق إلى البيع عن الناتجة والخسائر

 .التابعة للشركة األصول لصافي الدفترية والقيمة لألسهم المقتناة المدفوع المقابل بين الفرق
 

 :الشركات الشقيقة 3ج/
 يكون وعادة السيطرة، إلى حد يصل ال ولكن عليها مؤثًرا نفوًذا مصرفال تمارس التي المنشآت هي الشقيقة الشركات

 ويتم بالتكلفة أوال الشقيقة الشركات في االستثمارات تثبت .التصويت قوقح من % 50 إلى % 20 من ملكية حصة مصرفلل
 الشقيقة الشركات في مصرفال استثمارات وتتضمن الملكية. حقوق بطريقة االعتراف األولي لتاريخ الحًقا عنها المحاسبة

 االقتناء.  عند تحديدها تم التي القيمة( في متراكم اضمحالل )ناقًصا أي الشهرة
 

 االعتراف االقتناء. ويتم بعد التي تنتج الشقيقة الشركات وخسائر أرباح في مصرفال بنصيب الدخل قائمة في االعتراف ويتم
 ويتم .قبل االقتناء تنتج التي الشقيقة للشركات الملكية تطرأ على حقوق التي الحركة في مصرفال بنصيب الملكية حقوق ضمن
 الشركة الشقيقة خسائر في مصرفال نصيب ساوى إذا .لالقتناء الالحقة المتراكمة بالحركة للشركة الشقيقة الدفترية القيمة تعديل

 أخرى خسائر أية ب ثبات مصرفال ال تقوم مضمونة، غير مدينة أرصدة أية ذلك في بما الشقيقة، الشركة في حصتها عن زاد أو
 .قةالشقي الشركة نيابة عن مدفوعات تكبد أو بذلك مصرفال التزم إذا إال
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 ويتم .الشقيقة الشركة في مصرفحصة ال حدود في الشقيقة الشركات مع المعامالت من المحققة غير األرباح استبعاد ويتم
 سياساتال تغيير ويتم المتبادل. األصل قيمة على اضمحالل دليال توفر المعاملة كانت إذا إال المحققة غير الخسائر استبعاد

 .مصرفلل موحدة سياسات تطبيق ضمان يتم بحيث ذلك ضرورًيا كان كلما الشقيقة للشركات المحاسبية
 

 .الشقيقة ملكية الشركات هيكل تغيرات عن الناتجة والخسائر باألرباح الدخل قائمة في االعتراف ويتم
 

 المخزون 4ج/
 يتم تقييم عناصر المخزون على النحو التالى :

: على أساس التكلفة )ب تباع و قطع الغيار و مواد التعبئة و التغليف و مخزون الوقود والزيوت والمهمات اتمخزون الخام -
 طريقة المتوسط المرجح( ، أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل .

 
 ا أقل .مخزون اإلنتاج التام : على أساس التكلفة الصناعية طبقاً لقوائم التكاليف أو صافى القيمة البيعية أيهم -

 
و تشمل التكلفة المواد المباشرة ، العمالة المباشرة و نصيب من التكاليف الصناعية غير المباشرة و ال تشمل تكلفة 

 إقتراض .
 

 مخزون اإلنتاج تحت التشغيل : على أساس التكلفة الصناعية آلخر مرحلة تم  اإلنتهاء منها طبقاً لقوائم التكاليف . -
  

 
فى سياق النشاط العادى ناقصاً التكلفة التقديرية لإلتمام و التكلفة التقديرية الالزمة  هى سعر البيع التقديرى صافى القيمة البيعية

 إلتمام البيع .
 

يتم األعتراف باالنخفاض فى قيمة المخزون إلى صافى القيمة البيعية و جميع خسائر المخزون ضمن تكلفة المبيعات بقائمة 
فى  فيها االنخفاض أو الخسارة . و يتم األعتراف برد االنخفاض فى المخزون الناتج من األرتفاعالدخل فى الفترة التى حدث 

 صافى القيمة البيعية بقائمة الدخل كتخفيض من تكلفة المبيعات فى الفترة التى حدث فيها  هذا الرد .
 

 االستثمار العقارى5  ج/
التى نتجت  السنةيمة العادلة لالستثمارات العقارية ضمن أرباح وخسائر يعترف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير فى الق

 فيها .
 

القيمة العادلة لالستثمارات العقارية هى القيمة التبادلية ألصل معين بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من 
وجه الخصوص ال يشمل سعراً مقدراً بالتضخم أو االنكماش حرة وهذا التقدير للقيمة العادلة على   الحقائق ويتعامالن ب رادة

بشروط خاصة أو ظروف معينة مثل التمويل غير المعتاد أو الترتيبات الخاصة بالبيع مع إعادة التأجير أو المبالغ الخاصة أو 
 االمتيازات التى تمنح من قبل أى طرف له صلة بعملية البيع.

 
البيع أو عملية   إجراء أى خصم لتكاليف العملية التى من الممكن أن تتكبدها المنشأة فىتحدد المنشأة القيمة العادلة بدون 

 االستبعاد األخرى .
 

 
 التنفيذ تحت المشروعات  6ج/

فى  تتمثل المشروعات تحت التنفيذ فى المبالغ التى تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتى تصبح جاهزة لإلستخدام
 .تحول لبند األصول الثابتة ، و يتم تقييم المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم اإلضمحالل التشغيل حينئذ

 
 المزايا المحددنظام 7  ج/

مزايا نهاية الخدمة لموظفى الشركة، و يحسب الحق فى الحصول على هذه المزايا  الوطنية للزجاج و البللور تعطى الشركة
 .خدمة للموظفينبناء على آخر مرتب و طول فترة ال

 
 القطاعيةالتقارير 8  ج/

قطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك 
 المرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى. والقطاع الجغرافي يرتبط بتقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر

 .ومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في بيئة اقتصادية مختلفة
 

 .2015ديسمبر 31قطاعات جغرافية تعمل في بيئة اقتصادية مختلفة في تاريخ  مصرفال يوجد لدى ال
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 :ترجمة العمالت األجنبية د(
 

 عملة التعامل والعرض 1د/
 

 .مصرفبالجنيه المصري وهو عملة التعامل والعرض لل مصرفلل م عرض القوائم المالية المجمعةيت
 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية 2د/
 

المالية على أساس أسعار الصرف  الفترةبالجنيه المصري وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل  مصرفتمسك حسابات ال
المعاملة، ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى في   السارية في تاريخ تنفيذ

المالية على أساس أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ ، ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر  الفترةنهاية 
 ن التقييم ضمن البنود التالية:الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة ع

 
  صافى دخل المتاجرة أو صافى الدخل من األدوات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 لألصول / االلتزامات بغرض المتاجرة أو تلك المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بحسب النوع.
 
  ) تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود.إيرادات / ) مصروفات 

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

ق نتجت عن تغير أسعار الصرف )أدوات دين( ما بين فروق تقييم نتجت عن التغيرات في التكلفة المستهلكة لألداة وفرو
السارية وفروق نتجت عن تغيير القيمة العادلة لألداة، ويتم االعتراف في قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغيرات في 

واإليرادات المشابهة وبالفروق المتعلقة بتغير أسعار  عائد المرابحات و المشاركات و المضارباتالتكلفة المستهلكة ضمن 
تشغيل أخرى، ويتم االعتراف ضمن حقوق الملكية بفروق التغير في القيمة العادلة إيرادات / ) مصروفات ( صرف في بند ال

 )احتياطي القيمة العادلة / استثمارات مالية متاحة للبيع(.
 

ر القيمة العادلة مثل أدوات تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر الناتجة عن تغي
حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم االعتراف بفروق التقييم الناتجة عن أدوات حقوق 

 الملكية المصنفة استثمارات مالية متاحة للبيع ضمن احتياطي القيمة العادلة في حقوق الملكية.
 

 :األصول المالية هـ(
 

 بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية:  مصرفم اليقو
 .أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ومديونيات -
 .استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -
 .استثمارات مالية متاحة للبيع -

 
 ولي.وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف استثماراتها عند االعتراف األ

 
 األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر1هـ/

  
 تشمل هذه المجموعة أصول مالية بغرض المتاجرة.

يتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمل قيمتها بصفة أساسية بغرض بيعها في األجل القصير 
اً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً وكان هناك دليل على معامالت فعلية حديثة تشير إلى أو إذا كانت تمثل جزء

 الحصول على أرباح في األجل القصير. 
 

 يتم تبويب األصول المالية عند نشأتها على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
 

ارات في أدوات حقوق الملكية وتقييمها بالقيمة العادلة وفقاً إلستراتيجية االستثمار أو عند إدارة بعض االستثمارات مثل االستثم
إدارة المخاطر وإعداد التقارير عنها لإلدارة العليا على هذا األساس، يتم عندها تبويب تلك االستثمارات على أنها بالقيمة العادلة 

 من خالل األرباح والخسائر.
 

بالقيمة العادلة تقيميها التي تم ب عادة تبويب أي أداة مالية نقالً إلى مجموعة األدوات المالية  مصرفال في جميع األحوال ال يقوم
 من خالل األرباح أو الخسائر أو إلى مجموعة األصول المالية بغرض المتاجرة.
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 والمديونيات تمويالتال 2هـ/
 

 ير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة في سوق نشطة فيما عدا:تمثل أصوالً مالية غ
 بيعها فوراً أو في مدى زمني قصير ، يتم تبويبها في هذه الحالة ضمن األصول بغرض  مصرفاألصول التي ينوي ال

 المتاجرة ،أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
 
 على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولي بها. مصرفاألصول التي بوبها ال 

 
 بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره األصلي فيها ألسباب أخرى بخالف تدهور  مصرفاألصول التي لن يستطيع ال

 القدرة االئتمانية.
 

 ولى وهى سعر المعاملة بما فى ذلك تكاليف المعامالت والمديونيات بالقيمة العادلة عند االعتراف اال تمويالتيتم قياس ال
 التى تتضمن االتعاب والعموالت المدفوعة للوكالء والمستشارين والسماسرة والتجار. 

 
 التجزئة في ضوء الخسائر المحققة )قيمة االضمحالل( عن تمويالت بحساب معدالت اإلخفاق التاريخية ل مصرفيقوم ال

التي تقيم بشكل مجمع على أساس منتجات تمويالت نات المتاحة( سابقة وذلك لمجموعة الأشهر )البيا 6 -3فترة من 
الشركات فيتم حساب تمويالت . وبالنسبة ل)التجزئة المصرفية وفترات التأخير فى السداد )متوسط نسب المتأخرات

ديز" بحسب معدالت اإلخفاق معدالت اإلخفاق التاريخية في ضوء المعدالت الصادرة لوكالة التصنيف االئتماني "مو
و ذلك عن طريق تحديد درجة المخاطر اإلئتمانية لكل تسهيل ممنوح للعميل كالً على حده  التاريخية بالشرق األوسط

(Facility Risk Rate / FRR . ) 
 
 االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 3هـ/

  
حتى تاريخ االستحقاق أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها 
النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها، ويتم إعادة تبويب كل  مصرفوتاريخ استحقاق محدد ولدى إدارة ال

لية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق باستثناء مبلغ هام من األصول الما مصرفالمجموعة على أنها متاحة للبيع إذا باع ال
 حاالت الضرورة.

 
 االستثمارات المالية المتاحة للبيع 4هـ/

  
تمثل االستثمارات المالية المتاحة للبيع أصوالً مالية غير مشتقة تكون هناك النية لالحتفاظ بها لمدة غير محددة وقد يتم بيعها 

 يرات في أسعار العائد أو الصرف أو األسهم.استجابة للحاجة إلى السيولة أو التغ
 

 ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية:
 

يتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي يلتزم فيه 
لعادلة من خالل األرباح والخسائر واالستثمارات المالية بشراء أو بيع األصل وذلك بالنسبة لألصول المبوبة بالقيمة ا مصرفال

 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المالية المتاحة للبيع. 
 

يتم االعتراف أوالً باألصول المالية التي ال يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بالقيمة العادلة 
ها تكاليف المعاملة ويتم االعتراف باألصول المالية التي يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح مضافاً إلي

 والخسائر وذلك بالقيمة العادلة فقط مع تحميل تكاليف المعاملة على قائمة الدخل بند صافى دخل المتاجرة. 
 

ان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي أو عندما يتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهي فترة سري
معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إلى طرف أخر ويتم استبعاد االلتزامات عندما تنتهي إما بالتخلص  مصرفيحول ال

 منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها التعاقدية. 
 

دلة لكل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع واألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل يتم القياس الحقاً بالقيمة العا
 .والمديونيات واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقتمويالت األرباح والخسائر وبالتكلفة المستهلكة لل
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ة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة يتم االعتراف في قائم
من خالل األرباح والخسائر وذلك في الفترة التي تحدث فيها بينما يتم االعتراف مباشرة في حقوق الملكية باألرباح والخسائر 

لالستثمارات المالية المتاحة للبيع وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو اضمحالل قيمته الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة 
 عندها يتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق الملكية.

 
باح وخسائر العمالت األجنبية الخاصة باألصول يتم االعتراف في قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأر

ذات الطبيعة النقدية المبوبة متاحة للبيع، وكذلك يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق 
 في تحصيلها. مصرفالملكية المبوبة متاحة للبيع عندما ينشأ الحق لل

أما  Bid Priceالمعلن عن أسعارها في أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الجارية  يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات
القيمة العادلة باستخدام أحد  مصرفإذا لم تكن هناك سوق نشطة لألصل المالي أو لم تتوافر أسعار الطلب الجارية، فيحدد ال

دفقات النقدية المخصومة ، أو نماذج تسعير الخيارات أساليب التقييم ويتضمن ذلك استخدام معامالت محايدة حديثة أو تحليل الت
من تقدير القيمة العادلة ألدوات  مصرفأو طرق التقييم األخرى شائعة االستخدام من قبل المتعاملين بالسوق وإذا لم يتمكن ال

 حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع ، يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أي اضمحالل في القيمة.
 

ب عادة تبويب األصل المالي المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع الذي يسرى عليه تعريف  مصرفقوم الي
والمديونيات أو األصول المالية  تمويالتوالمديونيات نقالً عن مجموعة األدوات المتاحة للبيع إلى مجموعة ال تمويالتال

النية والقدرة على االحتفاظ بهذه  مصرفحسب األحوال وذلك عندما تتوافر لدى الالمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كل على 
األصول المالية خالل المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق وتتم إعادة التبويب بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التبويب، 

 اف بها سابقاً ضمن حقوق الملكية وذلك على النحو التالي:ويتم معالجة أية أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التي تم االعتر
 

  في حالة األصل المالي المعاد تبويبه الذي له تاريخ استحقاق ثابت يتم استهالك األرباح أو الخسائر على مدار العمر المتبقي
القيمة على أساس التكلفة  لالستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق بطريقة العائد الفعلي ويتم استهالك أي فرق بين

المستهلكة والقيمة على أساس تاريخ االستحقاق على مدار العمر المتبقي لألصل المالي باستخدام طريقة العائد الفعلي، وفى 
حالة اضمحالل قيمة األصل المالي الحقاً يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق 

 . مة الدخلقائالملكية في 
 

  في حالة األصل المالي الذي ليس له تاريخ استحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر ضمن حقوق الملكية حتى بيع األصل أو
التصرف فيه، عندئذ يتم االعتراف بها في األرباح والخسائر وفى حالة اضمحالل قيمة األصل المالي الحقاً يتم االعتراف 

 . قائمة الدخلالعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية في بأية أرباح أو خسائر سبق ا
 

بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات فيتم تسوية القيمة الدفترية لألصل المالي )أو مجموعة األصول  مصرفإذا قام ال
دفترية وذلك بحساب القيمة الحالية المالية( لتعكس التدفقات النقدية الفعلية والتقديرات المعدلة على أن يتم إعادة حساب القيمة ال

 في قائمة الدخل.للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بسعر العائد الفعلي لألداة المالية يتم االعتراف بالتسوية ك يراد أو مصروف 
 

حق بزيادة  في تاريخ ال مصرفب عادة تبويب أصل مالي طبقاً لما هو مشار إليه وقام ال مصرففي جميع األحوال إذا قام ال
تقديراته للمتحصالت النقدية المستقبلية نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من هذه المتحصالت النقدية، يتم االعتراف بتأثير هذه 
الزيادة كتسوية لسعر العائد الفعلي وذلك من تاريخ التغير في التقدير وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل في تاريخ التغير 

 في التقدير.
 

 
 المقاصة بين األدوات المالية و(

 
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
 

وتعرض بنود اتفاقيات شراء أذون خزانة مع التزام ب عادة البيع واتفاقيات بيع أذون خزانة مع التزام ب عادة الشراء على أساس 
 . أوراق حكوميةضمن بند القوائم المالية الصافي ب
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 إيرادات ومصروفات العائد ز(
 

أو "تكلفة الودائع  "واإليرادات المشابهة عائد المرابحات و المشاركات و المضاربات"ئمة الدخل ضمن بند يتم االعتراف في قا  1ز/
والتكاليف المشابهة" ب يرادات ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي تحمل بعائد فيما عدا 

بويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وطريقة العائد الفعلي هي تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التي تم ت
طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد أو مصاريف العائد على مدار عمر األداة المتعلقة 

فقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر ومعدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم التد ،بها
المتوقع لألداة المالية، أو فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسباً وذلك للوصول بدقة إلى القيمة الدفترية ألصل أو التزام مالي. 

االعتبار جميع شروط عقد األداة المالية )مثل  بتقدير التدفقات النقدية باألخذ في مصرفوعند حساب معدل العائد الفعلي، يقوم ال
خيارات السداد المبكر( ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية، وتتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب المدفوعة 

 ة عالوات أو خصومات.أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معدل العائد الفعلي ، كما تتضمن تكلفة المعاملة أي
 

وعند تصنيف المديونيات بأنها غير منتظمة أو مضمحلة بحسب الحالة ال يتم االعتراف ب يرادات العائد الخاص بها ويتم قيدها 
 في سجالت هامشية خارج القوائم المالية، ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقاً لألساس النقدي وذلك وفقاً لما يلي:

 
  الشخصووي  االسووتهالكية والعقاريووة لإلسووكانتمووويالت لتحصوويلها وذلووك بعوود اسووترداد كاموول المتووأخرات بالنسووبة لعنوودما يووتم

 الصغيرة لألنشطة االقتصادية.تمويالت وال
 

 الممنوحوة للمؤسسوات يتبوع األسواس النقودي أيضواً حيوث يعلوى العائود المحسووب الحقواً وفقواً لشوروط عقود تموويالت بالنسبة لل
% مون أقسواط الجدولوة وبحود أدنوى انتظوام لمودة سونة وفوي حالوة اسوتمرار العميول فوي  25لحوين سوداد  تمويللالجدولة على ا

القوائم بواإليرادات دون العائود المهموش قبول الجدولوة الوذي ال يودرج  تمويولاالنتظام يتم إدراج العائد المحسوب على رصيد ال
 قبل الجدولة.المالية  القوائمفي  تمويلباإليرادات إال بعد سداد كامل رصيد ال

 
يتم االعتراف باإليراد إلى المدى الذى تتوفر فيه درجة كافية من التأكد بأن المنافع االقتصادية المرتبطوة بالمعاملوة سووف تتودفق   2ز/

ق بالصوافى للشركة و يمكن قياس قيمة اإليراد بشكل موثوق به . و يتم قياس اإليوراد بالقيموة العادلوة للمقابول المسوتلم أو المسوتح
 بعد خصم أى خصم تجارى أو خصم كمية أو ضرائب مبيعات أو رسوم .

 
 فيما يلى اإلعتبارات الخاصة التى يجب أن تتحقق قبل االعتراف باإليراد :

 
 يتم االعتراف باإليراد الناتج عن بيع البضائع عندما تقوم الشركة بتحويل المخاطر و العوائد األساسية لملكيوة بيع البضائع : 

 السلع إلى المشترى و يحدث هذا عادة عند تسليم البضائع .
 

 إيرادات األتعاب والعموالت ح(
  

أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة ويتم إيقاف االعتراف ب يرادات  تمويليتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة 
المنتظمة أو المضمحلة، حيث يتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم  أو المديونيات غير تمويالتاألتعاب والعموالت المتعلقة بال

( بالنسبة 2ح/المالية، ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقاً لألساس النقدي عندما يتم االعتراف ب يرادات العائد وفقاً لما ورد ببند )
 ة عامة يتم معالجتها باعتبارها تعديالً لمعدل العائد الفعلي.لألتعاب التي تمثل جزءاً مكمالً للعائد الفعلي لألصل المالي بصف

 
وذلك على اعتبار  تمويالت إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه التمويالت ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على ال 1ح/

ء األداة المالية، ثم يتم االعتراف بها  تعتبر تعويضاً عن التدخل المستمر القتنا مصرفأن أتعاب االرتباط التي يحصل عليها ال
يتم االعتراف باألتعاب  تمويللل مصرف، وفي حالة انتهاء فترة االرتباط دون إصدار التمويلبتعديل معدل العائد الفعلي على ال

 ضمن اإليرادات عند انتهاء فترة سريان االرتباط.
 

يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند االعتراف األولي ويتم االعتراف ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي  2ح/
أو كان  تمويلبأي جزء من ال مصرفبأتعاب ترويج ال المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال عملية الترويج وعدم احتفاظ ال

 يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد الفعلي المتاح للمشاركين اآلخرين. مصرفال
 

ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على معاملة لصالح طرف  3ح/
 وذلك عند استكمال المعاملة المعنية. –مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت  –أخر 

 
 ت اإلدارية والخدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة.ويتم االعتراف بأتعاب االستشارا 4ح/
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 إيرادات توزيعات األرباح ط(
  

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

 يع واتفاقيات البيع وإعادة الشراء(    اتفاقيات الشراء وإعادة البز
 

 القوائم الماليةب أوراق حكوميةيتم عرض األدوات المالية المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول مضافة الى أرصدة 
ُ من أرصدة  عتراف بالفرق بين ويتم اال القوائم الماليةب أوراق حكوميةويتم عرض االلتزام )اتفاقيات الشراء وإعادة البيع( مخصوما

 سعر البيع وسعر إعادة الشراء على انة عائد يستحق على مدار مدة االتفاقيات باستخدام طريقة معدل العائد الفعلى.
 

 :اضمحالل األصول المالية ي(
 

 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة 1ي/
  

ليل موضوعي على اضمحالل أحد األصول المالية أو مجموعة في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك د مصرفيقوم ال
من األصول المالية، ويعد األصل المالي أو المجموعة من األصول المالية مضمحلة ويتم تحميل خسائر االضمحالل عندما 

ألصل يكون هناك دليل موضوعي على االضمحالل نتيجة لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولى ل
( وكان حدث الخسارة يؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل المالي أو لمجموعة Loss event)حدث الخسارة 

 األصول المالية التي يمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها.
 

 لتحديد وجود دليل موضوعي على خسائر االضمحالل أيا مما يلي: مصرفوتتضمن المؤشرات التي يستخدمها ال
 أو المدين. عميلعوبات مالية كبيرة تواجه الص -
 مثل عدم السداد. تمويلمخالفة شروط اتفاقية ال -
 أو دخول في دعوي تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له. عميلتوقع إفالس ال -
 .عميلتدهور الوضع التنافسي لل -
حه امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق المصرف بمن عميلقيام المصرف ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية لل -

 .على منحها في الظروف العادية
 اضمحالل قيمة الضمان. -
 تدهور الحالة االئتمانية. -
 

ومن األدلة الموضوعية على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالية وجود بيانات واضحة تشير إلى انخفاض يمكن 
يد هذا ة المتوقعة من هذه المجموعة منذ االعتراف األولى على الرغم من عدم إمكانية تحدقياسه في التدفقات النقدية المستقبلي

 .مثل زيادة عدد حاالت اإلخفاق في السداد بالنسبة ألحد المنتجات المصرفية، االنخفاض لكل أصل على حدة
 

وتتراوح هذه الفترة بصفة عامة بين بتقدير الفترة ما بين وقوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظة محددة  مصرفويقوم ال
 ثالثة إلى اثني عشر شهراً.

 
أوال بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االضمحالل لكل أصل مالي على حده إذا كان ذو أهمية  مصرفكما يقوم ال

وفي هذا المجال يراعى ما   منفرداً، ويتم التقدير على مستوى إجمالي أو فردي لألصول المالية التي ليس لها أهمية منفردة،
 يلي:

 
أنه ال يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي تم دراسته منفرداً، سواء كان هاماً بذاته أم ال،  مصرفإذا حدد ال -

عندها يتم إضافة هذا األصل مع األصول المالية التي لها خصائص خطر ائتماني مشابهة ثم يتم تقييمها معاً لتقدير 
 قاً لمعدالت اإلخفاق التاريخية.االضمحالل وف

 
أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي، عندها يتم دراسته منفرداً لتقدير االضمحالل، وإذا  مصرفإذا حدد ال -

نتج عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل، ال يتم ضم األصل إلى المجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل لها على 
 أساس مجمع.

 
 ج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم عندئذ ضم األصل إلى المجموعة.إذا نت -

 
ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة الحالية للتدفقات النقدية  المستقبلية 

يتم تحملها بعد، مخصومة باستخدام معدل العائد الفعلي األصلي المتوقعة، وال يدخل في ذلك خسائر االئتمان المستقبلية التي لم 
لألصل المالي. ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل باستخدام حساب مخصص خسائر االضمحالل ويتم االعتراف بعبء 

 االضمحالل عن خسائر االئتمان في قائمة الدخل.
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أو االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق يحمل معدل عائد متغير، عندها يكون سعر الخصم المستخدم  لتمويوإذا كان ال
لقياس أية خسائر اضمحالل هو معدل العائد الفعلي وفقاً للعقد عند تحديد وجود دليل موضوعي على اضمحالل  األصل. 

القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام أسعار سوق بقياس خسائر اضمحالل  مصرفولألغراض العملية، قد يقوم ال
معلنة، وبالنسبة لألصول المالية المضمونة، يراعى إضافة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل المالي، 

 قة بذلك.وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمان بعد خصم المصاريف المتعل
 

وألغراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمالي، يتم تجميع األصول المالية في مجموعات متشابهة من ناحية خصائص 
أخذاً في االعتبار نوع األصل والصناعة والموقع  مصرفالخطر االئتماني، أي على أساس عملية التصنيف التي يجريها ال

العوامل األخرى ذات الصلة. وترتبط تلك الخصائص بتقدير التدفقات النقدية الجغرافي ونوع الضمان وموقف المتأخرات و
المستقبلية للمجموعات من تلك األصول لكونها مؤشراً لقدرة المدينين على دفع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية لألصول 

 محل الدراسة.
 

س معدالت اإلخفاق التاريخية، يتم تقدير التدفقات النقدية وعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول المالية على أسا
ومقدار الخسائر التاريخية لألصول ذات  مصرفعلى أساس التدفقات النقدية التعاقدية لألصول في ال مصرفللالمستقبلية 

ساس البيانات ويتم تعديل مقدار الخسائر التاريخية على أ مصرفخصائص خطر االئتمان المشابهة لألصول التي يحوزها ال
المعلنة الحالية بحيث تعكس أثر األحوال 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 في التدفقات النقدية لمجموعة من األصول المالية مع التغيرات في البيانات على أن تعكس توقعات التغيرا مصرفويعمل ال
ذلك التغيرات في معدالت البطالة، وأسعار العقارات، وموقف على ، مثال ىالموثوق بها ذات العالقة من فترة إلى أخر

ب جراء  مصرفقدارها، ويقوم الالتسديدات وأية عوامل أخرى تشير إلى التغيرات في احتماالت الخسارة في المجموعة وم
 مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية.

 
 االستحقاق ت المالية المحتفظ بها حتى تاريخاالستثمارات المالية المتاحة للبيع واالستثمارا 2ي/

  
موضوعي على اضمحالل أحد أو مجموعة من األصول  بتقدير ما إذا كان هناك دليلقوائم مالية في تاريخ كل  مصرفيقوم ال

المالية المبوبة ضمن استثمارات مالية متاحة للبيع أو استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، وفى حالة 
مة العادلة لألداة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع، يؤخذ في االعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد في القي

% من تكلفة القيمة الدفترية، ويعد االنخفاض ممتداً إذا استمر لفترة 10يعد االنخفاض كبيراً إذا بلغ وألقل من قيمتها الدفترية 
 .تزيد عن تسعة أشهر

 
ة الذي يعترف به ويعترف بها في قائمة الدخل، وال يتم رد اضمحالل القيم رد الخسارةوإذا توافرت األدلة المشار إليها يتم 

إذا حدث ارتفاع في القيمة العادلة المبوبة على كاستثمارات مالية متاحة للبيع بقائمة الدخل فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية 
الحقاً أما إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات الدين المبوبة متاحة للبيع، وكان من الممكن ربط ذلك االرتفاع بموضوعية بحدث 

 عد االعتراف باالضمحالل في قائمة الدخل، يتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل.وقع ب
 
 

 األصول غير الملموسة ك(
 

 برامج الحاسب اآللي 
  

يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاسب اآللي كمصروف في قائمة الدخل عند تكبدها. ويتم االعتراف 
ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع  مصرفبالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سيطرة الكأصل غير ملموس 

اقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر من سنة. وتتضمن المصروفات المباشرة تكلفة العاملين في فريق تطوير البرامج باإلضافة إلى نصيب 
 مناسب من المصروفات العامة ذات العالقة.

 
عتراف كتكلفة تطوير بالمصروفات التي تؤدي إلى الزيادة أو التوسع في أداء برامج الحاسب اآللي عن المواصفات األصلية يتم اال

 لها، وتضاف إلى تكلفة البرامج األصلية.
 

 ن ثالثة سنوات.يتم استهالك تكلفة برامج الحساب اآللي المعترف بها كأصل على مدار الفترة المتوقع االستفادة منها فيما ال يزيد ع
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 األصول الثابتة ل(
 

تتمثل األراضي والمباني بصفة أساسية في مقار المركز الرئيسي والفروع والمكاتب. وتظهر جميع األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية 
 ات المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة.ناقصاً اإلهالك وخسائر االضمحالل. وتتضمن التكلفة التاريخية النفق

 
ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً مستقالً، حسبما يكون مالئماً، وذلك عندما 

ديد هذه التكلفة بدرجة موثوق بها. وكان من الممكن تح مصرفيكون محتمالً تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل إلى ال
 ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح في الفترة التي يتم تحملها ضمن مصروفات التشغيل األخرى.

 
ال يتم إهالك األراضي، ويتم حساب اإلهالك لألصول الثابتة األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة بحيث تصل إلى 

 ية على مدار األعمار اإلنتاجية،كالتالي:القيمة التخريد
 

 العمر األنتاجى االصل
 سنة 20 المباني

 سنة 20 الديكورات والتجهيزات
 سنوات 5 نظم آلية متكاملة ومعدات

 سنوات 5 وسائل نقل وانتقال
 سنوات 10 أثاث وتركيبات

 سنوات 8 معدات أخرى
 

 جية لألصول الثابتة في تاريخ كل ميزانية، وتعدل كلما كان ذلك ضرورياً.ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتا
 

ويتم مراجعة األصول التي يتم إهالكها بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة 
ور إلى القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الف

 عن القيمة االستردادية.
 

وتمثل القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى، ويتم تحديد أرباح وخسائر 
رية. ويتم إدراج األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات االستبعادات من األصول الثابتة بمقارنة صافي المتحصالت بالقيمة الدفت

 )مصروفات( تشغيل أخرى في قائمة الدخل.
 
 

 األصول المؤجرة وإهالكاتهاط(    
 

وذلك اعتبارا من تاريخ  تثبت األصول المؤجرة بتكلفة إقتنائها ، ويتم إهالك هذه األصول بطريقة القسط الثابت وفقاً لعمر العقد المقدر
 االستخدام

 
 (    االستثمارات العقاريةظ

تتمثل االستثمارات العقارية في األراضي والمباني المملوكة للشركة من أجل الحصول على عوائد إيجاريه أو زيادة رأسمالية وبالتالي 
يقة المحاسبية ال تشمل األصول العقارية التي تمارس الشركة أعمالها من خاللها. ويتم المحاسبة عن االستثمارات العقارية بذات الطر

 المطبقة بالنسبة لألصول الثابتة .
 

 اضمحالل األصول غير المالية م(
 

ويتم اختبار اضمحاللها سنوياً. ويتم دراسة اضمحالل  –باستثناء الشهرة  –ال يتم استهالك األصول التي ليس لها عمر إنتاجي محدد 
 ي الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.األصول التي يتم استهالكها كلما كان هناك أحداث أو تغيرات ف

 
ويتم االعتراف بخسارة االضمحالل وتخفيض قيمة األصل بالمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل عن القيمة االستردادية. وتمثل 

صل، أيهما أعلى. ولغرض تقدير االضمحالل، يتم إلحاق القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لأل
األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة. ويتم مراجعة األصول غير المالية التي وجد فيها اضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد 

 لالضمحالل إلى قائمة الدخل وذلك في تاريخ إعداد كل قوائم مالية.
 

 اإليجارات ن(
  

بشأن التأجير التمويلي، وذلك إذا كان العقد يمنح الحق للمستأجر في  1995لسنة  95إليجار التمويلي طبقاً للقانون يتم المحاسبة عن ا
% من العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل على 75شراء األصل في تاريخ محدد وبقيمة محددة وكانت فترة العقد تمثل ماال يقل عن 

% من قيمة األصل. وتعد عقود اإليجار األخرى 90مدفوعات اإليجار تمثل ما ال يقل عن  األقل، أو كانت القيمة الحالية إلجمالي
 عقود إيجار تشغيلي.
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 االستئجار 1ن/

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

ممارسة حق الشراء لألصول المستأجرة يتم رسملة تكلفة حق  مصرفقائمة الدخل عن الفترة التي حدثت فيها. وإذا قرر ال
الشراء باعتبارها أصالً ضمن األصول الثابتة ويهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتبقي من عمر األصل المتوقع بذات الطريقة 

 المتبعة لألصول المماثلة.
 

تم االعتراف بالمدفوعات تحت حساب اإليجار التشغيلي ناقصاً أية خصومات تم الحصول عليها من المؤجر ضمن وي
 المصروفات في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد.

  
 النقدية وما في حكمها س(

  
صدة التي ال تتجاوز استحقاقاتها ثالثة أشهر من تاريخ ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما في حكمها األر

أوراق خارج إطار نسب االحتياطي اإللزامي واألرصدة لدى البنوك والبنك المركزي االقتناء، وتتضمن النقدية، واألرصدة لدى 
 وأوراق حكومية أخرى. حكومية

 
 المخصصات األخرى ع(

  
خصصات االخرى عندما يكون هناك التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة ألحداث يتم االعتراف بمخصص المطالبات القانونية والم

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

 
م تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه للتسوية باألخذ في االعتبار هذه وعندما يكون هناك التزامات متشابهة ف نه يت

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

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

 
تخدام ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل بعد سنة من تاريخ القوائم المالية باس

س القيمة الزمنية للنقود، وإذا كان األجل أقل الذي يعك –دون تأثره بمعدل الضرائب الساري –معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام
 من سنة تحسب القيمة المقدرة لاللتزام ما لم يكن أثرها جوهرياً فتحسب بالقيمة الحالية.

 
 ضرائب  ف(

 
 تتضمن الضريبة كل من ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة، ويتم االعتراف بها بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود 

 حقوق الملكية التي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية.
 

القوائم ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد 
 باإلضافة إلى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة. المالية

 
بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات طبقاً ألسس المحاسبية  ويتم االعتراف

وقيمتها طبقاً لألسس الضريبية، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول 
 .التسويةبة السارية في تاريخ وااللتزامات باستخدام أسعار الضري

 
عندما يكون هناك احتمال مرجح ب مكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في  مصرفويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة لل

المنفعة المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل، ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه 
الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية، على أنه في حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجلة 

 وذلك في حدود ما سبق تخفيضه.
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 التزامات مزايا التقاعد    ث(
 

 صندوق العاملين -1
"  1975لسنة  54صندوق تأمين اجتماعي خاص )الصندوق( بموجب قانون رقم   انشأ المصرف 2013من يوليو  فى االول

و رقم تسجيل  2014يناير  14قانون صناديق التأمين الخاصة و الئحتها التنفيذية، و قد قام المصرف بتسجيل الصندوق بتاريخ 
وتسرى أحكام هذا  2014د بدأ العمل فى الصندوق فى االول من ابريل وق (884الصندوق لدى الهيئة العامة لرقابة المالية ) 

 الصندوق وتعديالتها على جميع العاملين بالمركز الرئيسي للبنك وفروعه بجمهورية مصر العربية .
ا، ويتم ويلتزم المصرف بأن يؤدى إلى الصندوق االشتراكات المستحقة عن كل شهر والمحسوبة طبقاً لالئحة الصندوق وتعديالته

 .تمويل الصندوق عامة من خالل االشتراكات الشهرية وبعض الموارد األخرى المحددة في الئحة الصندوق
تصرف المزايا التأمينية فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ العضو سن التقاعد او الوفاة او العجز الكلى المستديم او العجز 

ان تقل مدة العضوية عن ثالث سنوات يصرف لعضو الصندوق الرصيد الختامى الجزئى المستديم المنهى للخدمة . وفى حالة 
 لحسابه المقابل الشتراكاته المسدده منه للصندوق فى تاريخ انتهاء الخدمة او العضوية .

 
 نظام المنافع المحددة للرعاية الطبية لقدامى العاملين اثناء فترة الخدمة وما بعد التقاعد -2

تجاه  المصرفويتم تقييم التزام لقدامى العاملين خالل الخدمة وما بعد التقاعد تراك الطبي المحدد نظام االش المصرفيطبق 
ناقصاً القيمة الحالية ألصوله  الميزانيةالعاملين وفقاً لهذا النظام وتتمثل االلتزامات في القيمة الحالية اللتزامات النظام في تاريخ 

اح والخسائر االكتوارية وكذلك تكلفة الخدمة السابقة. ويتم تحديد قيمة تلك االلتزامات سنوياً بما في ذلك التسويات الناتجة عن األرب
عن طريق خبير اكتوارى مستقل باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة ويتم تحديد قيمتها الحالية عن طريق التدفقات النقدية 

على السندات الحكومية التي لها آجال تقارب آجال تلك االلتزامات ويتم إدراج الخارجة المستقبلية المقدرة وباستخدام معدل الفائدة 
 تلك االلتزامات ضمن بند التزامات أخرى.

 
ترحل إلى قائمة الدخل األرباح أو الخسائر االكتوارية الناشئة عن التسويات الناتجة من الخبرة، والتغير في الفروض االكتوارية 

نظام االشتراك الشهري للعالج الطبي للعامليين الحاليين و تم تحميل تلك  المصرف، ويطبق صحية والتعديل في نظم الخدمات ال
 .االشتراكات علي قائمة الدخل عن العام الذي تستحق فية و تدرج ضمن مزايا العاملين

 
 

 أرقام المقارنة    ص(
  

)ايضاح  المالية الحالية السنةفي العرض المستخدم في  يعاد تبويب أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا لتتوافق مع التغيرات
39). 

 
 إدارة المخاطر المالية -3
 

نتيجة األنشطة التي يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة، وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالي، ويتم تحليل وتقييم وإدارة  مصرفيتعرض ال
إلى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد والى تقليل اآلثار  مصرفك يهدف البعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معاً، ولذل

، ويعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية مصرفالسلبية المحتملة على األداء المالي لل
 طر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى.األخرى. ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت األجنبية وخ

 
 وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه، ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود من

إدارة المخاطر وتعديلها بحيث  بمراجعة دورية لسياسات ونظم مصرفخالل أساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوالً بأول. ويقوم ال
 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 

، ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل، باإلضافة مصرفع الوحدات التشغيلية المختلفة بالالمخاطر المالية بالتعاون الوثيق م
إلى سياسات مكتوبة تغطي مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف العمالت األجنبية، وخطر أسعار العائد، واستخدام 

 ن إدارة المخاطر الشاملة تعد مسئولة عن المراجعة  إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.. باإلضافة إلى ذلك ف تقليل المخاطرأدوات 
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 خطر االئتمان 3/1
 

طوار لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد األطراف بعدم الوفاء بتعهداته، ويعود خطور االئتموان أهوم األخ مصرفيتعرض ال
 تمويول، لذلك تقوم اإلدارة بحرص ب دارة التعرض لذلك الخطر. ويتمثل خطر االئتمان بصوفة أساسوية  فوي أنشوطة المصرفبالنسبة لل

على أدوات الدين. كما يوجود   مصرفوالتسهيالت وأنشطة االستثمار التي يترتب عليها أن تشتمل أصول التمويالت التي ينشأ عنها ال
. وتتركوز عمليوات اإلدارة والرقابوة علوى خطور تمويالتمثل ارتباطات ال القوائم الماليةفي األدوات المالية خارج خطر االئتمان أيضاً 

االئتمان لدى فريق إدارة خطور االئتموان فوي إدارة المخواطر الوذي يرفوع تقواريره إلوى مجلوس اإلدارة واإلدارة العليوا ورؤسواء وحودات 
 النشاط بصفة دورية.

 
 :االئتمانقياس خطر  3/1/1
 

 والتسهيالت للبنوك والعمالءتمويالت ال
  

 في ثالثة مكونات كما يلي: مصرفوالتسهيالت للبنوك والعمالء، ينظر التمويالت لقياس خطر االئتمان المتعلق بال

 .احتماالت اإلخفاق )التأخر( من قبل العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماته التعاقدية 

  الرصيد المعرض لإلخفاق. مصرفالمستقبلي المرجح له الذي يستنتج منه الالمركز الحالي والتطور 

 .خطر اإلخفاق االفتراضي 
 

على تلوك المقواييس لخطور االئتموان التوي تعكوس الخسوارة المتوقعوة )نمووذج الخسوارة  مصرفوتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط ال
مكوون أن تتعووارض المقوواييس التشووغيلية مووع عووبء االضوومحالل وفقوواً لمعيووار المتوقعووة( المطلوبووة موون لجنووة بووازل للرقابووة المصوورفية وي

، الذي يعتمد على الخسائر التي تحققت في تاريخ القوائم المالية )نموذج الخسائر المحققة( ولويس الخسوائر 26المحاسبة المصري رقم 
 (.3/1/3المتوقعة )إيضاح 

 
يل باستخدام أساليب تقييم داخلية لتصنيف الجدارة مفصلة لمختلف فئات بتقييم احتمال التأخر على مستوى كل عم مصرفيقوم ال

العمالء، وقد تم تطوير تلك األساليب للتقييم داخلياً وتراعى التحليالت اإلحصائية مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول إلى 
كما هو  مصرفة. ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالإلى أربع فئات للجدار مصرفتصنيف الجدارة المالئم. وقد تم تقسيم عمالء ال

مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكل فئة من فئات الجدارة، مما يعني بصفة أساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات 
 مصرفكان ذلك  ضرورياً. ويقوم ال الجدارة تبعاً للتغير في تقييم مدى احتمال التأخر، ويتم مراجعة وتطوير أساليب التقييم كلما

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

 مصرففئات التصنيف الداخلي لل
 

 مدلول التصنيف   التصنيف
 

 ديون جيدة   1 
 المتابعة العادية   2 
 المتابعة الخاصة   3 
 ديون غير منتظمة   4 
 

 أن تكون قائمة عند وقوع التأخر.  مصرفز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع اليعتمد المرك
 

لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر. ويتم التعبير عن  مصرفوتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات ال
دين، وأولوية المطالبة ، ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية ذلك بنسبة الخسارة للدين وبالتأكد يختلف ذلك بحسب نوع الم

 االئتمان األخرى.
 

 واألذون األخرى أوراق حكوميةأدوات الدين و
 

باستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف دون المستوى ورديء أو ما يعادله إلدارة  مصرفبالنسبة ألدوات الدين واألذون، يقوم ال
م تكن مثل هذه التقييمات متاحة، يتم استخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمالء االئتمان. ويتم النظر إلى تلك خطر االئتمان، وإن ل

االستثمارات في األوراق المالية واألذون على أنها طريقة للحصول على جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر مصدر متاح 
 لمقابلة متطلبات التمويل.
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 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 3/1/2
  

والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على مستوى المدين والمجموعات والصناعات والدول ويقوم بتنظيم دارة االب مصرفيقوم ال
ين، عميل، أو مجموعة عميلكل مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله على مستوى 

وعلى مستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية. ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السنوية أو 
اع والمنتج والقط مصرفال/ عميلبصورة متكررة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ويتم اعتماد الحدود للخطر االئتماني على مستوى ال

 والدولة من قبل مجلس اإلدارة بصفة ربع سنوية.
 

، وحد المخاطر القوائم الماليةبما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل المبالغ داخل وخارج  عميلويتم تقسيم حدود االئتمان ألي 
 اليومي المتعلق ببنود المتاجرة. ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يومياً.

  
المحتملين على مقابلة سداد  عمالءوال العمالءاً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة يتم أيض

 كلما كان ذلك مناسباً. تمويلالتزاماتهم وكذلك بتعديل حدود ال
 

 وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر:
 

 الضمانات
  

حد من خطر االئتمان. ومن هذه الوسائل الحصول على ضمانات مقابل األموال العديد من السياسات والضوابط لل مصرفيضع ال
تمويالت بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة، ومن األنواع الرئيسية لضمانات ال مصرفالمقدمة، ويقوم ال

 والتسهيالت:
 الرهن العقاري. -
 رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع. -
 ت مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية.رهن أدوا -

 
 
للشركات مضموناً بينما تكون التسهيالت االئتمانية لألفراد بدون ضمان،  تمويلوغالباً ما يكون التمويل على المدى األطول وال 

مجرد ظهور للحصول على ضمانات إضافية من األطراف المعنية ب مصرفولتخفيض خسارة االئتمان إلى الحد األدنى، يسعى ال
 أو التسهيالت.تمويالت مؤشرات االضمحالل ألحد ال

 
والتسهيالت بحسب طبيعة األداة وعادة ما تكون أدوات الدين تمويالت يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً ألصول أخرى بخالف ال

ثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من بدون ضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة بأصول واألدوات الم أوراق حكوميةو
 األدوات المالية.

 
 االرتباطات المتعلقة باالئتمان

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

بالنيابة عن العميل لمنح طرف  مصرفادات المستندية والتجارية التي يصدرها ال، وتكون االعتمتمويالتذات خطر االئتمان المتعلق بال
في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً مضمونة بموجب البضائع التي يتم شحنها  مصرفثالث حق السحب من ال

 المباشر. تمويلوبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من ال
 

 ، أو الضمانات، أو االعتمادات المستندية. تمويالتئتمان الجزء غير المستخدم من المصرح به لمنح الوتمثل ارتباطات منح اال
 

لخسارة محتملة بمبلغ يساوي إجمالي االرتباطات غير المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان الناتج عن ارتباطات  مصرفويتعرض ال
ثها في الواقع يقل عن االرتباطوات غيور المسوتخدمة وذلوك نظوراً ألن أغلوب االرتباطوات منح االئتمان. إال أن مبلغ الخسارة المرجح حدو

المدة حتى تاريخ االستحقاق  مصرفالمتعلقة بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات ائتمانية محددة. ويراقب ال
عوادة موا تحمول درجوة أعلوى مون خطور االئتموان بالمقارنوة باالرتباطوات  الخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة األجول

 قصيرة األجل.
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 سياسات االضمحالل والمخصصات 3/1/3
 
أنشطة ( بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثبات 3/1/1تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها )إيضاح  

واالستثمار. وبخالف ذلك، يتم االعتراف فقط بخسائر االضمحالل التي وقعت في تاريخ القوائم المالية ألغراض التقارير المالية  تمويلال
بناء على أدلة موضوعية تشير إلى االضمحالل وفقاً لما سيرد ذكره بهذا اإليضاح ونظراً الختالف الطرق المطبقة، تقل عادة خسائر 

البنك ان المحملة على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة المتوقعة المستخدم ألغراض قواعد االئتم
 (.3/1/4المصري )إيضاح المركزي 

 
ف ن أغلبية  مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة. ومع ذلك، السنةفي نهاية  القوائم الماليةمخصص خسائر االضمحالل الوارد في 

ديسمبر  31المنتهية في  فترةللالمخصص ينتج من آخر درجة من التصنيف. ويبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل القوائم المالية 
 :مصرفوالتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها لكل من فئات التقييم الداخلي للتمويالت المتعلقة بال 2015

 

تقييم المصرف
تمويالت 

والتسهيالت

مخصص 

خسائراالضمحالل

مخصص تمويالت وتسهيالت

خسائراالضمحالل

20%84%25%81% ديون جيدة

12%12%11%13%المتابعة العادية

1%0%1%0%المتابعة الخاصة

67%4%63%6%ديون غير منتظمة

%100%100%100%100

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

 
 

يد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير إلى وجود اضمحالل طبقاً لمعيار المحاسبة تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحد
 :مصرف(، واستناداً إلى المؤشرات التالية التي حددها ال26المصري رقم )

 

 أو المدين. عميلصعوبات مالية كبيرة تواجه ال 

 مثل عدم السداد. تمويلمخالفة شروط اتفاقية ال 

 ل في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له.أو دخو عميلتوقع إفالس ال 

 عميلتدهور الوضع التنافسي لل. 

 مصرفبمنحه امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق ال عميلألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية لل مصرفقيام ال 
 على منحها في الظروف العادية.

 .اضمحالل قيمة الضمان 

 مانية. تدهور الحالة االئت 
 

مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنوياً أو أكثر عندما تقتضي  مصرفتتطلب سياسات ال
الظروف ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات التي تم تقييمها على أساس فردي وذلك بتقييم الخسارة المحققة في تاريخ 

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

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

 الشخصي واألساليب اإلحصائية.
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 ية العاممصرفنموذج قياس المخاطر ال 3/1/4
  

موعات فرعية أكثر تفصيالً ، تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل مج3/1/1باإلضافة إلى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح 
المصري. ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفقاً لقواعد البنك المركزي بحيث تتفق مع متطلبات 

 وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير على المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالي ومدى انتظامه في السداد.
 

بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان، بما في ذلك االرتباطات المتعلقة  مصرفويقوم ال
المصري. وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب البنك المركزي باالئتمان، على أساس نسب محددة سابقة من قبل 

البنك المصري عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالية وفقاً لقواعد زي البنك المركوفقاً ألسس الجدارة االئتمانية الصادرة عن 
كما هو وارد ب يضاح البنك المركزى وبناءاً على اإلتفاقيةاألطارية المبرمة مع 2008ديسمبر  16المصري الصادرة بتاريخ المركزي 

 ية العام ضمن حقوق الملكية. مصرفطي المخاطر ال(، يتم تحويل ما يعادل هذه الزيادة من الخسائر المرحلة الى احتيا17)
 

ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائماً مبلغ الزيادة بين المخصصين. ويعد هذا االحتياطي غير 
 المالية. السنةية العام خالل مصرف( الحركة على حساب احتياطي المخاطر ال3/ 34قابل للتوزيع ويبين إيضاح )

 
البنك المركزي الجديدة( مقارنة بأسس تقييم البنك المركزي وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً ألسس التقييم الداخلي )تعليمات 

 المصري )أسس الجدارة( ونسب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان:
 

البنك تصنيف 
 المصريالمركزي 

 التصنيفمدلول 
نسبة 

المخصص 
 المطلوب

التصنيف 
 الداخلي

 مدلول التصنيف الداخلي

 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
 ة العاديةالمتابع 2 %3 مخاطر مقبولة حدياً  6
 المتابعة الخاصة 3 %5 مخاطر تحتاج لعناية خاصة 7
 ديون غير منتظمة 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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 تالحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانا 3/1/5
 

 الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات5أ/

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية

        4,340,778       3,159,037أذون خزانة

تمويالت  وتسهيالت للعمالء والبنوك :

تمويالت وتسهيالت ألفراد :

               1,407            15,745- حسابات جارية مدينة

           398,482          704,670- بطاقات ائتمان

        3,928,311       4,276,405- تمويالت وتسهيالت شخصية

               1,164                   77- تمويالت وتسهيالت عقارية

تمويالت وتسهيالت لمؤسسات :

        1,097,024       1,099,737- حسابات جارية مدينة

        4,119,929       5,459,797- تمويالت وتسهيالت مباشرة *

           270,787          473,031- تمويالت وتسهيالت مشتركة

استثمارات مالية  :

        1,594,426       4,681,065- أدوات دين

      15,752,308     19,869,564اإلجمالي

البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية

           359,913          442,748إعتمادات مستندية )استيراد + تصدير معزز(

           423,305          511,053خطابات ضمان

           184,965          108,385أوراق مقبولة عن تسهيالت موردين

           196,209          517,525كفاالت بنوك

        1,164,392       1,579,711اإلجمالي )إيضاح 2/36(
 

 
بالنسبة لبنود  وذلك بدون األخذ في االعتبار أية ضمانات 2015ديسمبر  31 يمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض له في

 لية.،تعتمد المبالغ المدرجة على اجمالى القيمة الدفترية التي تم عرضها في القوائم الماالقوائم المالية
 

%( من الحد األقصى المعرض لخطر االئتمان ناتج 62.32 : 2014ديسمبر 31) 60.54 % وكما هو مبين بالجدول السابق، ف ن
 .والتسهيالت للعمالءتمويالت عن ال

 
تمويالت الوتثق اإلدارة في قدرتها على االستمرار في السيطرة واإلبقاء على الحد األدنى لخطر االئتمان الناتج عن كل من محفظة 

 والتسهيالت وأدوات الدين بناء على ما يلي:
 

 والتسهيالت مصنفة في أعلى درجتين من تمويالت %( من محفظة ال95.67: 2014ديسمبر  31) 93.80 %   نسبة
 درجات التقييم الداخلي.

 ت أو مؤشرات والتسهيالت ال يوجد عليها متأخراتمويالت %( من محفظة ال 83 :  2014ديسمبر 31) % 80.30 نسبة
 .اضمحالل

 ليون م 416: 2014ديسمبر  31جنيه مصري  ) مليون 711 والتسهيالت التي تم تقييمها على أساس منفرد تبلغتمويالت ال
%( من 4.24: 2014ديسمبر  31% ) 5.91 في أقل منوتسهيالت محل أضمحالل تمويالت ويوجد جنيه مصري( ، 
 إجمالي المحفظة.

 2015ديسمبر   31في المنتهية السنةوتسهيالت خالل تمويالت ات اختيار أكثر حصافة عند منح بتطبيق عملي مصرفقام ال. 
 

  من االستثمارات في أدوات دين وأذون خزانة تمثل أدوات دين على الحكومة المصرية.100أكثر من %
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 وتسهيالتتمويالت  3/1/6
 

 والتسهيالت من حيث الجدارة االئتمانية:ت تمويالفيما يلي موقف أرصدة ال
 

تمويالت  وتسهيالت 

للعمالء

تمويالت  وتسهيالت 

للعمالء

الف جنيه مصريالف جنيه مصري

9,660,0538,148,148ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل

1,658,7211,252,618يوجد متأخرات وليست محل اضمحالل

710,688416,338محل اضمحالل *

12,029,4629,817,104اإلجمالي )إيضاح 17(

يخصم :

          (251,061)         (312,943)مخصص خسائر االضمحالل **

            (21,918)           (19,767)العوائد المجنبة

       (1,116,312)      (1,420,467)عوائد مؤجلة

10,276,2858,427,813الصافي )إيضاح 17(

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

 
 

 .و التسهيالت عن فترة ما قبل االستحواذ  تمويالتفى محفظة ال  يتمثل بند تمويالت و تسهيالت للعمالء محل االضمحالل  * 
 
 31نيه فى مليون ج 113مليون جنيه ) مقابل 101مخصص خسائر االضمحالل للديون الرديئة عن فترة ما قبل االستحواذ مبلغ   بلغ **

 ( 2014ديسمبر 
 

المضمونة محل اضمحالل بالنسبة للفئة غير المنتظمة وذلك بعد األخذ في االعتبار قابلية تلك الضمانات  تمويالتلم يتم اعتبار ال
 للتحصيل.

 
%  22.54 والتسهيالت بنسبة تمويالت في ال مصرفمحفظة ال فى زيادة  2015ديسمبر  31 المالية المنتهية في السنةتم خالل  -

 .(%34.66بنسبة  زيادة: 2014ديسمبر 31)
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 تابع – وتسهيالتتمويالت   3/1/6
 

 والتسهيالت للعمالء والبنوك:تمويالت ال         
 
 

31 ديسمبر 2015

حسابات جارية 

مدينة

تمويالت وتسهيالت بطاقات ائتمان

شخصية

تمويالت وتسهيالت 

عقارية

حسابات جارية 

مدينة

تمويالت وتسهيالت 

مباشرة

تمويالت وتسهيالت 

مشتركة

9,660,053        113,101     3,773,398        943,584                 48    4,118,602       695,575         15,745جيدة

1,622,810        359,931     1,049,048        156,007                -         51,661           6,163               -المتابعة العادية

35,911                -          23,374                 45                 17         10,111           2,364               -المتابعة الخاصة

710,688                -        613,975               103                 12         96,029              569               -غير منتظمة

15,745704,6714,276,403771,099,7395,459,795473,03212,029,462اإلجمالي

31 ديسمبر 2014

تمويالت وتسهيالت بطاقات ائتمانحسابات جارية مدينة

 شخصية

تمويالت وتسهيالت 

عقارية

تمويالت وتسهيالت حسابات جارية مدينة

مباشرة

تمويالت وتسهيالت 

مشتركة

8,148,148           80,188      2,912,610         953,813                  61     3,806,934        393,135            1,407جيدة

1,243,699         190,599         870,436         143,159             1,053          34,057            4,395                -المتابعة العادية

8,919                 -             4,086                  52                  50            3,930               801                -المتابعة الخاصة

416,338                 -         332,797                 -                 -          83,390               151                -غير منتظمة

1,407398,4823,928,3111,1641,097,0244,119,929270,7879,817,104اإلجمالي

التقييم
أفراد

التقييم
أفراد

    ألف جنيه مصري

إجمالي التمويالت  مؤسسات

والتسهيالت للعمالء 

والبنوك

    ألف جنيه مصري

إجمالي التمويالت مؤسسات

والتسهيالت للعمالء 

والبنوك

 
 

 وتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحاللتمويالت 
 .مصرفهيالت التي ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل وذلك بالرجوع إلى التقييم الداخلي المستخدم بواسطة الوالتستمويالت يتم تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة ال 

 
 وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحاللتمويالت  
تمويالت ذا توافرت معلومات أخرى تفيد عكس ذلك. وتتمثل اليوماً ولكنها ليست محل اضمحالل، إال إ 90والتسهيالت التي توجد عليها متأخرات حتى تمويالت هي ال 

 والتسهيالت للعمالء التي يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل فيما يلي
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 تابع -وتسهيالتتمويالت   3/1/6
 

31 ديسمبر 2015

حسابات جارية 

مدينة

قروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمان

        57,824              -        51,661          6,163             -متأخرات أكثر من 30 الى 60 يوماً

ً         12,492               17        10,111          2,364             -متأخرات أكثر من 60 الى 90 يوما

        70,316               17        61,772          8,527             -اإلجمالي

31 ديسمبر 2014

حسابات جارية 

مدينة

قروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمان

         39,505           1,053         34,057           4,395             -متأخرات أكثر من 30 الى 60 يوماً
ً            4,781               50           3,930              801             -متأخرات أكثر من 60 الى 90 يوما

5,19637,9871,10344,286             -اإلجمالي

31 ديسمبر 2015

حسابات جارية 

مدينة

قروض مشتركةقروض مباشرة

   1,564,986      359,931   1,049,048     156,007متأخرات أكثر من 30 الى 60 يوماً

ً         23,419              -        23,374              45متأخرات أكثر من 60 الى 90 يوما

   1,588,405      359,931   1,072,422     156,052اإلجمالي

31 ديسمبر 2014

حسابات جارية 

مدينة

قروض مشتركةقروض مباشرة

    1,204,194       190,599       870,436      143,159متأخرات أكثر من 30 الى 60 يوماً
ً            4,138              -           4,086              52متأخرات أكثر من 60 الى 90 يوما

    1,208,332       190,599       874,522      143,211اإلجمالي

مؤسسات
إجمالي القروض 

والتسهيالت

مؤسسات
إجمالي القروض 

والتسهيالت

    ألف جنيه مصري

افراد
إجمالي القروض 

والتسهيالت

افراد
إجمالي القروض 

والتسهيالت

 
 

والتسهيالت، يتم تقييم القيمة العادلة للضمانات بناء على أساليب التقييم المستخدمة عادة في األصول المماثلة. تمويالت عند اإلثبات األولي لل -
 وفي الفترات الالحقة، يتم تحديث القيمة العادلة بأسعار السوق أو بأسعار األصول المماثلة.
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 تابع -وتسهيالتتمويالت   3/1/6
 

 وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردةالت تموي
 

  وتسهيالت للعمالءتمويالت 
 

 والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة:تمويالت وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية لل
 

31 ديسمبر 2015

تمويالت بطاقات ائتمان

شخصية

تمويالت 

عقارية

حسابات 

جارية مدينة

تمويالت 

مباشرة

   710,688  613,872         103         115    96,029        569قروض محل اضمحالل بصفة منفردة

31 ديسمبر 2014

تمويالت بطاقات ائتمان

شخصية

تمويالت 

عقارية

حسابات 

جارية مدينة

تمويالت 

مباشرة

    416,338   332,797          -          -     83,390        151قروض محل اضمحالل بصفة منفردة

إجمالي مؤسساتافراد

القروض 

والتسهيالت

    ألف جنيه مصري

إجمالي مؤسساتافراد

القروض 

والتسهيالت

    ألف جنيه مصري

 
 

 واذون الخزانةاستثمارات في أدوات دين  3/1/7
 

المالية، بناء على السنةالتقييم في أخر  وفقاً لوكاالت أوراق حكوميةيمثل الجدول التالي تحليل استثمارات في أدوات الدين و
 تقييم دون المستوى والرديء وما يعادله.

 

استثمارات في أدوات أذون خزانة31 ديسمبر 2015

دين

اإلجمالي

ألف جنيه مصريألف جنيه مصريألف جنيه مصري

 -B 4,681,0657,840,102         3,159,037         أقل من

         7,840,102         4,681,065        3,159,037االجمالى
 

 
 
 االستحواذ على الضمانات 3/1/8
 

 الحالية بالحصول على اصول باالستحواذ على بعض الضمانات كما يلى : السنةقام البنك خالل 
 

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

القيمة الدفتريةالقيمة الدفترية

طبيعة االصل

114,412                 -عقارات

-                 114,412
 

 

بالميزانية ويتم بيع هذة االصول كلما كان ذلك يتم تبويب االصول التى تم االستحواذ عليها ضمن بند االصول االخرى 
 عملياَ.
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 تابع –إدارة المخاطر المالية -3
 

 التحليل القطاعي طبقا لطبيعة األنشطة  3/1/9
 

31 ديسمبر 2015

إجماليأنشطة أخرىأفراداستثمارشركاتالتحليل القطاعي لألنشطة

اإليرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي

   1,371,817     (319,120)      748,476      318,645     623,816إيرادات النشاط القطاعي

     (737,856)       (55,338)     (557,452)       (10,053)    (115,013)مصروفات النشاط القطاع

      633,961     (374,458)      191,024      308,592     508,803صافى ربح السنة قبل الضرائب

     (414,722)     (142,294)       (50,420)       (83,935)    (138,073)الضريبة

219,239     (516,752)      370,730224,657140,604صافى ربح السنة بعد الضرائب

األصول وااللتزامات وفقاً للنشاط القطاعي

22,252,800              -   4,996,897   9,577,682  7,678,221أصول النشاط القطاعي

   1,335,565   1,335,565              -              -             -أصول غير مصنفة

23,588,365   7,678,2219,577,6824,996,8971,335,565إجمالي األصول

13,343,214      920,506  7,014,257التزامات النشاط القطاعي  -              21,277,977

   1,161,480   1,161,480              -              -             -التزامات غير مصنفة

22,439,457   7,014,257920,50613,343,2141,161,480إجمالي االلتزامات

31 ديسمبر 2014

إجماليأنشطة أخرىأفراداستثمارشركاتالتحليل القطاعي لألنشطة

اإليرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي

    1,831,578       323,621       439,055       633,915      434,987إيرادات النشاط القطاعي

   (1,408,450)      (579,189)      (667,851)        (39,502)     (121,908)مصروفات النشاط القطاع

       423,128      (255,568)      (228,796)       594,413      313,079صافى ربح السنة قبل الضرائب

      (160,792)      (160,792)              -              -             -الضريبة

       262,336      (416,360)      (228,796)       594,413      313,079صافى ربح السنة بعد الضرائب

األصول وااللتزامات وفقاً للنشاط القطاعي

  17,230,179              -    4,329,364    6,959,960   5,940,855أصول النشاط القطاعي

    2,309,036    2,309,036              -              -             -أصول غير مصنفة

  19,539,215    2,309,036    4,329,364    6,959,960   5,940,855إجمالي األصول

  17,598,063              -  12,171,886       996,335   4,429,842التزامات النشاط القطاعي

       969,774       969,774              -              -             -التزامات غير مصنفة

  18,567,837       969,774  12,171,886       996,335   4,429,842إجمالي االلتزامات

ألف جنيه مصرى

ألف جنيه مصرى
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 تابع –إدارة المخاطر المالية -3
 

 القطاعات الجغرافية  3/1/10

ألف جنيه مصرى

دول أخرى

الوجهاالسكندريةالقاهرة

القبليوالدلتا وسيناءالكبري

   3,159,037              -   3,159,037              -             -  3,159,037أذون خزانة 

        20,277              -        20,277              -             -       20,277أصول مالية بغرض المتاجرة

   4,681,065              -   4,681,065              -             -  4,681,065استثمارات مالية في أدوات دين

قروض وتسهيالت للعمالء:

قروض ألفراد :

        15,745              -        15,745             105            311       15,329- حسابات جارية مدينة

      704,670              -      704,670          8,762        39,674     656,234- بطاقات ائتمان

   4,276,405              -   4,276,405      482,650   1,342,069  2,451,686- تمويالت شخصية

               77              -               77              -             -              77- تمويالت عقارية

قروض لمؤسسات :

   1,099,737              -   1,099,737                 3            123  1,099,611- حسابات جارية مدينة

   5,459,797              -   5,459,797          2,564        46,110  5,411,123- تمويالت مباشرة

      473,031              -      473,031              -             -     473,031- تمويالت مشتركة

19,889,841      494,084   3117,967,4701,428,287 ديسمبر 2015  -              19,889,841  

15,771,367              -  3114,056,9531,249,794464,62015,771,367 ديسمبر 2014

جمهورية مصر العربية

اإلجمالياالجمالى
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 تابع –إدارة المخاطر المالية -3
 

 

 النشاطقطاعات   3/1/11

بيع الجملة خدماتمؤسسات صناعيةمؤسسات مالية

وتجارة التجزئة

اإلجماليأفرادقطاع حكومي

3,159,037              -   3,159,037              -              -             -             -أذون الخزانة 

أصول مالية بغرض المتاجرة 

20,277              -              -              -              -             -       20,277- أدوات حقوق ملكية

قروض وتسهيالت للعمالء 

قروض ألفراد :

15,745        15,745              -              -              -             -             -- حسابات جارية مدينة

704,670      704,670              -              -              -             -             -- بطاقات ائتمان

4,276,405   4,276,405              -              -              -             -             -- تمويالت شخصية

77               77              -              -              -             -             -- تمويالت عقارية

قروض لمؤسسات 

1,099,737              -      681,607        68,311             326     349,493             -- حسابات جارية مدينة

5,459,797              -      356,071   1,795,893   1,069,578  2,072,025     166,230- تمويالت مباشرة

473,031              -      359,930              -              -     113,101             -- تمويالت مشتركة

استثمارات مالية 

4,675,234              -   4,674,246              -              -             -            988- أدوات دين

31187,4952,534,6191,069,9041,864,2049,230,8914,996,89719,884,010 ديسمبر 2015

3157,3001,997,09555,3961,885,0657,439,6474,329,36415,763,867 ديسمبر 2014

ألف جنيه مصرى
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 تابع –ماليةإدارة المخاطر ال -3
 

 خطر السوق 3/2
 

لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن التغير في أسعار السوق.  مصرفيتعرض ال
ت العامة وينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية، حيث أن كل منها معرض للتحركا

والخاصة في السوق والتغيرات في مستوى الحساسية لمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار 
 مدى تعرضه لخطر السوق إلى محافظ للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة. مصرفأدوات حقوق الملكية. ويفصل ال

 
ويتم متابعتها  مصرفالمتاجرة في إدارة المخاطر الشاملة بال غرض أنشطة المتاجرة أو لغير وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن 

 عن طريق فريقين منفصلين. ويتم رفع التقاريرعن مخاطر السوق إلى مجلس اإلدارة ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية.
 

ع العمالء أو مع السوق، أما المحافظ لغير غرض مباشرة م مصرفوتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن تعامل ال
المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لألصول وااللتزامات المتعلقة بمعامالت التجزئة. وتتضمن هذه المحافظ مخاطر 

 الستثمارات المتاحة للبيع.العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وا
 

 أساليب قياس خطر السوق 3/2/1
 

بالعديد من استراتيجيات التغطية. وكذلك الدخول في عقود مبادلة سعر العائد وذلك  مصرفكجزء من إدارة خطر السوق، يقوم ال
ق خيار القيمة العادلة. وفيما يلي أهم طويلة األجل ذات العائد الثابت إذا تم تطبيتمويالت لموازنة الخطر المصاحب ألدوات الدين وال

 وسائل القياس المستخدمة للسيطرة على خطر السوق:
 

 ( القيمة المعرضة للخطرValue at Risk)   

بتطبيق أسلوب " القيمة المعرضة للخطر " للمحافظ بغرض المتاجرة ولغير غرض المتاجرة، وذلك لتقدير  مصرفيقوم ال
صى حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء على عدد من االفتراضات للتغيرات المتنوعة خطر السوق للمراكز القائمة وأق

للمتاجرة  مصرفلظروف السوق. ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للقيمة المعرضة للخطر التي يمكن تقبلها من قبل ال
 .مصرفوغير المتاجرة بصورة منفصلة ويتم مراقبتها يومياً بمعرفة إدارة المخاطر الشاملة بال

القيمة المعرضة للخطر هي توقع إحصائي للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عن التحركات العكسية للسوق.وهي  
%(.وبالتالي هناك احتمال إحصائي 98،ولكن باستخدام معامل ثقة محدد )مصرفتعبر عن أقصى قيمة يمكن أن يخسرها ال

من القيمة المعرضة للخطر المتوقعة.ويفترض نموذج القيمة المعرضة للخطر %( أن تكون الخسارة الفعلية أكبر 2بنسبة)
فترة احتفاظ محددة )عشرة أيام( قبل أن يمكن إقفال المراكز المفتوحة.وكذلك يفترض أن حركة السوق خالل فترة االحتفاظ 

ركة السابقة بناء على بيانات عن بتقدير الح مصرفستتبع ذات نمط الحركة التي حدثت خالل العشرة أيام السابقة.ويقوم ال
بتطبيق تلك التغيرات التاريخية في المعدالت واألسعار والمؤشرات، بطريقة  مصرفالخمس سنوات السابقة. ويقوم ال

مباشرة على المراكز الحاليةوهذه الطريقة تعرف بالمحاكاة التاريخية.ويتم مراقبة المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس 
 تراضات والعوامل المستخدمة لحساب القيمة المعرضة للخطر.سالمة االف

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

ع الحدود في رقابة خطر السوق، يقوم مجلس اإلدارة سنوياً بوض مصرفالمعرضة للخطر تعتبر جزء أساسي من نظام ال
الخاصة بالقيمة المعرضة للخطر لكل من عمليات المتاجرة وغير المتاجرة ويتم تقسيمها على وحدات النشاط. ويتم مقارنة 

. مصرفومراجعتها يومياً من قبل إدارة المخاطر بال مصرفالقيم الفعلية المعرضة للخطر بالحدود الموضوعة من قبل ال
 1،586،926ألف جنيه مصري مقابل   4،791،380مبلغالمعرضة للخطر أدوات دين وقد بلغت االستثمارات المالية في 

جنيه مصري خالل سنة المقارنة ويتم مراقبة جودة نموذج القيمة المعرضة للخطر بصورة مستمرة من خالل ألف 
اإلدارة العليا ومجلس  اختبارات تعزيزيه لنتائج القيمة المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة ويتم رفع نتائج االختبارات إلى

 اإلدارة.
 

  اختبارات الضغوطStress Testing 
 

تعطي اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل حاد. ويتم تصميم 
الضغوط التي تقوم اختبارات الضغوط بما يالءم النشاط باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة. وتتضمن اختبارات 

، اختبار ضغط عوامل الخطر، حيث يتم تطبيق مجموعة من التحركات الحادة على كل فئة مصرفبها إدارة المخاطر بال
خطر واختبار ضغوط األسواق النامية، حيث تخضع األسواق النامية لتحركات حادة واختبار ضغوط خاصة، تتضمن 

ينة، مثل ما قد ينتج في منطقة ما بسبب تحرير القيود على إحدى العمالت. أحداث محتملة مؤثرة على مراكز أو مناطق مع
 وتقوم اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بمراجعة نتائج اختبارات الضغوط.
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 تابع –إدارة المخاطر المالية -3
 

 ملخص القيمة المعرضة للخطر  3/2/2
 

ألف جنيه مصري

أقلأعلىمتوسط

                 -                 -                191خطر أسعار الصرف

                 -                 -         184,754خطر سعر العائد

                -                -        184,946إجمالي القيمة عند الخطر

القيمة المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة طبقاً لنوع الخطر

ألف جنيه مصري

أقلأعلىمتوسط

                 -                 -                191خطر أسعار الصرف

                -                -                191إجمالي القيمة عند الخطر

القيمة المعرضة للخطر للمحفظة لغيرغرض المتاجرة طبقاً لنوع الخطر

ألف جنيه مصري

أقلأعلىمتوسط

                 -                 -         184,754خطر سعر العائد

                -                -        184,754إجمالي القيمة عند الخطر

12 شهر حتى  31 ديسمبر 2015

12 شهر حتى  31 ديسمبر 2015

12 شهر حتى  31 ديسمبر 2015

 
 

 ي األسواقالمالية العالمية.ترتبط الزيادة في القيمة المعرضة للخطر، بالزيادة في حساسية سعر العائد ف 
 

وتم حساب النتائج الثالثة )متوسط، أعلي وأقل( السابقة للقيمة المعرضة للخطر بشكل مستقل عن المراكز المعنية 
والتحركات التاريخية لألسواق. وال يشكل إجمالي القيمة المعرضة للخطر للمتاجرة وغير المتاجرة القيمة المعرضة للخطر 

 اً لالرتباط بين أنواع الخطر وأنواع المحافظ وما يتبعه من تأثير متنوع.وذلك نظر مصرفلل
 
 

 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية  3/2/3
  

لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية. وقد قام مجلس  مصرفيتعرض ال
ة وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم التي يتم اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبي

 السنةلخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية في نهاية  مصرفمراقبتها لحظياً. ويلخص الجدول التالي مدى تعرض ال
 المالية. 
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 تابع –إدارة المخاطر المالية -3
 

 الدفترية قبل خصم المخصص لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها:ويتضمن الجدول التالي القيمة 
 

31 ديسمبر 2015

اإلجماليعمالت أخرىين يابانىجنيه إسترلينييورودوالر أمريكيجنيه مصري

األصول المالية

      1,181,844             1,892                  10             1,498                226          15,850     1,162,368نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

      1,877,445           33,904                417         304,910           16,013        490,300     1,031,901أرصدة لدى البنوك

      3,159,037                 -                 -           50,483                 -        309,204     2,799,350أذون خزانة

           20,277                 -                 -                 -                 -                -          20,277أصول مالية بغرض المتاجرة

    12,029,462                    2                 -             7,273                430     2,364,001     9,657,756تمويالت وتسهيالت للعمالء

استثمارات مالية :

      4,765,248                 -                 -                 -                 -          18,571     4,746,677-  متاحة للبيع

           10,831                 -                 -                 -                 -                -          10,831-  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

           39,153                 -                 -                 -                 -                -          39,153استثمارات مالية في شركات شقيقة

    23,083,297           35,798                427         364,164           16,669     3,197,926   19,468,313إجمالي األصول المالية

االلتزامات المالية

         662,301             6,533                 -                 -                 -        653,897            1,871أرصدة مستحقة للبنوك

    20,343,021           30,871             1,051         373,456           17,131     1,666,064   18,254,448ودائع للعمالء

         258,205                 -                 -                 -                 -        258,205                -تمويل مساند

    21,263,527           37,404             1,051         373,456           17,131     2,578,166   18,256,319إجمالي االلتزامات المالية

      1,819,770            (1,606)               (624)            (9,292)               (462)        619,760     1,211,994صافي المركز المالي للميزانية

31 ديسمبر 2014

     18,452,726            30,330                 302          176,031            21,331      3,249,806    14,974,926إجمالي األصول المالية

     17,576,096            28,412                 596          176,222            21,271      1,976,559    15,373,036إجمالي االلتزامات المالية

          876,630              1,918               (294)               (191)                   60      1,273,247        (398,110)صافي المركز المالي للميزانية

القيمة/ المعادل باأللف جنيه مصري
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 خطر سعر العائد  3/2/4
 

ية ألداة مالية بسبب التغيرات في ة المستقبلآلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد المتمثل في تذبذب التدفقات النقدي مصرفيتعرض ال
يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض  سعر عائد األداة ،وخطر القيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في السوق،وقد

، ويتم مراقبة ذلك يومياً مصرفبوضع حدود لمستوى االختالف في إعادة تسعير العائد الذييمكن أن يحتفظ به ال مصرفجلس إدارة الاألرباح في حالة حدوث تحركات غير متوقعة. ويقوم م
 .مصرفبواسطة إدارة المخاطر بال

 

على أساس سعر تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ االستحقاق أيهما  لخطر تقلبات سعر العائد الذي يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة مصرفويلخص الجدول التالي مدى تعرض ال 
 أقرب:

 

 

31 ديسمبر 2015

أكثر من شهر حتى حتى شهر واحد

ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة أشهر 

حتى سنة

أكثر من سنة حتى 

ثالث سنوات

اإلجماليأكثر من ثالث سنوات

األصول المالية

        1,181,844                   -        1,006,049                   -                  -          175,795نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

        1,877,445                   -                   -           357,534          163,005       1,356,906أرصدة لدى البنوك

        3,159,037                   -                   -        2,003,004          486,281          669,752أذون خزانة

             20,277                   -                   -             20,277                  -                  -أصول مالية بغرض المتاجرة

      12,029,462        2,851,662        3,502,456        3,185,885       1,819,840          669,619تمويالت وتسهيالت للعمالء

استثمارات مالية :

        4,765,248        2,389,655           772,724           155,400            44,100       1,403,369-  متاحة للبيع

             10,831             10,831                   -                   -                  -                  --  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

             39,153             39,153                   -                   -                  -                  -استثمارات مالية في شركات شقيقة

        2,439,855           731,850           985,802           698,956              7,416            15,831أصول مالية أخرى

      25,523,152        6,023,151        6,267,031        6,421,056       2,520,642       4,291,272إجمالي األصول المالية

االلتزامات المالية

           662,301                   -                   -                   -                  -          662,301أرصدة مستحقة للبنوك

      20,343,021        2,222,038        9,574,943        3,760,493       1,257,239       3,528,308ودائع للعمالء

           258,205           258,205                   -                   -                  -                  -تمويل مساند

        4,259,625        2,991,768           865,042           401,227                  409              1,179التزامات مالية أخرى

      25,523,152        5,472,011      10,439,985        4,161,720       1,257,648       4,191,788إجمالي االلتزامات المالية

                   -           551,140       (4,172,954)        2,259,336       1,262,994            99,484فجوة إعادة تسعير العائد

القيمة بألف جنيه مصري
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 خطر السيولة 3/3

  
لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماتوه الماليوة عنود االسوتحقاق واسوتبدال المبوالغ  مصرفخطر السيولة هو خطر تعرض ال

 .تمويلعن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات الالتي يتم سحبها. ويمكن أن ينتج 
 
 إدارة مخاطر السيولة 
 
 ما يلي: مصرفتتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة المخاطر بال 

 

 لية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافة المتطلبات. ويتضمن ذلك يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقب
 في أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف. مصرفها للعمالء. ويتواجد التمويلإحالل األموال عند استحقاقها أو عند 

 طرابات غير متوقعة في التدفقات االحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق التي من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية اض
 النقدية.

 المصري.البنك المركزي ومتطلبات  مصرفمراقبة نسب السيول بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية لل 

 تمويالتإدارة التركز وبيان استحقاقات ال. 
 

الي، وهوي الفتورات الرئيسوية إلدارة وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يوتم قيواس وتوقوع التودفقات النقديوة لليووم واألسوبوع والشوهر التو 
ل السيولة. وتتمثل نقطة البداية لتلك التوقعات في تحليل االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصو

 المالية.
 
جوزء غيور المسوتخدم مون ارتباطوات وتقوم إدارة المخاطر أيضاً بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجل، ومسوتوى ونووع ال 
، وموودى اسووتخدام تسووهيالت الحسووابات الجاريووة المدينووة وأثوور االلتزامووات العرضووية مثوول خطابووات الضوومان واالعتمووادات تمووويالتال

 المستندية.
 

 منهج التمويل 
  

فوي العموالت، والمنواطق بهودف تووفير تنووع واسوع  مصورفيتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل ب دارة المخواطر بال
 الجغرافية، والمصادر، والمنتجات واآلجال.

 
تتضمن األصول المتاحة لمقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات المتعلقة بال كل من النقدية، واألرصدة لودى البنووك المركزيوة، 

عموالء. ويوتم مود أجول نسوبة مون يالت للبنووك والوالتسوهتمويالت وأوراق حكومية أخرى، وال أوراق حكوميةواألرصدة لدى البنوك، و
القدرة على مقابلة صافي التدفقات النقدية غير  مصرف. وللمصرفعمالء التي تستحق السداد خالل سنة وذلك خالل النشاط العادي للال

 .المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخرى
 

 بما يلي: مصرفالمصري أن يقوم الالبنك المركزي يطلب 
 مليون جنيه مصري حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع. 500االحتفاظ بمبلغ  -

االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد  -

 %.10عن 
 

 ليتين: ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التا
 

 الشريحة األولى 
واألربوواح المحتجووزة  (بعوود خصووم القيمووة الدفتريووة ألسووهم الخزينووة)وهووي رأس المووال األساسووي، ويتكووون موون رأس المووال الموودفوع 

ية العام ، ويخصم منه أية شهرة سبق االعتراف بها وأية مصرفواالحتياطيات الناتجة عن توزيع األرباح فيما عدا احتياطي المخاطر ال
 سائر مرحلة.خ
 

 الشريحة الثانية
البنوك المركوزي وهي رأس المال المساند، ويتكون مما يعوادل مخصوص المخواطر العوام وفقواً ألسوس الجودارة االئتمانيوة الصوادرة عون 

ي % من إجمالي األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر، وال/الودائوع المسواندة التو1.25المصري بما ال يزيد عن 
% مون 45% مون قيمتهوا فوي كول سونة مون السونوات الخموس األخيورة مون آجالهوا( و 20تزيد آجالها عن خمس سنوات )مع اسوتهالك 

ات الزيادة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لكل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وفوي شورك
 شقيقة.
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وعند حساب إجمالي بسط معيار كفاية رأس المال، يراعى أال يزيد رأس المال المساند عن رأس الموال األساسوي وأال تزيود )الودائوع(  
 المساندة عن نصف رأس المال األساسي.

 

ن بكل أصل بما يعكس مخاطر % مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدي100ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر إلى 
بعد إجراء  القوائم الماليةاالئتمان المرتبطة به، ومع أخذ الضمانات النقدية في االعتبار. ويتم استخدام ذات المعالجة للمبالغ خارج 

 التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائر المحتملة لتلك المبالغ.
 

، ويلخص الجدول التالي مكونات رأس المال األساسي والمساند  السنةالمحلية خالل  بكافة متطلبات رأس المال مصرفوقد التزم ال 
 ونسب معيار كفاية رأس المال:

 
 

 2وفقا لمتطالبات بازل   
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

رأس المال

الشريحة األولى

رأس المال األساسي المستمر

       2,000,000      2,000,000أسهم رأس المال

       1,861,418      1,861,418المسدد تحت حساب زيادة رأس المال

            65,400           65,400االحتياطيات

      (3,128,747)     (2,974,887)خسائر متراكمة

 يخصم : استثمارات البنك فى الشركات المالية ) بنوك أوشركات( وشركات 

            (3,819)          (11,974)التأمين

          794,252         939,957إجمالي رأس المال األساسي المستمر

رأس المال األساسي اإلضافي

            42,433           29,603فرق القيمة االسمية عن القيمة الحالية للتمويل المساند

            42,433           29,603إجمالي رأس المال األساسي اإلضافي

          836,685         969,560إجمالي رأس المال األساسي ) الشريحة األولى(

الشريحة الثانية

مخصص خسائر االضمحالل للتمويالت و التسهيالت و األلتزامات العرضية 

            86,571         126,091المنتظمة

          181,195         154,923التمويل المساند

45% من الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية 

            38,541           21,986المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والشركات الشقيقة

              7,724             457,724% من قيمة اإلحتياطى الخاص

          314,031         310,724إجمالي الشريحة الثانية

       1,150,716      1,280,284القاعدة الرأسمالية

       8,795,255    11,032,222األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر

            51,120           56,724متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

       1,141,608      1,661,171متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

اجمالى االصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر األئتمان 

       9,987,983    12,750,117,السوق والتشغيل

11.52%10.04%*معيار كفاية رأس المال )%(
 

*بناء على القوائم المالية المجمعة للمصرف الخاصة بالشركات المالية فقط و فقا لتعليمات البنك المركزى المصرى 
 .2012ديسمبر  24الصادرة فى 
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 الماليةنسبة الرافعة  3/4
 

قرار بالموافقة على التعليمات الرقابية الخاصة بالرافعة  2015يوليو  7أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى جلسته بتاريخ 
 %( على أساس ربع سنوى و ذلك على النحو التالى:3المالية، مع إلتزام البنوك بالحد األدنى المقرر للنسبة )

 

 .2017و حتى عام  2015هاية سبتمبر كنسبه إسترشادية إعتبارمن ن -

 .2018كنسبه رقابيه ملزمه إعتبارا من عام  -

 
 

وذلك تمهيدا للنظر فى اإلعتداد بها ضمن الدعامة األولى من مقررات بازل )الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال( بهدف الحفاظ على قوة 
وتعكس الرافعة المالية العالقة بين  لرقابية الدولية فى هذا الشأنو سالمة الجهاز المصرفى المصرى و مواكبة ألفضل الممارسات ا

الشريحة األولى لرأس المال المستخدمة في معيار كفاية رأس المال )بعد االستبعادات( ، وأصول البنك ) داخل وخارج الميزانية( غير 
 مرجحة بأوزان مخاطر.

 
 

 : مكونات النسبة
 
 مكونات البسط - أ

الشريحة األولى لرأس المال )بعد اإلستبعادات( المستخدمة فى بسط معيار كفاية رأس المال المطبق حاليا وفقا يتكون بسط النسبة من 
 لتعليمات البنك المركزى المصرى.

 
 

 مكونات المقام - ب
نك" و تشمل يتكون مقام النسبة من كافة أصول البنك داخل وخارج الميزانية وفقا للقوائم المالية و هو ما يطلق عليه "تعرضات الب

 مجموع ما يلى:
 
 تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة الرأسمالية. -1

 التعرضات الناتجة عن عقود المشتقات. -2

 التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية. -3

 .التعرضات خارج الميزانية )المرجحة بمعامالت التحويل( -4
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 تابع -سبة الرافعة المالية ن 3/4

 
 

 ويلخص الجدول التالي نسبة الرافعة المالية:

31 ديسمبر 2015

ألف جنيه مصري

الشريحة االولى من رأس المال بعد االستبعادات  )1(
969,560

        2,200,132نقديه وأرصدة لدى البنك المركزى

           857,698األرصدة المستحقة على البنوك

        3,005,329أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

             20,210أصول مالية بغرض المتاجرة

                    -أصول مالية مبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

        4,754,823استثمارات ماليه متاحة للبيع

             10,831استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

           122,199استثمارات فى شركات تابعه وشقيقة

      10,690,177إجمالى  القروض والتسهيالت االئتمانية للعمالء

االصول الثابتة )بعد خصم كال من مخصص خسائر االضمحالل ومجمع 

           361,878االهالك(

        1,515,010األصول االخرى

قيمة ما يتم خصمه من التعرضات )بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة 

          (240,468)الرأسمالية(

    23,297,819أجمالى تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم استبعادات الشريحة األولى

إجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل االوراق 

    23,297,819المالية

             88,004 اعتمادات مستنديه - استيراد

           241,984خطابات ضمان

           258,763خطابات ضمان بناء على طلب بنوك خارجية أو بكفالتهم

             22,821التزامات عرضية عن ضمانات عامة للتسهيالت االئتمانية وضمانات مثيلة

           108,385كمبياالت مقبولة

          719,957إجمالى االلتزامات العرضية

               4,650ارتباطات رأسمالية

             60,588ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي

ارتباطات عن قروض وتسهيالت للعمالء )الجزء غير المستخدم ( ذات فترة 

           512,806استحقاق أصلية

          578,044إجمالى االرتباطات

       1,298,001أجمالى التعرضات خارج الميزانية

    24,595,820إجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية )2(

%3.94نسبة الرافعة الماليه )2/1(
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
 

المالية التالية، ويتم  الفترةباستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات التي يتم اإلفصاح عنها خالل  مصرفيقوم ال
أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل، بما في ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية التي تقييم التقديرات واالفتراضات باستمرار على 

 يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف والمعلومات المتاحة.
 

 والتسهيالتتمويالت خسائر االضمحالل في ال 4-1
 
ي على األقل. ويقوم باستخدام الحكم الشخصي والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوتمويالت محفظة ال مصرفيراجع ال 

عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء االضمحالل في قائمة الدخل، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أية بيانات موثوق بها تشير إلى 
على االنخفاض على مستوى  أنه يوجد انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة ال وذلك قبل التعرف

على  لعمالءالواحد في تلك المحفظة. وقد تشمل هذه األدلة وجود بيانات تشير إلى حدوث تغيير سلبي في قدرة محفظة من ا تمويلال
اإلدارة . عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية، تقوم مصرف، أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصول المصرفالسداد لل

باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية في وجود أدلة موضوعية تشير إلى 
االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة. ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات 

 .ةصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء على الخبرالنقدية المستقبلية ب
 

 اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع 4-2
 
ها العادلة اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض هام أو ممتد في قيمت مصرفيحدد ال 

بتقييم ضمن عوامل  مصرفعن التكلفة ويحتاج تحديداً ما إذا كان االنخفاض هاماً أو ممتداً إلى حكم شخصي، والتخاذ هذا الحكم يقوم ال
( المعتادة لسعر السهم باإلضافة إلى ذلك قد يكون هناك اضمحالل عندما يكون هناك دليل على وجود Volatilityالتذبذبات ) –أخرى 

ر في الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية التشغيلية والتمويلية أو أداء الصناعة أو القطاع أو التغيرات في تدهو
 التكنولوجيا.

 
 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 4-3

 
ة أو قابلة للتحديد على أنها استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ استحقاق ثابت 

بتقييم النية والقدرة على  مصرفاالستحقاق ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصي بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم ال
االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيما عدا  في االحتفاظ بتلك مصرفاالحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق، وإذا أخفق ال

في بعض الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد االستحقاق عندها يتم إعادة تبويب كل االستثمارات المحتفظ بها حتى 
لة وليس بالتكلفة المستهلكة تاريخ االستحقاق إلى االستثمارات المتاحة للبيع، وبالتالي سوف يتم قياس تلك االستثمارات بالقيمة العاد

 إضافة إلى تعليق تبويب أية استثمارات بذلك البند. 
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 صافي الدخل من العائد -5

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات واإليرادات 

المشابهة من :

تمويالت وتسهيالت

1,095,152850,607           للعمالء

780,838590,744              أذون وسندات خزانة

34,9878,562                ودائع وحسابات جارية

           1,910,9771,449,913

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من :

ودائع وحسابات جارية :

(35,607)             (29,740)               – للبنوك

(789,161)           (914,560)             – للعمالء

             (944,300)           (824,768)

625,145            966,677              صافي الدخل من العائد
 

 
 
 صافي الدخل من األتعاب والعموالت -6

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

إيرادات األتعاب والعموالت :

54,09229,458                األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

110,830154,630              أتعاب خدمات تمويل المؤسسات

76,79465,965                أتعاب اخرى

241,716250,053

مصروفات األتعاب والعموالت :

(11,193)             (8,743)                 أتعاب أخرى مدفوعة

232,973238,860              صافي الدخل من األتعاب و العموالت
 

 

 
 توزيعات أرباح -7

 

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

702                   351                      أستثمارات مالية بغرض المتاجرة

4,275                5,206                  أستثمارات مالية متاحة للبيع

362                   46                        وثائق صناديق استثمار

2,466                532                      أستثمارات مالية فى شركات شقيقة

6,1357,805
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 صافي دخل المتاجرة -8

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

عمليات النقد األجنبي :

68,959              112,051              أرباح التعامل في العمالت األجنبية 

318                   317                      أدوات دين بغرض المتاجرة

4,161                (4,459)                 أدوات حقوق الملكية بغرض المتاجرة

107,90973,438
 

 
 المصروفات اإلدارية -9

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

تكلفة السنةلين

(279,818)           (342,577)             أجور ومرتبات ومزايا عينية

(12,610)             (15,281)               تأمينات اجتماعية

تكلفة المعاشات

(18,147)             (25,485)               نظم االشتراكات المحددة

(7,933)              (12,042)               نظم المزايا المحددة

(89,905)             (92,820)               إهالك واستهالك

(218,188)           (273,868)             مصروفات إدارية أخرى 

             (762,073)           (626,601)
 

 
 خرىاألتشغيل المصروفات  -10

 

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

 أرباح تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية

32,242              96,061                ذات الطبيعة النقدية بخالف تلك التى بغرض المتاجرة

(847)                 3,245                   أرباح / )خسائر( بيع أصول ألت ملكيتها للمصرف

4,867                27,579                أرباح بيع أصول ثابتة 

1,861                3,559                  أرباح بيع أستثمارات عقارية 

(20)                   22                        ارباح بيع أصول مؤجرة تأجير تمويلى 

(5,450)              (6,980)                 تكلفة برامج

(19,171)             (22,887)               تأجير تشغيلي

(8,883)                 -                        تكاليف معاش مبكر

(359)                 (7,793)                 خسائر اضمحالل أصول ألت ملكيتها للمصرف

(41,330)             (65,135)               عبء مخصصات أخري

67,387              85,402                أخرى

              113,073              30,297
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 االضمحالل عن خسائر االئتمانرد )عبء(  -11

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

تمويالت وتسهيالت للعمالء بالصافى بعد خصم مخصصات  

64,637              (49,889)               انتفى الغرض منها

)عبء( رد االضمحالل فى استثمارات مالية محتفظ بها حتى 

653                   (1,668)                 تاريخ اإلستحقاق

               (51,557)              65,290
 

 
 ضرائب لا -12

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

               (89,731)(150,658)              ضرائب الدخل

               (71,061)(264,064)              الضرائب المؤجلة )*(

(414,722)              (160,792)             
 

 

عن القيمة التى ستنتج عن  المصرف، وتختلف الضرائب على أرباح  32لومات إضافية عن ضرائب الدخل المؤجلة ب يضاح تم عرض مع  -
 تطبيق معدالت الضرائب السارية كالتالى :

 

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

421,888               633,961الربح قبل الضرائب

%30%23سعر الضريبة الساري

142,641126,566مصروفات ضرائب الدخل على أساس سعر الضريبة المطبق

3,649                   2,815                   مصروفات غير قابلة للخصم

(55,192)               121,172               خسائر/ايرادات أصول ضريبية مرحلة غير معترف بها

(3,231)                    -                         استخدامات قابلة للخصم

89,000                 148,094               ضرائب علي الدخل

               160,792               414,722مصروفات ضرائب الدخل طبقا للسعر الفعلي للضريبة

%38%65السعر الفعلي للضريبة
 

 
و كذا تعديل  2005اسنة  91بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم  2015لسنة  96صدر قانون رقم  2015أغسطس  20بتاريخ  -

بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل ، و عليه فقد استلزم ذلك إعادة قياس االصول و االلتزامات  2015نة لس 44القانون رقم 
 .ه في القانون المشار اليه بعاليه%( المنصوص علي22.5الضريبية المؤجلة باستخدام سعر الضريبة )

 
 

 المركزي البنكنقدية وأرصدة لدى  -13

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015 

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

175,795153,322نقدية 

1,006,0491,165,627أرصدة لدى البنك المركزى في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي

1,181,8441,318,949

1,181,8441,318,949أرصدة بدون عائد
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 أرصدة لدى البنوك -14
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015 

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

254,891124,171حسابات جارية

1,622,5541,090,759ودائع

1,877,4451,214,930اإلجمالي

1,018,967504,144أرصدة لدى البنك المركزى بخالف نسبة االحتياطي اإللزامي

370,277284,586بنوك محلية

488,201426,200بنوك خارجية

1,877,4451,214,930اإلجمالي

514,891124,171أرصدة بدون عائد

1,362,5541,090,759أرصدة ذات عائد ثابت

1,877,4451,214,930اإلجمالي
 

 
 

 أذون خزانة -15

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

ّ 4,92528,050أذون خزانة استحقاق خالل 91 يوما
82,175161,950أذون خزانة استحقاق خالل 182 يوماّ
1,173,7501,406,425أذون خزانة استحقاق خالل 273 يوماّ
1,898,1872,744,353أذون خزانة استحقاق خالل 364 يوماّ

3,159,0374,340,778

             (198,067)            (153,708)عوائد لم تستحق بعد

           3,005,3294,142,711           
 

 
 

 أصول مالية بغرض المتاجرة   -16

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

أدوات حقوق ملكية

                15,218               10,349أسهم شركات محلية

                  3,841                 9,928وثائق صناديق استثمار

                19,059               20,277إجمالي أدوات حقوق الملكية

20,277               19,059                
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 وتسهيالت للعمالء تمويالت  -17
 
 يالت للعمالءوتسهتمويالت  17/1

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015 

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

أفراد:

                 1,407              15,745حسابات جارية مدينة

             111,036            225,687بطاقات ائتمان

          3,124,576         3,400,508تمويالت شخصية

                 1,164                     77تمويالت عقارية

          3,238,183         3,642,017اإلجمالي )1(

مؤسسات شامالً التمويالت الصغيرة لألنشطة االقتصادية :

          1,097,036         1,099,737حسابات جارية مدينة

          4,094,786         5,394,210تمويالت مباشرة

             270,787            473,031تمويالت مشتركة

          5,462,609         6,966,978اإلجمالي )2(

          8,700,792       10,608,995إجمالي التمويالت والتسهيالت للعمالء )2+1(

يخصم :

            (251,061)           (312,943)مخصص خسائر االضمحالل

              (21,918)             (19,767)العوائد المجنبة

10,276,2858,427,813الصافي

ويتم تصنيفه بالميزانية كالتالي:

229,760227,952تمويالت  تقليدية للعمالء )بعد خصم خسائر االضمحالل(

10,046,5258,199,861تمويل للعمالء )بعد خصم خسائر االضمحالل(

10,276,2858,427,813الصافي
 

         
 * العوائد المجنبة التى كان يتم تكوينها سابقاً وفقا ألسس الجدارة االئتمانية الصادرة عن البنك المركزى المصرى.*

 
 والتسهيالت للعمالء:تمويالت تحليل حركة مخصص خسائر اضمحالل ال         

 
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرىمخصص خسائر االضمحالل

             229,180            251,061الرصيد فى أول السنة

               36,613              76,210عبء االضمحالل خالل السنة

               94,635              26,440متحصالت من ديون سبق اعدامها

              (11,757)             (15,014)المستخدم من المخصص خالل السنة

                 3,171                  (118)المحول الى مخصصات أخرى

            (101,250)             (26,322)مخصصات إنتفي الغرض منها

                    469                   686فروق إعادة تقييم المخصص بالعمالت األجنبية

312,943251,061الرصيد في أخر السنة
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 تابع – وتسهيالت للعمالء والبنوكتمويالت  -17
 

 التمويالت والتسهيالت للعمالء ) بعد خصم العوائد المؤجلة(وفيما يلى أجمالى أرصدة 
 
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015 

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

أفراد:

                 1,407              15,745حسابات جارية مدينة

             111,036            225,687بطاقات ائتمان

          3,124,576         3,400,508تمويالت شخصية

                 1,164                     77تمويالت عقارية

          3,238,183         3,642,017اإلجمالي )1(

مؤسسات شامالً التمويالت الصغيرة لألنشطة االقتصادية :

          1,097,036         1,099,737حسابات جارية مدينة

          4,094,786         5,394,210تمويالت مباشرة

             270,787            473,031تمويالت مشتركة

          5,462,609         6,966,978اإلجمالي )2(

          8,700,792       10,608,995إجمالي التمويالت والتسهيالت للعمالء )2+1(

يخصم :

            (251,061)           (312,943)مخصص خسائر االضمحالل

              (21,918)             (19,767)العوائد المجنبة

10,276,2858,427,813الصافي

ويتم تصنيفه بالميزانية كالتالي:

229,760227,952تمويالت  تقليدية للعمالء )بعد خصم خسائر االضمحالل(

10,046,5258,199,861تمويل للعمالء )بعد خصم خسائر االضمحالل(

10,276,2858,427,813الصافي
 

 
 * العوائد المجنبة التى كان يتم تكوينها سابقاً وفقا ألسس الجدارة االئتمانية الصادرة عن البنك المركزى المصرى.*
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 تابع – وتسهيالت للعمالء والبنوكتمويالت  -17
 

 ت للعمالء وفقاً لألنواع:والتسهيالتمويالت تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل لل

 

حسابات جارية 

مدينة

تمويالت بطاقات ائتمان

وتسهيالت 

شخصية

تمويالت 

وتسهيالت عقارية

اإلجمالي

        94,367             236        93,578             553             -الرصيد فى 1 يناير 2015

        15,039            (216)          9,762          5,493             -عبء االضمحالل خالل السنة

       (11,458)              -         (7,532)         (3,926)             -المستخدم من المخصص خالل السنة

          1,334              -             615             719             -متحصالت من ديون سبق اعدامها

         (1,334)              -            (615)            (719)             -مخصصات إنتفي الغرض منها

        97,948               20        95,808          2,120             -الرصيد فى 31 ديسمبر 2015

حسابات جارية 

مدينة

تمويالت بطاقات ائتمان

وتسهيالت 

شخصية

تمويالت 

وتسهيالت عقارية

اإلجمالي

         93,907           1,213         92,263              431             -الرصيد فى 1 يناير 2014

           4,639            (480)           4,470              649             -عبء االضمحالل خالل السنة

         (3,862)            (497)         (2,838)            (527)             -المستخدم من المخصص خالل السنة

              351              -              241              110             -متحصالت من ديون سبق اعدامها

            (668)              -            (558)            (110)             -مخصصات إنتفي الغرض منها

         94,367              236         93,578              553             -الرصيد فى 31 ديسمبر 2014

حسابات جارية 

مدينة

تمويالت 

وتسهيالت مباشرة

تمويالت 

وتسهيالت 

مشتركة

تمويالت 

وتسهيالت أخرى

اإلجمالي

      156,694              -          4,738      145,305         6,651الرصيد فى 1 يناير 2015

        61,171              -          3,891        55,965         1,315عبء االضمحالل خالل السنة

         (3,555)              -              -         (3,555)             -المستخدم من المخصص خالل السنة

        25,106              -              -        25,106             -متحصالت من ديون سبق اعدامها

            (118)              -              -            (118)             -المحول الى مخصصات أخرى

       (24,988)              -              -       (24,988)             -مخصصات إنتفي الغرض منها

             685              -              -             685             -فروق تقييم عمالت أجنبية 

      214,995              -          8,629      198,400         7,966الرصيد فى 31 ديسمبر 2015

حسابات جارية 

مدينة

تمويالت 

وتسهيالت مباشرة

تمويالت 

وتسهيالت مشتركة

تمويالت 

وتسهيالت أخرى

اإلجمالي

       135,273              -           8,406       125,671          1,196الرصيد فى 1 يناير 2014

         31,974              -         (3,688)         30,207          5,455عبء االضمحالل خالل السنة

         (7,895)              -              -         (7,895)             -المستخدم من المخصص خالل السنة

         94,284              -              -         94,284             -متحصالت من ديون سبق اعدامها

           3,171              -              -           3,171             -المحول من مخصصات أخرى

      (100,582)              -              -      (100,582)             -مخصصات إنتفي الغرض منها

              469              -               20              449             - فروق تقييم عمالت أجنبية

       156,694              -           4,738       145,305          6,651الرصيد فى 31 ديسمبر 2014

مؤسسات

القيمة بااللف جنيه مصري

أفراد

أفراد

مؤسسات
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 ماليةاستثمارات  -18
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

1/18 استثمارات مالية متاحة للبيع

أدوات دين - بالقيمة العادلة

4,675,2341,586,871–  مدرجة فى سوق االوراق المالية

أدوات حقوق الملكية - بالقيمة العادلة

43,15755,262–  مدرجة فى سوق االوراق المالية

46,85752,339–  غير مدرجة فى سوق االوراق المالية

4,765,2481,694,472اجمالى استثمارات مالية متاحة للبيع )1(

2/18 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

أدوات دين - بالتكلفة المستهلكة

55   -                      مدرجة فى سوق االوراق المالية

7,500                 5,831وثائق صناديق االستثمار- صندوق سنابل*

5,000                 5,000وثائق صناديق االستثمار- صندوق النهاردة**

10,83112,555إجمالي استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )2(

4,776,0791,707,027إجمالي استثمارات مالية )1( + )2(

مصنفة كما يلى:

4,718,3911,642,188أرصدة متداولة فى سوق االوراق المالية

57,68864,839أرصدة غير متداولة فى سوق االوراق المالية

4,776,0791,707,027

من حيث دورية العائد

4,674,2461,584,953أدوات دين ذات عائد ثابت

11,81914,473أدوات دين ذات عائد متغير

90,014107,601أدوات حقوق ملكية ذات عائد متغير

4,776,0791,707,027
 
 

العادلة فى تاريخ القوائم المالية والتى تم غير مدرجة فى سوق االوراق المالية( بالقيمة التم تسجيل جميع االستثمارات المالية المتاحة للبيع ) -
 لهذا االستثمار. نشط تسجيلها بالتكلفة منذ نشأتها حيث ال يمكن تقدير القيمة العادلة لها بشكل موثوق فية وال يوجد سوق

 

 صناديق االستثمار -
 

 ستثمار سنابل أ دوقصن* 
 

تتضمن االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مساهمة المصرف في صندوق استثمار سنابل المشترك بين المصرف  -
 الشركة المصرفية العربية الدولية ب دارة شركة أتش سى إلدارة صناديق االستثمار. وبنك

 
جنيه مصري وبلغت  100بقيمة اسمية للوثيقة % 7.5بنسبة ألف وثيقة  75بلغ أجمالى عدد الوثائق المستثمر فيها من قبل المصرف عدد  -

 .2015ديسمبر 31المنتهية فى  السنةجنية مصرى خالل  1،525قيمة االضمحالل  بلغتو  ألف جنيه مصري 7،635تكلفة االقتناء 
 

 جنية مصرى(. 104،51:  2014ديسمبر  31جنية مصرى ) .4677 مبلغ 2015ديسمبر 31للوثيقة فى  بلغت القيمة اإلستردادية -
 

   مصر النقدى ذو العائد اليومى التراكمى )النهاردة( –مصرف أبو ظبى االسالمى ستثمار أ دوقصن** 
 

يومي التراكمى )النهاردة( المتوافق مع مصر النقدى ذو العائد ال –مصرف أبو ظبى االسالمى استثمار قام المصرف بانشاء صندوق  -
 .بادارة الصندوق إلدارة صناديق االستثماربلتون شركة  حيث تقوم  مبادىء الشريعة االسالمية

 
 .جنيه مصري  100بقيمة اسمية للوثيقة % 2بنسبة ألف وثيقة  50بلغ أجمالى عدد الوثائق المستثمر فيها من قبل المصرف عدد  -

 
 .جنية مصرى( 100،96:  2014ديسمبر  31جنية مصرى )108.05مبلغ  2015ديسمبر 31دادية للوثيقة فى بلغت القيمة اإلستر -
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 تابع –استثمارات مالية  -18

استثمارات مالية متاحة 

للبيع

استثمارات مالية 

محتفظ بها حتى تاريخ 

االستحقاق

اإلجمالى

 الف جنيه مصري الف جنيه مصري الف جنيه مصري

       1,707,027              12,555         1,694,472الرصيد فى 1 يناير 2015

       5,697,731                    -         5,697,731إضافات

      (2,587,885)                    (56)        (2,587,829)استبعادات )بيع / استرداد(

              1,446                    -                1,446فروق تقييم استثمارات ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

           (40,085)                    -             (40,085)صافي التغير في القيمة العادلة

             (2,155)               (1,668)                  (487)مخصص خسائر االضمحالل

       4,776,079              10,831         4,765,248الرصيد فى 31 ديسمبر 2015

        1,264,553               12,181          1,252,372الرصيد فى 1 يناير 2014

           650,596                 5,000             645,596إضافات

          (179,483)                (5,429)            (174,054)استبعادات )بيع / استرداد(

                  645                    150                    495فروق تقييم استثمارات ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

            (28,922)                    -              (28,922)صافي التغير في القيمة العادلة

                (362)                    653                (1,015)مخصص خسائر االضمحالل

1,707,027               12,555          1,694,472الرصيد فى 31 ديسمبر 2014
 

 
 مالية األستثمارات أرباح - 18/3

 
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

 الف جنية مصري الف جنية مصري

398                   13,623                أرباح بيع أصول مالية متاحة للبيع

(1,015)              (489)                    خسائر اضمحالل أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع

2,097                1,417                  أرباح بيع أذون خزانة

458                      -                        أرباح بيع أسهم فى شركات شقيقة

(26)                   (456)                    خسائر اضمحالل أستثمارات فى شركات شقيقة

14,095                1,912               
  

 
 شركات شقيقة استثمارات مالية في -19

نسبة المساهمةالقيمةنسبة المساهمةالقيمة

%%

20%2030,714%          35,443شركة أورينت للتأمين التكافلى - مصر

23%23633%               332شركة الوجه القبلي للمقاوالت وأعمال البناء

22%223,010%            2,612أسيوط الوطنية للتنمية الزراعية

24%24522%               766المجموعة المتحدة للتجارة والهندسة )يوتيج(

39,153          34,879          

القيمة باأللف جنيه مصري

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015
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 أصول غير ملموسة  -20

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرىبرامج حاسب آلي

4,4825,685صافى القيمة الدفترية فى اول السنة

23,27020,662إضافات

              (21,865)             (21,749)االستهالك للفترة

                 4,482                6,003صافى القيمة الدفترية فى نهاية السنة
 

 
 
 

 أصول أخرى -21
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

153,846              184,875إيرادات مستحقة

69,926               87,954مصروفات مقدمة

34,656               4,961دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

األصول التي آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون )بعد خصم 

خسائر اإلضمحالل(
99,017              115,137

6,316                 8,181التأمينات والعهد

398,277              271,828مصلحة الضرائب - أرصدة مدينة **

12,611               15,923األصول المؤجرة – تسوية عقود ايجار تمويلي

45,064               36,806المخزون

182,508              236,934أرصدة مدينة أخرى

946,4791,018,341اإلجمالي
 

 
 (39ايضاح تمثل مبالغ تحت التسوية محل النزاع مع مصلحة الضرائب ) **    

 
 

 شروعات تحت التنفيذ   م -22
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

18,73024,955صافى القيمة الدفترية فى اول السنة

19,6284,726               اضافات

              (10,951)(22,508)             استبعادات

               18,730              15,850صافى القيمة الدفترية فى نهاية السنة
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 أصول ثابتة  -23
اإلجمالىأصول أخرىآالتأراضى

ومعداتومباني

           546,288           266,976             73,842              205,470الرصيد فى 1 يناير 2015

           136,843             83,441             42,070                11,332اضافات

            (49,354)            (22,941)            (16,504)                 (9,909)استبعادات

            (65,323)            (48,436)              (9,834)                 (7,053)تكلفة اإلهالك

             36,961             22,922             12,030                  2,009تكلفة إهالك اإلستبعادات

           605,415           301,962           101,604              201,849الرصيد فى 31 ديسمبر 2015

           752,438           424,521           113,454              214,463التكلفة

          (147,023)          (122,559)            (11,850)               (12,614)مجمع اإلهالك

           605,415           301,962           101,604              201,849الرصيد فى 31 ديسمبر 2015

اإلجمالىأصول أخرىآالتأراضى

ومعداتومباني

            428,520            244,001              77,283               107,236الرصيد فى 1 يناير 2014

            184,172              73,839                2,889               107,444اضافات

               (3,809)                 (158)                 (453)                 (3,198)استبعادات

             (63,790)             (50,778)               (6,330)                 (6,682)تكلفة اإلهالك

                1,195                     72                   453                     670تكلفة إهالك اإلستبعادات

            546,288            266,976              73,842               205,470الرصيد فى 31 ديسمبر 2014

            664,949            364,021              87,888               213,040التكلفة

           (118,661)             (97,045)             (14,046)                 (7,570)مجمع اإلهالك

            546,288            266,976              73,842               205,470الرصيد فى 31 ديسمبر 2014

 
  مليون جنيه مصري( تمثل  8،43: 2014دسيمبر  31مليون جنيه مصري ) 8،43مبلغ  2015ديسمبر  31تتضمن األصول الثابتة في

 تكلفة أصول لم تسجل بعد باسم المصرف وجارى حاليا اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتسجيل تلك األصول.
 

 2014دسيمبر  31) مليون جنية مصرى 282مبلغ  2015ديسمبر  31ة دفترياً بالكامل والزالت تستخدم فى بلغت قيمة االصول المهلك  :
 .مليون جنيه مصري( 101
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 تابع -أصول ثابتة    -23
 
 ممارسة حق الشراء لالصول المستاجرة بموجب عقد ايجار تمويلى 
 

وذلك بقيمة  اعة مع اعادة االستئجار بنظام االيجار التمويلىالمب بممارسة حق شراء االصول 2014فبراير  27بتاريخ  المصرف قام
مليون جنيه مصرى تم اثباتها كاصول ثابتة  115لعقد االيجار التمويلى فى تاريخ ممارسة هذا الحق و البالغة  قساط التى لم يتم سدادهااال

 المتبقية  لتلك االصول.  بنفس القيمة ويتم اهالكها على االعمار التقديرية
 

 مصرفبيع و ايجار تمويلى لمجموعة من االصول الثابتة المملوكة لل عقدبابرام  2009مارس  30وقد سبق و ان قام البنك بتاريخ  هذا
 مقابلمليون جنية مصرى  20صافى قيمتها الدفترية  بلغشركة التوفيق للتأجير التمويلى حيث مع  فرع من فروع المصرف 29وعددها 

 .مصرى جنيهمليون  194جنيه مصرى بربح راسمالى قدره  مليون 214ت اجمالى قيمة بيعية بلغ
 

االولى من عقد  للسنوات الخمسجنيه مصرى من اجمالى القيمة البيعية تمثل القيمة االيجارية  مليون 171بسداد مبلغ  المصرف قام
نظير قيمة ايجارية اجمالية قدرها  2009 ابريل 30من سنوات تبدا  عشر لمدةشركة التوفيق للتأجير التمويلى االيجار التمويلى المبرم مع 

حق الخيار فى شراء  مصرفال اعطاء مع وذلكقسط شهرى  120بواقع اقساط سنوية  عشرةجنيه مصرى تسدد على  مليون 321
 العقارات المؤجرة محل العقد كليا او جزئيا فى اى وقت اثناء مدة سريان العقد.

 
تخفيض خسائر النشاط المحققة عن الفترة المالية  بناء على موافقة البنك المركزى المصرى فى ذكورمباستخدام الربح ال المصرف قام

بدالً من تسجيلها فى احتياطى رأسمالى و استهالكها على مدة التأجير التمويلي وذلك شريطة عدم قيام المصرف  2009األولى من سنة 
 ية البيع. بتقديم تمويل لشركة التأجير التمويلي إلتمام عمل

 
 

 استثمارات عقارية  -24

اإلجماليمعدات أخرىالمبانى والعقاراتاألراضي

جنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرى

123,385            547                   88,113             34,725                 الرصيد فى 1 يناير 2015

(41,528)               -                     (33,928)            (7,600)                  استبعادات

(5,747)              (137)                 (5,610)                 -                         تكلفة اإلهالك

2,887                   -                     2,887                  -                         تكلفة إهالك اإلستبعادات

             86,197                  410             58,662                27,125الرصيد فى 31 ديسمبر 2015

اإلجماليمعدات أخرىالمبانى والعقاراتاألراضي
جنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرى

129,443             650                   94,028              34,765                  الرصيد فى 1 يناير 2014

(2,353)                  -                     (2,313)               (40)                       استبعادات

(4,341)               (103)                  (4,238)                  -                         تكلفة اإلهالك

636                       -                     636                      -                         تكلفة إهالك اإلستبعادات

            123,385                   547              88,113                 34,725الرصيد فى 31 ديسمبر 2014
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 األصول المؤجرة إيجار تمويلى  -25
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

وسائل نقل وانتقالوسائل نقل وانتقال

التكلفة

197,568              228,290الرصيد فى أول السنة

70,913               131,107اضافات

(40,191)              (53,436)             استبعادات

             305,961              228,290

مجمع االهالك

(87,440)              (95,721)             الرصيد فى أول السنة

(47,885)              (76,124)             اهالك السنة

39,604               52,376               استبعادات

           (119,469)              (95,721)

132,569              186,492             صافى القيمة الدفترية فى نهاية السنة
 

 
 
 

 أرصدة مستحقة للبنوك -26
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

16,83829,641حسابات جارية

          645,463763,485.00ودائع

662,301793,126اإلجمالي

140,819170,923بنوك محلية

521,482622,203بنوك خارجية

662,301793,126اإلجمالي

16,83829,641أرصدة بدون عائد

645,463763,485أرصدة ذات عائد ثابت

662,301793,126اإلجمالي
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 ودائع العمالء -27
  

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

4,928,5793,434,692ودائع تحت الطلب

3,478,3193,024,934ودائع ألجل وبإخطار

6,915,4385,773,466شهادات ادخار وإيداع

4,233,0563,943,351ودائع توفير

787,629403,318ودائع أخرى

20,343,02116,579,761اإلجمالي

6,999,8074,407,875ودائع مؤسسات

13,343,21412,171,886ودائع أفراد

20,343,02116,579,761اإلجمالي

3,317,7172,096,352أرصدة بدون عائد

17,025,30414,483,409أرصدة ذات عائد متغير

20,343,02116,579,761اإلجمالي

13,427,58210,806,295أرصدة متداولة

6,915,4405,773,466أرصدة غير متداولة

20,343,02216,579,761اإلجمالي
 

 
 
 
 مساندال التمويل -28

المعدلة

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

              258,205226,493التمويل المساند )*(

258,205226,493اإلجمالي

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

              226,493209,023              الرصيد أول  السنة المالية - القيمة االسمية للتمويل المساند

                12,83011,344                تكلفة التمويل المساند باستخدام معدل العائد الفعلي

                  18,8826,126                فروق تقييم العملة األجنبية

              258,205226,493اإلجمالي
 

 
 

بتعوديل االرصودة  2015) اعوادة اصودار القووائم الماليوة ( قوام المصورف خوالل عوام  38فى ضوء ما تم االفصواح عنوه فوى االيضواح رقوم  -
مليوون جنيوه  258دوالر امريكوى بموا يعوادل  مليوون 39للتمويول المسواند ليمثول مبلوغ  2014و االرقام المقارنة لعام  2015االفتتاحية لعام 

مليون جنيوه مصورى يسودد علوى سوبع سونوات تبودأ  278)بدال من المعادل الى  2012ديسمبر  27مصرى يسدد على ست سنوات تبدأ فى 
عليهوا ربحوا االمارات بموجب اتفاقية اطارية للوكالة باالسثمار و يترتب  –( ممنوح من مصرف ابو ظبى االسالمى 2014مارس  27فى 

(عن  LIBOR USD% من مبلغ االستثمار و فى حالة زيادة الفترة عن ست سنوات يتم احتساب ربح بعائد يعادل )0.125متوقعا بنسبة 
 .هذه السنة
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 تابع - مساندالالتمويل  -28
 

 الجدول التالى يوضح التأثير على القوائم المالية:

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2014

الرصيد بعد التعديل دائن/)مدين( الرصيد قبل التعديل

ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري

بنود الميزانية

التمويل المساند              203,209             23,284              226,493

الفرق بين القيمة الحالية و القيمة االسمية للتمويل المساند                73,139            (30,704)                42,435

خسائر متراكمة           (3,207,022)               7,420          (3,199,602)

(2,930,674)          -                  (2,930,674)          

بنود قائمة الدخل

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة             (823,702)             (1,066)             (824,768)

مصروفات تشغيل أخرى                30,470                (173)                30,297

(794,471)             (1,239)             (793,232)             
 

 
الوف جنيوة مصورى الوى  29،603% و توم اضوافة مبلوغ 5.17م سوعر خصوم قام المصرف بتسجيل التمويل المساند بالقيمة الحالية باسوتخدا -

 ألف جنية مصرى والقيمة الحالية للتمويل في تاريخ اإلتفاقية. 287،808حقوق الملكية والذى يمثل الفرق بين القيمة اإلسمية البالغة 
 

 التزامات أخرى -29
 

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

44,40928,426عوائد مستحقة

عوائد مؤجلة عن بيع أصول ثابتة باألجل معاد تأجيرها بنظام 

78113التأجير التمويلي

137,422100,688مصروفات مستحقة

37,28229,105عمالء دفعات مقدمة عن عقود تأجير تمويلي

271,828398,277مصلحة الضرائب - أرصدة دائنة*

465,061265,269أرصدة دائنة متنوعة

956,080821,878اإلجمالي
 

 
 (40ايضاح ) مبالغ تحت التسوية محل النزاع مع مصلحة الضرائب تمثل *



 شركة مساهمة مصرية –مصر  –مصرف أبو ظبي اإلسالمي 

 قوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة لل
 2015ديسمبر 31فى 

 

56 

 ىمخصصات أخر -30

مخصص مطالبات 

محتملة*

مخصص إلتزامات مخصص ضرائب

عرضية

اإلجمالىمخصصات اخرى

           79,459             1,358           12,388           43,106          22,607الرصيد فى 1 يناير 2015

           65,334             1,169                 909          (34,796)          98,052المكون خالل السنة 

          (20,187)                 -                 -              (859)         (19,328)المستخدم خالل السنة

                 249                 -                 249                -                -فروق تقييم العملة

           42,000                 -                 -           42,000                -المحول الى مخصص ضرائب

101,33149,45113,5462,527166,855الرصيد فى 31 ديسمبر 2015

            88,198                 839            11,965            65,236           10,158الرصيد فى 1 يناير 2014

            41,330                 581                 449            26,167           14,133المكون خالل السنة 

           (50,005)                  (62)                  -           (48,297)            (1,646)المستخدم خالل السنة

                  (38)                  -                  -                 -                 (38)مخصصات انتفى الغرض منها

                  (26)                  -                  (26)                 -                 -فروق تقييم العملة

22,60743,10612,3881,35879,459الرصيد فى 31 ديسمبر 2014

القيمة باأللف جنيه مصري

 

 
 ابوظبى مصرف ممثل تصريحمن  2015 أكتوبر 18 تاريخ فى للمصرف العادية العمومية الجمعية بمحضر ورد ما الى ايماءا* 

 المبالغ كامل لتحصيل أخر طرف وأى مصر – االسالمى ابوظبى مصرف مواجهة فى حقوقه بكافة باحتفاظه االمارات –   االسالمى
 على يقوم محاسبي إجراء باتباع 2014 و 2013 و 2012 للسنوات المدققة المالية القوائم إصدار إعادة على تحفظه مبدياً  له المستحقه

 أنها على اإلمارات – اإلسالمي أبوظبي مصرف قبل من تحت حساب زيادة رأس المال المودعة األمريكي الدوالر ودائع اعتبار أساس
 بمطالبة االمارات – االسالمى ابوظبى مصرف قيام حال لتزاما عنه ينشأ قد الذى ،االمر إيداعها تاريخ من وذلك المصري بالجنيه ودائع

مصر تحت  – االسالمى ابوظبى مصرفبتعويض عما لحقة من أضرار وخسائر من جراء تغيير أسس أحتساب مدفوعاتهم لدى  مصرفنا
محتملة بناءاً علي  مليون جنيه مصري ضمن مخصص مطالبات 88حساب زيادة رأس المال و لذلك قام مصرفنا بتكوين مخصص بمبلغ 

اإلمارات عن أثر حركة سعر  –لتغطية ما قد يلحق من أضرار و خسائر لمصرف أبو ظبي اإلسالمي تقدير المستشار القانوني للمصرف 
 .2015 ديسمبر 31حتي  2014ديسمبر  31الصرف من تاريخ 

 
 ضرائب المؤجلةال -31

 
 فقاً لطريقة االلتزامات باستخدام معدل الضريبة الفعلي.تم حساب الضرائب المؤجلة على الفروق الضريبية المؤجلة و

 
 فيما يلي أرصدة و حركة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة:    

أصل/)التزام(أصل/)التزام(

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

             (27,366)            (29,136)األصول الثابتة

                8,723             26,053المخصصات )بخالف مخصص خسائر اضمحالل القروض(

                4,4485,479العوائد المجنبة

            563,156842,220الخسائر الضريبية المرحلة

564,521829,056صافي الضريبة التي ينشأ عنها أصل

حركة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة

            899,097           829,056الرصيد فى أول السنة

                16,2794,222االضافات

             (74,263)          (280,814)االستبعادات

564,521829,056الرصيد فى أخر السنة
 

 
 

وجود أرباح ضريبية مستقبلية يمكن  من ال يعترف باألصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الخسائر الضريبية المرحلة إال إذا كان المرجح -
 الخسائر الضريبية المرحلة فى االمد القصير.من خاللها االستفادة ب
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 تابع - الضرائب المؤجلة -31
 

لم يقم المصرف باالعتراف بأصول ضريبة مؤجلة الناتجة عن مخصص المطالبات المحتملة وذلك لعدم التأكد من توقيت سداد تلك  -
 المطالبات ووجود أرباح ضريبة مستقبلية فى حينها.

 
الوف جنيوه مصورى نظوراً لعودم  1 622و البالغوة  الخاصوة بشوركة اديلويس للتوأجير التموويلى ية المؤجلة لم يتم االعتراف باالصول الضريب -

فادة توافر تأكد معقول بامكانية االستفاده منها بدرجة مناسبة من خالل التأكد من وجود ارباح ضريبية مستقبلية كافية يمكن من خاللها االست
 من الزيادة فى تلك االصول

 
 

 رأس المال -32
 

 رأس المال المصرح به  32/1
 

 .)مليار جنيه مصري 4:  2014ديسمبر  31مليار جنيه مصري ) 4المصرح به  مصرفالبلغ رأس مال 
 

 المدفوعرأس المال  32/2
 

يتمثل في ) مصريمليارجنيه  1.9:  2014ديسمبر  31مليارجنيه مصري ) 1.9مبلغ  والمدفوع المصدر مصرفرأس مال البلغ 
 .جنيه مصري للسهم 10ليون سهم بقيمة اسمية م  199.5عدد

 

 
 مبالغ مسددة تحت حساب زيادة رأس المال 32/3

 
 1،662:  2014ديسمبر  31)  مليون جنيه مصرى1،662 ب يداع مبلغ  2010اإلمارات حتي عام  -قام مصرف أبوظبي اإلسالمي

اإلمارات  -قام مصرف أبوظبي اإلسالمي  2011يسمبرد 28مليون جنية مصرى ( تحت حساب الزيادة في رأس المال، وفى تاريخ 
مليون جنية مصرى الى حساب   199المساند الممنوح للمصرف في ذلك الوقت والبالغ تمويلبالموافقة على تحويل كامل مبلغ ال

 مليون جنيه مصري. 1،861الزيادة في رأس المال ليصبح إجمالي المبالغ المسددة تحت حساب زيادة رأس المال 
 

 
 المتراكمةاالحتياطيات والخسائر  -33

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

احتياطيات

22,87822,878احتياطي قانوني

42,52242,522احتياطي عام

26,25726,257احتياطي خاص

               35,44875,533احتياطي القيمة العادلة - استثمارات مالية متاحة للبيع

72,78483,434أحتياطي مخاطر بنكية عام

199,889250,625
 

 

 احتياطي خاص  33/1

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

تسويات ناتجة عن آثر التغير فى سياسة قياس األستثمارات المالية 

               17,16517,165المتاحة للبيع ألعوام سابقة

تسويات ناتجة عن آثر التغير فى سياسة قياس اضمحالل تمويالت 

                 9,0929,092وتسهيالت العمالء ألعوام سابقة

26,25726,257اإلجمالي
 

 المركزي المصري. البنكال يجوز التوزيع من هذا االحتياطي إال بعد موافقة    -
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 استثمارات مالية متاحة للبيع  –احتياطي القيمة العادلة  33/2

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

             104,356              75,533الرصيد فى أول السنة

              (27,101)             (40,383)ارباح  التغير في القيمة العادلة

                (1,721)                   298االرباح المحولة إلى قائمة الدخل لإلستثمارت المالية المستبعدة

               35,44875,533الرصيد فى أخر السنة
 

 
 

 

 العامالبنكية احتياطي المخاطر  33/3

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

               61,425              83,434الرصيد فى أول السنة

التسويات الناتجة عن اختالف طرق قياس خسائر اضمحالل التمويالت 

               21,901             (11,276)والتسهيالت

التغير في احتياطى بقيمة 10% من األصول التى آلت ملكيتها للمصرف
                    626108                    

72,78483,434الرصيد فى أخر السنة

وفيما يلى أرصدة احتياطي المخاطر البنكية السنة

               72,05183,326احتياطي مخاطر بنكية عن القروض والتسهيالت 

                    733108احتياطي مخاطر بنكية عن األصول التى آلت ملكيتها للمصرف

72,78483,434الرصيد فى أخر السنة
 

 
 

عن اختالف طرق قياس خسائر العام لتتضمن الفرق الناتج  البنكية المصري بتكوين احتياطي المخاطر ي البنك المركزتقضي تعليمات  -
 .(3/1/4)إيضاح  مصرفلل والتسهيالت واألصول التي آلت ملكيتهاتمويالت اضمحالل ال

 
 المتراكمةالخسائر  33/4

المعدلة

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

         (3,445,756)        (3,199,602)الرصيد في أول السنة - المعدلة

             256,821            212,289صافي أرباح السنة

              (22,009)              10,650المحول الى أحتياطي مخاطر بنكية عام

               11,342              12,830استهالك فرق القيمة االسمية عن القيمة الحالية للتمويل المساند

         (3,199,602)        (2,963,833)الرصيد فى أخر السنة
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 النقدية وما في حكمها  -34
 

من النقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ استحقاقها ثالثة أشهر ، تتضةالنقدي اتألغراض عرض قائمة التدفق
 من تاريخ االقتناء.

 

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

1,181,8441,318,949نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي )إيضاح 13(

1,877,4451,214,930أرصدة لدى البنوك )إيضاح 14(

3,005,3294,142,711أذون خزانة )إيضاح 15(

           (1,089,166)          (1,622,180)أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناء

أذون خزانة  ذات أجل أكثر من ثالثة أشهرمن

           (4,114,854)          (3,000,478) تاريخ اإلقتناء

            1,472,570           1,441,960اإلجمالي
 

 
 التزامات عرضية وارتباطات -35

 
 ارتباطات رأسمالية 35-1

 
ديسمبر  31ألف جنيه مصري   ) 6،990 بحوالي 2015ديسمبر  31 بلغت تعاقدات المصرف عن ارتباطات رأسمالية كما في 

الف جنيه مصري( متمثلة في مشتريات أصول ثابتة و لدى اإلدارة ثقة كافية في توافر التمويل الالزم لتغطية تلك   4،078 :2014
 االرتباطات.

 
 التزامات مقابل خطابات ضمان واعتمادات مستندية وارتباطات أخرى 35-2

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

442,748359,913إعتمادات مستندية )استيراد + تصدير معزز(

511,053423,305خطابات ضمان

108,385184,965األوراق المقبولة عن تسهيالت موردين

517,525196,209كفاالت بنوك

1,579,7111,164,392اإلجمالي
 

 
 ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي 35-3

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

38,73227,653أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

21,85720,761أكثر من خمس سنوات

60,58948,414اإلجمالي
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 عالقةالالمعامالت مع أطراف ذوي  -36

 

 مثل أرصدة المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في الميزانية كما يلىتت 36-1
 

االجمالىالمساهمين الرئيسينشركات شقيقة31 ديسمبر 2015

ألف جنيه مصريألف جنيه مصريألف جنيه مصري

                19,203                19,203                      -أرصدة لدى البنوك 

                       39                       39                      -أصول أخرى

-                      19,242                19,242                

              357,382              357,382                      -أرصدة مستحقة للبنوك 

                79,935                      -                79,935ودائع العمالء

              258,205              258,205                      -التمويل المساند

           1,861,418           1,861,418                      -المسدد تحت حساب زيادة رأس المال

                29,605                29,605                      -الفرق بين القيمة االسمية و القيمة الحالية للتمويل المساند

79,935                2,506,610           2,586,545           

االجمالىالمساهمين الرئيسينشركات شقيقة31 ديسمبر 2014   - المعدلة

ألف جنيه مصريألف جنيه مصريألف جنيه مصري

                 17,961                 17,961                      -أرصدة لدى البنوك 

                     734                     734                      -أصول أخرى

-                      18,695                 18,695                 

               635,249               635,249                      -أرصدة مستحقة للبنوك 

                 87,802                      -                 87,802ودائع العمالء

               226,493               226,493                      -التمويل المساند

            1,861,418            1,861,418                      -المسدد تحت حساب زيادة رأس المال

                 42,435                 42,435                      -الفرق بين القيمة االسمية و القيمة الحالية للتمويل المساند

87,802                 2,765,595            2,853,397            

 
 

 فيما يلى السنةتتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل  36-2
 

 

االجمالىالمساهمين الرئيسينشركات شقيقة31 ديسمبر 2015

ألف جنيه مصريألف جنيه مصريألف جنيه مصري

(12,830)               (12,830)                  -                        تكلفة التمويل المساند باستخدام معدل العائد الفعلي

االجمالىالمساهمين الرئيسينشركات شقيقة31 ديسمبر 2014

ألف جنيه مصريألف جنيه مصريألف جنيه مصري

(11,342)                (11,342)                   -                        تكلفة التمويل المساند باستخدام معدل العائد الفعلي

2,466                      -                        2,466                   توزيعات ارباح

 
الف جنية مصرى والتى تتمثل فى اجمالى ما يتقاضاه  22،354مبلغ  2015ديسمبر 31تتضمن االجور والمرتبات والمزايا العينية فى *    

 ن من أصحاب المكافأت والمرتبات فى المصرف مجتمعين.عدد أكبر عشرو
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 التزامات مزايا التقاعد -37
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصريالف جنيه مصري

إلتزامات مدرجة بالميزانية

                 14,461                      -مزايا المعاشات

                 52,659                52,995المزايا العالجية بعد التقاعد

52,995                67,120                 

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

الف جنيه مصريالف جنيه مصري

المبالغ المعترف بها فى قائمة الدخل

                 (7,512)               (11,290)مزايا المعاشات

               (10,635)               (14,195)تأمين طبى

                 (7,933)               (12,042)المزايا العالجية بعد التقاعد

(37,527)               (26,080)               
 

 
 

 صندوق التأمين االدخارى الخاص بالعاملين 371/
 

" قوانون  1975لسونة  54صندوق تأمين اجتماعي خاص )الصوندوق( بموجوب قوانون رقوم   انشأ المصرف 2013فى االول من يوليو 
و رقوم تسوجيل الصوندوق  2014ينواير  14ذية، و قد قام المصرف بتسجيل الصندوق بتواريخ صناديق التأمين الخاصة و الئحتها التنفي

وتسوورى أحكووام هووذا الصووندوق  2014وقوود بوودأ العموول فووى الصووندوق فووى االول موون ابريوول  (884لوودى الهيئووة العامووة لرقابووة الماليووة ) 
 مصر العربية .وتعديالتها على جميع العاملين بالمركز الرئيسي للبنك وفروعه بجمهورية 

 
ويلتزم المصرف بأن يؤدى إلى الصندوق االشوتراكات المسوتحقة عون كول شوهر والمحسووبة طبقواً لالئحوة الصوندوق وتعوديالتها، ويوتم 

 .تمويل الصندوق عامة من خالل االشتراكات الشهرية وبعض الموارد األخرى المحددة في الئحة الصندوق
 

اء الخدمة بسبب بلوغ العضو سن التقاعود او الوفواة او العجوز الكلوى المسوتديم او العجوز الجزئوى تصرف المزايا التأمينية فى حالة انته
المستديم المنهى للخدمة . وفى حالة ان تقل مدة العضوية عن ثالث سنوات يصرف لعضو الصندوق الرصيد الختامى لحسابه المقابول 

 او العضوية .الشتراكاته المسدده منه للصندوق فى تاريخ انتهاء الخدمة 
 

توم اخوذ موافقوة الهيئوة العاموة للرقابوة الماليوة بالبودء فوى اسوتثمار االشوتراكات الشوهرية المسوتحقة للعواملين  2015وخالل شهر مارس 
 وايداعها فى حساب استثمار مدير الصندوق.
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 تابع -التزامات مزايا التقاعد  -37
 

 عاملين اثناء فترة الخدمة وما بعد التقاعدنظام المنافع المحددة للرعاية الطبية لقدامى ال 37/2
 
المصورف  يوجد لدى المصرف نظام منوافع محوددة للرعايوة الطبيوة لقودامى العواملين فوى اثنواء فتورة الخدموة وموا بعود التقاعود و قود قوام 

سوتخدام طريقوة الوحودة االضوافية بانتداب خبير اكتوارى مستقل لتقدير االلتزامات الناتجة عن نظام الرعاية الطبية المشار اليوه اعواله با
 . )  Projected Unit Credit Method)  المقدرة في حساب االلتزامات

 

 -وقد تمثلت أهم الفروض األساسية التي استخدمها الخبير االكتوارى فيما يلي:          

 لمعدالت الوفاه A49-52ULTمعدل الوفيات بناء على الجدول البريطانى  -

 .%14 الرعاية الطبيةتكاليف  تضخممعدل  -

 .%12،5 الفائدة المستخدم كأساس للخصممعدل  -

 في حساب االلتزامات .) Projected Unit Credit Methodاستخدمت طريقة الوحدة االضافية المقدرة ) -

 

 
 ورلشركة الوطنية للزجاج و البللمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالنظام المنافع المحددة  37/3

 
بانتووداب خبيوور  الشووركة تو قوود قاموو لمكافووأة نهايووة الخدمووة للعووامليننظووام منووافع محووددة  ورلووركة الوطنيووة للزجوواج و البلالشوويوجوود لوودى  

اجمالى القيمة الحاليوة لمكافوأة  تطبيق اسلوبالمشار اليه اعاله ب نهاية الخدمة مكافأةاكتوارى مستقل لتقدير االلتزامات الناتجة عن نظام 
د بقاء العامل فى العمل حتى بلوغ سن التقاعد القوانونى او الوفواه قبول ذلوك محسووبة طبقوا لمودد الخدموة الفعليوة العاملين التى تصرف عن

 و بمعدل تدرج سنوى فى االجر حتى نهاية الخدمة. 31/12/2014حتى 
 

 

 -وقد تمثلت أهم الفروض األساسية التي استخدمها الخبير االكتوارى فيما يلي:          

 لمعدالت الحياة A67-70ULTبناء على الجدول البريطانى ة الحيامعدل  -

 .%12 الفائدة المستخدم كأساس للخصممعدل  -

% فقد تم اعتبار ان معدل تدرج 7تدرج االجور:طبقا لقانون العمل المعدل الذى قرر ان يكون الحد االدنى للعالوة السنوية  -

 % سنويا تحسب مركبة.7االجور 

 . ن الستينسن التقاعد القانونى هو س -

 

السياسات المحاسبية والتغييرات فى )" 5المحاسبة المصرى رقم  وقد تم تحميل مصروف االلتزام على الخسائر المتراكمة طبقاً لمعيار
 التقديرات المحاسبية واألخطاء"(.



 شركة مساهمة مصرية –مصر  –مصرف أبو ظبي اإلسالمي 

 قوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة لل
 2015ديسمبر 31فى 

 

63 

 (2014ديسمبر  31) القوائم أصدار أعادة -38
مليوون دوالر أمريكوي  255بتحويول مبلوغ    2012وحتي عام  2010م اإلمارات خالل الفترة من عا –قام مصرف ابو ظبي اإلسالمي 

مليون دوالر أمريكي تحوت حسواب قورض  39مصر كما قام بتحويل مبلغ   –تحت حساب زيادة رأس مال مصرف أبو ظبي اإلسالمي 
طريوق إعوادة تبويوب رصويد مليون دوالر أمريكي عون  70مليون دوالر أمريكي الي  39من  2014مساند، والذى تم زيادته خالل عام 

نتيجوة قيوام  2014حتوى  2012اإلمارات( الذي تم تكوينوه علوى مودى الفتوره مون  –األطراف ذات العالقة )مصرف أبو ظبي اإلسالمي 
مصر بتجنيب فروق العملة الناتجة عن إعادة تقييم المبالغ المسددة بالدوالر األمريكي تحوت حسواب رأس  –مصرف أبو ظبي اإلسالمي 

 .اإلمارات –ل وذلك ب ثباتها كالتزام الي مصرف أبو ظبي اإلسالمي الما
 

وكوذا الشوروط  2008ديسمبر  16ونتيجة مخالفة قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في 
مصر ب عوادة إصودار القووائم  -بو ظبي االسالميالواجب توافرها ألدراج القرض المساند ضمن معيار كفاية رأس المال ، قام  مصرف ا

وذلوك بعود تغييور المعالجوة   2015فبرايور  23السوابق إصودارها بتواريخ  2014ديسومبر  31المالية المسوتقلة للسونة الماليوة المنتهيوة فوي 
توم إجرائهوا علوى القووائم الماليوة المحاسبية لفروق إعادة تقييم العملة والقرض المساند بأثر رجعي. وفيما يلي ملخص أثر التسوويات التوي 

 قبل وبعد إعادة اإلصدار:
31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2013

الرصيد بعد التعديل دائن/)مدين( الرصيد قبل التعديل

ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري

بنود الميزانية

أصول ضريبية مؤجلة              959,926            (59,795)              900,131

900,131              (59,795)            959,926              

التزامات أخرى              780,787          (239,184)              541,603

خسائر متراكمة          (3,598,501)           179,388          (3,419,113)

(2,877,510)          (59,796)            (2,817,714)          

12.05% 1.65% 10.40% معيار كفاية رأس المال

بنود قائمة الدخل

صافي دخل المتاجرة                60,211           163,793              224,004

الضرائب              146,975            (59,795)                87,180

311,184              103,998           207,186              

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2014

الرصيد بعد التعديل دائن/)مدين( الرصيد قبل التعديل

ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري

بنود الميزانية

أصول ضريبية مؤجلة              898,383            (69,327)              829,056

829,056              (69,327)            898,383              

التمويل المساند              364,736          (161,527)              203,209

التزامات أخرى              866,044            (44,166)              821,878

الفرق بين القيمة الحالية و القيمة االسمية للتمويل المساند              131,239            (58,100)                73,139

خسائر متراكمة           (3,401,488)           194,466          (3,207,022)

(2,108,796)          (69,327)            (2,039,469)          

11.52% -0.56% 12.08% معيار كفاية رأس المال

بنود قائمة الدخل

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة             (829,730)               6,028             (823,702)

مصروفات تشغيل أخرى                (1,945)             32,415                30,470

الضرائب             (151,260)             (9,532)             (160,792)

(954,024)             28,911             (982,935)             
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  الموقف الضريبي -39
 
 مصر -مصرف أبو ظبى االسالمى   

 
 ضريبة أرباح الشركات االعتبارية 

 
وال يوجود بمركز كبار المموولين لهذة السنوات  وتم االنتهاء من اللجنة الداخلية تم االنتهاء من الفحص 2008السنوات حتى  -

 . نوات اية مستحقات عن هذة الس
 

و اسفر الفحص عن خسوائر لوعواء اربواح الشوركات االعتباريوة و الوعواء المسوتقل و توم  2009/2012تم فحص السنوات  -
 .أ و قد تم االعتراض عليه فى الميعاد القانونى19الربط بموجب نموذج 

 

لسوونة  91وفقووا للقوانون رقووم توم االنتهوواء مون إعووداد وتقوديم اإلقوورار الضووريبي لمركوز كبووار المموولين  2013السونوات حتووى  -
2005. 

 

ع دعووى رفوب للمصورف الضوريبي المستشوار و القوانوني المستشوار رأى  الوى استناداً  2012فبراير  من بداية المصرف قام -
وذلك لعدم تحقيق المصرف ألربواح ضوريبية خوالل السونوات الماليوة  على عائد اذون الخزانة بعدم دستورية الضريبة تدفع 

-المدرجوة تحوت بنود مصولحة الضورائب غرامواتالسوداد تلوك  الضورائب وموا عليهوا مون  تعليق عليها ترتب مم محل النزاع
 الحكومالمستشار القانوني والمستشار الضريبي للمصورف فانوه مون المورجح  رأىوبناء على  (. 21) ايضاح ارصده مدينة 

 .ولم يتم تحديد جلسة للنظر فى القضية،  القضية لصالح المصرف هذه في
 

 قام المصرف بتكوين المخصصات الالزمة للضريبة على عائد اذون و سندات الخزانة لالعوام التى بها ارباح ضريبية. -
 

 

 ضريبة كسب العمل
 
تووم الفحووص و تووم االنتهوواء موون اللجنووة الداخليووة لهووذة السوونوات بمركووز كبووار الممووولين وال يوجوود أيووة  2008السوونوات حتووى  -

 مستحقات عن هذه السنوات .
 . و تم الموافقة على الفحص و السداد وال توجد اية مستحقات عن هذه السنوات 2009/2012م فحص السنوات ت -

 

 المحددة . يقوم المصرف بسداد ضريبة المرتبات شهرياً في المواعيد القانونية -
 

 

 ضريبة الدمغة
 

 قبل التعديل 1980لسنة  111أوالً : في ضوء القانون رقم 
 

وتوم سوداد كافوة االلتزاموات  31/7/2006فورع  حتوى  18تم االنتهاء من فحص كافة الفروع وعددها  :القبلى الوجة فروع
 الضريبية عليهم ولدى المصرف نماذج التسوية وشهادات مخالصة ضريبية لهذه الفروع.

 

وتم   31/7/2006فرع حتى  20فروع البالغ عددهم ال اجمالى فرع من 15االنتهاء من فحص عدد  تم: الدلتا شرق فروع
 سداد كافة االلتزامات الضريبية عليهم ولدى المصرف نماذج التسوية لهذه الفروع.

 

وتوم   31/7/2006فرع حتى  14فروع البالغ عددهم ال اجمالى فرع من 12تم االنتهاء من فحص عدد الدلتا:  غرب فروع
 الفروع.سداد كافة االلتزامات الضريبية عليهم ولدى المصرف نماذج التسوية لهذه 

 

وتوم   31/7/2006فورع حتوى  17فروع البوالغ عوددهم ال اجمالىفرع من   12تم االنتهاء من فحص عدد  : القاهرة فروع
 7فروع وجارى عمل تسويات نهائيوة لعودد  10سداد كافة االلتزامات الضريبية عليهم ولدى المصرف نماذج التسوية لعدد 

 .فروع بعد االنتهاء من المنازعات الضريبية
 

لتفوادى مقابول  كافة المبالغ المستحقة لهذة الطعوونطعن لبعض فروع المصرف وتم سداد   45تم الطعن أمام المحاكم لعدد  
 التأخير حيث ان الطعن أمام المحكمة ال يوقف أداء الضريبة.
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 تابع -  الموقف الضريبي -39
 

 )بعد التعديل( 1980نة  لس 111المعدل للقانون  2006لسنة  143ثانيا : في ضوء القانون رقم 
وتوجود  31/12/2007وحتوى  1/8/2006تم االنتهاء من فحص المراكز المالية للمصرف وفقا للقانون الجديد اعتبارا مون  -

 .  و تم احالتها الى لجنة الطعن عمل لجنة داخلية و تممطالبة من مصلحة الضرائب وتم االعتراض علي هذة المطالبة 
 

 ضريبة المبيعات 
 

وقام المصورف عن تلك الفترة وقد أسفر الفحص عن أستحقاق فروق ضريبية تم الفحص :   2006حتى  2002ات السنو
 بسداد تلك الفروق فور انهاء الفحص. 

حيث تم تقديم كافوة المسوتندات  2011ديسمبر  31حتى انهاء اعمال الفحص  االن جارى:   2011حتى  2007السنوات 
 .حن فى انتظار اصدار نماذج الربط المتعلقة بهذة الفترةون المصرية الى مصلحة الضرائب

 

 

 عقاريةضريبة الال
 

وردت مطالبووات عوون الضووريبة العقاريووة لووبعض فووروع المصوورف و قوود تووم اإلعتووراض علووي هووذه المطالبووات فووي المواعيوود 
 .وجارى متابعة االعتراضات أمام لجان الطعن الخاصة بالضرائب العقارية القانونية المحددة

 
 ركة الوطنية للزجاج والبللورش
 

 ضرائب شركات األموال
 

 وتم سداد الضرائب المستحقة. 2006تم فحص دفاتر الشركة حتى عام 
 .مرحلة يبيةعلماً بان هناك خسائر ضر 2014وحتى 2007لم يتم إجراء أي فحص ضريبي لدفاتر الشركة عن األعوام من 

 
 ضرائب المبيعات

 
 وتم سداد الضرائب المستحقة. 2012م شركة حتى عالتم فحص دفاتر ا

 .2014و  2013 امىعالشركة عن  دفاترللم يتم أجراء أى فحص ضريبى 
 
 

 ضرائب كسب العمل
 

 لضرائب المستحقة.وتم سداد ا2004تم فحص دفاتر الشركة حتى عام 
 .2014حتى  2005لم يتم إجراء أي فحص ضريبي لدفاتر الشركة عن األعوام من 

 
 ضريبة الدمغة

 
 وتم سداد الضرائب المستحقة. 2012تم فحص دفاتر الشركة حتى عام 

 .2014وحتى  2013لم يتم إجراء أي فحص ضريبي لدفاتر الشركة عن األعوام من 
 

 
 إنتاد  –لتنمية شركة الوطنية للتجارة وا

 
 ضرائب المبيعات

 
( ضرائب بفروق 15وتم إخطار الشركة بنماذج ) 31/12/2011تم الفحص الضريبي من قبل مصلحة الضرائب على المبيعات حتى  -

 بسداد كافى الفروق المستحقة بالكامل.الفحص وقامت الشركة 
 

 ضرائب الدمغة ورسم التنمية
 
  31/12/2005الفترة من بدء النشاط حتى 
 

 تم الفحص الضريبي من قبل مصلحة ضرائب شبرا الخيمة وتم سداد كامل المستحقات .
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 ضرائب كسب العمل
 
  31/12/2004الفترة من بدء النشاط حتى 
 

 تم الفحص الضريبي من قبل مصلحة ضرائب شركات مساهمة وتم سداد كامل المستحقات.
 
  31/12/2013حتى 1/1/2005الفترة من 
 

تقوم الشركة بتوريد الضريبة المستحقة من واقع الكشوف والمرتبات الشهرية فى المواعيد المقررة ولم يتم الفحص الضريبى حتى 
 تاريخة.

 
 

 ضرائب شركات مساهمة وقيم منقولة
 

 مأمورية ضرائب شركات مساهمة 272/  191ضرائب شركة أنتاد بالملف رقم           
  31/12/2004حتى  ية النشاطبدامن  الفترة

 لتسوية مع مصلحة الضرائب.اوجارى بخالف غرامات التأخير توجد مطالبات نهائية 
 

ملحوظة: يوجد باالرصدة المدينة االخرى مبلغ مليون جنية مصرى ضرائب مستقطعة تحت حساب الضريبة عن سنوات 
 جاى تسويتها مع الضرائب المستحقة على الشركة. 31/12/2004المحاسبة حتى 

 
 

 مار واألوراق الماليةشركة القاهرة الوطنية لالستث
 

 ضرائب الدخل
 
  2010حتى  1995السنوات من 

 
 بمأمورية الداخلية باللجنة علية االتفاق تم ما على وبناءاً  ، فعلى أساس على الشركة حسابات بفحص الضرائب مأموريةت قام
 .السنوات تلك عن المستحقة الضرائب بسداد الشركة قامت رائب الشركات المساهمةض

 
  2013حتى  2005السنوات من 

 
والئحتة التنفيذية  2005لسنة  91تم إعداد االقرار الضريبى عن تلك السنوات فى ضوء احكام قانون الضرائب على الدخل رقم 

 وتقديمة فى المواعيد القانونية.
 

عن تلك السنوات وتم  19وقد ورد للشركة نموذج  2009/2010قامت مأمورية الضرائب لفحص الشركة عن السنوات 
 عتراض عليها والمثول أمام اللجنة الداخلية واالتفاق على الضريبة كما هو وارد باالقرار دون أى فروق. اال
 

و المسددة  2010/  2009جارى أنهاء الملف مع شعبة الحجز والتحصيل عن ضريبة أذون الخزانة المستحقة عن سنوات 
 بالخصم من المنبع.

 
 كسب العمل ضرائب

 
 .المستحقة الضرائب كافة وسداد وتسوية الشركة فحص تم 2011حتى  1995السنوات من 

 بأنتظام. شهريا يتم سداد ضرائب كسب العمل
 2013حتى  2012السنوات من فحص ى جار

 
 ضريبة الدمغة

 
  تم االنتهاء من فحص وسداد ضريبة الدمغة المستحقة 2010حتى  1995السنوات من. 

 
  م يتم الفحص حتى تاريخةل 2014حتى  2011السنوات من. 
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 شركة أسيوط اإلسالمية الوطنية للتجارة والتنمية
 

 رائب الدخلض
  1991حتى  1989الفترة من عام 
 

 .المستحقة تم الفحص وتسديد الضرائب
 
  1995حتى  1992الفترة من عام 
 

 أمام لجنة الخبراء.
 
  1997حتى  1996الفترة من عام 
 

 أمام لجنة الطعن.
 
  2002حتى  1998الفترة من عام 
 

 أمام لجنة داخلية.
 
  2004حتى  2003الفترة من عام 
 

 لفحص عن السنوات المذكورة.لم يتم ا
 
 

  2013 حتى 2005الفترة من عام 
 

وفقا الحكام  تم تقديم االقرارات الضريبية الخاصة بالسنوات المذكورة وتم دفع الضرائب المستحقة من واقع االقرارات المقدمة
 .2005لسنة  91القانون رقم 

 
 ضرائب كسب العمل

  31/12/1994سداد ضرائب كسب العمل حتى الفحص وتم 
 شهرياً وبانتظام حتى تاريخ إعداد القوائم المالية. تقوم الشركة بالسداد طبقاً لدفاتر الشركة

 
 الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبةضرائب 

 .31/12/2004حتى  والسداد الفحص تم
 الية.الم عدادالقوائمإ تاريخ حتى وبانتظام أشهر ثالثة كل اً لدفاتر الشركةقتقوم الشركة بالسداد طب

 
 ضريبة الدمغة

 .31/12/2010حتى  والسداد الفحص تم
 .لم يتم الفحص 2013حتى  2011السنوات من 

 
 ضريبة المبيعات

 .الشركة غير خاضعة لضريبة المبيعات
 

 التأمينات االجتماعية
 .يتم سداد التأمينات االجتماعية الخاصة بالشركة بأنتظام حتى تاريخ أعداد القوائم المالية
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 شركة أديليس للتأجير التمويلي
 

 ضريبة شركات األموال
 وتم عمل مخالصة بعد سداد كافة الفروق المستحقة. 2000تم الفحص وعمل تسوية حتي عام 
ضرائب وتم االعتراض في  19واخطرت الشركة بنموذج  31/12/2009إلى  1/1/2001تم االنتهاء من فحص السنوات من 

 د القانونية المحددة وعقدت لجنة داخلية وتمت التسوية وجاري سداد الفروق.المواعي
 

 وحتى تاريخه. 2010لم يتم فحص دفاتر الشركة لعام 
 

 ضريبة كسب العمل
وتم االعتراض علي نتيجة الفحص في المواعيد القانونية  وتم إحالة  2001تم االنتهاء من فحص ضريبة كسب العمل حتي عام  

 اللجنة الداخلية وتمت التسوية وسداد كافة االلتزامات خالل فترة الفحص.الملف الي 
 

وعقدت لجنة داخلية وتمت التسوية وسداد الفروق الضريبية  31/12/2009إلى  1/1/2002تم االنتهاء من فحص السنوات من 
 المستحقة.

 
 وحتى تاريخه. 2010لم يتم فحص دفاتر الشركة لعام 

 
 ضريبة الدمغة 

 و تمت التسوية وسداد كافة الضرائب المستحقة . 31/12/2010تهاء من فحص ضريبة الدمغة حتي تم االن
 وحتى تاريخه. 2011لم يتم فحص دفاتر الشركة لعام 

 
 شركة أبو ظبى االسالمى القابضة لألستثمارات المالية

 
 ضريبة شركات األموال

 لم يتم فحص دفاتر الشركة حتى تاريخه.
 

 
 ضريبة كسب العمل

 تقوم الشركة بسداد دفعات شهرية تحت حساب ضريبة كسب العمل طبقا للقانون.
 
 

 ضريبة الدمغة 
 لم يتم فحص دفاتر الشركة حتى تاريخه.

  
 ضريبة الدخل

الشركة خاضعة لضريبة شركات األموال. تقدر الشركة مخصص ضريبة الدخل باستخدام رأي خبير و عند وجود أي اختالفات بين 
 علية و األولية تؤثر هذه االختالفات علي مخصص ضريبة الدخل و الضريبة المؤجلة في هذه الفترات.النتائج الف

 
 

 ADI Capitalشركة ابو ظبى االسالمى كابيتال لترويج وتغطية االكتتاب فى االوراق المالية 
 

 ضريبة االرباح التجارية والصناعية
 

 وتعديالته .  2005لسنة  91قم الشركة خاضعة ألحكام قانون الضرائب علي الدخل ر
 لم يتم فحص الشركة حتى تاريخه

 
 

 ضريبة الدمغة 
 وتعديالته .2006لسنة  143رقم  الشركة خاضعة ألحكام قانون الدمغة 
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 شركة أبو ظبى لالستثمارات العقارية
 

 والصناعية التجارية االرباح ضريبة
 .وتعديالته 2005 لسنة 91 رقم الدخل علي الضرائب انونق ألحكام خاضعة الشركة

 تاريخه حتى الشركة فحص يتم لم
 

 الدمغة ضريبة

 . وتعديالته 2006 لسنة 143 رقم الدمغة قانون ألحكام خاضعة الشركة
 
 

 شركة ألقاهرة الوطنية لتداول االوراق المالية
 

 ضريبة شركات األموال
 تم الفحص والربط والسداد. 2004حتى  1995االعوام المالية من 
والسداد وفقا  2005 – 1991تم تقديم االقرارات الضريبية فى مواعيدها وفقا الحكام القانون  2013حتى  2005االعوام المالية من 
 لالقرارات المقدمة.

 
 كسب العمل ضريبة

 تم الفحص والربط والسداد. 2012حتى  2002االعوام المالية من 
 تم الفحص وجارى الربط. 2013العام المالى 

 
 شركة االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

 
 وضريبة الدخل ضريبة شركات األموال

 .31/12/2004تم الفحص والتسوية والسداد بالنسبة لضريبة أرباح شركات االموال وتنمية موارد الدولة من بداية النشاط حتى 
م االقرارات الضريبة عنها فى المواعيد القانونية ولم يستحق عنها ضرائب، ولم تم تقدي 31/12/2013حتى  1/1/2005السنوات من 

 يتم الفحص حتى تاريخة.
 

 القيم المنقولة ضريبة
 1996/1999بة القيم المنقولة لسنوات لم تتفق الشركة مع المأمورية على أوعية ضري 31/12/1999السنوات من بداية النشاط حتى 

 تصدر قرارها بعد.وتم رفع دعوة قضائية ولم 
 

 تم الفحص والتسوية والسداد. 31/12/2004حتى  1/1/2000السنوات من 
 

 كسب العمل ضريبة
 تم الفحص والربط والسداد. 2006االعوام المالية حتى 

 .31/12/2009حتى  1/1/2007تم الفحص الضريبى للسنوات من 
 هرياً بأنتظام.يتم توريد الضرائب المستحقة عن الشركة من رواتب العاملين ش

 
 الدمغة ضريبة

 تم الفحص والربط والسداد. 2010االعوام المالية حتى 
 .31/12/2013حتى  1/1/2011لم يتم الفحص الضريبى للسنوات من 

 
 

 
 
 
 


