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قائمة المركز المالي  في 31 ديسمبر 2020

وذلك للنظر في جدول األعمال التالي :

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى: 

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020

قائمة الدخل الشامل األخر  عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020

قائمة التوزيعات المقترحة لألرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020

االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة  المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

قائمة التغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020

بنـــــك الكويــــــت الوطـنـى - مصـــــــر - شركـــــــة مساهمـــــــة مصريـــــــــة - خاضعـــــة ألحكـــــام قانــــــون االستثمـــــــار رقـــــــــم ٧٢ لسنـــــــة ٢٠١٧ - سجــــــل جتــــــارى٧٦٧٠١ - القاهرة.
رأ س املــال املرخــص بــه ٢٫٥ مليــار جنيــه مصــرى  -  و ا ملصــدر واملدفــوع  ١٫٥ مليار جنيه مصرى -اإلدارة العامة :  القاهرة اجلديدة -القطاع األول- مركــز املدينة -القطعة ١٥٥ -التجمع اخلامس - القاهرة. 

الى السادة / مساهمي بنك الكويت الوطني - مصر »شركة مساهمة مصرية«
تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لبنك الكويت الوطني - مصر »شركة مساهمة مصرية«والمتمثلة في قائمة المركز المالى في 31 ديسمبر 2020 وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل األخر والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة 
المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية
هذه القوائم المالية مسئولية إدارة البنك ، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادالً وواضحاً وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس اإلعتراف والقياس الصادرة عن البنك المركزي المصرى بتاريخ 16 

ديسمبر 2008 والمعدلة بموجب التعليمات الصادرة فى 26 فبراير 2019وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية اإلدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادالً 
وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية المالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية المالئمة للظروف.

مسئولية مراقبا الحسابات
تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير منا االلتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط 

وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.
وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم واإلفصاحات في القوائم المالية ، وتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهنى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم 

المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام البنك بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن 
ليس بغرض إبداء راي على كفاءة الرقابة الداخلية في البنك، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً إلبداء رأينا على القوائم المالية.
الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعاله تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي لبنك الكويت الوطني - مصر »شركة مساهمة مصرية«في 31 ديسمبر 2020 ، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية عن السنة المالية 
المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس اإلعتراف والقياس الصادرة عن البنك المركزيالمصري بتاريخ 16 ديسمبر 2008 والمعدلة بموجب التعليمات الصادرة فى 26 فبراير 2019وفى ضوء 

القوانين واللوائح المصرية ذات العالقة بإعداد هذه القوائم المالية.
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

لم يتبين لنا مخالفة البنك بصورة هامة – خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 – ألى من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفيرقم 194 لسنة 2020 أخذين فى اإلعتبار فترة توفيق األوضاع طبقا ألحكام القانون.
يمسك البنك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 والئحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

مراقبا الحسابات

القاهرة فى ١٦  فبراير ٢٠٢١

تامر عبد التواب
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

عضو الجمعية األمريكية للمحاسبين القانونيين
سجل المحاسيبين والمراجعين ١٧٩٩٦

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٣٨٨
برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم

محاسبون قانونيين

أ.د محمد عبد العزيز حجازى
سجل المحاسيبين والمراجعين رقم )٩٥٤٢(

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية )٦٠(
crowe د/ عبد العزيز حجازى وشركاه

محاسبون قانونيين واستشاريون

األصول
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

أرصدة لدى البنوك
قروض وتسهيالت للعمالء

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر
استثمارات في شركات شقيقة

أصول أخرى
اصول غير ملموسة
استثمارات عقارية

أصول ثابتة
أصول ضريبية مؤجلة

إجمالى األصول
اإللتزامات وحقوق الملكية

االلتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك 

ودائع العمالء
مشتقات مالية

قروض أخرى
إلتزامات أخرى

إلتزامات مزايا التقاعد للعاملين
مخصصات أخرى

إلتزامات ضرائب الدخل الجارية
إجمالى اإللتزامات

حقوق الملكية
رأس المال المصدر والمدفوع

اإلحتياطيات
أرباح محتجزة

إجمالى حقوق الملكية
إجمالى اإللتزامات وحقوق الملكية

الشريحة األولى )رأس المال األساسي(
أسهم رأس المال
االحتياطي العام

االحتياطي القانوني
االحتياطي راسمالى

احتياطي المخاطر العام
األرباح المحتجزة
األرباح المرحلية

اجمالى رصيد بنود الدخل الشامل اآلخر المتراكم بالميزانية
االستبعادات

إجمالي رأس المال األساسي
الشريحة الثانية )رأس المال المساند(

ما يعتد به من المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين والقروض والتسهيالت االئتمانية وااللتزامات العرضية المدرجة في المرحلة األولى 
قروض / ودائع مساندة

إجمالي رأس المال المساند
إجمالي القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات

األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر
اجمالى مخاطر االئتمان

متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

قيمة التجاوز عن الحدود المقررة ألكبر 50 عميل
إجمالي األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر

القاعدة الرأسمالية: اجمالى االصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر )%(

عائد القروض واإليرادات المشابهة من 
قروض وتسهيالت :

للعمالء
أذون الخزانة

ودائع وحسابات جارية
استثمارات في أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر والدخل الشامل األخر

اإلجمالي
تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من :

ودائع وحسابات جارية 
للبنوك
للعمالء

قروض أخرى
اإلجمالي

الصافي

إيرادات األتعاب والعموالت :
األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

أتعاب أعمال األمانة والحفظ
أتعاب أخرى

مصروفات األتعاب والعموالت:
اتعاب أخرى مدفوعة

الصافى

شركة الوطنى كابيتال لتكوين إدارة محافظ األوراق المالية و إدارة صناديق اإلستثمار *

شركة الوطني كابيتال لتكوين إدارة محافظ األوراق المالية و إدارة صناديق اإلستثمار

عمليات النقد األجنبي
ارباح  التعامل في العمالت األجنبية

األرباح /خسائر  تقييم عقود مبادلة العائد
تقييم ادوات حقوق الملكية من خالل األرباح و الخسائر

أرباح  بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
أرباح  بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

أرباح بيع اذون خزانة
ارباح بيع استثمارات فى شركات شقيقة

ودائع تحت الطلب
ودائع ألجل وبإخطار
شهادات ادخار وإيداع

ودائع توفير
ودائع أخرى

االجمالى 
ودائع مؤسسات مالية وشركات

ودائع أفراد

أرصدة بدون عائد 
أرصدة ذات عائد متغير

أرصدة متداولة
أرصدة غير متداولة

قرض البنك األوروبى للتعمير والتنمية
قرض الصندوق العربي للتنمية األقتصادية و األجتماعية

قرض صندوق سند لتمويل المشروعات المتناهية  الصغر والصغيرة والمتوسطة
قرض مساند – بنك الكويت الوطنى - الكويت *

قروض مبادرة البنك المركزي المصري

الرصيد في أول السنة
ECL يخصم مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

المكون خالل السنة
متحصالت من ديون سبق اعدامها

فروق تقييم عمالت أجنبية
رد مخصصات أنتفي الغرض منها

المستخدم خالل السنة
الرصيد في آخر السنة

الرصيد في أول السنة
أثر تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية )9(

ECL مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
المكون خالل السنة

متحصالت من ديون سبق اعدامها
فروق تقييم عمالت أجنبية

رد مخصصات انتفى الغرض منها
المستخدم خالل السنة
الرصيد في آخر السنة

الشركة الدولية للخدمات البريدية
شركة الوطنى كابيتال لتكوين وإدارة محافظ األوراق المالية وإدارة صناديق اإلستثمار

ضرائب الدخل الجارية
الضرائب المؤجلة

أرباح )خسائر( تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية ذات الطبيعة النقدية بخالف تلك التي بغرض المتاجرة
ايرادات أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون 

رد مخصصات أنتفي الغرض منها
مصروفات تشغيل أخري

ارباح بيع أصول ثابتة 
مصروفات تأجير تشغيلى وتمويلى

مخصصات أخري
خسائر بيع اصول مالية اخرى محتفظ بها  بغرض البيع 

أخرى

صافي ربح السنة
مكافأة أعضاء مجلس األدارة

حصة العاملين في صافي ربح السنة
حصة المساهمين فى صافى ربح السنة

المتوسط المرجح لعدد األسهم
نصيب السهم فى الربح )جنيه/ سهم(

نقدية
أرصدة لدى البنك المركزى في إطار نسبة االحتياطي

اثر تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية )9(
يخصم: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد

احتياطي قانوني
احتياطي عام

احتياطي رأسمالى 
احتياطى المخاطر البنكية العام

احتياطي القيمة العادلة – استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
احتياطى المخاطر العام

إجمالي االحتياطيات

الحركة على األرباح المحتجزة :
الرصيد أول السنة

محول من أرباح  السنة
توزيعات االرباح

التغير فى القيمة العادلة لإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
المحول إلى االحتياطيات 

الرصيد فى آخر  السنة

اهالكات األصول الثابتة
المخصصات )بخالف مخصص خسائر  اضمحالل القروض(

إجمالي الضريبة التي تنشأ عن أصل )التزام(
صافي الضريبة التي ينشأ عنها أصل

الرصيد في أول السنة
اإلضافات

اإلستبعادات
الرصيد في نهاية السنة

تأثيراالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة
مخصصات مكونة وفق لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في 16 ديسمبر 2008

مخصص خسائر األضمحالل ألرصدة القروض والتسهيالت للعمالء 
مخصص األلتزامات العرضية

االجمالى 
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولى للتقارير المالية )9( 

مخصص خسائر االئتمان ألرصدة القروض والتسهيالت للعمالء 
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لاللتزامات العرضية

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة لدى البنك المركزى 
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة لدى البنوك 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لألستثمارات المالية بالقيمة العادلة من  خالل الدخل الشامل األخر  
فروق تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية )9(

الرصيد في أول  السنة
أثر تطبيق معيار IFRS 9 عند التطبيق األولي

التغير في القيمة العادلة استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
فروق تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

الشامل األخر العمالت األجنبية

قروض للعمالء 
مرابحات 

مدينو شراء أصول آلت ملكيتها وفاء لديون
إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء 

يخصم
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

الصافي

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
أدوات دين – غير مدرجة في السوق – أذون خزانة

أدوات دين – غير مدرجة في السوق – سندات
أدوات دين –مدرجة في السوق

صناديق استثمار بالقيمة العادلة
 صندوق الميزان 

 صندوق اشراق
صندوق انماء

 صندوق الحياة
أدوات حقوق ملكية :

-  غير مدرجة في السوق
اثر تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية )9(

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة خالل السنة
إجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر )1(

استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة 
أدوات دين – بالتكلفة المستهلكة :

ادوات دين مدرجة في السوق –ذات عائد ثابت
إجمالي استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة )2(

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر
صناديق استثمار بالقيمة العادلة

 صندوق الميزان 
 صندوق اشراق
 صندوق الحياة

صندوق انماء
إجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر )3(

إجمالي استثمارات مالية )3+2+1(
أرصدة متداولة

أرصدة غير متداولة

أدوات دين ذات عائد ثابت

المستحق للعمالء
حساب جارى

ودائع

المستحق على العمالء
مدينة اخرى

الرصيد في أخر الفترة / السنة

ارصدة لدى البنوك
ارصدة مستحقة للبنوك

القيمة االسمية للقرض المساند في اخر الفترة / السنة

مصروف ادارة صناديق اإلستثمار
عوائد مدينة

الرصيد فى 1 يناير 2020 )بالصافي(
أضافات

استبعادات )بيع / استرداد(
فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

خسائرالتغير فى القيمة العادلة 
تكلفة مستهلكة خالل السنة

يخصم: الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
الرصيد فى 31 ديسمبر 2020

الرصيد فى 1 يناير 2019 )بالصافي(
أضافات

المحول من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
استبعادات )بيع / استرداد(

فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية
ارباح التغير فى القيمة العادلة 

تكلفة مستهلكة خالل السنة
يخصم: الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

الرصيد فى 31 ديسمبر 2019

أفراد
حسابات جارية مدينة

بطاقات ائتمان
قروض شخصية
قروض عقارية

إجمالي )1(
مؤسسات شامالً القروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية

حسابات جارية مدينة
قروض مباشرة

إجمالي )2(
إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء )2+1(

يخصم
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

الصافي

الرصيد فىاول السنة
 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

المكون خالل السنة
متحصالت من قروض سبق اعدامها

فروق تقييم عمالت أجنبية
مخصصات انتفي الغرض منها

الديون التى تم اعدامها خالل السنة
الرصيد في اخر السنة

الرصيد فىاول السنة
اثر تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية )9(

 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
المكون خالل السنة

متحصالت من قروض سبق اعدامها
فروق تقييم عمالت أجنبية

مخصصات انتفي الغرض منها
الديون التى تم اعدامها خالل السنة

الرصيد في اخر السنة

عقود مبادلة عائد
إجمالي المشتقات

عائد القروض واإليرادات المشابهة
تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

صافى الدخل من العائد
إيرادات األتعاب والعموالت

مصروفات األتعاب والعموالت
صافى الدخل من األتعاب والعموالت

توزيعات األرباح
صافى دخل المتاجرة

أرباح االستثمارات المالية
حصة البنك في نتائج أعمال شركات شقيقة

صافى إيرادات النشاط
يخصم:

عبء االضمحالل عن خسائر اإلئتمان
مصروفات إدارية 

)مصروفات(إيرادات تشغيل أخرى
 صافي األرباح قبل ضرائب الدخل

مصروفات ضرائب الدخل
صافى أرباح  السنة

ربحية السهم)جنيه / سهم(  

صافى أرباح السنة
بنود الدخل الشامل اآلخر

صافي التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
فروق تقييم إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالعمالت األجنبية

إجمالى الدخل الشامل اآلخر

صافى التدفقات النقديه) المستخدمة في( أنشطة التشغيل
صافى التدفقات النقديةالناتجه من أنشطة االستثمار

صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة التمويل
صافى النقدية ومافى حكمها خالل السنة

رصيد النقدية ومافى حكمها فى أول السنة
رصيد النقدية ومافى حكمها فى اخر السنة

صافى أرباح السنة )من واقع قائمة الدخل(
يخصم:-

أرباح بيع أصول ثابتة محولة ألحتياطي الرأسمالى
إحتياطى المخاطر البنكية العام

صافى أرباح السنة القابلة للتوزيع
أرباح محتجزة فى اول السنة المالية

رد احتياطى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المبوبةبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمباعة
األجمالي

يوزع كاألتي:-
إحتياطي قانوني

إحتياطى عام
توزيعات المساهمين:-

حصة أولي
حصة ثانية

حصة العاملين
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفى *
أرباح محتجزة اخر السنة المالية

اإلجمالي

الرصيد فى ١ يناير ٢٠١٩  كما سبق إصدارة  
IFRS 9 أثر تطبيق معيار

فرق تقييم  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر بالعمالت االجنبيه 
توزيعات نقدية لعام ٢٠١٨
المحول الى اإلحتياطيات

IFRS 9 أثر تطبيق معيار
التغير فى القيمة العادلة لإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

صافي أرباح السنة
الرصيد فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

الرصيد فى ١ يناير ٢٠٢٠ 
فرق تقييم  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر بالعمالت االجنبيه 

توزيعات نقدية لعام ٢٠١٩
المحول الى اإلحتياطيات

المحول الى  احتياطى المخاطر بنكية
التغير فى القيمة العادلة لإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

صافي أرباح السنة
الرصيد فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٤٫٢٣٩٫٧٢٧
١٫٨١٦٫٣٢٣

٣٤٫٥١٦٫٥٨٦
١٩٫٠٣٦٫٤٠٩

٦٤٩٫٧٧٩
٣٨٫٩٩٩
٢٣٫٢٤٤

١٫٣٣٨٫٧٩٦
٧١٫٢٥٦

٧٨١
٤١٤٫٢٨٨

٤٧٫٣٨٧
٦٢٫١٩٣٫٥٧٥

٥١٤٫٧٢٩
٤٩٫٧١٥٫٢٢٩

-
١٫٨٧٦٫١٢٦

٥٤٥٫٦٨٢
١١٥٫١٩١
١١٠٫٤٥٤
٢٥٢٫٥٣٩

٥٣٫١٢٩٫٩٥٠

١٫٥٠٠٫٠٠٠
١٫٩٤١٫٠١٩
٥٫٦٢٢٫٦٠٦
٩٫٠٦٣٫٦٢٥

٦٢٫١٩٣٫٥٧٥

1.500.000
806.773
487.861
168.049
173.285

4.178.732
1.284.918

12.865
)54.187(

8.558.296

297.459
865.266

1.162.725
9.721.021

36.586.815
124.798

5.215.683 
-

41.927.296
%23.19

3.262.446
1.885.850

271.514
340.503

5.760.313

)49.837(
)3.005.945(
)3.055.782(

)66.647(
)3.122.429(

2.637.884

386.963
3.309

138.279
528.551

)15.399(
513.152

23.244
23.244

49.9949.99

45.1601.5796.9712.06429.25049.99مصرشركة شقيقة

96.586
38

132
96.756

5
50

10.742
-

10.797

10.365.859
10.723.508
20.258.352

7.658.621
708.889

49.715.229
17.153.743
32.561.486
49.715.229

708.889
49.006.340
49.715.229
28.622.120
21.093.109
49.715.229

943.926
-
-

865.266
66.934

1.876.126

-
1.453 
1.453

627.210
4.326

631.536

676
3.391
7.375

)3.859(
18.026

)61.744(
)1.387(

-
3.450

)34.072(   

1.443.875
)2.500(

)144.387(
1.296.988

150.000
8.65

474.969
3.769.791

-
)5.033(

4.239.727
2.972.066
1.267.661
4.239.727

487.861
806.773
168.049
252.262

52.789
173.285

1.941.019

5.152.540
1.443.875
)405.369(

1.405
)569.845(
5.622.606

39.924
-

12.940
)75(

52.789

33.070.397
2.239.342

8.427
35.318.166

)801.580(
34.516.586

14.273.332
570.117

4.233.803

5.598
6.624
4.134
4.318

6.932
-

)68.449(
19.036.409

649.779
649.779

15.995
13.325

4.134
5.545

38.999
19.725.187
19.068.476

656.711
19.725.187
19.658.583
19.658.583

168
630
798

40
40

72.285
183.351

865.266
865.266

2.661
53

333.340
161.665

6.578.644
158.545

7.232.194

3.425.032
24.660.940
28.085.972
35.318.166

)801.580(
34.516.586

672.731
975

27.836
13.675

)5.247(
)6.342(
)6.274(
697.354

715.906
)59.770(

67.503
14.638

129.772
)60.591(

)114.201(
)20.526(
672.731

53.754
53.264

 - 
2.663
)155(

 - 
)5.300(
104.226

40.440
)21.309(

40.987
150

-
)804(

-
)5.710(
53.754

٥٫٧٦٠٫٣١٣
)٣٫١٢٢٫٤٢٩(

٢٫٦٣٧٫٨٨٤
٥٢٨٫٥٥١

)١٥٫٣٩٩(
٥١٣٫١٥٢

٣٫٤٠٠
٩٦٫٧٥٦
١٠٫٧٩٧

١٫٤٥٣
٣٫٢٦٣٫٤٤٢

)٢٧٫٨٣٦(
)١٫١٢٦٫١٢٣(

)٣٤٫٠٧٢(
٢٫٠٧٥٫٤١١
)٦٣١٫٥٣٦(
١٫٤٤٣٫٨٧٥

٨٫٦٥

١٫٤٤٣٫٨٧٥

١٢٫٩٤٠
)٧٥(

١٢٫٨٦٥
١٫٤٥٦٫٧٤٠

)٥٫٣٧٦٫٤٠٦(
٢٫٦٧٦٫٥٨٨
)٢٣٣٫٤٨١(

)٢٫٩٣٣٫٢٩٩(
٦٫٤٩٠٫٠٠٠
٣٫٥٥٦٫٧٠١

١٫٤٤٣٫٨٧٥

)١٨٫٠٢٦(
)٢١٨٫٩٣٧(
١٫٢٠٦٫٩١٢
٤٫٣٩٦٫٢٦٢

١٫٤٠٥
٥٫٦٠٤٫٥٧٩

٧١٫٢٩٢
٢٠٠٫٠٠٠

-
-

١٤٤٫٣٨٧
٢٫٥٠٠

١٢٫٠٦٩
٥٫١٧٤٫٣٣١
٥٫٦٠٤٫٥٧٩

)١٣(

)١٤(
)١٦(
)١٦(
)١٦(
)١٧(

)١٨(
)١٥(
)١٩(

)٢٠(

)٢١(
)٢١(
)٢١(

)٥(
)٥(

)٦(
)٦(

)٧(
)٨(
)٩(

)١٠(

)١١(

  )١٢(

٤٫٠٥٠٫٨٦٢ 
٣٫٣٥٤٫٧٦٥ 

٣١٫٥٥٠٫٦٢٧ 
٢١٫٩٤٥٫٢٩٣

١٫٧٢٧٫٥١٧
٤١٫٧٦٨
٢١٫٧٩١ 

١٫١٦٠٫٠٩٧ 
٦٠٫٨٤٤ 

-
٣٥٨٫٨٢٢ 

٥١٫٧١٣ 
٦٤٫٣٢٤٫٠٩٩

١٫٨٠١٫٠١٤ 
٥١٫٥٧٢٫٥٧٤ 

٣٨ 
١٫٧٠٤٫٢٣٧ 

٧٠٧٫٣٦٤ 
٩١٫٣٧٨ 

١٦٥٫٢٧٢ 
٢٧١٫٣٧٤ 

٥٦٫٣١٣٫٢٥١

١٫٥٠٠٫٠٠٠ 
١٫٣٥٨٫٣٠٨ 
٥٫١٥٢٫٥٤٠
٨٫٠١٠٫٨٤٨

٦٤٫٣٢٤٫٠٩٩

1.500.000
806.773
487.861
168.049
173.285

4.396.263
-

115.552
)55.235(

7.592.548

421.931
882.282

1.304.213
8.896.761

33.754.514
158.576

5.114.302
7.984.784

47.012.176
%18.92

4.299.390
 2.578.678 

 558.210 
 334.462 

7.770.740

)188.421(
)4.339.017(
)4.527.438(

)152.518(
)4.679.956(

3.090.784

441.149
3.964 

94.673 
539.786

)32.916(
506.870

21.791
21.791

 114.925 
)1.754( 
 22.346 

135.517 

-
-

6.219
18.577
24.796

 12.602.866 
 11.572.798 
 21.120.699 
 5.469.449 

 806.762 
 51.572.574 
 19.795.515 
 31.777.059 
 51.572.574 

 768.140 
 50.804.434 
 51.572.574 
 34.080.603 
 17.491.971 
51.572.574 

-
696.201

53.472
882.282

72.282
1.704.237

9.046
-
-
-
-
-

)9.046(
-

9.046
-
-
-
-
-
-
-

9.046

144.223
)46.666(

-
1.253
)458(

)1.033(
)24(

97.295

69.426
)110.589(

192.048
24
84

)5.786(
-

)984(
144.223

6.171
-

1.000
-

)82(
-
-

7.089

7.234
-
-

25
-

)522(
-

)566(
6.171

5.832
-

387
-

)96(
-

)53(
6.070

6.384
-
-

289
-

)578(
)56(

)207(
5.832

165.272
)46.666(

1.387
1.253
)636(

)1.033(
)9.123(
110.454

92.090
)110.589(

192.048
338

84
)6.886(

)56(
)1.757(
165.272

 4.278 
 1.374 

5.652

 715.316 
)34.254( 
681.062 

)3.258( 
 12.806 

 114.257 
)1.578( 
 44.709 

)49.261( 
)338( 

)1.116( 
 27.396 

143.617 

2.168.696
)1.000(

)216.870(
1.950.826

150.000
13.01

 597.928 
 3.456.967 

)4.531( 
 498 

 4.050.862 
 2.199.449 
 1.851.413 
4.050.862 

381.661
606.773
123.340

33.325
39.924

173.285
1.358.308

3.734.588
2.168.696
)388.508(

-
)362.236(
5.152.540

-
76.586
76.586
47.387

76.586
-
-

76.586

-
76.586
76.586
51.713

36.945
65.141

)25.500(
76.586

)29.199(
-

)29.199(
-

)24.873(
)4.326

--
)29.199(

)24.873(
-

)24.873(
-

)19.486(
)5.387(

-
)24.873(

756.346
69.427

825.773

)81.079(
110.589

4.531
122

138.740
172.903

)10.951(
)64.677(
115.660

)108(
39.924

30.863.620
1.405.322

8.170
32.277.112

)726.485(
31.550.627

 20.633.923 
 559.451 
 802.885 

 5.624 
 5.978 
4.938
4.608

 6.945 
)138.739( 

 59.680 
 21.945.293 

1.727.517
1.727.517

 16.068 
 14.749 

 4.608 
 6.343 

 41.768 
23.714.578

 21.980.116 
 1.734.462 

 23.714.578 
23.644.717
23.644.717

384
1.050
1.434

70
70

50.937
904.256

882.282
882.282

1.892
300

 23.714.578
 34.373.692

)40.254.065( 
)42.760(

 12.998
 1.910.133

 10.611
 19.725.187

 26.333.024 
34.125.882

15.153
)38.767.334(

)545.800(
59.673

2.573.040
)79.060(

23.714.578

 41.768
 2.050

)4.951(
    -

 132
    -
    -

 38.999
 - 

4.269
15.153

 - 
 - 

 22.346 
 - 
 - 

 41.768 

 1.727.517
    -

)1.080.000( 
    -
    -

 2.262
    -

 649.779
 2.264.972 

 - 
 - 

)560.000( 
 - 
 - 

 22.545 
 - 

1.727.517

 21.945.293
 34.371.642

)39.169.114( 
)42.760(

 12.866
 1.907.871

 10.611
 19.036.409
 24.068.052 
34.121.613

 - 
)38.207.334(

)545.800(
37.327

2.550.495
)79.060(

21.945.293

651.817
150.179

 4.637.048
82.575

5.521.619

2.541.307
24.214.186
26.755.493
32.277.112

)726.485(
31.550.627

 726.485 
54.239
27.836
16.338

)5.402(
)6.342(

)11.574(
801.580

756.346
)81.079(
108.490

14.788
129.772

)61.395(
)114.201(

)26.236(
726.485

-
-

-
-

-
-

160.415
160.415

-
-

38
38

 ٧٫٧٧٠٫٧٤٠ 
)٤٫٦٧٩٫٩٥٦( 

 ٣٫٠٩٠٫٧٨٤ 
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مخاطر منخفضة
مخاطر معتدلة
مخاطر مرضية
مخاطر مناسبة
مخاطر مقبولة

مخاطر مقبولة حديًا
مخاطر تحتاج لعناية خاصة

دون المستوى
مشكوك فىتحصيلها

رديئة 

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
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31 ديسمبر 2020
باأللف جنيه مصرى

31 ديسمبر2020
الف جنيه مصري

31 ديسمبر 2020
باأللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2020
بااللف جنيه مصري

31  ديسمبر 2020
بااللف جنيه مصرى

نسبة 
املساهمة %

نسبة 
املساهمة %

البلد مقر طبيعة العالقة
الشركة

التزامات الشركة )بدون أصول الشركة
حقوق امللكيــة(

ايرادات 
الشركة

أرباح /)خسائر( 
الشركة

نسبة قيمة املساهمة
املساهمة %

 شركات شقيقة

البيان

31 ديسمبر 2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر2020
بااللف جنيه مصري

البيان

31 ديسمبر 2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2020
بااللف جنيه مصرى

31 ديسمبر2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر2020
بااللف جنيه مصري

شركات شقيقة

بنك الكويت الوطنى

31 ديسمبر 2020
الف جنيه مصرى

املؤسسات
باأللف جنيه مصرى

املؤسسات
باأللف جنيه مصرى

االفراد
باأللف جنيه مصرى

االفراد
باأللف جنيه مصرى

31 ديسمبر 2020
بااللف جنيه مصرى

31 ديسمبر 2020
بااللف جنيه مصرى

31 ديسمبر 2020
بااللف جنيه مصرى

31 ديسمبر 2020
بااللف جنية مصرى

31 ديسمبر 2019
باأللف جنيه مصرى

31 ديسمبر 2019
الف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
باأللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصرى

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

مخصص  مطالبات  محتملة

مخصص  مطالبات  محتملة

مخصص  االلتزامات  العرضية *

مخصص  االلتزامات  العرضية

مخصص  دعاوى  قضائية

مخصص  دعاوى  قضائية

مخصص  مخاطر عمليات  بنوك

مخصص  مخاطر عمليات  بنوك

االجمالى

االجمالى

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر2020
بااللف جنيه مصري

األصول الضريبية املؤجلة

األصول الضريبية املؤجلة

االلتزامات الضريبية املؤجلة

االلتزامات الضريبية املؤجلة

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر2020
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
باأللف جنيه مصرى

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

اإلجمالى
بااللف جنيه مصري

بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة األرباح و اخلسائر

بااللف جنيه مصري

استثمارات مالية 
بالتكلفة املستهلكة

بااللف جنيه مصري

استثمارات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل األخر

بااللف جنيه مصري

31 ديسمبر 2019
الف جنيه مصرى

االجمالى
باأللف جنيه مصرى

االجمالى
باأللف جنيه مصرى

األصولاملبلغ التعاقدى االفتراضى 

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

االلتزاماتاألصولاملبلغ التعاقدى االفتراضى االلتزامات
املشتقات املحتفظ بها بالقيمة العادلة 

من خالل االرباح واخلسائر

31 ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصرى

31 ديسمبر 2019
باأللف جنيه مصرى

31 ديسمبر 2019
باأللف جنيه مصرى

31 ديسمبر 2019
بااللف جنية مصرى

اإلجمالى
باأللف جنيه مصرى

اإلجمالى
باأللف جنيه مصرى

األرباح املحتجزة
باأللف جنيه مصرى

االحتياطيات
باأللف جنيه مصرى

رأس املال
باأللف جنيه مصرى

نسبة المخصص المطلوب 
لعمالء الشركات

نسبة المخصص المطلوب 
لعمالء الشركات

نسبة المخصص المطلوب 
لعمالء الشركات

مدلول التصنيف تصنيف البنك 
المركزى المصرى

رقم
اإليضاح

رقم
اإليضاح

نائب رئيس مجلس اإلدارة ، الرئيس التنفيذى و العضو املنتدب

 ياســـــر الطيـــب
رئيس مجلس اإلدارة
شيخة خالد البحر

رئيس مجلس اإلدارة
شيخة خالد البحر

-  اإليضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من القوائم المالية  وتقرأ معها .
-  تقرير  مراقب الحسابات مرفق .

-  اإليضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من القوائم المالية  وتقرأ معها .

-  اإليضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من القوائم المالية  وتقرأ معها .

1- معلومات عامة 
تأســس البنــك باســم )البنــك الوطنــى المصــرى( شــركة مســاهمة مصريــة بموجــب احــكام قانــون االســتثمار رقــم ) 43 ( لعــام 1974 وتعديالتــه 
حيــث يتبــع البنــك حاليــا لقانــون االســتثمار رقــم 72 لســنة 2017 ويقــع المركزالرئيســي للبنــك فــى القطــاع االول ـ القطعــه 155 ـ مركــز المدينــة 

ـ القاهــرة الجديــدة ، والبنــك مــدرج فــي بورصتــي القاهــرة واإلســكندرية لــألوراق الماليــة.
وبتاريــخ 24 مــارس 2013 قــررت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة تعديــل اســم البنــك مــن البنــك الوطنــي المصــري ليصبــح بنــك الكويــت الوطنــي 

– مصــر، وقــد تــم الموافقــة علــى هــذا التعديــل والتأشــير بذلــك فــى الســجل التجــارى بتاريــخ 29 أبريــل 2014.
ــة المصرفيــة واالســتثمار فــى جمهوريــة مصــر العربيــة مــن خــالل 52 فــرع  ويقــدم بنــك الكويــت الوطنــي - مصــر خدمــات المؤسســات والتجزئ

ويوظــف عــدد 1.852 موظــف فــى تاريــخ المركــز المالــي مقابــل 51 فــرع و 1.766 موظــف فــى 31 ديســمبر 2019.
تم اعتماد هذه القوائم المالية لالصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 16 فبراير 2021.

1- ملخص السياسات المحاسبية
فيمــا يلــي أهــم السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة ، وقــد تــم إتبــاع هــذه السياســات بثبــات لــكل الفتــرات المعروضــة 

إال إذا تــم اإلفصــاح عــن غيــر ذلــك .
أ- أسس إعداد القوائم المالية

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــاً لقواعــد إعــداد وتصويــر القوائــم الماليــة للبنــوك وأســس اإلعتــراف والقيــاس المعتمــدة مــن مجلــس ادارة البنــك 
المركــزي المصــرى بتاريــخ 16 ديســمبر2008 مــع إضافــة متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( »االدوات الماليــة« طبقــا للتعليمــات 
الصــادارة عــن البنــك المركــزي المصــري بتاريــخ 28 ينايــر 2018 و تعديالتهــا فــي 26 فبرايــر 2019، وكــذا فــي ضــوء معاييــر المحاســبة المصريــة 

المعدلــة الصــادرة خــالل عــام 2015 وتعديالتهــا وأحــكام القوانيــن المحليــة ذات الصلــة.
ب- الشركات الشقيقة

الشــركات الشــقيقة هــي المنشــآت التــي يمتلــك البنــك بطريــق مباشرأوغيرمباشــرنفوذًا مؤثًراعليهــا ولكــن اليصــل إلــى حــد الســيطرة ،وعــادة يكــون 
للبنــك حصــة ملكيــة مــن20 % إلــي50 % مــن حقــوق التصويــت.

يتــم اســتخدام طريقــة الشــراء فــي المحاســبة عــن عمليــات اقتنــاء البنــك للشــركات ،ويتــم قيــاس تكلفــة الإلقتنــاء بالقيمــة العادلــة أو المقابــل الــذى 
قدمــه البنــك مــن أصــول للشــراء و/أو أدوات حقــوق ملكيــة مصــدرة و/أو التزامــات تكبدهــا البنــك و/أو التزامــات يقبلهــا نيابــة عــن الشــركة المقتنــاة 
،وذلــك فــى تاريــخ التبــادل مضافًــا إليهــا ايــة تكاليــف تعــزى مباشــرة لعمليــة االقتنــاء ،ويتــم قيــاس صافــى األصــول بمــا فــى ذلــك االلتزامــات 
المحتملــة المقتنــاه القابلــة للتحديــد وذلــك بقيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ االقتنــاء ،بغــض النظرعــن وجــود أيــة حقــوق لألقليــة وتعتبــر الزيــادة فــي 
تكلفــة االقتنــاء عــن القيمــة العادلــة لحصــة البنــك فــي ذلــك الصافــي شــهرة وإذا قلــت تكلفــة االقتنــاء عــن القيمــة العادلــة للصافــي المشــار إليــه 

،يتــم تســجيل الفــرق مباشــرة فــي قائمــة االربــاح والخســائر ضمــن بنــد ايــرادات (مصروفــات )تشــغيل أخــرى .
ج - التقارير القطاعية 

قطــاع النشــاط هــو مجموعــة مــن األصــول والعمليــات المرتبطــة بتقديــم منتجــات أو خدمــات تتســم بمخاطــر ومنافــع تختلــف عــن تلــك المرتبطــة 
بقطاعــات أنشــطة أخــرى ، والقطــاع الجغرافــي يرتبــط بتقديــم منتجــات أو خدمــات داخــل بيئــة اقتصاديــة واحــدة تتســم بمخاطــر ومنافــع تخصهــا 

عــن تلــك المرتبطــة بقطاعــات جغرافيــة تعمــل فــي بيئــة اقتصاديــة مختلفــة.
د- ترجمة العمالت األجنبية

د/1 عملة التعامل والعرض
يتم عرض القوائم المالية للبنك بالجنيه المصري وهو عملة التعامل والعرض للبنك.

د/2المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية
تمســك حســابات البنــك بالجنيــه المصــري وتثبــت المعامــالت بالعمــالت األخــرى خــالل الفتــرة الماليــة علــى أســاس أســعار الصــرف الســارية فــي 
تاريــخ تنفيــذ المعاملــة، ويتــم إعــادة تقييــم أرصــدة األصــول واإللتزامــات ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــالت األخــرى فــي نهايــة الفتــرة الماليــة 
علــى أســاس أســعار الصــرف الســارية فــي ذلــك التاريــخ، ويتــم اإلعتــراف فــي قائمــة االربــاح والخســائر باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن تســوية تلــك 

المعامــالت وبالفــروق الناتجــة عــن التقييــم ضمــن البنــود التاليــة:
صافــى الدخــل مــن األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر لألصــول / االلتزامــات المبوبــة عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة 

مــن خــالل األربــاح والخســائر بحســب النــوع.
إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود.

ضمــن بنــود الدخــل الشــامل االخــر بحقــوق الملكيــة وذلــك بالنســبة للمشــتقات الماليــة بصفــة تغطيــة مُؤهلة)مســتوفاه للشــروط( للتدفقــات 
ــة لصافــي االســتثمار. ــة مُؤهل النقديــة أو بصفــة تغطي

ضمــن بنــود الدخــل الشــامل االخــر بحقــوق الملكيــة بالنســبة لالســتثمارات الماليــة مــن ادوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الدخــل الشــامل االخــر.

يتــم تحليــل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــالت األجنبيــة المصنفــة اســتثمارات بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل الدخــل الشــامل االخــر مــا بيــن فــروق نتجــت عــن التغيــرات فــي التكلفــة الُمســتهلكة لــألداة وفــروق نتجــت عــن تغيــر أســعار الصــرف 
الســارية وفــروق نتجــت عــن تغيــر القيمــة العادلــة لــألداة، ويتــم االعتــراف فــي قائمــة األربــاح والخســائر بالفــروق المتعلقــة بالتغيــرات فــي التكلفــة 
الُمســتهلكة ضمــن بنــد عائــد القــروض واإليــرادات المشــابهه وبالفــروق المتعلقــة بتغيــر أســعار الصــرف فــى بنــد إيــرادات )مصروفــات( تشــغيل 
أخــرى، ويتــم االعتــراف ضمــن بنــود الدخــل الشــامل بحقــوق الملكيــة بالفــروق المتعلقــة بالتغيــر فــي القيمــة العادلــة )إحتياطــى القيمــة العادلــة 

/ اســتثمارات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل االخــر(.
وتتضمــن فــروق التقييــم الناتجــة عــن البنــود ذات الطبيعــة غيــر النقديــة األربــاح والخســائر الناتجــة عــن تغيــر القيمــة العادلــة مثــل أدوات حقــوق 
الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر، ويتــم االعتــراف بفــروق التقييــم الناتجــة عــن أدواتحقــوق الملكيــة المصنفــة اســتثمارات 

ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل األخــر ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل األخــر.
هـ - األصول المالية وااللتزامات المالية

هـ/1 - االعتراف والقياس االولي
يقــوم البنــك باالعتــراف االولــي باالصــول وااللتزامــات الماليــة فــي التاريــخ الــذي يصبــح فيــه البنــك طــرف فــي الشــروط التعاقديــة لــألداة 

الماليــة. 
يتــم قيــاس األصــل أو األلتــزام المالــى أوليــاً بالقيمــة العادلــة. وبالنســبة لتلــك التــي ال يتــم قياســها الحقــاً بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح 

والخســائر فإنهــا تقــاس بالقيمــة العادلــة مضافــاً إليهــا تكلفــة المعاملــة التــي ترتبــط بشــكل مباشــر بعمليــة اإلقتنــاء أو اإلصــدار.
تقييم نموذج االعمال

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

 يقــوم البنــك بتقييــم الهــدف مــن نمــوذج االعمــال علــى مســتوى المحفظــة التــي يتــم االحتفــاظ باألصــل المالــى فيهــا باعتبــار أن ذلــك يعكــس 
فــي االعتبــار عنــد تقييــم هــدف نمــوذج  يتــم اخذهــا  التــي  المعلومــات  بالمعلومــات، وتتضمــن  امــداد اإلدارة  العمــل وطريقــة  إدارة  طريقــة 

ــي: ــا يل االعمــال م
السياســات المعتمــدة الموثقــة وأهــداف المحفظــة وتطبيــق هــذه السياســات فــي الواقــع العملــي. وعلــى وجــه الخصــوص مــا إذا كانــت اســتراتيجية 
ــة تواريــخ اســتحقاق األصــول  اإلدارة تركــز فقــط علــى تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــل واالحتفــاظ بمعــدل عائــد معيــن، لمقابل

الماليــة مــع تواريــخ اســتحقاق االلتزامــات التــي تمــول هــذه األصــول أو توليــد تدفقــات نقديــة مــن خــالل بيــع هــذه األصــول.
كيفية تقييم والتقرير عن أداء المحفظة الي اإلدارة العليا.

المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال بمــا فــي ذلــك طبيعــة األصــول الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن ذلــك النمــوذج وطريقــة إدارة 
المخاطــر. هــذه 

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

ــع المســتقبلية. ومــع ذلــك  ــات، والتوقعــات بشــأن أنشــطة البي ــرات الســابقة، وأســباب هــذه العملي ــع فــي الفت ــات البي دوريــة وقيمــة وتوقيــت عملي
فــان المعلومــات عــن انشــطة البيــع ال تؤخــذ فــي االعتبــار بشــكل منعــزل، ولكــن كجــزء مــن تقييــم شــامل لكيفيــة تحقيــق هــدف البنــك مــن إدارة 

األصــول الماليــة وكيفيــة توليــد التدفقــات النقديــة. 
ــم قياســها بالقيمــة  ــة، يت ــى أســاس القيمــة العادل ــا عل ــم أدائه ــا وتقيي ــم ادارته ــا بغــرض المتاجــرة أو التــى يت ــة التــي يحتفــظ به إن األصــول المالي
العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر حيــث انهــا ليســت محتفــظ بهــا لتحصيــل تدفقــات نقديــة تعاقديــة أو لتحصيــل تدفقــات نقديــة تعاقديــة 

وبيــع اصــول ماليــة معــاً.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل تمثل دفعات تقتصر فقط على أصل مبلغ االداة والعائد  

لغــرض هــذا التقييــم يقــوم البنــك بتعريــف المبلــغ األصلــي لــالداة الماليــة بالقيمــة العادلــة لألصــل المالــي عنــد االعتــراف االولــي. ويعــرف  العائــد 
بأنــه مقابــل القيمةالزمنيةللنقــود والمخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة بالمبلــغ األصلــي خــالل فتــرة محــددة مــن الزمــن ومخاطــر اإلقــراض االساســية 

األخــرى والتكاليــف )مثــل خطــر الســيولة والتكاليــف اإلداريــة( وكذلــك هامــش الربــح.

ولتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــل تتمثــل فــى دفعــات تقتصــر فقــط علــى أصــل االداة الماليــة والعائــد، فــإن البنــك يأخــذ فــي اعتبــاره 
الشــروط التعاقديــة لــألداة. ويشــمل ذلــك تقييــم مــا إذا كان األصــل المالــي يتضمــن شــروط تعاقديــة قــد تغيــر توقيــت أو مبلــغ التدفقــات النقديــة التعاقديــة ممــا 

يجعلهــا ال تقابــل ذلــك الشــرط. وإلجــراء ذلــك التقييــم يأخــذ البنــك فــي اعتبــاره مــا يلــي:
االحداث المحتملة التي قد تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية. 

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

الشروط التي قد تحد من قدرة البنك على المطالبة بتدفقات نقدية من أصول معينة.
الخصائص التي قد تعدل مقابل القيمة الزمنية للنقود )إعادة  تحديد سعر العائد دوريا(.

إعادة التبويب
ال يتــم إعــادة تبويــب االصــول الماليــة بعــد االعتــراف االولــي إال عندمــا – وفقــط عندمــا – يقــوم البنــك بتغييــر نمــوذج االعمــال الخــاص 

بــإدارة هــذه األصــول.
فــي كافــة االحــوال ال يتــم اعــادة التبويــب بيــن بنــود االلتزامــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل االربــاح والخســائر وبيــن االلتزامــات الماليــة 

بالتكلفــة المســتهلكة.
هـ /2 - اإلستبعاد

األصول المالية
يتــم اســتبعاد األصــل المالــى عندمــا تنتهــي فتــرة ســريان الحــق التعاقــدي فــي الحصــول علــى تدفقــات نقديــة مــن األصــل المالــي أو عندمــا يقــوم 
البنــك بتحويــل الحــق فــي اســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة فــي معاملــة يتــم بموجبهــا تحويــل المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بالملكيــة 

بشــكل جوهــرى الــى طــرف آخــر.
عنــد اســتبعاد أصــل مالــي يتــم االعتــراف فــي قائمــة األربــاح والخســائر بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل )أو القيمــة الدفتريــة المخصصــة 
للجــزء مــن األصــل الــذي تــم اســتبعاده( ومجمــوع كال مــن المقابــل المســتلم )متضمنــا أي أصــل جديــد تــم الحصــول عليــة مخصومــا منــة أي 
التــزام جديــد تــم تحملــه( وأي أربــاح أو خســائر مجمعــة ســبق االعتــراف بهــا ضمــن إحتياطــى القيمــة العادلــة لإلســتثمارات الماليــة بالقيمــة 

العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل االخــر. 
أي أربــاح او خســائر متراكمــة تــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل االخــر متعلقــة باالســتثمار فــي أدوات حقــوق ملكيــة تــم تخصيصهــا 
كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل االخــر، ال يتــم االعتــراف بهــا فــي األربــاح والخســائر عنــد اســتبعاد ذلــك األصــل. وان 
أيــة حصــة نشــأت أو تــم االحتفــاظ بهــا مــن األصــل المؤهــل لالســتبعاد )مســتوفى شــروط اإلســتبعاد( فيتــم االعتــراف بهــا كأصــل أو التــزام منفصــل.
عندمــا يدخــل البنــك فــي معامــالت يقــوم بموجبهــا بتحويــل أصــول ســبق اإلعتــراف بهــا فــي قائمــة المركــز المالــي، ولكنــة يحتفــظ بــكل أو 
بشــكل جوهــرى بمعظــم المخاطــر والمنافــع المرتبطــة باألصــل المحــول أو جــزء منــه. ففــي هــذه األحــوال، ال يتــم اســتبعاد األصــل المحــول. 
بالنســبة للمعامــالت التــي ال يقــوم فيهــا البنــك باالحتفــاظ وال بتحويــل بشــكل جوهــرى كل المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكيــة األصــل ويحتفــظ 
بالســيطرة علــى األصــل، يســتمر البنــك فــي االعتــراف باألصــل فــي حــدود ارتباطــه المســتمر باألصــل المالــي، ويتحــدد االرتبــاط المســتمر للبنــك 

باألصــل المالــي بمــدى تعــرض البنــك للتغيــرات فــي قيمــة األصــل المحــول.
يفــي  إذا كان  المحــول  اســتبعاد األصــل  يتــم  المحــول مقابــل عمولــة، عندهــا  بالتــزام خدمــة األصــل  البنــك  المعامــالت يحتفــظ  بعــض  فــي 
بشــروط االســتبعاد. ويتــم االعتــراف بأصــل او التــزام لعقــد الخدمــة إذا كانــت عمولــة الخدمــة أكبــر مــن القــدر المناســب )أصــل( او اقــل مــن 

الخدمــة. لتأديــة  )إلتــزام(  المناســب  القــدر 
2- االلتزامات المالية

يقوم البنك باستبعاد االلتزامات المالية عندما يتم التخلص من او الغاء او انتهاء مدته الواردة بالعقد.
هـ /3 - التعديالت على األصول المالية وااللتزامات المالية

1- األصول المالية 
ــة لألصــل المعــدل مختلفــة بشــكل جوهــري. وإذا كانــت  ــت التدفقــات النقدي ــا إذا كان ــم م ــي، يقــوم البنــك بتقيي  إذا تــم تعديــل شــروط أصــل مال
التدفقــات النقديــة مختلفــة جوهريــاً فــان الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي األصلــي تعتبــر انتهــت ومــن ثــم  يتــم اســتبعاد 
األصــل المالــي األصلــي ويتــم االعتــراف بأصــل مالــي جديــد بالقيمــة العادلــة واالعتــراف بالقيمــة الناتجــة مــن تعديــل القيمــة الدفتريــة االجماليــة 
كأربــاح او خســائر ضمــن األربــاح والخســائر. امــا إذا كان هــذا التعديــل قــد حــدث بســبب صعوبــات ماليــة للمقتــرض، فــان األربــاح يتــم تاجيلهــا وتعــرض 

مــع مجمــع خســائر االضمحــالل فــي حيــن يتــم االعتــراف بالخســائر فــي قائمــة االربــاح والخســائر.
ــاً، فــان التعديــل ال ينتــج عنــه اســتبعاد  ــه بالتكلفــة المســتهلكة ليســت مختلفــة جوهري إذا كانــت التدفقــات النقديــة لألصــل المعــدل المعتــرف ب

األصــل المالــي.
2-االلتزامات المالية

يقــوم البنــك بتعديــل التــزام مالــي عندمــا يتــم تعديــل شــروطه وتكــون التدفقــات النقديــة لاللتــزام المعــدل مختلفــة جوهريــاً. فــي هــذه الحالــة 
يتــم االعتــراف بالتــزام مالــي جديــد بنــاءاً علــى الشــروط المعدلــة بالقيمــة العادلــة. ويتــم االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام المالــي 

القديــم وااللتــزام المالــي الجديــد بالشــروط المعدلــة ضمــن األربــاح والخســائر.
المقاصة بين االصول المالية وااللتزامات المالية

يتــم إجــراء المقاصــة بيــن األصــول وااللتزامــات الماليــة إذا كان هنــاك حــق قانونــي حــال قابــل للنفــاذ إلجــراء المقاصــة بيــن المبالــغ المعتــرف بهــا 
وكانــت هنــاك النيــة إلجــراء التســوية علــى أســاس صافــي المبالــغ، أو الســتالم األصــل وتســوية االلتــزام فــي آن واحــد.

تجــرى المقاصــة بيــن اإليــرادات والمصروفــات فقــط إذا كان مســموحاً بذلــك وفقــا لمعاييــر المحاســبة المصريــة المعدلــة أو ناتــج األربــاح أو 
الخســائر عــن مجموعــات متماثلــة كنتيجــة مــن نشــاط المتاجــرة او ناتــج فــروق ترجمــة ارصــدة االصــول وااللتزامــات ذات الطبيعــة النقديــة 

بالعمــالت االجنبيــة اوناتــج اربــاح )خســائر( التعامــل فــي العمــالت االجنبيــة.
و- قياس القيمة العادلة

يحــدد البنــك القيمــة العادلــة علــي اســاس انهــا الســعر الــذى ســيتم الحصــول عليــه لبيــع أصــل أو الــذى ســيتم ســداده لنقــل إلتــزام فــى معاملــة منظمــة 
بيــن المشــاركين فــى الســوق فــى تاريــخ القيــاس مــع االخــذ فــي االعتبــار عنــد قيــاس القيمــة العادلــة خصائــص األصــل أو اإللتــزام فــى حــال أخــذ 
المشــاركون فــى الســوق تلــك الخصائــص بعيــن االعتبــار عنــد تســعير األصــل و/أو اإللتــزام فــى تاريــخ القيــاس حيــث تشــتمل هــذه الخصائــص علــي 

حالــة األصــل وموقعــه والقيــود علــى بيــع األصــل أو اســتخدامه لكيفيــة نظــر المشــاركين فــى الســوق.
يســتخدم البنــك منهــج الســوق لتحديــد القيمــة العادلــة لالصــول وااللتزامــات الماليــة باعتبــار ان هــذا المنهــج يســتخدم االســعار والمعلومــات 
األخــرى ذات الصلــة الناجمــة عــن معامــالت بالســوق تتضمــن أصــول أو التزامــات أو مجموعــة مــن األصــول وااللتزامــات، وتكــون مطابقــة أو 
قابلــة للمقارنــة. وبالتالــي قــد يســتخدم البنــك أســاليب التقييــم المتفقــة مــع منهــج الســوق مثــل مضاعفــات الســوق المشــتقة مــن مجموعــات 
ــار العوامــل  ــم مــن ضمــن النطــاق اســتخدام الحكــم الشــخصي مــع األخــذ فــي االعتب ــار المضاعــف المالئ ــة. وعندهــا يقتضــي اختي ــة للمقارن قابل

الكميــة والنوعيــة الخاصــة بالقيــاس.
عندمــا ال يمكــن االعتمــاد علــي مدخــل الســوق فــي تحديــد القيمــة العادلــة الصــل مالــي او التــزام مالــي، يســتخدم البنــك منهــج الدخــل فــي تحديــد 
القيمــة العادلــة والــذي بموجبــه يتــم تحويــل المبالــغ المســتقبلية مثــل التدفقــات النقديــة أو الدخــل والمصروفــات إلــى مبلــغ حالــي )مخصــوم( 

بحيــث يعكــس قيــاس القيمــة العادلــة توقعــات الســوق الحاليــة حــول المبالــغ المســتقبلية.
عندمــا ال يمكــن االعتمــاد علــي مدخــل الســوق او منهــج الدخــل فــي تحديــد القيمــة العادلــة الصــل مالــي او التــزام مالــي، يســتخدم البنــك منهــج 
التكلفــة فــي تحديــد القيمــة العادلــة بحيــث يعكــس المبلــغ الــذي يتــم طلبــه حاليــاً الســتبدال االصــل بحالتــه الراهنــة )تكلفــة االســتبدال الحاليــة(، 
بحيــث تعكــس القيمــة العادلــة التكلفــة التــي يتحملهــا المشــارك فــي الســوق كمشــترى مــن اقتنــاء أصــل بديــل لــه منفعــة مماثلــة حيــث ان المشــارك 

فــي الســوق كمشــترى لــن يدفــع فــي األصــل أكثــر مــن المبلــغ الــذي يســتبدل بــه المنفعــة لألصــل.
)و/1( األدوات المالية بالمستوي األول

تحــدد القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة المتداولــة فــي ســوق نشــط . بنــاء علــي األســعار المعلنــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة . و يعتبــر الســوق نشــطا 
عندمــا تتماثــل البنــود التــي يتــم التعامــل فيهــا فــي الســوق و أن يتواجــد عــادة مشــترين و بائعيــن لديهــم الرغبــة فــي التعامــل فــي أي وقــت بشــكل 
طبيعــي . و قــد قــام البنــك باســتخدام ســعر العــرض المعلــن فــي تحديــد القيمــة العادلــة لهــذا المســتوي . و تتضمــن األدوات المدرجــة فــي المســتوي 

األول االســتثمارات المحتفــظ بهــا بغــرض المتاجــرة فــي البورصــات .
)و/2( األدوات المالية بالمستوي الثاني

ــة فــي ســوق نشــط . باســتخدام أســاليب للتقييــم . و تعتمــد أســاليب التقييــم بشــكل أساســي  ــر متداول ــة الغي ــة لــألدوات المالي تحــدد القيــم العادل
علــي المدخــالت الملحوظــة لألصــل أو االلتــزام ســواء كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة . و يتــم إدراج أســلوب تحديــد القيمــة العادلــة فــي المســتوي 
ــر ملحوظــة .  ــا إذا كان أحــد المدخــالت الهامــة غي ــي . أم ــزام المال ــي إذا كانــت كافــة المدخــالت الهامــة ملحوظــة طــوال مــدة األصــل أو االلت الثان

يتــم إدراج األداة الماليــة فــي المســتوي الثالــث.
أساليب التقييم المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألداة المالية تتضمن:

األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المماثلة في أسواق نشطة.
عقود مبادلة أسعار الفائدة باحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بناءاً على منحنيات العوائد الملحوظة.

القيمــة  العادلــة للعقــود المســتقبلية ألســعار العمــالت باســتخدام القيمــة الحاليــة لقيمــة التدفــق النقــدي المتوقــع باســتخدام ســعر الصــرف 
المســتقبلي للعملــة محــل التعاقــد.

تحليل التدفقات النقدية المخصومة في تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى.
ز- أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية

يتــم االعتــراف بالمشــتقات بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الدخــول فــي عقــد المشــتقة، ويتــم إعــادة قياســها الحقــاً بقيمتهــا العادلــة. ويتــم الحصـــول 
ــم مثــل نمــاذج  ــة، أو أســاليب التقيي ــة فــي األســواق النشــطة، أو المعامــالت الســوقية الحديث ــار الســوقية المعلن ــة مــن األسعـ ــى القيمــة العادلـ عل
التدفقــات النقديــة المخصومــة ونمــاذج تســعير الخيــارات، بحســب األحــوال. وتظهــر جميــع المشــتقات ضمــن األصــول إذا كانــت قيمتهــا العادلــة 

موجبــة، أو ضمــن االلتزامــات إذا كانــت قيمتهــا العادلــة ســالبة.
ال يتــم  فصــل عقــود المشــتقات الضمنيــة عندمــا تكــون المشــتقة مرتبطــة بأصــل مالــي وبالتالــى يتــم تصنيــف عقــد المشــتقات الضمنيــة بالكامــل 

مــع األصــل المالــى المرتبــط بــه.
تعتمــد طريقــة االعتــراف باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة علــى مــا إذا كانــت المشــتقة مخصصــة أداة تغطيــة، وعلــى 

طبيعــة البنــد المغطى.ويقــوم البنــك بتخصيــص بعــض المشــتقات علــى أنهــا أيــاً ممــا يلــى :  
تغطيات مخاطر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المعترف بها أو االرتباطات المؤكدة )تغطية القيمة العادلة(.

تغطيــات مخاطــر تدفقــات نقديــة مســتقبلية متوقعــة بدرجــة كبيــرة تُنســب إلــى أصــل أو التــزام معتــرف بــه، أو تُنســب إلــى معاملــة متنبــأ بهــا 
النقديــة(. التدفقــات  )تغطيــة 

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

يتم استخدام محاسبة التغطية للمشتقات المخصصة لهذا الغرض إذا توافرت فيها الشروط المؤهلة للمحاسبة عنها كادوات تغطية.
الخطــر  إدارة  أهــداف  وكذلــك  التغطيــة،  وأدوات  المغطــاة  البنــود  بيــن  للعالقــة  المســتندى  بالتوثيــق  المعاملــة  نشــأة  عنــد  البنــك  يقــوم 
بالتوثيــق  مســتمرة  وبصفــة  التغطيــة  نشــأة  عنــد  أيضــاً  البنــك  ويقــوم  المختلفــة.   التغطيــة  معامــالت  فــي  الدخــول  مــن  واإلســتراتيجية 
المســتندى لتقديــر مــا إذا كانــت المشــتقات المســتخدمة فــي معامــالت التغطيــة فعالــة فــي مقابلــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات 

المغطــى. للبنــد  النقديــة 
ز/1 - تغطية القيمة العادلة

يتــم االعتــراف فــي قائمــة األربــاح والخســائر  بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المخصصــة المؤهلــة لتغطيــات مخاطــر تغيــر القيمــة 
العادلــة، وذلــك مــع أيــة تغيــرات فــي القيمــة العادلــة المنســوبة لخطــر األصــل أو االلتــزام المغطــى.

يتــم االعتــراف بأثــر التغيــرات الفعالــة فــي القيمــة العادلــة لعقــود مبــادالت ســعر العائــد والبنــود المغطــاة المتعلقــة بهــا ضمــن بنــد »صافــي الدخــل 
مــن العائــد ». فــي حيــن يتــم االعتــراف بأثــر التغيــرات الفعالــة فــي القيمــة العادلــة لعقــود العملــة المســتقبلية ضمــن بنــد »صافــي دخل األســتثمارات 

الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر .
يتــم االعتــراف بأثــر عــدم الفعاليــة فــى كافــة العقــود والبنــود الُمغطــاة المتعلقــة بهــا الــواردة فــى الفقــرة الســابقة ضمــن بنــد » صافــي دخــل 

األســتثمارات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر »
إذا لــم تُعــد التغطيــة تفــي بشــروط محاســبة التغطيــة، يتــم اســتهالك التعديــل الــذي تــم علــى القيمــة الدفتريــة للبنــد المغطــى الــذي يتــم 
المحاســبة عنــه بطريقــة التكلفــة الُمســتهلكة، وذلــك بتحميلــه علــى األربــاح والخســائر علــى مــدار الفتــرة حتــى االســتحقاق. ويســتمر االعتــراف 

بحقــوق الملكيــة بالتعديــالت التــي أجريــت علــى القيمــة الدفتريــة ألداة حقــوق الملكيــة المغطــاة حتــى يتــم اســتبعادها.
ز/2 - تغطية التدفقات النقدية

ــات  ــة لتغطي ــة للمشــتقات المخصصــة المؤهل ــرات فــي القيمــة العادل ــراف فــي قائمــة الدخــل الشــامل االخــر بالجــزء الفعــال مــن التغي ــم االعت يت
التدفقــات النقديــة. ويتــم االعتــراف علــى الفــور باألربــاح والخســائر المتعلقــة بالجــزء غيــر الفعــال فــي قائمــة األربــاح والخســائر ضمــن بنــد » صافــي 

دخــل األســتثمارات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر ».
يتــم ترحيــل المبالــغ التــي تراكمــت فــي قائمــة الدخــل الشــامل االخــر إلــى قائمــة األربــاح والخســائر  فــي نفــس الفتــرات التــي يكــون للبنــد المغطــى 
تأثيــر علــى األربــاح أو الخســائر. وتؤخــذ األربــاح أو الخســائر المتعلقــة بالجــزء الفعــال مــن مبــادالت العملــة والخيــارات إلــى » صافــي دخــل 

األســتثمارات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر ».
عندمــا تســتحق أو تُبــاع أداة تغطيــة أو إذا لــم تعــد التغطيــة تفــي بشــروط محاســبة التغطيــة، يســتمر االعتــراف باألربــاح أو الخســائر التــي تراكمــت 
ــم  ــا يت ــاح والخســائر عندم ــا فــي قائمــة األرب ــراف به ــم االعت ــود الدخــل الشــامل االخــر، ويت فــي الدخــل الشــامل االخــر فــي ذلــك الوقــت ضمــن بن
االعتــراف فــي النهايــة  بالمعاملــة المتنبــأ بهــا. أمــا إذا لــم يعــد مــن المتوقــع أن تحــدث المعاملــة المتنبــأ بهــا، عندئــذ يتــم ترحيــل األربــاح أو الخســائر 

التــي تراكمــت فــي الدخــل الشــامل االخــر علــى الفــور إلــى قائمــة األربــاح والخســائر.
ز/3 - تغطية صافي االستثمار

يتــم االعتــراف ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل االخــر بالربــح أو الخســارة مــن أداة التغطيــة المتعلقــة بالجــزء الفعــال للتغطيــة، بينمــا يتــم االعتــراف 
فــي قائمــة األربــاح والخســائر علــى الفــور بالربــح أو الخســارة المتعلقــة بالجــزء غيــر الفعــال.  ويتــم ترحيــل األربــاح أو الخســائر التــي تراكمــت فــي 

قائمــة الدخــل الشــامل االخــر الــي قائمــة األربــاح والخســائر عنــد اســتبعاد العمليــات األجنبيــة.
ز/4 - المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية

يتــم االعتــراف فــي قائمــة األربــاح والخســائر ضمــن »صافــي دخــل األســتثمارات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر« بالتغيــرات 
فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات غيــر المؤهلــة لمحاســبة التغطيــة، ويتــم االعتــراف فــي قائمــة األربــاح والخســائر »صافــي الدخــل مــن األدوات المالية 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر« وذلــك باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات التــي يتــم إدارتهــا 

باالرتبــاط مــع األصــول وااللتزامــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر.
ح - المشتقات الضمنية

تعــرف المشــتقات الماليــة الضمنيــة عندمــا تكــون المشــتقات مشــمولة مــع ترتيــب تعاقــدى آخــر )عقــد أصلــى( ويقــوم البنــك بالمحاســبة عــن 
المشــتقة الضمنيــة بإعتبارهــا مشــتقة مســتقلة عندمــا يكــون:

العقد األصلى ال يمثل أصالً يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية )9( االدوات المالية
عند قياس العقد األصلى بذاته بطريقة أخرى بخالف القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

عندما تستوفي شروط المشتقة الضمنية تعريف المشتقات إذا تم تقييمها كأداة منفصلة.
إختالف الخصائص اإلقتصادية والمخاطر للمشتقات الضمنية عن تلك الخصائص والمخاطر المتعلقة بالعقد األصلى.

يتــم قيــاس المشــتقات الضمنيــة التــي يتــم فصلهــا بالقيمــة العادلــة، مــع اإلعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن األربــاح والخســائر إال إذا 
كانــت جــزء فــي ترتيــب مؤهــل للمحاســبة عنــه كتغطيــة تدفــق نقــدى أو صافــى إســتثمار. هــذا ويتــم عــرض المشــتقات الضمنيــة التــي تــم فصلهــا 

ضمــن قائمــة المركــز المالــى ســوياً مــع العقــد األصلــى.
ط -إيرادات ومصروفات العائد

يتــم االعتــراف فــي قائمــة  األربــاح و الخســائر ضمــن بنــد » عائــد القــروض واإليــرادات المشــابهة » أو » تكلفــة الودائــع والتكاليــف المشــابهة » 
بإيــرادات ومصروفــات العائــد باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي لجميــع األدوات الماليــة التــي تحمــل بعائــد فيمــا عــدا تلــك المبوبــة بغــرض المتاجــرة 

أو التــي تــم تبويبهــا عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر .
ــى مــدار  ــد عل ــد أو مصاريــف العائ ــي هــي طريقــة حســاب التكلفــة المســتهلكة ألصــل أو التــزام مالــي وتوزيــع إيــرادات العائ ــد الفعل وطريقــة العائ
عمــر األداة المتعلقــة بهــا ، ومعــدل العائــد الفعلــي هــو المعــدل الــذي يســتخدم لخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع ســدادها أو 
ــى القيمــة الدفتريــة ألصــل  ــة أقــل إذا كان ذلــك مناســباً وذلــك للوصــول بدقــة ال ــرة زمني ــة ، أو فت ــألداة المالي ــا خــالل العمــر المتوقــع ل تحصيله
أو التــزام مالــي . وعنــد حســاب معــدل العائــد الفعلــي ، يقــوم البنــك بتقديــر التدفقــات النقديــة باألخــذ فــي االعتبــار جميــع شــروط عقــد األداة 
ــار خســائر االئتمــان المســتقبلية ، وتتضمــن طريقــة الحســاب كافــة األتعــاب  ــارات الســداد المبكــر( ولكــن ال يؤخــذ فــي االعتب الماليــة )مثــل خي
المدفوعــة أو المقبوضــة بيــن أطــراف العقــد التــي تعتبــر جــزءاً مــن معــدل العائــد الفعلــي ، كمــا تتضمــن تكلفــة المعاملــة أيــة عــالوات أو خصومــات .
وعنــد تصنيــف القــروض أو المديونيــات بأنهــا غيــر منتظمــة أو مضمحلــة بحســب الحالــة ال يتــم االعتــراف بإيــرادات العائــد الخــاص بهــا ويتــم قيدهــا 

فــي ســجالت هامشــية خــارج القوائــم الماليــة ، ويتــم االعتــراف بهــا ضمــن اإليــرادات وفقــاً لألســاس النقــدي وذلــك وفقــاً لمــا يلــي :
عندمــا يتــم تحصيلهــا وذلــك بعــد اســترداد كامــل المتأخــرات بالنســبة للقــروض االســتهالكية والعقاريــة لإلســكان الشــخصي والقــروض الصغيــرة 

لألنشــطة االقتصاديــة .
بالنســبة للقــروض الممنوحــة للمؤسســات يتبــع األســاس النقــدي أيضــاً حيــث يعلــى العائــد المحســوب الحقــاً وفقــاً لشــروط عقــد الجدولــة علــى 
القــرض لحيــن ســداد 25% مــن أقســاط الجدولــة وبحــد أدنــى انتظــام لمــدة ســنة وفــي حالــة اســتمرار العميــل فــي االنتظــام يتــم إدراج العائــد 
المحســوب علــى رصيــد القــرض القائــم باإليــرادات )العائــد علــى رصيــد الجدولــة المنتظمــة( دون العائــد المهمــش قبــل الجدولــة الــذي ال يــدرج 

باإليــرادات إال بعــد ســداد كامــل رصيــد القــرض فــي الميزانيــة قبــل الجدولــة .
ى- إيرادات األتعاب والعموالت

يتــم االعتــراف باألتعــاب المســتحقة عــن خدمــة قــرض أو تســهيل ضمــن اإليــرادات عنــد تأديــة الخدمــة ويتــم إيقــاف االعتــراف بإيــرادات األتعــاب 
والعمــوالت المتعلقــة بالقــروض أو المديونيــات غيــر المنتظمــة أو المضمحلــة ، حيــث يتــم قيدهــا فــي ســجالت هامشــية خــارج القوائــم الماليــة ، 
ويتــم االعتــراف بهــا ضمــن اإليــرادات وفقــاً لألســاس النقــدي عندمــا يتــم االعتــراف بإيــرادات العائــد وفقــاً لمــا ورد ببنــد )ط( بالنســبة لألتعــاب التــي 

تمثــل جــزءاً مكمــالً للعائــد الفعلــي لألصــل المالــي بصفــة عامــة يتــم معالجتهــا باعتبارهــا تعديــالً لمعــدل العائــد الفعلــي .
ويتــم تأجيــل أتعــاب االرتبــاط علــى القــروض إذا كان هنــاك احتمــال مرجــح بأنــه ســوف يتــم ســحب هــذه القــروض وذلــك علــى اعتبــار أن أتعــاب 
االرتبــاط التــي يحصــل عليهــا البنــك تعتبــر تعويضــاً عــن التدخــل المســتمر القتنــاء األداة الماليــة ، ثــم يتــم االعتــراف بهــا بتعديــل معــدل 
العائــد الفعلــي علــى القــرض ، وفــي حالــة انتهــاء فتــرة االرتبــاط دون إصــدار البنــك للقــرض يتــم االعتــراف باألتعــاب ضمــن اإليــرادات عنــد 

انتهــاء فتــرة ســريان االرتبــاط .
ويتــم االعتــراف باألتعــاب المتعلقــة بــأدوات الديــن التــي يتــم قياســها بقيمتهــا العادلــة ضمــن اإليــراد عنــد االعتــراف األولــي ويتــم االعتــراف بأتعــاب 
ترويــج القــروض المشــتركة ضمــن اإليــرادات عنــد اســتكمال عمليــة الترويــج وعــدم احتفــاظ البنــك بأيــة جــزء مــن القــرض أو كان البنــك يحتفــظ 

بجــزء لــه ذات معــدل العائــد الفعلــي المتــاح للمشــاركين اآلخريــن .
ويتــم االعتــراف فــي قائمــة األربــاح والخســائر باألتعــاب والعمــوالت الناتجــة عــن التفــاوض أو المشــاركة فــي التفــاوض علــى معاملــة لصالــح طــرف 
أخــر – مثــل ترتيــب شــراء أســهم أو أدوات ماليــة أخــرى أو اقتنــاء أو بيــع المنشــآت – وذلــك عنــد اســتكمال المعاملــة المعنيــة . ويتــم االعتــراف 
بأتعــاب االستشــارات اإلداريــة والخدمــات األخــرى عــادة علــى أســاس التوزيــع الزمنــي النســبي علــى مــدار أداء الخدمــة . ويتــم االعتــراف بأتعــاب 

إدارة التخطيــط المالــي وخدمــات الحفــظ التــي يتــم تقديمهــا علــى فتــرات طويلــة مــن الزمــن علــى مــدار الفتــرة التــي يتــم أداء الخدمــة فيهــا .
ك - إيرادات توزيعات األرباح

يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر بتوزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلها .
ذ – اتفاقيات الشراء و إعادة البيع و اتفاقيات البيع و إعادة الشراء

يتــم عــرض األدوات الماليــة المباعــة بموجــب اتفاقيــات إلعــادة شــرائها ضمــن األصــول ببنــد أذون الخزانــة و أوراق حكوميــة أخــري بالمركــز 
المالــي . و يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن ســعر البيــع و ســعر إعــادة الشــراء علــي أنــه عائــد يســتحق علــي مــدار مــدة االتفاقيــات باســتخدام طريقــة 

ــي . ــد الفعل معــدل العائ
ل - اضمحالل األصول المالية

ــة مــن خــالل  ــم قياســها بالقيمــة العادل ــة والتــي ال يت ــة التالي ــة المتوقعــة لــألدوات المالي ــات خســائر االضمحــالل عــن الخســائر االئتماني ــم اثب يت
ــاح والخســائر وهــي: األرب

األصول المالية التي تمثل أدوات دين. 
المديونيات المستحقة.

عقود الضمانات المالية.
 ارتباطات القروض وارتباطات ادوات الدين المشابهة.

ال يتم اثبات خسائر اضمحالل في قيمة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.
فيما يلي ملخص التغييرات االساسية في السياسات المحاسبية لمصرفنا الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية .9

خسائر االئتمان المتوقعة
مراحل تقييم خسائر اإلئتمان المتوقعة و خصائصها

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

)Significant Increase in Credit Risk( الزيادة الجوهرية في مخاطر اإلئتمان
و التي تتطلب إدراج األصل المالي ضمن المرحلة الثانية و حساب خسائر اإلئتمان المتوقعة وفقا للمنهجية الالحق ذكرها

:) Quantitative Factors( أوال: المحددات الكمية
) Backstop – Days of Past Dues( التوقف عن السداد

تــدرج قــروض و تســهيالت المؤسســات ، و المشــروعات المتوســطة ، و الصغيــرة ، و متناهيــة الصغــر ، و التجزئــة المصرفيــة ضمــن المرحلــة الثانيــة 
اذا  كانــت  فتــرة عــدم الســداد تــز يــد عــن60 يــوم علــى األكثــر و تقــل عــن 90 يــوم. علمــا بــأن هــذه المــدة 60 يــوم ســتنخفض بمعــدل ) 10 ( ايــام 

ســنويا لتصبــح 30 يومــا خــالل 3 ســنوات مــن تــار يــخ التطبيــق.
:)Probability of Default( إحتمالية التعثر

عنــد زيــادة احتمــاالت اإلخفــاق خــالل العمــر المتبقــي لألصــل المالــي مــن تاريــخ المركــز المالــي مقارنــة باحتمــاالت اإلخفــاق خــالل العمــر المتبقــي 
المتوقــع عنــد االعتــراف األولــي وذلــك وفقــا لهيــكل المخاطــر المقبولــة لــدى البنــك. 

:)Qualitative Factors( ثانيا: المحددات الوصفية
زيادة كبيرة في سعر العائد كنتيجة لزيادة المخاطر اإلئتمانية

تغييرات سلبية جوهرية في النشاط و الظروف المالية أو اإلقتصادية التي يعمل بها المقترض
طلب الجدولة نتيجة صعوبات تواجه المقترض

تغييرات سلبية جوهرية في نتائج التشغيل الفعلية أو المتوقعة أو التدفقات النقدية.
تغييرات إقتصادية مستقبلية سلبية تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية للمقترض

العالمات المبكرة لمشاكل التدفق النقدي / السيولة مثل التأخير في خدمة الدائنين / القروض التجارية.
إلغائ إحدى التسهيالت المباشرة من جانب البنك بسبب إرتفاع المخاطر اإلئتمانية للمقترض.

باإلضافة الى اي محددات أخرى يراها البنك عند دراسة الحالة و يترتب عليها زيادة جوهرية في المخاطر اإلئتمانية.
تعريف اإلخفاق و اإلضمحالل

أوال: المعايير الكمية:
عندما يتأخر المقترض عن سداد أقساطه التعاقدية أكثر من 90 يوم يصبح في حالة إخفاق.

عندما تكون معدل إحتمالية التعثر الناتجة تقييم درجة الجدارة اإلئتمانية تدل على اإلخفاق و إضمحالل األصل المالي.
ثانيا: المعاييرالوصفية:

تعثر المقترض ماليا.
عدم اإللتزام بالتعهدات المالية – إختفاء السوق النشط لألصل المالي أو أحد األدوات المالية للمقترض بسبب صعوبات مالية.

منح المقترضين إمتيازات تتعلق بصعوبة مالية للمقترض ما كانت تمنح في الظروف العادية.
إحتمال أن يدخل المقترض في مرحلة اإلفالس أو إعادة الهيكلة نتيجة صعوبات مالية.

أي عوامل أخرى يري البنك أنها قد ينتج عنها إخفاق أو إضمحالل في االألصل المالي و بما يتفق مع السياسية الداخلية للبنك.
الترقي بين مراحل التصنيف اإلئتماني:

أوال: الترقي من المرحلة الثانية الى المرحلة االولى:
ــة  ــة الخاصــة بالمرحل ــة والنوعي ــى إال بعــد اســتيفاء كافــة العناصــر الكمي ــة االول ــى المرحل ــة ال ــة الثاني ــي مــن المرحل ــم نقــل االصــل المال ال يت

األولــى وســداد المتأخــرات مــن األصــل المالــي والعوائــد.
ثانيا: الترقي من المرحلة الثالثة الى المرحلة الثانية:

ال يتم نقل األصل المالي من المرحلة الثالثة الى المرحلة الثانية اال بعد إستيفاء الشروط التالية:
استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة المرحلة الثانية.

سداد 25 % م أرصدة االصل المالى المستحقة بعد سداد العوائد المستحقة )المهمشة/ المجنبة( 
اإلنتظام في السداد لمدة 12 شهر على األقل .

آلية إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة:
أوال: بالنسبة لكافة األصول المالية ماعدا التجزئة:

:)PD( إحتمالية التعثر
ــي الخــاص بالبنــك فيتــم حســاب  بالنســبة للعمــالء الذيــن يتــم تقييــم درجــة الجــدارة اإلئتمانيــة لهــم بإســتخدام نمــوذج تقييــم الجــدارة الداخل
ــي التاريخــي إلحتماليــة التعثــر بمصرفنــا حســب تصنيــف العميــل  ــار التأثيــر الفعل إحتماليــة التعثــر وفقــا للنمــوذج المســتخدم أخــذا فــي اإلعتب

)PD Calibration( ســواء كان ضمــن محفظــة الشــركات الكبيــرة أو محفظــة الشــركات الصغيــرة و المتوســطة
ــى إحتماليــة التعثــر الخاصــة  ــا مــن قبــل مؤسســات التصنيــف الخارجيــة فيتــم اإلعتمــاد عل بالنســبة لألصــول الماليــة التــي يتــم تقييمهــا خارجي

بتقييمــات مؤسســات التقييــم الدوليــة.
:)LGD( معدل الخسارة عند التعثر

يتم حساب معدل الخسارة عن التعثر بالنسبة للشركات و المؤسسات الكبيرة وفقا لمعدل الخسارة عند التعثر المطور من قبل مووديز.
بالنســبة للشــركات الصغيــرة و المتوســطة فإنــه يتــم حســاب معــدل الخســارة عنــد التعثــر إعتمــادا علــى البيانــات التاريخيــة لتعثــر الشــركات 

الصغيــرة و المتوســطة و كذلــك التحصيــالت و اإلعدامــات التاريخيــة بمصرفنــا.
بالنسبة للمؤسسات المالية و أدوات الدين الحكومية يتم حساب معدل الخسارة عند التعثر وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

:)EAD( الرصيد عند التعثر
القيمــة عنــد اإلخفــاق تســاوي قيمــة الرصيــد الحالــي باإلضافــة الــى القيمــة الغيــر مســتخدمة مــن الحــد المصــرح ) قابلــة لإللغــاء أو غيــر قابلــة 
لإللغــاء( مرجحــة بمعامــل تحويــل CCF وفقــا لتعليمــات بــازل مضافــة اليهــا قيمــة الفوائــد المســتحقة Accrued Interest وفقــا لجــدول 

الســداد و ســعر الفائــدة المطبقــة.
تأثير النظرة المستقبلية للعوامل اإلقتصادية على إحتمالية التعثر و معدل الخسارة عند التعثر:

تم اإلعتماد على المؤشرات اإلقتصادية التي تصدر عن طريق مؤسسة التقييم الدولي مووديز
يتــم اإلعتمــاد علــى عــدة مؤشــرات إقتصاديــة و التــي يوجــد بهــا توافــق تاريخــي مــع معــدالت اإلخفــاق الخاصــة بالنطــاق الجغرافــي وفقــا لمؤشــرات 

مؤسســة التقييــم الدوليــة مووديــز
بالنســبة لألصــول الماليــة التــي يتــم منحهــا فــي النطــاق الجغرافــي لجمهوريــة مصــر العربيــة فقــد تــم اإلعتمــاد علــى المؤشــرات اإلقتصاديــة الخاصــة 

بحجــم التــداول فــي البورصــة المصريــة باإلضافــة الــى معــدل النمــو فــي الناتــج القومــي المحلــي )GDP( الخــاص بجمهوريــة مصــر العربيــة.
بالنســبة الــى باقــي األصــول الماليــة التــي تقــع فــي نطــاق خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة فيتــم اإلعتمــاد علــى المؤشــرات اإلقتصاديــة الخاصــة 

بتلــك المناطــق مثــل الخليــج العربــي و الواليــات المتحــدة األمريكيــة و المملكــة المتحــدة و أوروبــا.
يتــم حســاب تأثيــر تلــك المؤشــرات علــى إحتماليــة التعثــر )PD( و معــدل الخســارة عنــد التعثــر) )LGD وفقــا لثــالث ســيناريوهات مختلفــة و 

هــي الســيناريو العــادي و الســيناريو المتفائــل و الســيناريو المتحفــظ.
يتم أخذ المتوسط الترجيحي لتلك السيناريوهات على أساس 40% للسيناريو العادي و 30% للسيناريو المتفائل و 30% للسيناريو المتحفظ.

ثانيا: بالنسبة لألصول المالية الخاصة بمحفظة التجزئة:
:)PD( إحتمالية التعثر

تم إستخدام آلية Markov Chain ، و التي تشمل اآلتي:
نســب التحــول التاريخيــة الخاصــة بمجموعــة مــن العمــالء مــن منتظــم إلــى غيــر منتظــم أو بالعكــس وذلــك فــي بدايــة الفتــرة و مقارنتهــا بــذات 

مجموعــة العمــالء فــي نهايــة الفتــرة.
نسب التحول في مجموعات أيام تأخير المستحقات DPD Buckets للعمالء بشكل سنوي.

ســيتم إســتخدام نتائــج نســب التحــول الســابق ذكرهــا لعمــل مصفوفــة لمتوســط التغيــر لــكل ســنة و إســتخدامها إلنشــاء منهجيــة للمتغيــرات 
المتوقعــة وفقــا للفــرق بيــن متوســط التغيــرات الســنوية والمصفوفــة الحقيقيــة للمحفظــة و هــو مــا يســمى Credit Index و مــن ثــم 
بحــث تأثيــر التغيــر عــن طريــق عمــل Regression Model أخــذا فــي اإلعتبــار مؤشــرات اإلقتصــاد القومــي المتوقعــة علــى إحتماليــة 

التعثــر المســتقبلية لــكل منتــج.
:)LGD( معدل الخسارة عند التعثر

 Effective إســتخدام  و  التاريخيــة  التعثــر  بيانــات  علــى  بنــاء   Discounted Cash Flow لمنهجيــة  وفقــا   LGD إحتســاب  تــم 
منتــج. التعثــر حســب كل  لنســب  ثــم عمــل مواءمــة  مــن  و   DCF فــي حســاب  Interest Rate

:)EAD( الرصيد عند التعثر
القيمــة عنــد اإلخفــاق تســاوي قيمــة الرصيــد الحالــي باإلضافــة الــى القيمــة الغيــر مســتخدمة مــن الحــد المصــرح ) قابلــة لإللغــاء أو غيــر قابلــة 
لإللغــاء( مرجحــة بمعامــل تحويــل CCF وفقــا لتعليمــات بــازل مضافــة اليهــا قيمــة الفوائــد المســتحقة Accrued Interest وفقــا لجــدول 

الســداد و ســعر الفائــدة المطبقــة.
هــذا و باإلضافــة الــى مــا ســبق يقــوم البنــك بحســاب المخصصــات المطلوبــة الضمحــالل األصــول المعرضــة لخطــر االئتمــان ، بمــا فــي ذلــك 
االرتباطــات المتعلقــة باالئتمــان ، علــى أســاس نســب محــددة مــن قبــل البنــك المركــزي المصــري . وفــي حالــة زيــادة مخصــص خســائر االضمحــالل 
ــر المحاســبة المصريــة ،  ــم الماليــة وفقــاً لمعايي ــوب ألغــراض إعــداد القوائ ــوب وفقــاً لقواعــد البنــك المركــزي المصــري عــن ذلــك المطل المطل
يتــم تجنيــب احتياطــي المخاطــر البنكيــة العــام ضمــن حقــوق الملكيــة خصمــاً علــى األربــاح المحتجــزة بمقــدار تلــك الزيــادة . ويتــم تعديــل ذلــك 

االحتياطــي بصفــة دوريــة بالزيــادة والنقــص بحيــث يعــادل دائمــاً مبلــغ الزيــادة بيــن المخصصيــن . ويعــد هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع.
ن - األصول الثابتة

تتمثــل األراضــي والمبانــي بصفــة أساســية فــي مقــار المركــز الرئيســي والفــروع والمكاتــب . وتظهــر جميــع األصــول الثابتــة بالتكلفــة التاريخيــة 
ناقصــاً اإلهــالك وخســائر االضمحــالل . وتتضمــن التكلفــة التاريخيــة النفقــات المرتبطــة مباشــرة باقتنــاء بنــود األصــول الثابتــة .

ويتــم االعتــراف بالنفقــات الالحقــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لألصــل القائــم أو باعتبارهــا أصــالً مســتقالً ، حســبما يكــون مالئمــاً ، وذلــك عندمــا 
يكــون محتمــالً تدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مرتبطــة باألصــل الــى البنــك وكان مــن الممكــن تحديــد هــذه التكلفــة بدرجــة موثــوق بهــا . ويتــم 

تحميــل مصروفــات الصيانــة واإلصــالح فــي الفتــرة التــي يتــم تحملهــا ضمــن مصروفــات التشــغيل األخــرى .
ال يتــم إهــالك األراضــي ، ويتــم حســاب اإلهــالك لألصــول الثابتــة األخــري باســتخدام طريقــة القســط الثابــت لتوزيــع التكلفــة بحيــث تصــل الــى 

القيمــة التخريديــة علــى مــدار األعمــار اإلنتاجيــة ، كالتالــي :
المباني واإلنشاءات                           50 سنة

أثاث مكتبي وخزائن                 مابين 10  سنوات  و 40 سنة
آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكييف                               8  سنوات
وسائل نقل                                 5  سنوات
أجهزة الحاسب اآللي / نظم آلية متكاملة                       5  سنوات
تجهيزات وتركيبات                             5  سنوات

ــم  ــاً . ويت ــة ، وتعــدل كلمــا كان ذلــك ضروري ــم مالي ــة فــي تاريــخ كل قوائ ــة لألصــول الثابت ــم مراجعــة القيمــة التخريديــة واألعمــار اإلنتاجي ويت
مراجعــة األصــول التــي يتــم إهالكهــا بغــرض تحديــد االضمحــالل عنــد وقــوع أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير الــى أن القيمــة الدفتريــة 
قــد ال تكــون قابلــة لالســترداد ، ويتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل علــى الفــور الــى القيمــة االســتردادية إذا زادت القيمــة الدفتريــة 

عــن القيمــة االســتردادية .
وتمثــل القيمــة االســتردادية صافــي القيمــة البيعيــة لألصــل أو القيمــة االســتخدامية لألصــل ، أيهمــا أعلــى ، ويتــم تحديــد أربــاح وخســائر 
االســتبعادات مــن األصــول الثابتــة بمقارنــة صافــي المتحصــالت بالقيمــة الدفتريــة ، ويتــم إدراج األربــاح )الخســائر( ضمــن إيــرادات )مصروفــات( 

ــاح والخســائر . تشــغيل أخــرى فــي قائمــة األرب
األصول غير الملموسة

س/1  برامج الحاسب األلي
يتــم األعتــراف  الدخــل عنــد تكبدهــا. و  فــي قائمــة  الحاســب األلــي كمصــروف  أو صيانــة  المرتبطــة بتطويــر  بالمصروفــات  يتــم األعتــراف 
ــا منافــع أقتصاديــة  ــد عنه ــر ملمــوس بالمصروفــات المرتبطــة مباشــرة ببرامــج محــددة و تحــت ســيطرة البنــك و مــن المتوقــع ان يتول كأصــل غي
ــر البرامــج باألضافــة إلــي نصيــب مناســب  ــا ألكثــر مــن ســنة. و تتضمــن المصروفــات المباشــرة تكلفــة العامليــن فــي فريــق تطوي تتجــاوز تكلفته

مــن المصروفــات العامــة ذات العالقــة.
يتــم األعتــراف كتكلفــة تطويــر بالمصروفــات التــي تــؤدي غلــي الزيــادة او التوســع فــي أداء برامــج الحاســب اآللــي عــن المواصفــات األصليــة 

لهــا ، و تضــاف إلــي تكلفــة البرامــج األصليــة.
يتم أستهالك تكلفة  برامج الحاسب األلي المعترف بها كاصل علي مدار الفترة المتوقع األستفادة منها فيما ال يزيد عن خمسة سنوات.

س/2  األصول غير الملموسة األخرى
تتمثل في األصول غير الملموسة بخالف الشهرة و برامج الحاسب اآللي )علي سبيل المثال ال الحصر العالمات التجارية ، التراخيص ، منافع عقود إيجارية(.

و تثبــت األصــول غيــر الملموســة األخــرى بتكلفــة اقتنائهــا و يتــم اســتهالكها بطريقــة القســط الثابــت أو علــي أســاس المنافــع األقتصاديــة المتوقــع 
تحققهــا منهــا ، و ذلــك علــي مــدار األعمــار األنتاجيــة المقــدرة لهــا، و بالنســبة لألصــول التــي ليــس لهــا عمــر انتاجــي محــدد ، فــال يتــم أســتهالكها ، إال 

أنــه يتــم اختبــار األضمحــالل فــي قيمتهــا ســنويا و تحمــل قيمــة األضمحــالل )أن وجــد( علــي قائمــة األربــاح والخســائر.
ع – االرتباطات عن تمويالت و عقود الضمانات المالية 

-تمثــل االضمانــات الماليــة العقــود التــي يكــون فيهــا البنــك كفيــال أو ضامنــا لتمويــالت أو حســابات جاريــة أمــام جهــات أخــري . و هــي بذلــك 
تتطلــب مــن البنــك أن يقــوم بمدفوعــات معينــة لتعويــض المســتفيد منهــا عــن خســارة تحملهــا بســبب عــدم وفــاء مديــن عندمــا يســتحق الســداد 

وفقــا لشــروط أداة الديــن . و يتــم تقديــم تلــك الضمانــات الماليــة للبنــوك و المؤسســات الماليــة و جهــات أخــري نيابــة عــن عمــالء البنــك.
-االرتباطــات عــن تمويــالت هــي االرتباطــات التــي بموجبهــا يلتــزم البنــك بمنــح ائتمــان وفقــا لشــروط محــددة مســبقا و هــي تتضمــن بذلــك األجــزاء 
غيــر المســتخدمة مــن الحــدود االئتمانيــة الممنوحــة فــي حــدود المبالــغ التــي يتوقــع البنــك اســتخدامها فــي المســتقبل . و يتــم االعتــراف األولــي 
بعقــود الضمانــات الماليــة و االرتباطــات بمنــح تمويــالت بأســعار فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق فــي القوائــم الماليــة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ منــح 

الضمــان / االرتبــاط . و يتــم اســتهالك القيمــة العادلــة المعتــرف بهــا أوليــا علــي مــدار عمــر الضمــان / االرتبــاط.
-عند القياس الالحق يتم قياس قياس التزام البنك بموجب الضمان / االرتباط بالقيمة المستهلكة أو قيمة خسائر االضمحالل أيهما أكبر.

-لم يقم البنك خالل الفترة بإصدار أية ارتباطات عن تمويالت يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر.
-بالنسبة لالرتباطات األخري عن التمويالت .

.إعتبارا من 1 يناير 2019 : يعترف البنك بخسائر اضمحالل .
. حتي 31 ديسمبر 2018 : يعترف البنك بمخصص إذا كانت تلك العقود تم اعتبارها محملة بخسائر.

-يتــم االعتــراف بااللتزامــات الناتجــة عــن عقــود الضمانــات الماليــة ضمــن المخصصــات و يتــم االعتــراف فــي قائمــة األربــاح و الخســائر بأيــة زيــادة 
فــي االلتزامــات الناتجــة عــن الضمانــة الماليــة ضمــن ايــرادات )مصروفــات( تشــغيل أخــري بقائمــة األربــاح و الخســائر.

-يتــم االعتــراف بالمخصــص المحســوب لالرتباطــات عــن تمويــالت ضمــن مخصــص اضمحــالل التمويــالت لــكل ديــن علــي حــده إلــي المــدي 
الــذي يســاوي قيمــة المســتخدم مــن القــرض . و يتــم االعتــراف بأيــة زيــادة فــي مخصــص االرتبــاط عــن تمويــالت عــن قيمــة المســتخدم ضمــن 

ــي.  ــد المخصصــات بقائمــة المركــز المال بن
غ - االستثمارات العقارية 

تتمثــل االســتثمارات العقاريــة فــي األراضــي والمبانــي التــي يحتفــظ بهــا البنــك مــن أجــل الحصــول علــى عوائــد إيجاريــة أو تحقيــق زيــادة رأســمالية 
فــي قيمتهــا وبالتالــي ال تشــمل األصــول العقاريــة التــي يمــارس البنــك أعمالــه مــن خاللهــا أو تلــك التــى آلــت إليــه وفــاءً لديــون، ويتــم المحاســبة 

عــن االســتثمارات العقاريــة بــذات السياســة المحاســبية المطبقــة بالنســبة لألصــول الثابتــة.
ف - اإليجارات

يتــم المحاســبة عــن اإليجــار التمويلــي طبقــاً للقانــون 95 لســنة 1995 بشــأن التأجيــر التمويلــي ، وذلــك إذا كان العقــد يمنــح الحــق للمســتأجر 
فــي شــراء األصــل فــي تاريــخ محــدد وبقيمــة محــددة وكانــت فتــرة العقــد تمثــل مــا ال يقــل عــن 75 % مــن العمــر االنتاجــى المتوقــع لالصــل 
علــى االقــل ، أو كانــت القيمــة الحاليــة إلجمالــي مدفوعــات اإليجــار تمثــل مــا ال يقــل عــن 90% مــن قيمــة األصــل . وتعــد عقــود اإليجــار 

األخــرى عقــود إيجــار تشــغيلي .
ف/1 االستئجار

المصروفــات  ضمــن   ، المســتأجرة  لألصــول  الصيانــة  تكلفــة  ذلــك  فــي  بمــا   ، اإليجــار  بتكلفــة  يعتــرف  التمويلــي  اإليجــار  لعقــود  بالنســبة 
فــي قائمــة األربــاح والخســائر عــن الفتــرة التــي حدثــت فيهــا ، وإذا قــرر البنــك ممارســة حــق الشــراء لألصــول المســتأجرة يتــم رســملة تكلفــة 
حــق الشــراء باعتبارهــا أصــالً ضمــن األصــول الثابتــة ويهلــك علــى مــدار العمــر اإلنتاجــي المتبقــي مــن عمــر األصــل المتوقــع بــذات الطريقــة 

المماثلــة. لألصــول  المتبعــة 
ويتــم االعتــراف بالمدفوعــات تحــت حســاب اإليجــار التشــغيلي ناقصــاً أيــة خصومــات تــم الحصــول عليهــا مــن المؤجــر ضمــن المصروفــات فــي قائمــة 

االربــاح والخســائر بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدار فتــرة العقــد.
ف/2 التأجير

ــا ، يتــم تســجيل األصــول ضمــن األصــول الثابتــة فــي الميزانيــة وتهلــك علــى مــدار العمــر اإلنتاجــي  بالنســبة لألصــول المؤجــرة تأجيــراً تمويلي
المتوقــع لهــذا األصــل بــذات الطريقــة المتبعــة لألصــول المماثلــة ، ويتــم االعتــراف بإيــرادات اإليجــار علــى أســاس معــدل العائــد علــى عقــد 
اإليجــار باإلضافــة الــى مبلــغ يماثــل تكلفــة اإلهــالك عــن الفتــرة ، ويرحــل فــي المركــز المالــي الفــرق بيــن إيــراد اإليجــار المعتــرف بــه فــي 
قائمــة األربــاح والخســائر وبيــن إجمالــي حســابات عمــالء اإليجــار التمويلــي وذلــك لحيــن انتهــاء عقــد اإليجــار حيــث يتــم اســتخدامه إلجــراء 
مقاصــة مــع صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المؤجــر. ويتــم تحميــل مصروفــات الصيانــة والتأميــن علــى قائمــة الدخــل عنــد تحملهــا الــى المــدى 

الــذي ال يتــم تحميلــه علــى المســتأجر .
وعندمــا توجــد أدلــة موضوعيــة علــى أن البنــك لــن يســتطيع تحصيــل كل أرصــدة مدينــي اإليجــار التمويلــي ، يتــم تخفيضهــا الــى القيمــة 

. اســتردادها  المتوقــع 
وبالنســبة لألصــول المؤجــرة إيجــاراً تشــغيلياً تظهــر ضمــن األصــول الثابتــة فــي المركــز المالــي وتهلــك علــى مــدار العمــر اإلنتاجــي المتوقــع 
لألصــل بــذات الطريقــة المطبقــة علــى األصــول المماثلــة ، ويثبــت إيــراد اإليجــار ناقصــاً أيــة خصومــات تمنــح للمســتأجر بطريقــة القســط 

الثابــت علــى مــدار فتــرة العقــد.
ص - النقدية وما فى حكمها

ألغــراض عــرض قائمــة التدفقــات النقديــة تتضمــن النقديــة ومــا فــى حكمهــا األرصــدة التــي ال تتجــاوز اســتحقاقاتها ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ 
االقتنــاء ، وتتضمــن النقديــة ، واألرصــدة لــدى البنــك المركــزي خــارج إطــار نســب االحتياطــي اإللزامــي واألرصــدة لــدى البنــوك واألوراق 

الحكوميــة األخــرى .
المخصصات األخرى

يتــم االعتــراف بالمخصصــات األخــري عندمــا يكــون هنــاك التــزام قانونــي أو اســتداللي حالــي نتيجــة ألحــداث ســابقة ويكــون مــن المرجــح 
أن يتطلــب ذلــك اســتخدام مــوارد البنــك لتســوية هــذه االلتزامــات ، مــع إمكانيــة إجــراء تقديــر قابــل لالعتمــاد عليــه لقيمــة هــذا االلتــزام .
وعندمــا يكــون هنــاك التزامــات متشــابهة فإنــه يتــم تحديــد التدفــق النقــدي الخــارج الــذي يمكــن اســتخدامه للتســوية باألخــذ فــي االعتبــار 
هــذه المجموعــة مــن االلتزامــات ، ويتــم االعتــراف بالمخصــص حتــى إذا كان هنــاك احتمــال ضئيــل فــي وجــود تدفــق نقــدي خــارج بالنســبة 

لبنــد مــن داخــل هــذه المجموعــة .
ويتم رد المخصصات التي انتفى الغرض منها كلياً أو جزئياً ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى.

ويتــم قيــاس القيمــة الحاليــة للمدفوعــات المقــدر الوفــاء بهــا لســداد االلتزامــات المحــدد لســدادها أجــل بعــد ســنة مــن تاريــخ المركــز المالــي 
باســتخدام معــدل مناســب لــذات أجــل ســداد االلتــزام – دون تأثــره بمعــدل الضرائــب الســاري – الــذي يعكــس القيمــة الزمنيــة للنقــود ، وإذا كان 

األجــل أقــل مــن ســنة تحســب القيمــة المقــدرة لاللتــزام مــا لــم يكــن أثرهــا جوهريــاً فتحســب بالقيمــة الحاليــة. 
ر - مزايا العاملين

التأمينات اإلجتماعية :
يلتــزم البنــك بســداد إشــتراكات إلــى الهيئــة العامــة للتأمينــات اإلجتماعيــة واليتحمــل البنــك أى إلتزامــات إضافيــة بمجــرد ســداد تلــك اإلشــتراكات 

ويتــم تحميــل تلــك اإلشــتراكات الدوريــة علــى قائمــة األربــاح والخســائر عــن الفتــرة التــى تســتحق فيهــا وتــدرج ضمــن مزايــا العامليــن . 
حصة العاملين فى األرباح :

كجــزء  األربــاح  فــى  العامليــن  بحصــة  ويعتــرف  األربــاح  فــى  للعامليــن  كحصــة  توزيعهــا  المتوقــع  النقديــة  األربــاح  مــن  نســبة  البنــك  يدفــع 
مــن توزيعــات األربــاح فــى حقــوق الملكيــة وكإلتزامــات عندمــا تعتمــد مــن الجمعيــة العامــة لمســاهمى البنــك والتســجل أى إلتزامــات بحصــة 

العامليــن فــى األربــاح غيــر الموزعــة . 
وثائق التأمين الجماعي :

يســاهم البنــك والعامليــن فــى وثائــق التأميــن الجماعــي بنســبة مئويــة مــن أجــور العامليــن ويتــم إســتقطاع اإلشــتراكات الشــهرية ، واليوجــد 
علــى البنــك أيــة إلتزامــات إضافيــة تلــى ســداد اإلشــتراكات وتــم اإلعتــراف باإلشــتراكات ضمــن مصروفــات مزايــا العامليــن عنــد إســتحقاقه ويتــم 
االعتــراف باالشــتراكات المدفوعــة مقدمــاً ضمــن األصــول الــى الحــد الــذي تــؤدي بــه الدفعــة المقدمــة الــى تخفيــض الدفعــات المســتقبلية أو 

الــى اســترداد نقــدي .
التزامات مزايا ما بعد أنتهاء الخدمة األخرى :

يقــوم البنــك بتقديــم مزايــا رعايــة صحيــة للمتقاعديــن فيمــا بعــد أنتهــاء الخدمــة و عــادة مــا يكــون أســتحقاق هــذه المزايــا مشــروطا ببقــاء العامــل 
ــي مــدار فتــرة  فــى الخدمــة حتــي ســن التقاعــد و اســتكمال حــد أدنــي مــن فتــرة الخدمــة. و يتــم اســتحقاق التكاليــف المتوقعــة لهــذه المزايــا عل

التوظيــف باســتخدام طريقــة محاســبية مماثلــة لتلــك المســتخدمة فــي نظــم المزايــا المحــددة . 
ضرائب الدخل

تتضمــن ضريبــة الدخــل علــى ربــح أو خســارة الفتــرة كل مــن ضريبــة الفتــرة والضريبــة المؤجلــة ، ويتــم االعتــراف بهــا بقائمــة األربــاح والخســائر 
باســتثناء ضريبــة الدخــل المتعلقــة ببنــود الدخــل الشــامل االخــر التــي يتــم االعتــراف بهــا مباشــرة ضمــن الدخــل الشــامل االخــر.

ــم  ــة الســارية فــي تاريــخ إعــداد القوائ ــة باســتخدام أســعار الضريب ــح الخاضــع للضريب ــى أســاس صافــي الرب ــة الدخــل عل ــراف بضريب ــم االعت ويت
الماليــة باإلضافــة الــى التســويات الضريبيــة الخاصــة بالســنوات الســابقة .

ويتــم االعتــراف بالضرائــب المؤجلــة الناشــئة عــن فــروق زمنيــة مؤقتــة بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات طبقــاً لألســس المحاســبية 
وقيمتهــا طبقــاً لألســس الضريبيــة ، هــذا ويتــم تحديــد قيمــة الضريبــة المؤجلــة بنــاء علــى الطريقــة المتوقعــة لتحقــق أو تســوية قيــم األصــول 

وااللتزامــات باســتخدام أســعار الضريبــة الســارية فــي تاريــخ المركــز المالــي .
ويتــم االعتــراف باألصــول الضريبيــة المؤجلــة للبنــك عندمــا يكــون هنــاك احتمــال مرجــح بإمكانيــة تحقيــق أربــاح تخضــع للضريبــة فــي المســتقبل 
يمكــن مــن خاللهــا االنتفــاع بهــذا األصــل ، ويتــم تخفيــض قيمــة األصــول الضريبيــة المؤجلــة بقيمــة الجــزء الــذي لــن يتحقــق منــه المنفعــة 
الضريبيــة المتوقعــة خــالل الســنوات التاليــة ، علــى أنــه فــي حالــة ارتفــاع المنفعــة الضريبيــة المتوقعــة يتــم زيــادة األصــول الضريبيــة المؤجلــة 

وذلــك فــي حــدود مــا ســبق تخفيضــه .
ص - االقتراض

يتــم االعتــراف بالقــروض التــي يحصــل عليهــا البنــك أوالً بالقيمــة العادلــة ناقصــاً تكلفــه الحصــول علــى القــرض ، ويقــاس القــرض الحقــاً بالتكلفــة 
المســتهلكة ، ويتــم تحميــل قائمــة االربــاح والخســائر بالفــرق بيــن صافــي المتحصــالت وبيــن القيمــة التــي ســيتم الوفــاء بهــا علــى مــدار فتــرة 

االقتــراض باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي.
ض - رأس المال

ض/1 تكلفة رأس المال
ــارات خصمــاً مــن  ــاء كيــان أو إصــدار خي يتــم عــرض مصاريــف اإلصــدار التــي ترتبــط بصــورة مباشــرة بإصــدار أســهم جديــدة أو أســهم مقابــل اقتن

حقــوق الملكيــة وبصافــي المتحصــالت بعــد الضرائــب .
ض/2 توزيعات األرباح

تثبــت توزيعــات األربــاح خصمــاً علــى حقــوق الملكيــة فــي الفتــرة التــي تقــر فيهــا الجمعيــة العامــة للمســاهمين هــذه التوزيعــات . وتشــمل تلــك 
ــون . ــس اإلدارة المقــررة بالنظــام األساســي والقان ــأة مجل ــاح ومكاف ــن فــي األرب التوزيعــات حصــة العاملي

توزع أرباح البنك الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى كما يلى:
1 -  يقتطــع مبلــغ يــوازى 5 % مــن األربــاح لتكويــن األحتياطــى القانونــى ويقــف هــذا اإلقتطــاع متــى بلــغ مجمــوع األحتياطــى قــدراً يــوازى %100 

مــن رأس المــال المدفــوع ومتــى نقــص األحتياطــى تعيــن العــودة إلــى اإلقتطــاع .
2 -  ثــم يقتطــع المبلــغ الــالزم لتوزيــع حصــة اولــى مــن األربــاح قدرهــا 5% للمســاهمين عــن المدفــوع مــن قيمــة أســهمهم علــى أنــه إذا لــم تســمح 

أربــاح ســنة مــن الســنين بتوزيــع هــذه الحصــة فــال يجــوز المطالبــة بهــا مــن أربــاح الســنين التاليــة.
3 - ثــم تخصــص بعــد ذلــك نســبة 10% مــن األربــاح للموظفيــن والعمــال فــى البنــك وتــوزع طبقــا للقواعــد التــى يقترحهــا مجلــس األدارة وتعتمدهــا 

الجمعيــة العامــة وبمــا ال يزيــد عــن مجمــوع األجــور الســنوية للعامليــن فــى البنــك.
4 -  يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تجاوز 10% من الباقى لمكافأة مجلس األدارة.

ــام  ــى الع ــس األدارة إل ــراح مجل ــى أقت ــاء عل ــاح أو يرحــل بن ــة فــى األرب ــى المســاهمين كحصــة إضافي ــك عل ــاح بعــد ذل ــوزع الباقــى مــن األرب 5 -  ي
المقبــل .

ط - أنشطة األمانة
يقــوم البنــك بمزاولــة أنشــطة األمانــة ممــا ينتــج عنــه امتــالك أو إدارة أصــول خاصــة بأفــراد أو أمانــات ، أو صناديــق مزايــا مــا بعــد انتهــاء الخدمــة 

ويتــم اســتبعاد هــذه األصــول واألربــاح الناتجــة عنهــا مــن القوائــم الماليــة للبنــك حيــث أنهــا ليســت أصــوالً للبنــك .
ظ - أرقام المقارنة

تــم إعــادة تبويــب عناصــر األصــول و االلتزامــات الماليــة بأرقــام المقارنــة للتســق مــع أســلوب العــرض بالقوائــم الماليــة للفتــرة الحاليــة محــل 
ــم إعــادة قياســها و ذلــك طبقــا لتعليمــات البنــك المركــزي الصــادرة بتاريــخ 26 فبرايــر 2019. ــي رقــم 9 ألول مــرة و ال يت ــار الدول ــق المعي تطبي

إدارة المخاطر المالية
 يتعــرض البنــك نتيجــة األنشــطة التــي يزاولهــا الــى مخاطــر ماليــة متنوعــة ، وقبــول المخاطــر هــو أســاس النشــاط المالــي ، ويتــم تحليــل وتقييــم 
وإدارة بعــض المخاطــر أو مجموعــة مــن المخاطــر مجتمعــة معــاً ، ولذلــك يهــدف البنــك الــى تحقيــق التــوازن المالئــم بيــن الخطــر والعائــد والــى 
تقليــل اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى األداء المالــي للبنــك ، ويعــد أهــم أنــواع المخاطــر خطــر االئتمــان وخطــر الســوق وخطــر الســيولة واألخطــار 

التشــغيلية األخــرى ، ويتضمــن خطــر الســوق خطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وخطــر ســعر العائــد ومخاطــر الســعر األخــرى .
وقــد تــم وضــع سياســات إدارة المخاطــر لتحديــد المخاطــر وتحليلهــا ولوضــع حــدود للخطــر والرقابــة عليــه ، ولمراقبــة المخاطــر وااللتــزام بالحــدود 
مــن خــالل أســاليب يعتمــد عليهــا ونظــم معلومــات محدثــة أوالً بــأول ، ويقــوم البنــك بمراجعــة دوريــة لسياســات ونظــم إدارة المخاطــر وتعديلهــا 

بحيــث تعكــس التغيــرات فــي األســواق والمنتجــات والخدمــات وأفضــل التطبيقــات الحديثــة .
وتتــم إدارة المخاطــر عــن طريــق إدارة المخاطــر فــي ضــوء السياســات المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة ، وتقــوم إدارة المخاطــر بتحديــد وتقييــم 
وتغطيــة المخاطــر الماليــة بالتعــاون الوثيــق مــع الوحــدات التشــغيلية المختلفــة بالبنــك ، ويوفــر مجلــس اإلدارة مبــادئ مكتوبــة إلدارة المخاطــر 
ككل ، باإلضافــة الــى سياســات مكتوبــة تغطــي مناطــق خطــر محــددة مثــل خطــر االئتمــان وخطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة ، وخطــر أســعار 
العائــد، واســتخدام أدوات المشــتقات وغيــر المشــتقات الماليــة ، باإلضافــة الــى ذلــك فــإن إدارة المخاطــر تعــد مســئولة عــن المراجعــة الدوريــة 

إلدارة المخاطــر وبيئــة الرقابــة بشــكل مســتقل .
خطر االئتمان

يتعــرض البنــك لخطــر االئتمــان وهــو الخطــر الناتــج عــن قيــام أحــد األطــراف بعــدم الوفــاء بتعهداتــه ، ويعــد خطــر االئتمــان أهــم األخطــار 
بالنســبة للبنــك ، لذلــك تقــوم اإلدارة بحــرص بــإدارة التعــرض لذلــك الخطــر ، ويتمثــل خطــر االئتمــان بصفــة أساســية فــي أنشــطة اإلقــراض 
التــي ينشــأ عنهــا القــروض والتســهيالت وأنشــطة االســتثمار التــي يترتــب عليهــا أن تشــتمل أصــول البنــك علــى أدوات الديــن . كمــا يوجــد خطــر 
االئتمــان أيضــاً فــي األدوات الماليــة خــارج الميزانيــة مثــل ارتباطــات القــروض ، وتتركــز عمليــات اإلدارة والرقابــة علــى خطــر االئتمــان لــدى 
فريــق إدارة خطــر االئتمــان فــي إدارة المخاطــر الــذي يرفــع تقاريــره الــى لجنــة المخاطــر المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة و لجــان االئتمــان واإلدارة 

ــا ورؤســاء وحــدات النشــاط بصفــة دوريــة . العلي
أ/1 قياس خطر االئتمان

القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء )متضمنا االرتباط و عقود الضمانات المالية(
لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء ، ينظر البنك في ثالثة مكونات كما يلي:

* احتماالت اإلخفاق )التأخر( )Probability of default( من قبل العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماته التعاقدية .
. )Exposure at default( المركز الحالي والتطور المستقبلي المرجح له الذي يستنتج منه البنك الرصيد المعرض لإلخفاق *

وتنطــوي أعمــال اإلدارة اليوميــة لنشــاط البنــك علــى تلــك المقاييــس لخطــر االئتمــان التــي تعكــس الخســارة المتوقعــة )نمــوذج الخســارة المتوقعــة 
The Expected Loss Model( المطلوبــة مــن لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة ويمكــن أن تتعــارض المقاييــس التشــغيلية مــع عــبء 
االضمحــالل وفقــاً لمعيــار المحاســبة المصــري رقــم 26 ، الــذي يعتمــد علــى الخســائر التــي تحققــت فــي تاريــخ القوائــم الماليــة )نمــوذج الخســائر 

المحققــة( وليــس الخســائر المتوقعــة )إيضــاح أ/3( .
يقــوم البنــك بتقييــم احتمــال التأخــر علــى مســتوى كل عميــل باســتخدام أســاليب تقييــم داخليــة لتصنيــف الجــدارة مفصلــة لمختلــف فئــات العمــالء 
، وقــد تــم تطويــر تلــك األســاليب للتقييــم داخليــاً وتراعــى التحليــالت اإلحصائيــة مــع الحكــم الشــخصي لمســئولي االئتمــان للوصــول الــى تصنيــف 
الجــدارة المالئــم ، وقــد تــم تقســيم عمــالء البنــك الــى أربــع فئــات للجــدارة ، ويعكــس هيــكل الجــدارة المســتخدم بالبنــك كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 
التالــي مــدى احتمــال التأخــر لــكل فئــة مــن فئــات الجــدارة ، ممــا يعنــي بصفــة أساســية أن المراكــز االئتمانيــة تنتقــل بيــن فئــات الجــدارة تبعــاً للتغيــر 
ــاً بتقييــم أداء أســاليب  ــاً ، ويقــوم البنــك دوري فــي تقييــم مــدى احتمــال التأخــر ، ويتــم مراجعــة وتطويــر أســاليب التقييــم كلمــا كان ذلــك ضروري

تصنيــف الجــدارة ومــدى قدرتهــا علــى التنبــؤ بحــاالت التأخــر .
فئات التصنيف الداخلي للبنك

التصنيف مدلول التصنيف
1 ديون جيدة

2 المتابعة العادية
3 المتابعة الخاصة

4 ديون غير منتظمة
نموذج قياس المخاطر البنكية العام 

و يقــوم البنــك بحســاب المخصصــات المطلوبــة لمقابلــة اضمحــالل األصــول المعرضــة لخطــر االئتمــان . بمــا فــي ذلــك االرتباطــات المتعلقــة 
باالئتمــان . علــي أســاس نســب محــددة مــن قبــل البنــك المركــزي المصــري . و فــي حالــة زيــادة مخصــص خســائر االضمحــالل المطلــوب وفقــا لقواعــد 
الجــدارة االئتمانيــة للبنــك المركــزي المصــري عــن المخصــص المطلــوب باســتخدام الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة . يتــم تجنيــب الزيــادة فــي 

المخصــص كإحتياطــي مخاطــر بنكيــة عــام ضمــن حقــوق الملكيــة خصمــا علــي األربــاح المحتجــزة بمقــدار تلــك الزيــادة.
وفيمــا يلــي بيــان فئــات الجــدارة للمؤسســات وفقــاً ألســس التقييــم الداخلــي مقارنــة بأســس تقييــم البنــك المركــزي المصــري ونســب المخصصــات 

المطلوبــة الضمحــالل األصــول المعرضــة لخطــر االئتمــان:

2( يقوم البنك بإعداد وتوثيق واعتماد نموذج / نماذج االعمال )Business Models( بما يتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )9( وبما يعكس استراتيجية البنك الموضوعة إلدارة االصول المالية وتدفقاتها النقدية وفقاً لما يلى :

ويلخص الجدول التالي حساب معيار كفاية رأس المال طبقا لمقررات بازل 2 في نهاية السنةالماضية:

األداة 
المالية

األصول 
المالية 

بالتكلفة 
المستهلكة

مراحل التقييم 
Staging

خصائص المرحل

األصول المالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل االخر

األصول المالية 
بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح والخسائر

التأثير على حساب خسائر 
اإلئتمان المتوقعة

األصل المالى

نموذج األعمال 
لألصول المالية 

المحتفظ بها لتحصيل
 التدفقات النقدية التعاقدية

المرحلة األولى
Stage 1

يتطلب تصنيف األدوات المالية ضمن المرحلة األولى في حالة اإللتزام 
بشروط المنح و اإللتزام بالسداد بإنتظام و في حالة عدم وجود مخاطر 

جوهرية لألدوات المالية

المرحلة الثانية
Stage 2

يتم تصنيف األدوات المالية  ضمن المرحلة الثانية في حالة وجود
 إرتفاعا جوهريا في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف األولي أو 

تاريخ قيد التوظيفات

المرحلة الثالثة
Stage 3

يتم تصنيف األدوات المالية 
ضمن المرحلة الثالثة

 في حالة إعتبار األصل المالي مضمحال

نموذج األعمال 
لألصول المالية المحتفظ بها  لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع

نماذج أعمال أخرى تتضمن  )المتاجرة – إدارة األصول المالية على أساس 
القيمة العادلة – تعظيم التدفقات النقدية عن طريق البيع(

نماذج أعمال أخرى تتضمن )المتاجرة – إدارة األصول المالية على أساس القيمة يتم إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى حياة األصل )Life Time(يتم إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة 12 شهر 
العادلة – تعظيم التدفقات النقدية عن طريق البيع(

نموذج األعمال

• الهدف من نموذج األعمال هو االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية المتمثلة في اصل مبلغ االستثمار والعوائد.	
• البيع هو حدث عرضي استثنائي بالنسبة لهدف هذا النموذج وبالشروط الواردة في المعيار المتمثلة في وجود تدهور في القدرة االئتمانية لمصدر االداة المالية.	
• أقل مبيعات من حيث الدورية والقيمة. 	
• يقوم البنك بعملية توثيق واضحة ومعتمدة لمبررات كل عملية بيع ومدي توافقها مع متطلبات المعيار.	

• كال من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع يتكامالن لتحقيق هدف النموذج.	
• مبيعات مرتفعة )من حيث الدورية والقيمة( بالمقارنة مع نموذج أعمال المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية .	

• هدف نموذج األعمال ليس االحتفاظ باالصل المالي لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.	
• تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حدث عرضي بالنسبة لهدف النموذج.	
• ادارة االصول المالية بمعرفة علي اساس القيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر تالفيا للتضارب في القياس المحاسبي.	

الخصائص األساسية

طرق القياس وفقاً لنماذج األعمال
التكلفة 

المستهلكة
القيمة العادلة

من خالل األرباح أو الخسائرمن خالل الدخل الشامل

- أدوات  حقوق الملكية

نموذج األعمال لألصول المحتفظ بها 
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

خيار لمرة واحدة  عند االعتراف األولى وال يتم الرجوع فيه

نموذج األعمال لألصول المحتفظ بها 
 لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع

المعاملة العادية ألدوات الملكية

نموذج األعمال لألصول
 المحتفظ بها بغرض المتاجرة

 أدوات 
الدين

5-صافى الدخل من العائد

6  - صافي الدخل من األتعاب والعموالت

17 - استثمارات في شركات شقيقة
 بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات الشقيقة كما يلي :

أهم البيانات المالية ونسبة مساهمة البنك في الشركات الشقيقة طبقا للقوائم المالية فى ٣٠سبتمبر٢٠٢٠

-جميع االستثمارات المالية فى شركات شقيقة غير مقيدة فى سوق األوراق المالية .

باأللف جنيه مصري

7 - صافي دخل المتاجرة

8  - أرباح االستثمارات المالية

18 -  ودائع العمالء 

19-  قروض أخرى

20 - مخصصات أخرى

21 - حقوق المساهمين

  احتياطي القيمة العادلة ـ استثمارات مالية بالقيمة العادلة   من خالل الدخل الشامل األخر

أ - رأس المال المرخص به :
 يبلغ رأس المال المرخص به  2.5مليار جنيه مصرى.

ب - رأس المال المصدر والمدفوع :
يبلغ رأس المال المصدر و المدفوع 1.5 مليار جنيه مصرى موزعا على 150مليون سهم القيمة االسمية للسهم 10 جنيه مصرى.

ج  - االحتياطيات :
- وفقا للنظام األساسى للبنك يتم احتجاز 5 % من صافى أرباح العام لتغذية االحتياطى القانونى ويتم ايقاف االحتياطى القانونى عندما يبلغ رصيده ما يعادل 100 % من رأس المال المصدر والمدفوع.

- وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى اليجوز التصرف فى رصيد االحتياطى الخاص اال بعد الرجوع للبنك المركزى

د - أرباح محتجزة

هـ  - فروق تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية ٩ :

9  - حصة البنك فى نتائج أعمال شركات شقيقة

11 -  مصروفات ضرائب الدخل

 تم عرض معلومات إضافية عن ضرائب الدخل المؤجلة بإيضاح )٢٢( .

10 -)مصروفات(إيرادات تشغيل أخرى

12 -  نصيب السهم فى الربح

13 -  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

14 -  قروض وتسهيالت للعمالء

16 -  استثمارات مالية

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

22 - ضرائب الدخل المؤجلة

23 - المعامالت مع أطراف ذوى عالقة

 تم حساب ضرائب الدخل المؤجلة بالكامل على الفروق الضريبية المؤقتة وفقاً لطريقة االلتزامات باستخدام معدل الضريبة الفعلي عن السنة المالية الحالية .
 يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول وااللتزامــات الضريبيــة المؤجلــة إذا كان هنــاك مبــرر قانونــي لعمــل مقاصــة بيــن الضريبــة الحاليــة علــى األصــول مقابــل الضريبــة الحاليــة علــى االلتزامــات وأيضــاً عندمــا تكــون ضرائــب الدخــل 

المؤجلــة تابعــة لــذات الدائــرة الضريبيــة .
 األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة

 فيما يلي أرصدة حركة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة :
 أرصدة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة

 يتبع البنك الشركة األم بنك الكويت الوطنى التي تمتلك  94.93 % تقريباً من األسهم العادية . أما باقي النسبة )5.07%( تقريباً فهي مملوكة لمساهمين أخرين في حدود ألفى مساهم وال يوجد بينهم من يملك  5 %  او اكثر.
 تــم الدخــول فــي العديــد مــن المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة مــن خــالل النشــاط العــادي للبنــك ، ويتضمــن ذلــك القــروض والودائــع ومبــادالت العمــالت األجنبيــة . وال يوجــد تعامــالت مــع الشــركة األم فيمــا عــدا الســداد لتوزيعــات 

األســهم العاديــة وتمــت جميــع المعامــالت مــع االطــراف ذات العالقــة بشــروط معادلــه لتلــك الســائدة فــى المعامــالت الحــره.
 وتتمثل المعامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة في نهاية السنة المالية فيما يلي :

أ- ارصدة أطراف ذوي عالقة

- حصــل البنــك علــي قــرض مــن بنــك الكويــت الوطنــي -  الكويــت بمبلــغ 55 مليــون دوالر امريكــي  بمــا يعــادل مبلغ865.266الــف جنيــه مصــري مــن بنــك الكويــت الوطنــى مقــوم بســعر الــدوالر عنــد اعــداد القوائــم الماليــة بســعر 
15.7321جنيــه مصــرى ، وذلــك لمــدة 10 ســنوات تبــدأ مــن 29 مــارس  2017 حتــى 29 مــارس 2027 يعــاد تســعيره ســنويا بمعــدل عائــد بلــغ3.97275% فــي مــارس 2020، وقــد تضمــن عقــد القــرض المســاند قبــول وتعهــد بنــك الكويــت 

الوطنــى بــأن يكــون ترتيــب ســداد القــرض للبنــك فــى حالــة التصفيــة تاليــاً لحقــوق المودعيــن والدائنيــن ، و يتعهــد البنــك بســداد كامــل قيمــة القــرض فــى تاريــخ االســتحقاق. 
 جـ -  معامالت مع شركة الوطنى كابيتاللتكوين وادارة محافظ االوراق المالية وادارة صناديق االستثمار  )ش . م . م ( :

د- بلــغ مــا يتقاضــاه العشــرون أصحــاب المكافــآت والمرتبــات األكبــر فــى البنــك مجتمعيــن مبلــغ 33.680  ألــف جنيــه مصرىفــي 31 ديســمبر 2020 مقابــل 29.259 ألــف جنيــه مصــرى فــي 31 ديســمبر 2019 والمتوســط الشــهرى 
2.807 ألــف جنيــه مصــرى مقابــل 2.438 ألــف جنيــه مصــرى فــي 31 ديســمبر 2019.

ب- القرض المساند قرض بنك الكويت الوطنى:

 حركة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة:

15- أدوات المشتقات المالية 
 المشتقات

    يقوم البنك باستخدام أدوات المشتقات التالية ألغراض التغطية ولغير أغراض التغطية :
- تمثــل عقــود العملــة اآلجلــة Forward ارتباطــات لشــراء عمــالت أجنبيــة ومحليــة ، بمــا فــي ذلــك الجــزء غيــر المنفــذ مــن المعامــالت الفوريــة ، وتمثــل العقــود المســتقبلية Future للعمــالت األجنبيــة و/أو معــدالت العائــد التزامــات تعاقديــة الســتالم أو دفــع مبلــغ بالصافــي علــى أســاس التغيــرات فــي 

أســعار الصــرف ومعــدالت العائــد و/أو لشــراء أو بيــع عملــة أجنبيــة أو أداة ماليــة فــي تاريــخ مســتقبلي بســعر تعاقــدي محــدد فــي ســوق ماليــة نشــطة .
 ويعتبــر خطــر االئتمــان للبنــك ضئيــالً ، وتمثــل اتفاقيــات العائــد اآلجلــة عقــود أســعار عائــد مســتقبلية يتــم التفــاوض عليهــا لــكل حالــة علــى حــدة ، وتتطلــب تلــك االتفاقيــات التســوية النقديــة فــي تاريــخ مســتقبلي للفــرق بيــن ســعر العائــد المتعاقــد عليــه وســعر العائــد الجــاري فــي الســوق وعلــى أســاس 

ــغ تعاقــدي / افتراضــي Nominal Value متفــق عليــه . مبل
- تمثــل عقــود مبادلــة العملــة و/أو العائــد ارتباطــات التبــادل مجموعــة مــن التدفقــات النقديــة األخــرى ، وينتــج عــن تلــك العقــود تبــادل العمــالت أو معــدالت العائــد )معــدل ثابــت بمعــدل متغيــر مثــالً( أو كل ذلــك معــاً )أي عقــود مبادلــة عوائــد وعمــالت( ، وال يتــم التبــادل الفعلــي للمبالــغ التعاقديــة 

إال فــي بعــض عقــود مبادلــة العمــالت .
 ويتمثــل خطــر االئتمــان للبنــك فــي التكلفــة المحتملــة الســتبدال عقــود المبــادالت إذا أخفقــت األطــراف األخــرى فــي أداء التزاماتهــا . ويتــم مراقبــة ذلــك الخطــر بصفــة مســتمرة بالمقارنــة بالقيمــة العادلــة وبنســبة مــن المبالــغ التعاقديــة . وللرقابــة علــى خطــر االئتمــان القائــم . ويقــوم البنــك بتقييــم 

األطــراف األخــرى بــذات األســاليب المســتخدمة فــي أنشــطة اإلقــراض .
- تمثــل عقــود خيــارات )Option( العملــة األجنبيــة و/أو معــدالت العائــد ترتيبــات تعاقديــة يمنــح بموجبهــا البائــع )المصــدر( للمشــتري )المحتفــظ( الحــق وليــس االلتــزام ، إمــا لشــراء )خيــار شــراء( أو لبيــع )خيــار بيــع( ، فــي يــوم محــدد أو خــالل فتــرة محــددة لمبلــغ معيــن مــن العملــة األجنبيــة أو 
أداة ماليــة بســعر محــدد مســبقاً . ويتســلم البائــع عمولــة مــن المشــتري لقــاء قبولــه لخطــر العملــة األجنبيــة أو معــدل العائــد . وتكــون عقــود الخيــارات إمــا متداولــة فــي الســوق أو تفاوضيــة بيــن البنــك وأحــد العمــالء )خــارج المقصــورة( . ويتعــرض البنــك لخطــر االئتمــان مــن عقــود الخيــار المشــتراة فقــط 

فــي حــدود القيمــة الدفتريــة التــي تمثــل قيمتهــا العادلــة .
- تعد المبالغ التعاقدية لبعض األنواع من األدوات المالية أساساً للمقارنة مع األدوات المالية المعترف بها في الميزانية ، ولكن ال توفر الضرورة مؤشراً عن مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية أو القيمة العادلة الحالية لألدوات ، ولذلك ال تعكس هذه المبالغ خطر االئتمان أو خطر السعر .

 وتصبــح المشــتقات لصالــح البنــك )أصــوالً( أو غيــر صالحــه )التزامــات( نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الصــرف أو معــدالت العائــد المرتبطــة بتلــك المشــتقات ، ويمكــن أن يتذبــذب مــن وقــت ألخــر إجمالــي المبالــغ التعاقديــة / االفتراضيــة للمشــتقات الماليــة القائمــة وكذلــك المــدى الــذي تكــون فيــه المشــتقات 
لصالــح أو لغيــر صالــح البنــك وإجمالــي القيــم العادلــة لألصــول وااللتزامــات مــن المشــتقات الماليــة . 

وتتمثل المشتقات فىااللتزام المبين فى الجدول التالى :

- جميع االستثمارات المالية في أدوات الدين تقع في المستوي الثاني من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

باأللف جنيه مصرى

 تحليل حركة مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للقروض والتسهيالت للعمالء
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

*وفقا إليضاح رقم )23- ب المعامالت مع اطراف ذوى عالقة ( البند يتمثل فى قرض مساند من بنك الكويت الوطنى .

*يتضمن رصيد مخصص االلتزامات العرضية مبلغ 3.334 ألف جم تمثل مخصص خسائر اضمحالل لبعض البنوك فى تاريخ الميزانية.

فى ٣١ديسمبر٢٠٢٠

فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

بااللف جنيه مصري

بااللف جنيه مصري

إخطار أول
يتشــرف مجلــس إدارة بنــك الكويــت الوطنــي – مصــر بدعــوة الســادة المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة للبنــك المقــرر عقــده يــوم الخميــس الموافــق 18 مــارس 

2021 الســاعة الثالثــة عصــراً وذلــك بمقــر اإلدارة العامــة للبنــك بالقطعــة رقــم ۱55 – القطــاع األول – مركــز المدينــة – شــارع التســعين -القاهــرة الجديــدة

تقرير مجلس اإلدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.. 1
تقرير السادة مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.. 2
التصديق على القوائم المالية للبنك ومقترح مشروع توزيع األرباح وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإخالء مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.. 3
تحديد والموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.. 4
تحديد قيمة بدالت السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية اللجان عن عام 2021.. 5
الترخيص لمجلس اإلدارة بالتبرع فيما يزيد على ألف جنية مصرى وتقرير حدوده اإلجمالية خالل السنة المالية 2021 واعتماد التبرعات التي تمت خالل عام 2020.. 6
تعيين السادة مراقبا حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي فى 2021/12/31.. 7
الموافقــة علــى اســتخدام جــزء مــن األربــاح المحتجــزة وفقــاً للقوائــم الماليــة للبنــك عــن الســنة الماليــة  المنتهيــة فــي 2020/12/31 فــي تمويــل زيــادة رأس المــال المصــدر . 8

والمدفــوع رهنــاً بموافقــة البنــك المركــزي المصــري والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى الزيــادة.
اعتماد تعيين عضوين غير تنفيذيين جديدين بمجلس اإلدارة رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.. 9

أوالً: فــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب القانوني)حضــور مســاهمون يمثلــون 25% مــن رأس المــال( الــالزم لصحــة االجتمــاع يؤجــل االجتمــاع لمــدة ســاعة فــي نفــس المــكان ويعتبــر 
هــذا االجتمــاع صحيحــاً أيــا كان عــدد األســهم الممثلــة فيــه.

ثانيــاً: لــكل مســاهم حــق حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة بطريــق األصالــة أو إنابــة مســاهم آخــر عنــه مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة ويشــترط لصحــة اإلنابــة أن تكــون ثابتــة 
بتوكيــل كتابــي معتمــد.

ثالثــاً: أيــة أســئلة تتعلــق بالموضوعــات المعروضــة علــى الجمعيــة العامــة للبنــك يتعيــن تقديمهــا كتابــة الــى القطــاع المالــي بــاإلدارة العامــة للبنــك بالــدور الثالــث بالبريــد 
المســجل أو باليــد مقابــل ايصــال وذلــك قبــل تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة بثالثــة أيــام علــى األقــل وتقتصــر المناقشــة فــي الجمعيــة علــى الموضوعــات المدرجــة 

بجــدول األعمــال فقــط.
ــاإلدارة العامــة للبنــك فــي ۱55 – القطــاع األول – مركــز  ــاء الحفــظ ب ــى المســاهمين الراغبيــن فــي حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للبنــك ان يودعــوا لــدى ادارة أمن رابعــاً: عل
المدينــة – القاهــرة الجديــدة كشــف حســاب باســهم البنــك التــي يمتلكهــا كالً منهــم صــادراً ومعتمــداً مــن إحــدى ادارات أمنــاء حفــظ األوراق الماليــة ومرفقــاً بــه شــهادة بتجميــد 

رصيــد األســهم لحيــن انفضــاض الجمعيــة العامــة للبنــك وذلــك قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة بثالثــة أيــام علــى األقــل.
خامســاً: يمكــن للمســاهمين االطــالع علــى الكشــوف التفصيليــة والمســتندات المشــار اليهــا فــي المــواد 219 ، 220 ، 221 ، 228 مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون ۱59 لســنة ۱98۱ 

وفقــاً للمواعيــد المقــررة بالمــواد المذكــورة وذلــك بالقطــاع المالــي فــي ســاعات العمــل الرســمية. 
سادساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية للبنك باالغلبية المطلقه لعدد االصوات المقررة لألسهم الممثلة في االجتماع. 

سابعاً: حضور االجتماع مقصوراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين.
ملحوظة هامة: حرصاً على سالمتكم، سيتم خالل االجتماع مراعاة قواعد التباعد االجتماعى بين الحاضرين وااللتزام باإلجراءات اإلحترازية فى مواجهة فيروس كوفيد 19.

يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على األقل إلثبات حضوركم وشخصياتكم وتوكيالتكم.
والله ولى التوفيق

* طبقا للمادة 178 من قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 بإستقطاع مبلغ ال يزيد علي )1%( من صافي األرباح السنوية القابلة للتوزيع لصالح صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفي .


