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راجعةالمتضامنون للمحاسبة و الم   EY
و إستشاريون محاسبون قانونيون   

  MAZARS مصطفي شوقي 

 محاسبون قانونيون ومستشارون

  

 ربنك كريدى أجريكول ـ مص
 (شركة مساهمة مصرية)

 و شركته التابعة
 المجمعةالقوائم المالية 

المنتهية في المالية فترةال عن  
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  وتقرير الفحص المحدود عليها
 ------------ 
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متممة للقوائم المالية وتقرأ معها ٤١الي ١من رقم  المرفقة *   اإليضاحات  

 

 

 

  ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهية فى المالية  فترةالعن   - قائمة الدخل المجمعة

              

    في المنتهية فترةعن ال     

    ٢٠٢٠/٣/٣١   ٣١/٣/٢٠٢١   رقم    

    جنيه مصريالف    جنيه مصريالف     

             

 ٦ عائد القروض واإليرادات المشابهة
 

١٬٣٦٦٬٦١١  ١٬٢٥٧٬٨٠٧   
   (٦١٣٬٥٣٦)  (٥٥٢٬٦٦٤)   ٦ تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

   ٧٥٣٬٠٧٥  ٧٠٥٬١٤٣    صافى الدخل من العائد
           

   ١٩٨٬٧٣٩  ٢١٨٬٤٣١   ٧ إيرادات األتعاب والعموالت
   (٦٦٬٣٣١)  (٧٤٬٨٧٨)   ٧ مصروفات األتعاب والعموالت

   ١٣٢٬٤٠٨  ١٤٣٬٥٥٣    صافى الدخل من األتعاب والعموالت
           

   ٥٧٬٥٧٨  ٧٣٬٤٦٤   ٩ المتاجرة صافى دخل
   ٧٬٤٨٥  ٣٬٨٧١   ١٠ أرباح االستثمارات المالية

   (٢٩٬٩٦٨)  (١٢٦٬٠٢١)   ١١ (عبء) االضمحالل عن خسائر االئتمان
   (٣٣٢٬٧٥٢)  (٣٤٦٬٥٦٠)   ١٢ مصروفات إدارية

   ٥٬٣٩٥  ٩٣٬٢١٤   ١٣ (مصروفات) تشغيل أخري 
   ٥٩٣٬٢٢١  ٥٤٦٬٦٦٤    الضرائبقبل  فترةصافي أرباح ال

         
   (١٥٣٬٢٥٥)  (١٦٨٬١٣٨)   ١٤ مصروفات ضرائب الدخل

   ٤٣٩٬٩٦٦  ٣٧٨٬٥٢٦    فترةصافى  أرباح  ال

         

   ٤٣٩٬٩٦٦  ٣٧٨٬٥٢٦     نصيب الشركة األم

   -    -     حقوق األقلية

     ٤٣٩٬٩٦٦  ٣٧٨٬٥٢٦   



  
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ -المستقلة  القوائم المالية   

 

- ٦ - 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متممة للقوائم المالية وتقرأ معها ٤١الي  ١*   اإليضاحات المرفقة من رقم 
  

 
 
 ٢٠٢١مارس  ٣١المالية المنتهية فى  فترةعن ال جمعةالم االخر ائمة الدخل الشاملق   

        

    المنتهية في فترةعن ال 

  ٢٠٢٠/٣/٣١   ٣١/٣/٢٠٢١    

    جنيه مصريالف    جنيه مصريالف  

       

فترةح  الصافى  أربا  ٤٣٩٬٩٦٦  ٣٧٨٬٥٢٦   
      بنود يتم إعادة تبويبها في األرباح أو الخسائر :

صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل األخر
(٢٠٬٣٢٤)  (١٠٤٬٦٤٨)  

 
الدخل  الخسائر األئتمانية المتوقعة  ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل

  الشامل األخر
(٨٬٩٤١)  ٤٬٠٤٣  

 
فروق تقييم عمالت أجنبية  ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

  الشامل األخر
(٥٧)  (٦٥٤)  

 
       
   (١٠١٬٢٥٩)  (٢٩٬٣٢٢) فترةإجمالي  بنود الدخل الشامل األخر لل  

       
 فترةإجمالي الدخل الشامل لل

 ٣٣٨٬٧٠٧  ٣٤٩٬٢٠٤  
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غ ة ال عة قائ ة ال ل ق ال ةالع   - فى حق ة ف ال ة في   ال ه  ٢٠٢١مارس  ٣١ال

متممة للقوائم المالية وتقرأ معها ٤١الي  ١*   اإليضاحات المرفقة من رقم 

٣١/٣/٢٠٢٠   
راس المال 

 المدفوع
  ارباح محتجزة  االحتياطيات 

نصيب الشركة 
  األم

  
حقوق الحصص 
  غير المسيطرة

 االجمالى  

 الف جنيه مصري    الف جنيه مصري    الف جنيه مصري   الف جنيه مصري   الف جنيه مصري   الف جنيه مصري   

قبل التوزيعات (المعدل)  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في    ٧٬١٨١٬١٥٥  ١٧  ٧٬١٨١٬١٣٨  ٥٬٠٣٢٬٧١٢  ٩٠٤٬٧٥٨  ١٬٢٤٣٬٦٦٨ 

 (١٬٢٨٨٬٢٦٣)  (١)  (١٬٢٨٨٬٢٦٢)  (١٬٢٨٨٬٢٦٢)  -  -  ٢٠١٩عام  االرباح الموزعة عن

 -  -  -  (٢٣٧)  ٢٣٧  -  المحول الى االحتياطي الرأسمالي

 -  -  -  (١١٨٬٤٠٩)  ١١٨٬٤٠٩  -   المحول الى االحتياطي القانوني

 -  -  -  (٥٣٥)  ٥٣٥  -   المحول الى احتياطى المخاطر البنكية العام  

 ٥٬٨٩٢٬٨٩٢  ١٦  ٥٬٨٩٢٬٨٧٦  ٣٬٦٢٥٬٢٦٩  ١٬٠٢٣٬٩٣٩  ١٬٢٤٣٬٦٦٨   بعد التوزيعات ٢٠٢٠يناير  ١ى الرصيد ف

 (١٠١٬٢٥٩)  -  (١٠١٬٢٥٩)  -  (١٠١٬٢٥٩)  -   بنود الدخل الشاملصافي التغير في 

 ٤٣٩٬٩٦٦  -  ٤٣٩٬٩٦٦  ٤٣٩٬٩٦٦  -  -  الفترة   المالية  أرباح 

 ٦٬٢٣١٬٥٩٩  ١٦  ٦٬٢٣١٬٥٨٣  ٤٬٠٦٥٬٢٣٥  ٩٢٢٬٦٨٠  ١٬٢٤٣٬٦٦٨  ٢٠٢٠مارس  ٣١الرصيد فى 

              

٣١/٣/٢٠٢١   
راس المال 

 المدفوع
  ارباح محتجزة  االحتياطيات 

نصيب الشركة 
  األم

  
حقوق الحصص 
  غير المسيطرة

 االجمالى  

 الف جنيه مصري    الف جنيه مصري    الف جنيه مصري   الف جنيه مصري   الف جنيه مصري   الف جنيه مصري   

قبل التوزيعات   ١٢٢٠يناير  ١الرصيد في    ٧٬٢٣٤٬٥٨٢  ١٧  ٧٬٢٣٤٬٥٦٥  ٤٬٩٩٦٬٥٣٣  ٩٩٤٬٣٦٤  ١٬٢٤٣٬٦٦٨ 

 (١٣٢٬٧٠٩)  (١)  (١٣٢٬٧٠٨)  (١٣٢٬٧٠٨)  -  -  ٢٠٢٠االرباح الموزعة عن عام 

 -  -  -  (١٬١١٦)  ١٬١١٦  -  المحول الى االحتياطي الرأسمالي

 -  -  -  (٤٨٬١٠١)  ٤٨٬١٠١  -   لى االحتياطي القانونيالمحول ا
 -  -  -  (٥٣٥)  ٥٣٥  -  المحول الى احتياطى المخاطر البنكية العام  

 -  -  -  (٤٬٢٢٩)  ٤٬٢٢٩  -   ٤٧إحتياطي تطبيق معيار   

 (١٣٬٦٣٨)  -  (١٣٬٦٣٨)  (١٣٬٦٣٨)  -  -   صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفي  

 ٧٬٠٨٨٬٢٣٥  ١٦  ٧٬٠٨٨٬٢١٩  ٤٬٧٩٦٬٢٠٦  ١٬٠٤٨٬٣٤٥  ١٬٢٤٣٬٦٦٨   بعد التوزيعات ٢٠٢١يناير  ١فى  الرصيد

 (٢٩٬٣٢٢)  -  (٢٩٬٣٢٢)  -  (٢٩٬٣٢٢)  -   بنود الدخل الشاملصافي التغير في 

 ٣٧٨٬٥٢٦  -  ٣٧٨٬٥٢٦  ٣٧٨٬٥٢٦  -  -  المالية   فترةال  أرباح 

 ٧٬٤٣٧٬٤٣٩  ١٦  ٧٬٤٣٧٬٤٢٣  ٥٬١٧٤٬٧٣٢  ١٬٠١٩٬٠٢٣  ١٬٢٤٣٬٦٦٨  ٢٠٢١مارس  ٣١الرصيد فى 
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 متممة للقوائم المالية وتقرأ معها ٤١الي  ١*   اإليضاحات المرفقة من رقم 
 

 
 

 

  ٢٠٢١مارس  ٣١المالية المنتهية فى  فترةالعن   - قائمة التدفقات النقدية المجمعة
 

 
 المنتهية في المالية فترةالعن   

 ٣١/٣/٢٠٢٠   ٣١/٣/٢٠٢١  رقم  أنشطة التشغيل التدفقات النقدية من
  

 

 جنيه مصريالف    جنيه مصري الف  

 ٥٩٣٬٢٢١  ٥٤٦٬٦٦٤   قبل  الضرائب فترةصافى ارباح ال
      تعديالت لتسوية األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

هالك   ٢٨٬٧٥٥  ٣٣٬٥١٣   إهالك وس
ء  ائ /ع الل ع خ ان (رد)  أض  ٢٩٬٩٦٨  ١٢٦٬٠٢١  ١١  االئ

ات االخ  ء ال  (٣٬٩٩١)  (١٦٬٥٧٤)  ٣٠ ع
وض الف م الق ات  م م ال ٠٣  ال   (١٣٩)  - 

هالك خ ارات  اس املاس خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة   (٢٢٬٢٨١)  (١٦٬٩٥١)  ٢١  م
الت األج الع ات  ة ال ةأرص ج وق ت وضف الف م الق  (٣٬٧٢٩)  (٧٦٣)    ة 

الف  ة  ارات مال ة إس الت األج الع ة  ة أرص ج وق ت ة العادلة م خالل االراحالف ال ائ ة   ٤٢٬٥١٤  ٤٬٥٢١  ٢١  وال
ائ اح وال ة العادلة م خالل األر  ال ة  ارات مال وق إعادة تق إس  ٣١٬١٨٧  ٢٬٩٤١    ف

ة /(اراح)  ل ثاب ع أص ائ ب  (١)  (٤٦٬٨٢٢)    خ
وض األخ  ة للق الت األج الع ة  وق إعادة تق أرص  (٨٬٦٤٩)  (٦٩٠)    ف

ل غ ة ال ة م أن ات امات ال ل واإلل ات فى األص غ ل ال ل ق غ اح ال  ٦٨٦٬٩٩٤  ٦٣١٬٧٢١    أر
      األلتزامات في ) النقص(الزيادة (الزيادة) النقص فى األصول و صافى

ة ل ال ال ال   ٥٦٦٬١١٧  ١٬٠١٠٬٨٢٤   ارص
ك ة ل ال  ١٦٠٬٣٧٢  ٢١٬٢٩٠    ارص

انة  و ه اخ و ا أذون خ م  (٧٥٬٤٧٢)  ٦٠٤٬٠٢٦    راق ح
ك الء وال وض للع  (٨٩٧٬٧٠٩)  ٢٤٬٩٤١    ق

افى) ال ة ( قات مال  ١٤٬٣٢٣  ٨٬٣١١    م
ل أخ أرص ة وأص ي  (١٧٣٬٩٣٨)  ٢٥٬٠٧٢    ة م

ك قة لل ة م  (١٦٢٬٢٥٧)  ٤٢٩٬٠٩٩    أرص
الء  ٦٧٥٬٢٩٨  ٢٬٣٣٩٬٤٨٢    ودائع الع
امات أخ   (١٧٧٬٢٦١)  (١٧٩٬٠٩٦)    إل

دة خل ال ائ ال  (١٢٨٬١٣٧)  (١١٧٬٧٨٤)    ض
ة ق فقات ال ة  صافى ال ات ل  ال غ ة ال  ٤٨٨٬٣٣٠  ٤٬٧٩٧٬٨٨٦    م أن

      التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
 (١٠٬٦٤٧)  (٢٧٬٤٦٢)   مدفوعات لشراء أصول ثابتة و غير ملموسة وإعداد وتجهيز الفروع

 ١  ٩٨٬٧٢٩   متحصالت من بيع أصول ثابتة
ة العادلة م  متحصالت من بيع /استرداد  استثمارات مالية بخالف أصول مالية  ائال خالل األراح وال  ٩٬١١٣٬١٥٣  ١٣٬٦٠٢٬٩٣٨ 

ائ مشتريات استثمارات مالية بخالف أصول مالية  ة العادلة م خالل األراح وال  (٩٬٤١٩٬٦٦٥)  (١٣٬٧٥٧٬٨٥٥)   ال

 (٣١٧٬١٥٨)  (٨٣٬٦٥٠)   أنشطة اإلستثمار (المستخدمة في) صافى التدفقات النقدية
      طة التمويلالتدفقات النقدية من أنش

 (٥٬٦٥٢)  (٣١٬٠٨٨)    قروض طويلة االجل
 (٢١٨٬٤٢٧)  (١٣٢٬٧٠٩)    توزيعات األرباح المدفوعة

 (٢٢٤٬٠٧٩)  (١٦٣٬٧٩٧)    أنشطة التمويل صافى التدفقات النقدية (المستخدمة في)
 (٥٢٬٩٠٧)  ٤٬٥٥٠٬٤٣٩    فترةصافى التغيرفى النقدية ومافى حكمها خالل ال

 ٧٬٤١٥٬٨٦٧  ٨٬١٥٢٬٧٧٥   فترةقدية وما فى حكمها فى أول الرصيد الن
 ٧٬٣٦٢٬٩٦٠  ١٢٬٧٠٣٬٢١٤   فترةرصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر ال
      وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى:

 ٣٬٧٠٤٬٨٧١  ٤٬١٥٩٬٨٥٩  ١٥ المصري نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى
 ٧٬٠٣٢٬٧٦٥  ١٠٬٩٣٥٬٤١٤  ١٦  أرصدة لدى البنوك

 ٦٬٨٦١٬١٧٣  ٤٬٨٤٤٬٩٢١  ١٧ أذون خزانة 
 (٢٬٤١٨٬٥٣١)  (٢٬٤٠٣٬٨٢٢)   اإللزامي االحتياطي إطار في  المركزى البنك لدى أرصدة

 (١٬١١٨٬٧٢٩)  (٩٩١٬٨٨٨)    اكثر من ثالثة شهور ودائع لدى البنوك
 (٦٬٦٩٨٬٥٨٩)  (٣٬٨٤١٬٢٧٠)   أذون خزانة  اكثر من ثالثة شهور
 ٧٬٣٦٢٬٩٦٠  ١٢٬٧٠٣٬٢١٤  ٣٥ فترةالنقدية وما فى حكمها فى أخر ال
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  ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهية في المالية  فترةااليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن ال
 

 ة ـمعلومات عام . ١
  

مصر  جمهورية داخل وخارجالتجزئة المصرفية واالستثمار والمؤسسات خدمات  مصر -أجريكول  كريدي تقدم مجموعة

  .الميزانيةدائما فى تاريخ  اً موظف ٢٥٣٢ وظف أكثر منيو فرعاً.  ٨٤التجمع الخامسمن خالل مركزه الرئيسي ب وذلكالعربية 

قع المركز الرئيسي ويفي جمهورية مصر العربية  ١٩٨١لسنة  ١٥٩ شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقمكتأسس البنك 

البنك مدرج في و محافظة القاهرة. –التجمع الخامس  –)  ١٣/  ١٢/  ١١/  ١٠/  ٩قطع ارقام (  –المنطقة السياحية  للبنك في

 لألوراق المالية. البورصة المصرية

ً  EHFCالشركة المصرية للتمويل العقارى تأسست   ١٩٨١لسنة  ١٥٩ألحكام القانون رقم  "شركة مساهمة مصرية" طبقا

والئحته التنفيذية  ١٩٩٢لسنة  ٩٥، ومع مراعاة أحكام القانون رقم ١٩٩٨) لسنة ٣والئحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم (

  والئحته التنفيذية والشركة متخصصة فى نشاط التمويل العقارى. ٢٠٠١) لسنة ١٤٨وقانون التمويل العقارى رقم (

من اجمالى رأس مال الشركة، وتتمثل القوائم المالية المجمعة  %٩٩٫٩٩سهم بنسبة ملكية  ٩٫٩٩٩٫٠٠٠تلك البنك عدد هذا ويم

  فى القوائم المالية للبنك وشركته التابعة (يطلق عليهم معاً المجموعة).

  ٢٠٢١ مايو ١١ اإلدارة في تم إعتماد القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس 

 ت المحاسبيةلخص السياسامُ  . ٢
 

م  المتبعةفيما يلي أهم السياسات المحاسبية  د ت ة.  وق وائم المالي ذه الق داد ه اعفي إع ل السنوات  إتب ات لك ذه السياسات بثب ه

  .المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك

 أسس إعداد القوائم المالية 

نك المركزي المصر ي المعتمدة من مجلس إدارته بتار يخ وفقًاً لتعليمات الب جمعةيتم إعداد هذه القوائم المالية الم     

) ٩( وكذا وفقا لتعليمات إعداد القوائم المالية للبنوك طبقا  لمتطلبات المعيار الدولي للتقار ير المالية ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦

٢٠١٩فبراير  ٢٦يخ  ة من البنك المركزي المصر ي بتار" األدوات المالية" الصادر  .    

ته التابعة طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري ، وقد تم تجميع كك أيضا القوائم المالية المجمعة للبنك و شرو أعد البن

ت التى للبنك فيها ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أكثر كايا في القوائم المالية المجمعة و هي الشركلالتابعة تجميعا  كاتالشر

ة على السيطرة على السياسات المالية و التشغيلية للشركة التابعة بصرف النظر عن من نصف حقوق التصويت أو لديه القدر

ت تابعة كانوعية النشاط ، و يمكن الحصول على القوائم المالية المجمعة للبنك من إدارة البنك و يتم عرض االستثمارات فى شر

ناقصا خسائر االضمحالل كلفةو شقيقة فى القوائم المالية المستقلة للبنك و معالجتها محاسبيا بالت .   

حتى  ٢٠٢١مارس  ٣١المالية المنتهية في  فترةوتقرأ القوائم المالية المستقلة للبنك مع قوائمه المالية المجمعة ، كما في و عن ال

.ملكيته وقملة عن المركز المالي للبنك و عن نتائج أعماله و تدفقاته النقدية و التغيرات في حقكايمكن الحصول على معلومات   
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 التغيرات في السياسات المحاسبية: 

خ  ٢٠١٩اعتبارا من أول يناير  ر  ٢٦قام البنك بتطبيق تعليمات البنك المركزي المصري الصادرة بتار ي ة  ٢٠١٩فبراي والخاص

ة دولي للتقاريرالمالي ة"٩( بإعداد القوائم المالية للبنوك وفقا لمتطلبات المعيار ال رات  ) " األدوات المالي ي ملخص للتغي ا يل ؛ وفيم

 الرئيسية في السياسات المحاسبية للبنك الناتجة عن تطبيق تلك التعليمات .

 تصنيف األصول المالية وااللتزامات المالية: 

فة المستهلكة ، أو القيمة العادلة من خالل الدخل كلعند االعتراف األولي ، يتم تصنيف األصول المالية على أنها مصنفة بالت

 لشامل األخر أو القيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر . ا

 ويتم تصنيف األصول المالية طبقا لنموذج األعمال الذي تدار به تلك األصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية . 

 عادلة من خالل االرباح والخسائر: المستهلكة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يقاس بالقيمة ال كلفةويتم قياس األصل المالي بالت

 .يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية •

ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ  •

  األصلي مستحق السداد.

ويتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر فقط في حال استوفت الشرطين التاليين ولم تقاس 

  .بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

  .األصول المالية يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يكون هدفه قد تحقق من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع •

ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ  •

 األصلي مستحق السداد . 

التغيرات الالحقة  عند االعتراف األولي باالستثمار في األسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة ، يجوز للبنك ان يختار بال رجعة قياس

 في القيمة العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخر. يتم إجراء هذا االختيار على أساس  استثمار على حده. 

 يتم تصنيف جميع األصول المالية األخرى على أنها مصنفة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر. 

 كلفةللبنك أن يحدد بال رجعه أصال ماليا يلبي المتطلبات التي سيتم قياسها بالت باإلضافة إلى ذلك ، عند االعتراف األولي ، يمكن

المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ، على أنه بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر، في حال أن 

  التي قد تنشأ خالفا لذلك. كبير حالة عدم التطابق المحاسبي  كلالقيام بذلك سيلغي أو يخفض بش

  قييم نموذج العمل: ت

يقوم البنك بإجراء تقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصل على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس على 

  أفضل وجه طر يقة إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة.

 تشمل المعلومات التي يتم النظر فيها:   

ألهداف المعلنة للمحفظة وألية عمل تلك السياسات من الناحية العملية. وخصوصا لمعرفة ما إذا السياسات وا •

نت استراتيجية اإلدارة تركز على كسب إيرادات الفوائد التعاقدية أو مطابقة مدة األصول المالية مع مدة كا

 الل بيع األصول ؛  االلتزامات المالية التي تمول تلك األصول أو تحقيق التدفقات النقدية من خ

 كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقرير بهذا الشأن إلى إدارة البنك   •
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المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال واألصول المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا وكيفية إدارة  •
 هذه المخاطر  

ذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات عدد صفقات وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة ،واسباب ه •

في المستقبل. ومع ذلك ، ال يتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بش منفصل بل اعتبارها جزءا 

 من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للبنك إلدارة األصول المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية . 

المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من  يتم قياس األصول

غير محتقظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية فقط وغير محتفظ بها لتحصيل  خالل االرباح والخسائرألنها

  التدفقات النقدية التعاقدية مع بيع األصول المالية. 

  نت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد دفعات للمبلغ األصلي والفائدة:   كام ما إذا تقيي  

ألغراض هذا التقييم ، يتم تعريف المبلغ األصلي على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. يتم 

طر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي تحت تعريف الفائدة على أنها المقابل المادي للقيمة الزمنية للنقود وللمخا

ليف كاالسداد خالل فترة زمنية معينة ولمخاطر وت ليف اإلقراض األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والت

 اإلدارية) ، وكذلك هامش الر بح. 

لفائدة ، فإن البنك يأخذ نت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات للمبلغ األصلي واكافي إطار تقييم ما إذا 

ن األصل المالي يحتوي على شروط تعاقدية قد كابعين االعتبار الشروط التعاقدية لألداة. وهذا يشمل تقييم معا إذا 

  تغير وقت ومبلغ التدفقات النقدية التعاقدية باعتبار أن ذلك لن يستوفي هذا الشرط .

  اضمحالل قيمة األصول المالية:  

"  نموذج ٢٠١٩فبراير  ٢٦" طبقا لتعليمات البنك المركزي الصادرة بتار يخ  ٩الدولي للتقارير المالية رقم يستبدل المعيار 

بنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة كما  ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦الخسارة المحققة الوارد بتعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 

فة األصول المالية باإلضافة إلى بعض ارتباطات وتعهدات القروض وعقود كا ينطبق نموذج االضمحالل في القيمة الجديد على

  .الضمانات المالية

ن الوضع عليه كا يتم االعتراف بخسائر االئتمان بصورة مبكرة اكثر مما ، ٩بموجب المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم 

٨٢٠٠ديسمبر  ١٦بموجب تعليمات البنك المركزي الصادرة بتار يخ  .  

فة المستهلكة وأدوات كليطبق البنك منهجا من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من األصول المالية المثبتة بالت

الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. تقوم األصول باالنتقال بين المراحل الثالث التالية استنادا إلى التغير في 

 منذ االعتراف األولي بها.جودة االئتمان 
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 شهرا  ١٢المرحلة االولى : خسارة االئتمان المتوقعة على مدى  

تتضمن المرحلة األولى االصول المالية عند االعتراف األولي والتي ال تنطوي على زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ 

 سبيا.  االعتراف األولي أو التي تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة ن

شهرا وتحتسب الفائدة على إجمالي القيمة الدفترية  ١٢بالنسبة لهذه األصول ، يتم االعتراف بخسائر ائتمانية متوقعة على مدى 

شهرا هي الخسائراالئتمانية المتوقعة التي قد  ١٢لألصول ( بدون خصم مخصص االئتمان).خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 شهرا بعد تاريخ القوائم المالية  .  ١٢حتملة خالل تنتج من حاالت إخفاق م

 مع عدم اضمحالل قيمة االئتمان   –المرحلة الثانية: خسارة االئتمان المتوقعة على مدي الحياة 

تتضمن المرحلة الثانية األصول المالية التي بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ولكن ال يوجد دليل 

وعي على اضمحالل القيمة. يتم االعتراف بخسائر ائتمان متوقعة على مدة الحياة لتلك األصول ولكن يستمر احتساب موض

الفائدة على إجمالي القيمة الدفترية لألصول. خسارة االئتمان المتوقعة على مدي الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة 

 ى مدى العمر المتوقع لألداة المالية . من جميع حاالت االخفاق الممكنة عل

 اضمحالل قيمة االئتمان   –المرحلة الثالثة: خسارة االئتمان المتوقعة على مدى الحياة 

تتضمن المرحلة الثالثة األصول المالية التي يوجد بها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تار يخ القوائم المالية ؛ بالنسبة 

 عتراف بخسائر ائتمان متوقعة على مدى الحياة. لهذه األصول يتم اال

 أسس التجميع 

  الشركات التابعة  

ى  تحكم ف ى ال درة عل ة الق ك المجموع ى تمتل ة) الت ك المنشآت ذات األغراض الخاص ى ذل ا ف ى المنشآت (بم الشركات التابعة ه

وق  ن نصف حق د ع ة تزي ار وجود سياساتها المالية والتشغيلية وعادة يكون للمجموعة حصة ملكي ى االعتب ذ ف التصويت. ويؤخ

ى  درة عل ة الق وتأثير حقوق التصويت المستقبلية التى يمكن ممارستها أو تحويلها فى الوقت الحالى عند تقييم ما إذا كان للمجموع

تم السيطرة على المنشأة األخرى. ويتم تجميع الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذى تنتقل فيه السيطرة إلى المجم ا ي ة. كم وع

  استبعادها من التجميع من التاريخ الذى تنتهى فيه السيطرة.

تبعاد  ة، واس ين شركات المجموع امالت ب عند التجميع، يتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألرباح غير المحققة الناشئة عن المع

ة األ ى قيم بية الخسائر غير المحققة إال إذا كانت تقدم دليالً على وجود اضمحالل ف ر السياسات المحاس تم تغيي ل المحول. وي ص

  للشركات التابعة كلما كان ذلك ضرورياً بحيث تم ضمان تطبيق سياسات موحدة للمجموعة.

  وفيما يلى بيان الشركة التابعة المجمعة:

  الشركة المصرية للتمويل العقارى  :  اسم الشركة

  شركة مساهمة مصرية  :  الكيان القانونى

  ةمصري  :  الجنسية

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٢١  :  تاريخ االستحواذ

  تمويل عقارى  :  النشاط

  %٩٩٫٩٩  :  نسبة المساهمة
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  المعامالت مع أصحاب حقوق األقلية 

اح  تعتبر المجموعة المعامالت مع أصحاب حقوق األقلية على أنها معامالت مع أطراف خارج المجموعة. ويتم االعتراف باألرب

ل  والخسائر الناتجة عن البيع إلى ا يمث حقوق األقلية وذلك فى قائمة الدخل. وينتج عن عمليات الشراء من حقوق األقلية شهرة بم

  الفرق بين المقابل المدفوع لألسهم المقتناه والقيمة الدفترية لصافى األصول للشركة التابعة.

   الشركات الشقيقة  

أو غير مباشر نفوذاً مؤثراً عليها ولكن ال يصل إلى حد الشركات الشقيقة هي المنشآت التي يمتلك البنك بطريق مباشر      

  من حقوق التصويت. %٥٠إلى  %٢٠السيطرة، وعادة يكون للبنك حصة ملكية من 

ويتم قياس تكلفة االقتناء بالقيمة العادلة أو المقابل  ،يتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات اقتناء البنك للشركات

من أصول للشراء و/أو أدوات حقوق ملكية ُمصدرة و/أو التزامات تكبدها البنك و/أو التزامات يقبلها نيابة عن  الذى قدمه البنك

الشركة المقتناة،وذلك فى تاريخ التبادل مضافاً إليها اية تكاليف تُعزى مباشرة لعملية االقتناء، ويتم قياس صافى األصول بما فى 

القابلة للتحديد وذلك بقيمتها العادلة في تاريخ االقتناء، بغض النظر عن وجود أية حقوق لألقلية ذلك االلتزامات المحتملة المقتناة 

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

 ة في قائمة الدخل ضمن بند ايرادات (مصروفات) تشغيل أخرى.للصافي المشار إليه، يتم تسجيل الفرق مباشر

ة التكلف ك بطريق تقلة للبن ة المس وائم المالي ي الق قيقة ف ة والش ركات التابع ن الش بة ع تم المحاس ت  ة.وي ة تثب ذه الطريق اً له وفق

ة اضمحالل في القيمة، و ة خسائراالستثمارات بتكلفة االقتناء متضمنة أية شهرة ويخصم منها أي ي قائم اح ف ات األرب تثبت توزيع

  .األرباح وثبوت حق البنك في تحصيلها هذهالدخل عند اعتماد توزيع 

   التقارير القطاعية  

ك  ن تل ف ع افع تختل م بمخاطر ومن ديم منتجات أو خدمات تتس ة بتق ات المرتبط ول والعملي ن األص قطاع النشاط هو مجموعة م

اطر المرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى. والقطاع ا م بمخ دة تتس لجغرافي يرتبط بتقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة اقتصادية واح

  ة.تعمل في بيئة اقتصادية مختلف جغرافيةومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات 

  ترجمة العمالت األجنبية 

 ملة التعامل والعرضع  

 امل والعرض للبنك و الشركة التابعه.يتم عرض القوائم المالية للمجموعة  بالجنيه المصري وهو عملة التع

  المعامالت و األرصدة بالعمالت األجنبية  

تُمسك حسابات المجموعة بالجنيه المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى على أساس أسعار الصرف السارية فى تاريخ  

لعمالت األخرى على أساس أسعار الصرف تنفيذ المعاملة، ويتم ترجمة أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية با

السارية فى ذلك التاريخ، ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة 

  عن التقييم ضمن البنود التالية:

 .صافى دخل المتاجرة من األصول وااللتزامات بغرض المتاجرة 

 االستثمار لصافي مؤهلة تغطية بصفة او النقدية للتدفقات مؤهلة تغطية بصفة المالية شتقاتللم الملكية حقوق. 

 .إيرادات (مصروفات) تشغيل أخري بالنسبة لباقي البنود 
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ة للب   تثمارات متاح ة المصنفة اس العمالت األجنبي ة ب ع يتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدي ي

ن )  ألداة (أدوات دي تهلكة ل ة الُمس ي التكلف رات ف يم نتجت عن التغي روق تقي ين ف ا ب رف م ر أسعار الص ن تغي ت ع روق نتج وف

ألداة،  ة ل ي السارية وفروق نتجت عن تغير القيمة العادل التغيرات ف ة ب ة المتعلق روق الترجم دخل بف ة ال ي قائم راف ف تم االعت وي

رادات ضمن عائد ال التكلفة الُمستهلكة د إي ي بن ر أسعار الصرف ف ة بتغي ة المتعلق روق الترجم ابهة وبف رادات المش روض واإلي ق

ة  (مصروفات) تشغيل أخرى، وق الملكي راف ضمن حق تم االعت روق وي ة بف ي القيم ر ف ةالتغي ة / (إحت  العادل ة العادل اطى القيم ي

  .استثمارات مالية متاحة للبيع)

ل تتضمن فروق الترجمة الناتجة ع      ة مث ة العادل ر القيم ن تغي ة ع ائر الناتج اح والخس ة األرب ن البنود غير ذات الطبيعة النقدي

 أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، ويتم االعتراف بفروق الترجمة الناتجة عن أدوات

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

 األصول المالية  

فة المستهلكة ، أصول مالية بالقيمة كلأصول مالية يتم قياسها بالت ( يقوم البنك بتبويب أصوله المالية بين المجموعات التالية

عام  كل. ويستند التصنيف بش)لخسائرالعادلة من خالل الدخل الشامل االخر، أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االر باح وا

  الى نموذج االعمال الذي تدار به االصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية.

 : المستهلكة تكلفةاألصول المالية بال

 يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال لألصول المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

ذج األعمال هو االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية المتمثلة في اصل مبلغ االستثمار الهدف من نمو

  والعوائد.

  البيع هو حدث عرضي استثنائي بالنسبة لهدف هذا  النموذج وبالشر وط الواردة في المعيار المتمثلة في:   

   .داة الماليةوجود تدهور في القدرة االئتمانية لمصدر اال -

   .أقل مبيعات من حيث الدورية والقيمة -

  .أن تتم عملية توثيق واضحة ومعتمدة لمبررات عملية بيع ومدى توافقها مع متطلبات المعيار -

 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر: 

  تفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال لألصول المالية المح

  مالن لتحقيق هدف النموذج.كا من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع يتكال

  مبيعات مرتفعة من حيث الدورية والقيمة بالمقارنة مع نموذج أعمال المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

 العادلة من خالل االرباح والخسائر: األصول المالية بالقيمة 

يم  ة ، تعظ ة العادل ى أساس القيم ة عل يحتفظ باألصل المالي ضمن نماذج أعمال أخرى تتضمن المتاجرة ، إدارة االصول المالي

  التدفقات النقدية عن طريق البيع. 

ة هدف نموذج األعمال ليس االحتفاظ باألصل المالي لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدي دفقات النقدي ه لتحصيل الت ة أو المحتفظ ب

  التعاقدية والبيع. 

  تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حدث عرضي بالنسبة لهدف النموذج. 

  



  
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ -المستقلة  القوائم المالية     

 

- ١٥ - 

  وتتمثل خصائص نموذج االعمال فيما يلي: 

 ة مجموعة من االنشطة مصممة الستخراج مخرجات محددة. كلهي -

 مخرجات) .   –نشطة ا –مل لنشاط محدد ( مدخالت كا يمثل اطار -

 يمكن أن يتضمن نموذج االعمال الواحد نماذج اعمال فرعية.  -

  : يتم تبويب األصول المالية عند نشأتها على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر في الحاالت التالية

ى أنه بغرض المتاجرة فى الوقت الذى يتم فيه عندما يقلل ذلك تضارب القياس الذى قد ينشأ إذا تم معالجة المشتق ذو العالقة عل ▪
  .تقييم األداة المالية محل المشتق بالتكلفة الُمستهلكة بالنسبة للقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء وأدوات الدين الُمصدرة

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

  .خالل األرباح والخسائر

ات الضمنية التي تؤثر بشدة على األدوات المالية، مثل أدوات الدين المحتفظ بها، التي تحتوي على واحد أو أكثر من المشتق ▪
  .التدفقات النقدية، فيتم تبويب تلك األدوات على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

يتم تسجيل األرباح و الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية التي يتم إدارتها باالرتباط مع أصول أو  ▪
   ." مبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر وذلك في قائمة الدخل " بند صافي دخل المتاجرة التزمات مالية

ال يتم اعادة تبويب اية مشتقة مالية من مجموعة االدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائروذلك اثناء  ▪
، كما ال يتم إعادة تبويب أية أدة مالية نقال من مجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل فترة االحتفاظ بها أو سريانها 

  .االرباح والخسائر

في جميع األحوال ال يقوم البنك بإعادة تبويب أية أداه مالية نقال الي مجموعة االدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل  ▪
 الي مجموعة األصول المالية بغرض المتاجرة.االرباح أو الخسائر أو 

 المقاصة بين األدوات المالية 

رف  الغ المعت ين المب راء المقاصة ب يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانوني قابل للنفاذ إلج

  .م األصل وتسوية االلتزام في آن واحدبها وكانت هناك النية إلجراء التسوية على أساس صافي المبالغ، أو الستال

ة  ع بالميزاني ادة البي زام بإع ع الت وكوتعرض بنود اتفاقيات شراء أذون خزانة م دي البن د أرصدة ل ع أذون  ضمن بن ات بي واتفاقي

  .ضمن بند أرصدة مستحقة للبنوكخزانة مع التزام بإعادة الشراء 

 المشتقات المالية ومحاسبة التغطية  

راف ب تم االعت تم ي ة.  وي ا العادل اً بقيمته ها الحق ادة قياس تم إع تقة، وي د المش ي عق دخول ف اريخ ال ي ت ة ف ة العادل تقات بالقيم المش

الحصـول على القيمة العادلـة من األسعـار السوقية المعلنة في األسواق النشطة، أو المعامالت السوقية الحديثة، أو أساليب التقييم 

تقات ضمن األصول إذا مثل نماذج التدفقات النقدية ا ع المش ر جمي لمخصومة ونماذج تسعير الخيارات، بحسب األحوال.  وتظه

  كانت قيمتها العادلة موجبة، أو ضمن االلتزامات إذا كانت قيمتها العادلة سالبة.

لة للتحويل الى أسهم، يتم معالجة المشتقات المالية الضمنية المشمولة في أدوات مالية أخرى، مثل خيار التحويل في السندات القاب

ك  ان ذل د األصلي وك ة بالعق ك المرتبط ون الخصائص االقتصادية والمخاطر لصيقة بتل باعتبارها  مشتقات مستقلة عندما ال تك

راف  تم االعت ة وي ة العادل تقات الضمنية بالقيم ك المش العقد غير مبوب بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.  ويتم قياس تل

التغي ارت ب منية إذا اخت تقات الض ل المش تم فص اجرة. وال ي ل المت د صافى دخ دخل ضمن بن ة ال ي قائم ة ف ة العادل ي القيم رات ف

 المجموعة تبويب العقد الُمركب بالكامل بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
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 لعادلة علي ما إذا كانت المشتقة مخصصة كأداةا تعتمد طريقة االعتراف باالرباح و الخسائر الناتجة عن قياس المشتقة بالقيمة

  تغطية وعلي طبيعة البند المغطي. ويقوم البنك االم بتخصيص بعض المشتقات كأدوات تغطية ضد المخاطر التالية:

  ).تغطية مخاطرالتقلبات في القيمة العادلة لألصول و االلتزمات المعترف بها او االرتباطات المؤكدة (تغطية القيمة العادلة

تغطية مخاطر تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة بدرجة كبيرة تنسب إلي أصل أو التزام معترف به أو تنسب إلي معاملة متنبأ بها 

  (تغطية التدفقات النقدية).

ويتم استخدام محاسبة التغطية لمعالجة المشتقات المخصصة لهذا الغرض إذا توافرت الشروط المطلوبة لتطبيقها وتتمثل في أن 

يقوم البنك عند نشأة المعاملة بالتوثيق المستندي للعالقة بين البنود المغطاة و أدوات التغطية ، وكذلك أهداف إدارة المخاطر 

واالستراتيجية من الدخول في معامالت التغطية المختلفة وبشرط أن يقوم البنك ايضا في تاريخ نشأة عالقة التغطية وكذا بصفة 

ي لقياس مدي فعالية المشتقات المستخدمة في معامالت التغطية في مقايلة التغيرات في القيمة العادلة أو مستمرة بالتوثيق المستند

 .التدفقات التقدية للبند المغطي

  تغطية القيمة العادلة 

لة وكذا يتم االعتراف فورا في قائمة الدخل بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخصصة والمؤهلة لتغطية القيمة العاد

يتم ادراج الجزء الفعال من  بالتغيرات في القيمة العادلة لألصل أو االلتزام المغطي و المنسوبة للخطر الذي يتم تغطيته.

التغيرات في القيمة العادلة لعقود مبادالت سعر العائد وكذا للبنود المغطاه بتلك العقود بقائمة الدخل ، كما يتم ادراج فرق الفوائد 

لدائنة عن عقود مبادلة سعر العائد المخصصة للتغطية وذلك ضمن بند " صافي الدخل من العائد " ويتم االعتراف المدينة وا

  دخل المتاجرة". بأثر عدم الفعالية في كافة العقود والبنود المغطاه المتعلقة بها الواردة في الفقرة السابقة ضمن "صافي

التغطية ، يتم استهالك التعديل الذي تم علي القيمة الدفترية للبند المغطي الذي يتم  وإذا لم تعد أدوات التغطية تفي بشروط محاسبة

المحاسبة عنه بطريقة التكلفة المستهلكة ، وذلك بتحميلة ضمن االرباح أو الخسائر علي مدار الفترة حتي تاريخ االستحقاق. 

  دفترية ألداة حقوق الملكية المغطاه حتي يتم استبعادها.بينما تبقي ضمن حقوق الملكية التعديالت التي اجريت علي القيمه ال

 تغطية التدفقات النقدية 

يتم االعتراف في حقوق الملكية بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية المخصصة والمؤهلة لتغطية 

قة بالجزء غير الفعال في قائمة الدخل ضمن "صافي دخل التدفقات النقدية. ويتم االعتراف علي الفور باالرباح والخسائر المتعل

ويتم ترحيل المبالغ التي تراكمت في حقوق الملكية إلي قائمة الدخل في نفس الفترات التي يكون للبند المغطي  المتاجرة".

ملة والخيارات إلي "صافي وتؤخذ االرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت الع تأثيرفيها علي االرباح والخسائر.

تفي بشرط محاسبة التغطية ، تبقي االرباح أو  التغطيةوعندما تستحق أو تباع أداة التغطية أو اذا لم تعد  دخل المتاجرة".

الخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية في ذلك الوقت ضمن حقوق الملكية ، ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل عندما يتم 

أخيراً بالمعاملة المتنبأ بها. أما إذا لم يعد من المتوقع ان تحدث المعاملة المتنبأ بها ، عندئذ يتم ترحيل االرباح  االعتراف

  والخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية علي الفور الي قائمة الدخل.  

  

  

  

  



  
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ -المستقلة  القوائم المالية     

 

- ١٧ - 

 المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية 

دخل ضمن " صاف ة ال ي قائم بة يتم االعتراف ف ة لمحاس ر المؤهل تقات غي ة للمش ة العادل ي القيم التغيرات ف اجرة " ب ي دخل المت

الل  ن خ ة م ة العادل أتها بالقيم د نش ة عن ة المبوب ن االدوات المالي دخل م دخل " صافي ال ة ال ي قائم راف ف تم االعت التغطية ، وي

ي الق ع االرباح والخسائر " وذلك باالرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات ف اط م ا باالرتب تم إدارته ي ي تقات الت ة للمش ة العادل يم

  االصول وااللتزمات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر.

   االعتراف بأرباح وخسائر اليوم األول المؤجلة 

ة الع ى القيم ل عل ل دلي د أفض ة يُع ة العادل يم بالقيم ى تُقً ألدوات الت بة ل ة بالنس اريخ المعامل ي ت ألداه ف ة ل   ادل

ة  ة العادل ى القيم اريخ عل ى ذات الت تدالل ف تم االس ان ي تلم)، إال إذا ك لم أو الُمس ل الُمس هو سعر المعاملة (أي القيمة العادلة للمقاب

ى ة ف دخل المجموع دما ت يم. وعن اذج تقي ة أو باستخدام نم ى أسواق ُمعلن امالت يستحق  لألداة إستناداً إلى أسعار المعامالت ف مع

دالت  ن أسعار أو مع دخالتها م ع م ون جمي د ال تك يم ق اذج تقي بعضها بعد فترات طويلة، يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام نم

ن  رغم م أسواق ُمعلنة ويتم االعتراف األولي بتلك األدوات المالية بسعر المعاملة، الذي يمثل أفضل مؤشر للقيمة العادلة، على ال

الفرق أن ال ائر ب اح والخس قيمة التي يتم الحصول عليها من نموذج التقييم قد تكون مختلفة.  وال يتم االعتراف في الحال في األرب

ى  درج ضمن األصول األخرى ف وم األول " وي ائر الي اح وخس بين سعر المعاملة والمبلغ الناتج من النموذج، الذي يُعرف "بأرب

  رى فى حالة الربح.حالة الخسارة أو االلتزامات األخ

 إيرادات ومصروفات العائد 

إيرادات   ابهة" ب اليف المش يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند "عائد القروض واإليرادات المشابهة" أو "تكلفة الودائع والتك

ك دا تل اجرة  ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي تُحمل بعائد فيما ع ة بغرض المت المبوب

 أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

ى و د عل طريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة الُمستهلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد أو مصاريف العائ

دادها أو مدار عمر األداة المتعلقة بها. ومعدل العائد ا ع س تقبلية المتوق ة المس لفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدي

 ً للوصول بدقة إلى القيمة الدفترية ألصل  وذلك تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة المالية، أو فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسبا

د أو التزام مالي. وعند حساب معدل العائد الفعلي، تقوم الم ع شروط عق ار جمي ي االعتب ذ ف ة باألخ دفقات النقدي جموعة بتقدير الت

ة *األداة المالية (مثل خيارات السداد المبكر) ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية ، وتتضمن طريقة الحساب كاف

دل الع ن مع زءاً م ر ج ي تعتب د الت ين أطراف العق ة ب ة أو المقبوض اب المدفوع ة األتع ة أي ة المعامل من تكلف ا تتض ي، كم د الفعل ائ

 .عالوات أو خصومات

دأو المديونيات بأنها غير منتظمة أومضمحلة بحسب الحالة وعند تصنيف القروض  إيرادات العائ ا ال يتم االعتراف ب اص به  الخ

رادات و ا ضمن اإلي راف به تم االعت ة، وي ايتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم المالي ا  وفق اً لم ك وفق دي وذل لألساس النق

   -يلى:

  كان ة لإلس تهالكية والعقاري روض االس بة للق ـرات بالنس ل المتأخ ترداد كام د إس ك بع ـا وذل تم تحصيله دما ي عن

  .الشخصى والقروض الصغيرة لالنشطة االقتصادية

 د الم ى العائ ث يُعل دى أيضاً حي اً لشروط بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يُتبع األساس النق اً وفق حسوب الحق

ة استمرار  %٢٥عقد الجدولة على القرض لحين سداد  ى حال نة وف دة س ام لم ى انتظ د أدن ة وبح اط الجدول من أقس
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ة  ى رصيد الجدول د عل اإليرادات (العائ ائم ب رض الق العميل فى االنتظام يتم إدراج العائد المحسوب على رصيد الق

لجدولة الذى ال يُدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل رصيد القرض فى الميزانية المنتظمة) دون العائد الُمهمش قبل ا

  قبل الجدولة.

 إيرادات األتعاب والعموالت 

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

ة أو المضمحلةبالاألتعاب والعموالت المتعلقة  ارج قروض أو المديونيات غير المنتظم ية خ ي سجالت هامش دها ف تم قي ث ي ، حي

د لألساس النقدي عندما  وفقاويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات  القوائم المالية، ا ورد ببن ا لم د وفق ايرادات العائ راف ب تم االعت ي

د)  ل جزء(ايرادات ومصروفات العائ ي تمث اب الت بة لألتع ا بالنس تم معالجته ة ي فة عام الي بص ل الم ي لألص د الفعل الً للعائ اً مكم

  .باعتبارها تعديال لمعدل العائد الفعلي

ار أن   ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه القروض وذلك علي اعتب

ر تع ة تعتب ا المجموع ي تحصل عليه ا  اويضأتعاب االرتباط الت راف به تم االعت م ي ة، ث اء األداة المالي تمر القتن دخل المس ن الت ع

اب  راف باألتع تم االعت رض ي بتعديل معدل العائد الفعلي على القرض، وفي حالة انتهاء فترة االرتباط دون إصدار المجموعة للق

  ضمن اإليرادات عند انتهاء فترة سريان االرتباط.

قة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند االعتراف األولي ويتم االعتراف ويتم االعتراف باألتعاب المتعل

رض  ن الق أي جزء م ة ب بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال عملية الترويج وعدم احتفاظ المجموع

 لمتاح للمشاركين اآلخرين.معدل العائد الفعلي ا ذاتله بجزء أو كانت المجموعة يحتفظ 

رف  ة لصالح ط ى معامل ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض عل

ع المنشآت  –آخر  اء أو بي ة أخرى أو اقتن راء أسهم أو أدوات مالي ب ش تم  –مثل ترتي ة. وي ة المعني د استكمال المعامل ك عن وذل

ف بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة. ويتم االعترا

تم  ي ي نة الت االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مدار الس

 لخدمة فيها.اأداء 

 ت األرباحإيرادات توزيعا 

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

  لبيع واتفاقيات البيع واعادة الشراءوإعادة ا الشراءاتفاقيات 

ى  عرضيتم  زام األدوات المالية الُمباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول مضافة ال ع االلت تراة م ة مش أذون خزان

ادة ضمن أرصدة )  ( اتفاقيات الشراء واعادة البيع االلتزام عرضويتم بالميزانية  ادة البيعبإع أذون خزانة مباعة مع االلتزام بإع

ات  الشراء دة االتفاقي دار م ى م تحق عل د يُس ه عائ ى أن ادة الشراء عل ع وسعر اع ين سعر البي بالميزانية.ويتم االعتراف بالفرق ب

 ائد الفعلى. باستخدام طريقة معدل الع

فة أصوله المالية فيما عدا األصول المالية التى يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لتقدير كا ةيقوم البنك بمراجع

   .مدى وجود اضمحالل فى قيمتها كما هو موضح أدناه
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   :يتم تصنيف األصول المالية في تاريخ القوائم المالية ضمن ثالث مراحل

: األصول المالية التي لم تشهد ارتفاعا جوهريا في مخاطر االئتمان منذ تاريخ االعتراف األولي ، ويتم حساب  المرحلة االولى-

   .شهر ١٢الخسارة االئتمانية المتوقعة لها لمدة 

ألولي أو تاريخ قيد التوظيفات، االئتمان منذ االعتراف ا : األصول المالية التي شهدت ارتفاعا جوهريا في مخاطرالمرحلة الثانية-

   .ويتم حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة لها على مدى حياة األصل

: األصول المالية التي شهدت اضمحالال في قيمتها والذي يستوجب حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة لها على المرحلة الثالثة-

  ترية لألداة وبين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.مدي حياة االصل على أساس الفر ق بين القيمة الدف

   :يتم قياس الخسائر االئتمانية وخسائر االضمحالل في القيمة المتعلقة باألدوات المالية على النحو التالي

مستمر  كلمراقبة مخاطر االئتمان بشيتم تصنيف االداة المالية منخفضة المخاطر عند االعتراف األولي في المرحلة االولى ويتم  •

   .من قبل ادارة مخاطر االئتمان بالبنك

اذا تم تحديد ان هناك زيادة جوهرية في خطر االئتمان منذ االعتراف االولي ، يتم نقل االداة المالية الى المرحلة الثانية حيث ال  •

   .يتم بعد اعتبارها مضمحلة في هذه المرحلة

   .ات عن اضمحالل قيمة االداة المالية فيتم نقلها للمرحلة الثالثةفي حالة وجود مؤشر •

يتم تصنيف االصول المالية التي انشأها او اقنتاها البنك وتتضمن معدل مرتفع من خطر االئتمان عن معدالت البنك لألصول  •

م قياس خسائر االئتمان المتوقعة بشأنها على المالية منخفضة المخاطر عند االعتراف االولي بالمرحلة الثانية مباشرة، وبالتالي يت

  اساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى حياة األصل.

 .الزيادة الجوهر ية في مخاطر االئتمان 

يعتبر البنك أن االداة المالية قد شهدت زيادة جوهرية في خطر االئتمان عند تحقق واحد أو أكثر مما يلي من المعايير 

  وكذلك العوامل المتعلقة بالتوقف عن السداد. الكمية والنوعية

 .المعايير الكمية 

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

  .العمر المتبقي المتوقع عند االعتراف األولي وذلك وفقا لهي المخاطر المقبولة لدى البنك

 .ير النوعيةيالمعا  

 .ت الصغيرة ومتناهية الصغركاقروض التجزئة المصرفية والشر -

 إذا واجه المقترض واحدا أو أكثر من األحداث التالية:

 بالتدفقات متعلقة سلبية تأثيرات نتيجة األجل طويل الى األجل قصير السداد لتحويل بطلب المقترض تقدم 

      .للمقترض النقدية

  حة للسداد بناء على طلب المقترض . تمديد المهلة الممنو 
 

  شهرا السابقة. ١٢متأخرات سابقة متكررة خالل ال 
 

  .تغيرات اقتصادية مستقبلية سلبية تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية للمقترض 
 

  
 
  



  
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ -المستقلة  القوائم المالية     

 

- ٢٠ - 

  .قروض المؤسسات والمشروعات المتوسطة -

  واجهت واحدا أو أكثر من األحداث التالية: ن المقترض على قائمة المتابعة و/أو األداة الماليةكاإذا   

 زيادة كبيرة بسعر العائد على األصل المالي كنتيجة لزيادة المخاطر االئتمانية.    

 االقتصادية التي يعمل فيها المقترض تغييرات سلبية جوهرية في النشاط والظروف المادية أو.   

 طلب الجدولة نتيجة صعوبات تواجه المقترض.   

 ية جوهرية في نتائج التشغيل الفعلية أو المتوقعة أو التدفقات النقديةتغييرات سلب .   

 تغييرات اقتصادية مستقبلية تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية للمقترض.   

 التدفق النقدي/السيولة مثل التأخير في خدمة الدائنين / القروض التجاريةكل  العالمات المبكرة لمشا.   

 ت المباشرة من جانب البنك بسبب ارتفاع المخاطر االئتمانية للمقترضإلغاء أحد التسهيال.   

  .عن السدادفي حالة التوقف 

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

) يوم. علما بأن هذه ٩٠ألكثر و تقل عن( ) يوم على ا٦٠نت فترة عدم السداد تزيد عن (كاالمرحلة الثانية اذا 

 ) سنوات من تاريخ التطبيق.٣) يوما خالل( ٣٠) ايام سنويا لتصبح( ١٠يوم) ستنخفض بمعدل( ٦٠المدة(

 .)٣٫٢٫١الترقي بين المراحل( 

 الترقي من المرحلة الثانية الى المرحلة االولى: 

فة العناصرالكمية والنوعية كالة االولى إال بعد استيفاء ال يتم نقل االصل المالي من المرحلة الثانية الى المرح
  مل المتأخرات من األصل المالي والعوائد.كاالخاصة بالمرحلة األولى وسداد 

  الترقي من المرحلة الثالثة الى المرحلة الثانية:

  لشروط التالية:فة اكاال يتم نقل األصل المالي من المرحلة الثالثة الى المرحلة الثانية اال بعد استيفاء 

 فة العناصرالكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية. كااستيفاء  -
  

 % من ارصدة االصل المالي المستحقة بما في ذلك العوائد المستحقة المجنبة / المهمشة. ٢٥سداد  -
 

 شهرا على االقل.  ١٢االنتظام في السداد لمدة   -
  

  ألصول غير الملموسةا  

 الشهرة 

ة تمثل الشهرة ال ات المحتمل ك االلتزام ى ذل ا ف زيادة في تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي األصول بم

قيقة ضمن  ة وش المقتناه القابلة للتحديد للشركة التابعة أو الشقيقة في تاريخ االقتناء وتبوب الشهرة الناتجة عن اقتناء شركات تابع

ى أن تكلفة االستثمارات في شركات تابع ة وشقيقة في القوائم المالية المستقلة للبنك. ويتم اختبار مدى اضمحالل الشهرة سنوياً عل

ع  تهالك الشهرة بواق ة اس دخل بقيم ة ال ى قائم دخل  %٢٠يتم الخصم عل ر، وت ا أكب ا أيهم ى قيمته ة االضمحالل ف نويا أو بقيم س

 بيع تلك الشركات.  الشهرة المتعلقة بشركات تابعة وشقيقة في تحديد أرباح وخسائر

  برامج الحاسب االلى  

تم   دها وي د تكب دخل عن ة ال ى قائم ي كمصروف ف رامج الحاسب اآلل يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة ب

د  ع أن يتول ن المتوق ة وم ددة وتحت سيطرة المجموع رامج مح االعتراف كأصل غير ملموس بالمصروفات المرتبطة مباشرة بب
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رامج عنها  ق تطوير الب ى فري املين ف ة الع نة وتتضمن المصروفات المباشرة تكلف ن س ر م ا ألكث اوز تكلفته منافع اقتصادية تتج

  باإلضافة إلى نصيب مناسب من المصروفات العامة ذات العالقة.

رامج الحاسب     ى أداء ب ادة أو التوسع ف ى الزي ي عن المواصفات يتم االعتراف كتكلفة تطوير بالمصروفات التى تؤدى إل اآلل

  األصلية لها، وتضاف إلى تكلفة البرامج األصلية.

د عن خمس     ا ال يزي ا فيم تفادة منه ع االس يتم استهالك تكلفة برامج الحاسب اآللي المعترف بها كأصل على مدار الفترة المتوق

   .سنوات

 األصول الثابتة 

ة تتمثل األراضي والمباني بصفة أساسية فى مقار المر      ة بالتكلف ع األصول الثابت ر جمي كز الرئيسى والفروع والمكاتب وتظه

 التاريخية ناقصاً اإلهالك وخسائر االضمحالل. وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة.

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

وق  ة موث ة بدرج ذه التكلف د ه ن تحدي يكون محتمالً تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل إلى المجموعة وكان من الممك

 خرى.بها.  ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح في الفترة التى يتم تحملها ضمن مصروفات التشغيل األ

ث    ة بحي ع التكلف ت لتوزي ة القسط الثاب ة األخرى باستخدام طريق تم حساب اإلهالك لألصول الثابت ال يتم إهالك األراضي، وي

  تصل إلى القيمة التخريدية على مدار األعمار اإلنتاجية، كالتالي: 

  المباني  سنة :٢٠٣٠  
  تجهيزات  سنة  ٥  
  أثاث  سنة  ١٠  
  أجهزة و معدات  سنة  ٨  
 سائل نقل و  سنة  ٥  
 نظم الية  سنة  ٥  
  أخري  سنة  ١٠  

 

 اضمحالل األصول غير المالية 

ة  -باستثناء الشهرة  -استهالك األصول التي ليس لها عمر إنتاجي محدد  يتمال       تم دراس نوياً.  وي ار اضمحاللها س تم اختب وي

ون اضمحالل األصول التي يتم استهالكها كلما كان هناك أحداث أو تغي د ال تك ة ق ة الدفتري ى أن القيم رات في الظروف تشير إل

ن  ل ع ة لألص ة الدفتري ه القيم د ب ذي تزي المبلغ ال ة األصل ب يض قيم قابلة لالسترداد. ويتم االعتراف بخسارة االضمحالل وتخف

  القيمة االستردادية.

ت       ة االس ل أو القيم ة لألص ة البيع افى القيم تردادية ص ة االس ل القيم دير وتمث رض تق ى. ولغ ا أعل ل، أيهم خدامية لألص

االضمحالل، يتم إلحاق األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة ويتم مراجعة األصول غير المالية التي ُوجد فيها اضمحالل لبحث 

  ما إذا كان هناك رد لالضمحالل إلى قائمة الدخل وذلك في تاريخ إعداد كل قوائم مالية.

 اإليجـارات 

انون التمويلي اسبة عن اإليجار يتم المح      اً للق نة  ٩٥طبق ويلي، ١٩٩٥لس أجير التم أن الت ان بش ك اذا ك نح الحق  وذل د يم العق

ا  ل م د تمث رة العق ت فت ددة، وكان ة مح دد وبقيم اريخ مح ي ت ل ف راء األص ي ش تأجر ف   للمس
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ا ال أو كانت القيمة الح ،من العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل على األقل %٧٥ال يقل عن  ل م ار تمث دفوعات اإليج الي م الية إلجم

    . وتُعد عقود اإليجار األخرى عقود إيجار تشغيلي.من قيمة األصل %٩٠يقل عن 

 االستئجـار 

ار  ود اإليج بة لعق رف ببالنس ويلي يُعت ارالتم ة اإليج ول ، تكلف يانة لألص ة الص ك تكلف ي ذل ا ف   بم

المجموعة ممارسة حق الشراء لألصول  تفترة التي حدثت فيها. وإذا قررفي قائمة الدخل عن ال ، ضمن المصروفاتالمستأجرة

هلك على مدار العمر اإلنتاجي المتبقي من عمر ويُ  ةثابتال باعتبارها أصال ضمن األصولالمستأجرة يتم رسملة تكلفة حق الشراء 

راف ب .األصل المتوقع بذات الطريقة المتبعة لألصول المماثلة تم االعت دفوعاتوي ار التشغيلي ناقصاً أي الم  ةتحت حساب اإليج

   في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد. ضمن المصروفاتخصومات تم الحصول عليها من المؤجر 

 التأجير 

ة وتُ تظهر صول المؤجرة إيجاراً تشغيلياً بالنسبة لأل  ي الميزاني ة ف اضمن األصول الثابت ر اإلنت دار العم ى م ك عل ع هل جي المتوق

ة القسط خصومات تُ  ةويثبت إيراد اإليجار ناقصاً أي ،ماثلةلألصل بذات الطريقة المطبقة على األصول المُ  تأجر بطريق نح للمس م

  الثابت على مدار فترة العقد.

   النقدية وما في حكمها 

ي ال ت ا األرصدة الت ي حكمه ا ف ة وم ة، تتضمن النقدي ن ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدي ة أشهر م تحقاقاتها ثالث اوز اس تج

ى اطى االلزام ب االحتي ار نس ارج إط ة خ وك المركزي دي البن دة ل ة، واألرص من النقدي اء، وتتض اريخ االقتن دى ت دة ل ، واألرص

  خزانة وأوراق حكومية أخرىالوأذون  ،البنوك

  األخرى المخصصات 

ات القانوالممخصص تكاليف إعادة الهيكلة ويتم االعتراف ب  ةطالب ة  ني الي نتيج تداللي ح انوني أو اس زام ق اك الت ون هن دما يك عن

وارد  ك استخدام م ة ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذل اتالمجموع ذه االلتزام دير  ،لتسوية ه راء تق ة إج ع إمكاني م

  .قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام

ذه وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد  ار ه التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه للتسوية باألخذ في االعتب

بة  ارج بالنس دي خ دفق نق ي وجود ت ال ضئيل ف اك احتم المجموعة من االلتزامات.  ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هن

راداتلبند من داخل هذه المجموعة.   ويتم رد المخصصات التى انتفى الغرض منها كلياً أو ج د اي  ( مصروفات ) زئياً ضمن بن

  تشغيل أخرى.

دفوعات     ا ويتم قياس القيمة الحالية للم اء به در الوف اتالمق داد االلتزام ة لس اريخ الميزاني ن ت نة م د س ل بع دادها أج دد لس  المح

ذي يعك ـ دون تأثره بمعدل الضرائب السارىـ  باستخدام معدل عائد مناسب لذات أجل سداد االلتزام وال ة للنق ة الزمني د، س القيم

  وإذا كان األجل أقل من سنة تحسب القيمة المقدرة لاللتزام ما لم يكن أثرها جوهرياً فتحسب بالقيمة الحالية. 

 عقود الضمانات المالية 

ات عقود الضمانات المالية هي تلك العقود التي يصدرها البنك ضماناً لقرض أو حسابات جارية مدينة مقدم لعمالئة من جه

اخري ، وهي تتطلب من البنك أن يقوم بتسديدات معينة لتعويض المستفيد منها عن خسارة تحملها بسبب عدم وفاء مدين عندما 

يستحق السداد وفقاً لشروط أداة الدين . ويتم تقديم تلك الضمانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية وحهات اخري نيابة عن 

األولي في القوائم المالية بالقيمة العادلة في تاريخ منح الضمان التي قد تعكس أتعاب الضمان ، ويتم االعتراف  عمالء البنك.
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الحقاً لذلك يتم قياس التزام البنك بموجب الضمان علي اساس مبلغ القياس االول ،  ناقصا االستهالك المحسوب لالعتراف 

ر عمر الضمان ، أو أفضل تقدير للمدفوعات المطلوبة لتسوية أي بأتعاب الضمان في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت علي مدا

التزام مالي ناتج عن الضمانة المالية في تاريخ الميزانية ايهما أعلى. ويتم تحديد تلك التقديرات وفقاً للخبرة في معامالت مشابهة 

دة في االلتزامات الناتجة عن الضمانة المالية ويتم االعتراف في قائم الدخل بأية زيا والخسائر التاريخية معززة بحكم اإلدارة.

 ضمن بند إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى.  

 مزايـا العاملين 

 التزامات المعاشات 

ة  مجموعةقوم ات ة دوري بإدارة نُظم معاشات متنوعة. وتكون تلك النظم ُممولة عن طريق دفعات يتم تحديدها بناء علي حسابات اكتواري

  لتأمينات االجتماعية أو لصندوق تأمين خاص.  ويوجد لدي البنك نظم مزايا محددة ونظم اشتراكات محددة .يتم سدادها لهيئة ا

ه،  نظم المزايا المحددة : ة خدمت دة الخدم اء م د انته ل عن ى سيتقاضاه العام ة الت ة الخدم أة نهاي ا مكاف هي لوائح تحدد مقدار مزاي

 ات الخدمة ، والدخل .وتعتمد علي عامل أو أكثر مثل السن، وعدد سنو

ددة  ا المح ات المزاي ة اللتزام ة الحالي ي القيم ددة ف ويتمثل االلتزام الذي تم االعتراف به في الميزانية فيما يتعلق بنظم المزايا المح

ر  ة غي ائر) اإلكتواري اح ( الخس ويات األرب افة) تس م (إض ة وخص ول الالئح ة ألص ة العادل م القيم د خص ة بع اريخ الميزاني ي ت ف

  المحققة وتكلفة المزايا اإلضافية المتعلقة بمدد الخدمة السابقة.

تقل  واري مس ر اكت ق خبي ا ) عن طري ع دفعه تقبلية المتوق ة المس دفقات النقدي نوياً ( الت ددة س ا المح م المزاي ويتم حساب التزام نظ

حديد القيمة الحالية اللتزام نظم المزايا ). ويتم تProjected Unit Credit Methodباستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة (

ا  ة وله ندات الحكومي ى الس د عل المحددة عن طريق خصم هذه التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع دفعها وذلك باستخدام سعر العائ

 آجال تقارب أجال استحقاق التزامات مزايا مكافآت نهاية الخدمة.

اح ( ويتم حساب االرباح (الخسائر) الناجمة عن  ك األرب التعديالت والتغيرات فى التقديرات واالفتراضات االكتوارية وتخصم تل

ا ١٠٪ من قيمة أصول الالئحة أو ١٠وتضاف الخسائر ) على قائمة الدخل اذا لم تزد عن  ٪ من التزامات المزايا المحددة ، أيهم

 .عند نشاتهافة) الزيادة وذلك في قائمة الدخل أعلى ، وفى حالة زيادة األرباح (الخسائر) عن هذه النسبة يتم خصم (اضا

ت  ي أُدخل رات الت ن التغيي م تك ا ل ة ، م د المصروفات اإلداري دخل ببن ة ال ويتم االعتراف بتكاليف الخدمة السابقة مباشرة فى قائم

تحقاق  رة االس ددة (فت ة مح رة زمني ة لفت ي الخدم املين ف ذه Vesting periodعلى الئحة المعاشات مشروطة ببقاء الع ي ه ). وف

 الحالة، يتم استهالك تكاليف الخدمة السابقة باستخدام طريقة القسط الثابت علي مدار فترة االستحقاق.

ى  نظم االشتراك المحدد ون عل ة. وال يك ات االجتماعي ة التأمين : هي لوائح معاشات يقوم البنك بموجبها بدفع اشتراكات ثابتة لهيئ

  لدفع مزيد من االشتراكات.البنك التزام قانوني أو حكمي 

دما  ة مق تراكات المدفوع راف باالش تم االعت تحقاقها.  وي د اس املين عن ا الع راف باالشتراكات ضمن مصروفات مزاي تم االعت وي

 ضمن األصول إلى الحد الذي تؤدي به الدفعة المقدمة إلي تخفيض الدفعات المستقبلية أو إلى استرداد نقدي.

 تهاء الخدمة األخرىنالتزامات مزايا ما بعد ا 

ذه  تحقاق ه ون اس ابقاً) ويك ى س رى األمريك ك المص يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للعاملين المحالين للتقاعد (موظفى البن

ة  اليف المتوقع تم استحقاق التك ة. وي المزايا مشروطاً ببقاء العامل في الخدمة حتى سن التقاعد واستكمال حد أدنى من فترة الخدم

  ذه المزايا علي مدار فترة التوظيف باستخدام طريقة محاسبية مماثلة لتلك المستخدمة في نظم المزايا المحددة. له



  
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ -المستقلة  القوائم المالية     

 

- ٢٤ - 

  ةيالتأمينات االجتماع 

داد تلتزم المجموعة بسداد مساهمات إلى الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية وال ت رد س تحمل المجموعة أي التزامات إضافية بمج

  يتم تحميل تلك المساهمات الدورية على قائمة الدخل عن العام الذي تستحق فيه وتدرج ضمن مزايا العاملين.تلك المساهمات. 

 حصة العاملين في األرباح 

اح ت ي األرب املين ف ة الع رف بحص اح ويعت ي األرب املين ف ة للع ا كحص ع توزيعه ة المتوق اح النقدي ن األرب دفع المجموعة نسبة م

اح ات األرب ن توزيع زء م جل أي  كج ك، وال تس اهمي البن ة لمس ة العام ن الجمعي د م دما تعتم ات عن ة وكالتزام وق الملكي ي حق ف

  التزامات بحصة العاملين في األرباح غير الموزعة.

  ضرائب الدخل 

ا        راف به تم االعت ة، وي ريبة المؤجل ة والض نة الجاري ن ضريبة الس ل م تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة السنة ك

  ائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التى يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية. بق

اريخ  ى ت ارية ف ويتم االعتراف بضريبة الدخل الجارية على أساس صافى الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة الس

  الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة. اعداد الميزانية باإلضافة إلى التسويات 

ة       ة الدفتري ين القيم ة ب ة المؤقت روق الزمني ي الف ات عل ة االلتزام تخدام طريق ل بإس ة بالكام ويتم االعتراف بالضرائب المؤجل

ة الضريبة المؤج د قيم تم تحدي ى لألصول وااللتزامات طبقاً لألسس المحاسبية وقيمتها طبقاً لألسس الضريبية، هذا وي اء عل ة بن ل

  الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية فى تاريخ اعداد الميزانية. 

اح تخضع للضريبة      ق أرب ة تحقي رجح بإمكاني ال م اك احتم ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هن

ق فى المستقبل يمكن من  ن يتحق ذى ل ة الجزء ال ة بقيم خاللها االنتفاع بهذا األصل، ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجل

ادة األصول  تم زي ة ي ة الضريبية المتوقع اع المنفع ة ارتف ى حال ه ف ى أن منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية، عل

  الضريبية المؤجلة وذلك فى حدود ما سبق تخفيضه.

 االقتـــراض 

تم       رافي ة القروض ب االعت ا المجموع ل عليه ي تحص ة أوالً الت ة العادل رضبالقيم ى الق ول عل ة الحص اً تكلف اس .ناقص  ويق

ى  المتحصالت صافي ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين ،القرض الحقاً بالتكلفة الُمستهلكة ا عل اء به وبين القيمة التي سيتم الوف

 د الفعلي.ائعال باستخدام طريقة قتراضمدار فترة اال

ادل       د الُمع ى أسهم باستخدام سعر العائ ل إل ة للتحوي ندات القابل ويتم تحديد القيمة العادلة للجزء الذي يمثل التزاماً بالنسبة للس

ى  تهلكة حت ة الُمس ة التكلف زام بطريق ذا االلت راف به تم االعت ل، وي ة للتحوي ر القابل ندات غي وق للس تحقاق بالس ل أو اس تم تحوي ي

أثير  د خصم ت افي بع ة بالص وق الملكي ه ضمن حق تم ادراج ذي ي ل ال ار التحوي ي خي اقي المتحصالت عل السندات، ويتم تحميل ب

  ضرائب الدخل.

دد و      اريخ مح ي ت تردادها ف تم اس ي ي اري أو الت ون إجب ل كوب ي تحم ازة الت هم الممت ب األس تم تبوي   ي

د أو طبقاً لخيار المساهمي تم عرضها ضمن بن ة وي ات المالي روض أخرى"ن ضمن االلتزام ك  ".ق ات تل راف بتوزيع تم االعت وي

اليف  ع والتك ة الودائ د " تكلف ابهه" األسهم الممتازة بقائمة الدخل ضمن بن تهلكة وباستخدام المش ة الُمس ة التكلف اع طريق ك بإتب وذل

  .معدل العائد الفعلي
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 رأس المـال 

 تكلفة رأس المال 

دة  مصاريف اإلصدارعرض يتم  ارات التي ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسهم جدي دار خي ان أو اص اء كي ل اقتن أو أسهم مقاب

  خصماً من حقوق الملكية وبصافي المتحصالت بعد الضرائب.

 توزيعات األرباح 

ك  لمساهمين هذه التوزيعات.قر فيها الجمعية العامة لفي السنة التي تُ  خصماً على حقوق الملكيةثبت توزيعات األرباح تُ  وتشمل تل

 مكافأة مجلس االدارة المقررة بالنظام األساسي والقانون.و التوزيعات حصة العاملين في األرباح

 أسهم الخزينة 

ة  ة أسهم خزين في حالة قيام المجموعة بشراء أسهم رأس المال، يتم خصم مبلغ الشراء من إجمالي حقوق الملكية حيث يمثل تكلف

وق  يى يتم إلغاؤها، وفي حالة بيع تلك األسهم أو إعادة إصدارها  فوذلك حت ي حق الغ المحصلة إل فترة الحقة يتم إضافة كل المب

  الملكية.

 أنشطة األمانة 

ات هتقوم المجموعة بمزاولة أنشطة األمانة مما ينتج عن أفراد أو أمان د  ،امتالك أو إدارة أصول خاصة ب ا بع ا م أو صناديق مزاي

  لخدمة ويتم عدم االعتراف بهذه األصول واألرباح الناتجة عنها في القوائم المالية للبنك حيث أنها ليست أصوالً للبنك.انتهاء ا

 أرقام المقارنة 

  .يُعاد تبويب أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضرورياً لتتوافق مع التغيرات في العرض المستخدم في العام الحالي

 إدارة المخاطر المالية . ٣
  
 ويتم ،المخاطر هو أساس النشاط المالي ، وقبولزاولها إلى مخاطر مالية متنوعةينتيجة األنشطة التي المجموعة تعرض ت     

المالئم هدف المجموعة إلي تحقيق التوازن تولذلك  مجتمعة معاً، تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر

أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر للبنك، ويُعد السلبية المحتملة على األداء المالي  تقليل اآلثار إلىبين الخطر والعائد و

وخطر سعر األجنبية العمالت أسعار صرف السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرى. ويتضمن خطر السوق خطر 

ولوضع حدود للخطر والرقابة  هاوتحليل المخاطر سياسات إدارة المخاطر لتحديدوضع تم  قدو  العائد ومخاطر السعر األخرى.

 وتقوم المجموعة.  حدثة أوالً بأولمٌ  نظم معلوماتااللتزام بالحدود من خالل أساليب يُعتمد عليها وطر واخممراقبة اللو ،عليه

أفضل وات والخدمفي األسواق والمنتجات  اتتعكس التغيروتعديلها بحيث بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر 

ادارة السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة.  وتقوم  فى ضوء المخاطر إدارةوتتم إدارة المخاطر عن طريق  .التطبيقات الحديثة

ويوفر مجلس   بالمجموعة،لمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة ابتحديد وتقييم وتغطية المخاطر 

خطر و، باإلضافة إلى سياسات مكتوبة تغطى مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان ككلبة إلدارة المخاطر مكتو مبادئاإلدارة 

ذلك، غير المشتقات المالية. باإلضافة إلي والمشتقات أدوات ، واستخدام العائدخطر أسعار وأسعار صرف العمالت األجنبية، 

   بشكل مستقل. الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة مسئولة عن المراجعة تُعد المراجعة الداخلية إدارة فإن
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 حوكمة إدارة المخاطر والمبادئ الخاصة بإدارة المخاطر
  تقوم حوكمة إدارة المخاطر بالبنك على ما يلي:

تدخل إداري قوي في جميع مستويات المؤسسة بدءا من مجلس اإلدارة ووصوال إلى إدارة فرق العمل الميداني  -١
 التشغيل.عن  ةلؤومسال

 إطار عمل محكم لإلجراءات الداخلية والمبادئ اإلرشادية. -٢
مراقبة مستمرة من قبل خطوط األعمال والوظائف المعاونة وكذلك من جانب هيئة مستقلة للرقابة على المخاطر  -٣

  وااللتزام بتنفيذ القواعد واإلجراءات.
أكثر خصوصية عن فحص مدى توافق إطار العمل  بشكل ةلؤووتعتبر لجان المخاطر والمراجعة داخل مجلس اإلدارة مس

  الداخلي بغية رصد المخاطر ومدى االلتزام بالقواعد.
 تمانئخطر اال  -أ

و المجموعةتعرض ت ام  لخطر االئتمان وه اتج عن قي راف الخطر الن د األط دم أح هبع اء بتعهدات م ، الوف ان أه ر االئتم د خط ويُع

ي  لخطر. ويتمثلا لذلك رة بحرص بإدارة التعرضاألخطار بالنسبة للبنك، لذلك تقوم اإلدا فة أساسية ف طة خطر االئتمان بص أنش

ى القروض والتسهيالت واإلقراض التي ينشأ عنها  ة عل ا أن تشتمل أصول المجموع ب عليه ي يترت تثمار الت أدوات أنشطة االس

دين.  د خال ا يوج ي كم ان أيضا ف ر االئتم ةط ل ا األدوات المالي ة مث ارج الميزاني روض. وخ ات ارتباطات الق ز عملي دارة التترك

س اإلدارةالذي يرفع تقاريره المخاطر في ادارة  مخاطر االئتمانلدى فريق إدارة خطر االئتمان والرقابة على  ي مجل واالدارة  إل

 .بصفة دوريةوحدات النشاط ورؤساء  العليا

  قياس خطر االئتمان - ١أ/

o للبنوك والعمالء القروض والتسهيالت 

  كما يلى : ثالثة مكونات  تنظر المجموعة في والعمالء، لبنوكل اس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالتلقي

 أخر) (تاحتماالت اإلخفاق (الProbability of default(  التعاقدية. العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماتهمن قِبل  

 تقب للتسهيالت المباشرة الحالي ركزالم ر المباشرة ليوالتطور المس رجح للتسهيالت الغي تنتج  الُم ذي تس ا ال ه منله

 ). Exposure at defaultالمجموعة الرصيد المعرض لالخفاق (

 ) خطر اإلخفاق االفتراضيLoss given default.( 

ان وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط المجموعة على تلك المقاييس ل        ي تخطر االئتم ارة االت ة(نموذج عكس الخس لمتوقع

ة ارة المتوقع ن ) The Expected Loss Model الخس ة م ازل المطلوب ة ب رفيةلجن ة المص ارض   للرقاب ن أن تتع ويمك

بة المصرييياقمال ار المحاس م  س التشغيلية مع عبء االضمحالل وفقا لمعي ائر ال ،٢٦رق ي الخس د عل ذي يعتم ت ال ي تحقق ي ت ف

 .)٣ح أ/(إيضا ققة) وليس الخسائر المتوقعةتاريخ الميزانية (نموذج الخسائر المح

دارة تقييم داخلية أساليبعلي مستوي كل عميل باستخدام  التأخر احتمالبتقييم  تقوم المجموعة      لة  لتصنيف الج ف مفص لمختل

ً للتقييم  تلك األساليبالعمالء.  وقد تم تطوير  فئات يالتراعى و داخليا ي ل ةاإلحصائي تالتحل م الشخص ع الحك ان سئولىمم  االئتم

ات المجموعةتم تقسيم عمالء وقد . للوصول إلى تصنيف الجدارة المالئم دارة إلي أربع فئ دارة .للج ل الج المستخدم  ويعكس هيك

ة  التأخر احتمالفي الجدول التالي مدي  بينكما هو مبالمجموعة  دارة،لكل فئ ات الج ن فئ يم ية  مما يعن فة أساس ز أن بص المراك

أخر احتماللتغير في تقييم مدي قل بين فئات الجدارة تبعاً لاالئتمانية تنت ة وتطوير و .الت تم مراجع اليبي ك  أس ان ذل ا ك يم كلم التقي

  .التأخرحاالت بعلي التنبؤ  تهاومدى قدرأساليب تصنيف الجدارة بتقييم أداء دورياً  وتقوم المجموعةضروريا. 
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  :للبنك للمؤسساتالتصنيف الداخلي  فئات

  مخصصنسبة ال
 طبقا للتصنيف

 التصنيف الداخلي للبنك
درجة الجدارة االئتمانية 

طبقا لتصنيف البنك 
  المركزي المصري

 تصنيف البنك المركزي المصري

٠% A+ ديون جيدة  ١ 
١%  A ديون جيدة  ٢ 
١%  B+ ديون جيدة  ٢ 
١%  B ديون جيدة  ٢ 
١%  B- ديون جيدة  ٢ 
١%  C+ ديون جيدة  ٣ 
١%  C ديون جيدة  ٣ 
١%  C- ديون جيدة  ٣ 
٢% D+ ديون جيدة  ٤ 
٢%  D ديون جيدة  ٥ 
٢%  D- ديون جيدة  ٥ 
٣% E+ متابعة عادية  ٦ 
٥% E متابعة عادية  ٦ 
٢٠% PE- متابعة خاصة  ٧  

 ديون غير منتظمة  ٨ -NPE التدفقات النقدية
 ديون غير منتظمة  ٩ F التدفقات النقدية
 ديون غير منتظمة  ١٠ Z التدفقات النقدية

 
وقد تم مراجعة تلك التصنيفات و تم إعتمادها من البنك المركزي المصري. وتحدد قيمة مخصص إضمحالل القروض غير       

  المنتظمة وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة لكل عميل علي حدة.

د      اق يعتم رض لإلخف ز المع ي المب المرك ع تي تلغ الاعل وعتوق د وق ة عن ون قائم ة أن تك أخر المجموع   . الت

ز هذا  كوني ،بالنسبة للقرض ،علي سبيل المثال و المرك ة االسميةه بة. والقيم ة درج ت ،لالرتباطات بالنس الغ المجموع ة المب كاف

 .التأخر، إن حدثحتى تاريخ  تحبسُ أن تكون قد التي يتوقع األخرى باإلضافة إلي المبالغ فعالً المسحوبة 

أخرلمدى الخسارة ع المجموعةتوقعات خسارة الحادة أو ال وتمثل الخسارة االفتراضية     دين إن حدث الت ة بال د المطالب تم. ن  وي

ديننسبة الخسارة بالتعبير عن ذلك  وع  لل ك بحسب ن ف ذل د يختل دين،وبالتأكي ة  الم ةوأولوي دي و ،المطالب وافرم الضمانات أو  ت

  وسائل تغطية االئتمان األخرى.

o  وأذون الخزانة أدوات الدين 

ورصنيف ت"  ةالخارجي التصنيفاتباستخدام  تقوم المجموعةبة ألدوات الدين واألذون، بالنس د ب تاندرد أن ودديز" س إلدارة   أو م

انخطر االئتمان الء االئتم ى عم تمو.  ، وإن لم تكن مثل هذه التقييمات متاحة، يتم استخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة عل النظر  ي

ت إلي تلك االستثمارات في األور س الوق ي نف ل وف ة أفض ي جودة ائتماني وفراق المالية واألذون علي أنها طريقة للحصول عل  ت

  مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل.

  وتجنب المخاطرمن سياسات الحد  - ٢أ/

ي مستوي  تقوم المجموعة  ان عل ر االئتم دينبإدارة والحد والتحكم في تركز خط دول. الم وم و والمجموعات والصناعات وال يق

ه ذي يقبل ان ال دود بتنظيم مستويات خطر االئتم ك بوضع ح دار  وذل ه لمق يتم قبول ي س ر الت ى الخط ل مستوي عل رض، أو ك مقت

ون و. ةالقطاعات الجغرافياألنشطة االقتصادية ومستوي على و ،مجموعة مقترضين يتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتك

نوية أو بصورة مت ك. خاضعة للمراجعة الس ي ذل ة إل ررة إذا دعت الحاج ي مستويوك اني عل ر االئتم دود للخط اد الح تم اعتم  ي

  .دورية بصفةمجلس اإلدارة قِبل قطاع والدولة من النتج والمُ المقترض / المجموعة و
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ك ا  ي ذل ا ف رض بم ان ألي مقت وك ويتم تقسيم حدود االئتم ك لبن ةوذل ارج الميزاني الغ داخل وخ ة تشمل المب د  ،بحدود فرعي وح

ا. و المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة.  دود يومي ع الح ة م تم   يتم مقارنة المبالغ الفعلي ي

ل  دوريأيضا إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحلي ين  ال درة المقترضين والمقترضين المحتمل ة ى لعلق مقابل

  .كان ذلك مناسباً حدود اإلقراض كلما  بتعديل كذلكوهم لتزاماتاسداد 

  وفيما يلى بعض وسائل الحد من الخطر : 

o ان. المجموعة ضع ت  : الضمانات ر االئتم ن خط د م ن السياسات والضوابط للح ذهالعديد م ن ه ائل وم ى  الوس الحصول عل

مانات وال ال ض ل األم ةو ة.مقدممقاب وم المجموع ادية  تق د استرش ع قواع ات محلبوض ماناتفئ ن الض ة ددة م ن المقبول .  وم

ن عقاريالرهن ال األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت ل  / ره اط مث أدوات  اآلالت والبضائع /رهنأصول النش

 أدوات الدين وحقوق الملكية. مالية مثل

ً و ً اإلقراض للشركات مضمونوما يكون التمويل علي المدى األطول  غالبا اإال في الحاالت ا ا ك بينم ر ذل  لتي ترى فيها اإلدارة غي

ى د األدن ي الح ان إل ارة االئتم ي  المجموعةسعي ت ،تكون التسهيالت االئتمانية لألفراد بدون ضمان. ولتخفيض خس للحصول عل

د  .التسهيالت وأضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض  الضمانات ويتم تحدي

مانالمت ذة ض ة األداة اخ ب طبيع هيالت بحس روض والتس الف الق رى بخ ول أخ    ألص

ون  ا تك ادة م ات األوع دا مجموع ا ع مان فيم دون ض ة ب دين وأذون الخزان ة  دواتأدوات ال ولالمالي اة بأص -Assetالمغط

Backed Securities  .واألدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات المالية 

o الفرق بين عقود البيع  أيعلي صافي المراكز المفتوحة للمشتقات  حصيفةبإجراءات رقابية تحتفظ المجموعة   : المشتقات

بلغ المعرض لخطر االئتمان في أي وقت من األوقات محدد بالقيمة الم يكونوكل من القيمة والمدة. مستوى علي  والشراء

التعاقدية / قيمة المن  ضئيالً  اً جزءالذى يمثل  قيمة عادلة موجبة ول ذأص أي المجموعةالتي تحقق منفعة لصالح  لألداةالعادلة 

 يكلالالخطر االئتماني كجزء من حد اإلقراض هذا يتم إدارة و. ةالقائم دواتمستخدمة للتعبير عن حجم األالفتراضية اال

ول علي ضمانات في مقابل الخطر ال يتم عادة الحصومع الخطر المتوقع نتيجة للتغيرات في السوق.  وذلك ل يالممنوح للعم

ينشأ خطر و  كإيداعات هامشية من األطراف األخرى.تطلبها المجموعة لغ التي ااالئتماني علي تلك األدوات فيما عدا المب

أو مقابل توقع أخرى أوراق مالية أو  أدوات حقوق ملكية أو فيها السداد عن طريق النقدية  التسوية في المواقف التي يكون

يتم وضع حدود تسوية يومية لكل من األطراف األخرى و  خرىأوراق مالية أأو أدوات حقوق ملكية  أو ل علي نقديةالحصو

   .في أي يوم المجموعةالناتجة عن تعامالت المجمعة لتغطية مخاطر التسوية 

o الرئيسية  ترتيبات المقاصةMaster Netting Arrangements   :اطربالحد من  تقوم المجموعة ن ا مخ ان ع الئتم

ي  دخول ف ق ال اتطري ية  تصفية اتفاقي ع رئيس ي األم راف الت لط امالت.  تمث ن المع ام م م ه تجحج ن  وال ين ة ع فة عام بص

ة تزامات لصول واالاألمقاصة بين  اجراءأن يتم  الرئيسية التصفية اتفاقيات تم الظاهرة بالميزاني ا ت ادة م ك ألن التسوية ع وذل

الي ي أساس إجم ت ،عل ه ي يض إال أن ان المُ م تخف ر االئتم ق خط ة عن طري الح المجموع ي ص ي ف ود الت احب للعق اتص  اتفاقي

ر هوذلك ألن الرئيسية التصفية ا حدث تعث اء  ،إذا م تم إنه رف اآلوتسوية ي ع الط الغ م ع المب إجراء المقاصةخر جمي ن و. ب م

ية  التصفية الخاضعة التفاقياتمشتقات أدوات الالناتج عن لخطر االئتماني مقدار تعرض المجموعة  لالممكن أن يتغير  الرئيس

 .االتفاقياتألنه يتأثر بكل معاملة تخضع لتلك نظراً فترة قصيرة خالل  وذلك 
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o  انيتمثل الغرض الرئيسي :    االرتباطات المتعلقة باالئتمان ة باالئتم ن االرتباطات المتعلق ن  م د م ي التأك ةف وال إتاح  األم

ل وللعميل عند الطلب.   ة عقتحم خطر  ذات Guarantees and stand by letters of credit ود الضمانات المالي

 Documentary and Commercial letters ofوالتجارية  ةالمستندياالعتمادات  وتكوناالئتمان المتعلق بالقروض. 

Credit   ث  لمنحبالنيابة عن العميل المجموعة ها تصدرالتي رف ثال ن حق ط ة فالسحب م ة المجموع الغ معين ي حدود مب

ً  أحكام وشروط محددةوبموجب  وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من القرض  تي يتم شحنهاالبضائع المضمونة بموجب  غالبا

 .المباشر

ات وت  ل ارتباط نح مث ر م زء غي ان الج تخدمالاالئتم ن مس ه  م رح ب نحالمص روض لم مانأو  ،الق    ات،الض

تندية.  أو  ادات المس رض وتتاالعتم ة لاع ارة لمجموع ة بخس الي محتمل اوي إجم غ يس ات مبل ر االرتباط تخدمة الغي ك مس وذل

ان  ر االئتم بة لخط ن بالنس اتج ع ات الن نحارتباط ان م عاالئتم ي الواق دوثها ف رجح ح ارة الم غ الخس ن  .  إال أن مبل ل ع يق

ة  مثلتاالئتمان  بمنحرتباطات المتعلقة االوذلك نظرا ألن أغلب االرتباطات غير المستخدمة  الءالتزامات محتمل ون  لعم يتمتع

ثالمدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان المجموعة  وتراقب. ية محددةائتمان بمواصفات  أن االرتباطات حي

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

  ( قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة) والمخصصات سياسات االضمحالل  - ٣أ/

فة المستهلكة كلتتطلب سياسات البنك تحديد ثالث مراحل لتصنيف األصول المالية التي يتم قياسها بالت

طبقا  خالل الدخل الشامل االخر وارتباطات القروض والضمانات المالية وكذا أدوات الدين بالقيمة العادلة من

ة االئتمان منذ االعتراف األولي ثم قياس خسائر االضمحالل ( الخسائر االئتمانية المتوقعة) للتغيرات في جود

  .وذلك على النحو التالي في القيمة المتعلقة بهذه األدوات

يتم تصنيف األصل المالي غير المضمحل عند االعتراف األولي في المرحلة األولى ويتم مراقبة مخاطر  

   بل إدارة مخاطر االئتمان بالبنك.مستمرمن ق كلاالئتمان بش

؛ يتم نقل األصل المالي إلى المرحلة  االعتراف األولي في حالة وجود زيادة جوهرية في خطر االئتمان منذ

الثانية وال يتم إعتبار األصل المالي مضمحل في هذه المرحلة ( خسارةاالئتمان المتوقعة على مدي الحياة في 

   ان).ظل عدم اضمحالل قيمة االئتم

  في حالة وجود مؤشرات عن اضمحالل قيمة األصل المالي فيتم نقله الى المرحلة الثالثة. 

  :نت هناك أدلة موضوعية تشير إلىكاويستند البنك إلى المؤشرات التالية لتحديد ما إذا 

  .زيادة كبيرة بسعر العائد على االصل المالي كنتيجة لزيادة المخاطر االئتمانية -

  .لبية جوهرية في النشاط والظروف المالية أو االقتصادية التي يعمل فيها المقترضتغييرات س -

  .طلب الجدولة نتيجة صعوبات تواجة المقترض -

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

  .ية المستقبيلة للمقترضتغييرات اقتصادية مستقبلية سلبية تؤثر على التدفقات النقد -

  .التدفق النقدي / السيولة مثل التأخير في خدمة الدائنين / القروض التجارية كلالعالمات المبكرة لمشا -

   إلغاء أحد التسهيالت المباشرة من جانب البنك بسبب ارتفاع المخاطر االئتمانية للمقترض. -
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المالية مستمدا من درجات التقييم  فترةز المالى في نهاية الويعتبر مخصص خسائر االضمحالل الوارد في قائمة المرك

  الداخلية األربعة ومع ذلك فان أغلبية المخصص ينتج من آخردرجتين من التصنيف. 

 من فئات التقييم الداخلي للبنك  لفئةويبين الجدول التالي التوزيع النسبى بقائمة المركز المالى  للقر وض والتسهيالت 

 

ة يم الداخلي اعد أدوات التقي ار  تس اً لمعي ود اضمحالل طبق ى وج ير ال وعية تش ة موض اك أدل ت هن ا اذا كان د م ى تحدي اإلدارة عل

  :  المجموعةها تالتالية التى حدد المؤشراتلى إ واستناداً  ،٢٦المحاسبة المصرى رقم 

  .كبير تواجه المقترض او المدين صعوبات مالية -

  .مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد -

 .توقع افالس المقترض أو دخول فى دعوى تصفية او اعادة هيكل التمويل الممنوح له -

 .تدهور الوضع التنافسي للمقترض -

رض بمن المجموعةقيام  - ة للمقت ق بالصعوبات المالي ة تتعل ادية أو قانوني باب اقتص د ال الس ازالت ق ازات أو تن ة امتي ق تح واف

  .منحها فى الظروف العادية ىعل المجموعة

  .قيمة الضمان اضمحالل -

  .االئتمانية الحالةتدهور  -

دما  المجموعةتتطلب سياسات        ر عن نويا أو أكث ل س ى األق ددة عل بية مح ة نس اوز أهمي مراجعة كل األصول المالية التى تتج

تم ك وي ر تقتضي الظروف ذل ى اساس ف ا عل م تقييمه ى ت ابات الت ى الحس د عبء االضمحالل عل ارة  دىتحدي يم الخس ك بتقي وذل

بية بصفة  ،المحققة فى تاريخ الميزانية على اساس كل حالة على حدة ة نس ا أهمي ى له ابات الت ع الحس ى جمي ا عل ويجرى تطبيقه

ك بما فى ذلك اعادة تأ ،ويشمل التقييم عادة الضمان القائم .منفردة ن تل ة م ى الضمان والتحصيالت المتوقع كيد إمكانية التنفيذ عل

ة  على أساس المجموعة من األصول المتجانسةاالضمحالل  خسائر مخصصن يويتم تكو  .الحسابات رة التاريخي تخدام الخب باس

 .المتاحة والحكم الشخصي واالساليب االحصائية

 العام  البنكيةمخاطر النموذج قياس  - ٤أ/

ع  ،إلى فئات تصنيف الجدارة األربعة باإلضافة ق م ث تتف ر تفصيالً بحي ة أكث ي شكل مجموعات فرعي تقوم اإلدارة بتصنيفات ف

د وشروط  اً لقواع ذه المجموعات وفق متطلبات البنك المركزي المصري.  ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في ه

  انتظامه في السداد.مدى بالعميل ونشاطه ووضعه المالي وتفصيلية تعتمد بشكل كبير على المعلومات المتعلقة 
 

 درجات التقييم
٢٠٢٠/١٢/٣١ ٣١/٣/٢٠٢١ 

  مخصص قروض  مخصص قروض

  االضمحالل خسائر وتسهيالت  االضمحالل خسائر وتسهيالت

 
% % % % 

 ٪٢٠٫٣ ٪٥١٫٤ ٪١٨٫٧ ٪٤٧٫٤ ديون جيدة .١

 ٪١٣٫٥ ٪٤٣٫٧ ٪٣٢٫١ ٪٤٧٫٩ المتابعة العادية .٢

 ٪٢١٫٤ ٪١٫٩ ٪٣٫٥ ٪١٫٣ المتابعة الخاصة .٣

 ٪٤٤٫٨ ٪٣٫٠ ٪٤٥٫٧ ٪٣٫٤ ديون غير منتظمة .٤

  ١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠٪ 
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بما في ذلك االرتباطات المتعلقة  ،بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان تقوم المجموعةو

ادة مخصصعلى أساس نسب محددة من قِ  ،باالئتمان ة زي ي حال ائر  بل البنك المركزي المصري. وف وب االضمحالخس ل المطل

تم  بة المصرية، ي ايير المحاس اً لمع ة وفق وائم المالي داد الق راض إع وب ألغ ك المطل وفقاً لقواعد البنك المركزي المصري عن ذل

ادة المحتجزةضمن حقوق الملكية خصماً على األرباح  البنكية العام لمخاطراتجنيب احتياطي  ك الزي دار تل ك  .بمق ديل ذل تم تع وي

فة دو اطي بص ين المخصصين. ويُ االحتي ادة ب غ الزي اً مبل ادل دائم ث يع نقص بحي ادة وال ة بالزي ل ري ر قاب اطي غي ذا االحتي د ه ع

  .المالية السنة خالل البنكية العاممخاطر الالحركة على حساب احتياطي أ) /٣٣( ويبين إيضاح للتوزيع

دارة  ات الج ان فئ ي بي ا يل ات وفيم داخلى مقارنللمؤسس يم ال س التقي اً ألس ب وفق رى ونس زي المص ك المرك يم البن س تقي ة بأس

  عرضة لخطر االئتمان :المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المُ 

  تصنيف البنك 
 المركزي المصري

نسبة المخصص  مدلول 
 المطلوب

 مدلول  التصنيف
 التصنيف الداخلي الداخلي  التصنيف

 ديون جيدة ١ صفر مخاطر منخفضة ١
 ديون جيدة ١ %١ مخاطر معتدلة ٢
 ديون جيدة ١ %١ مخاطر مرضية ٣
 ديون جيدة ١ %٢ مخاطر مناسبة ٤
 ديون جيدة ١ %٢ مخاطر مقبولة ٥
٦  ً  المتابعة العادية ٢ %:٣٥ مخاطر مقبولة حديا
 المتابعة الخاصة ٣ %٢٠ مخاطر تحتاج لعناية خاصة ٧
 ديون غير منتظمة ٤ %٢٠ دون المستوى ٨
 ديون غير منتظمة ٤ %٥٠ مشكوك في تحصيلها ٩
 ديون غير منتظمة ٤ %١٠٠ رديئة ١٠
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   الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات - ٥أ/

دالبنو المعرضة لخطر االئتمان داخل الميزانية  
 

٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/٣/٢٠٢١  
 الف جنيه الف جنيه

 ٣٬٤١٤٬٦٤٦ ٢٬٤٠٣٬٨٢٢ أرصدة لدى البنك المركزى
 ٦٬٩٣١٬٥٩٤ ١٠٬٩٣٥٬٤١٤ البنوكأرصدة لدى 

 ٥٬٠٠٩٬٠٠٧ ٤٬٨٤٤٬٩٢١ أذون الخزانة 
 ٣٬٤٧٨ ١٤٬٠٤٩  للبنوكقروض وتسهيالت 

 قروض وتسهيالت للعمالء
   

   قروض ألفراد :
 ٧٧٬٧٢٨ ٦١٬٧١١ حسابات جارية مدينة     -
 ١٬٠١٥٬٤٥٤ ١٬٠٠٣٬٧٢٤ بطاقات ائتمان     -
  ٨٬١٢١٬٢٦٨  ٨٬٣٠٨٬٩٠٨ قروض شخصية     -
  ٤١٩٬٦٦٧  ٥١٢٬٩٥٨      عقاريةقروض      -

   قروض لمؤساسات :
 ١٣٬٧٢٦٬٦٩٨ ١٣٬٧٨٢٬٣٦٩ حسابات جارية مدينة     -
 ١٬٣٨٠٬٠٣٦ ١٬١٩٥٬٧٢٢ قروض مباشرة     -
 ٢٬٢٩١٬٧٦٢ ٢٬١٠٩٬٦٠٧ قروض مشتركة     -
 ٦٠٬٠٢٢ ٥٣٬٤٠٤ قروض أخرى     -

 ٦١٬٤٦٢ ٧٤٬٠٩٣ أدوات مشتقات مالية     
     استثمارات مالية

  ٧٬٠٧٦٬٣٢٤  ٧٬٠٥٥٬٧١٤ بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخرأدوات دين      -
  ٤٤٣٬٩٨١  ٤٧٨٬٧٣٨ أصول أخري

  ٥٠٬٠٣٣٬١٢٧  ٥٢٬٨٣٥٬١٥٤ االجمالــى
   

 البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية
٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/٣/٢٠٢١  

هالف جني الف جنيه  
 ١٬٦٢٧٬٤١١ ١٬٨٦٢٬٨٢٤ أوراق مقبولة عن تسهيالت موردين

 ٢٬١٤٨٬٩٠٠ ٢٬١٢٦٬٢١٥ ارتباطات عن قروض والتزامات أخرى غير قابلة لإللغاء متعلقة باالئتمان
 ٧٦٠٬٥٨٠ ١٬٤٩٦٬٦٦٧ اعتمادات مستندية

 ١٢٬٦١٧٬١٩٤ ٩٬٩٩٨٬٣٢١ خطابات ضمان
 ١٧٬١٥٤٬٠٨٥ ١٥٬٤٨٤٬٠٢٧ االجمالــى

وذلك بدون األخذ في االعتبار  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و، ٢٠٢١مارس  ٣١له في ول السابق أقصى حد يمكن التعرض يمثل الجد

  .الميزانية لبنودبالنسبة . ضمانات هأي

د األقصى   ٥١٪فان ,بالجدول السابق كما هو مبينو ن الح ان م ر االئتم روض والتسهيالت الُمعرض لخط ن الق اتج ع الء لن لعم

  فى آخر سنة المقارنة. %٢٤مقابل  ٢٣٪ ستثمارات في أدوات ديناالتمثل بينما  سنة المقارنة، فى آخر % ٥٤ل مقاب

انو ر االئتم ى لخط د األدن ي الح اء عل يطرة واإلبق ي الس تمرار ف ي االس درتها عل ي ق ق اإلدارة ف ة  تث ن محفظ ل م ن ك اتج ع الن

  القروض والتسهيالت وأدوات الدين بناء علي ما يلي:

 داخلي% من محفظة ٩٥ يم ال ن درجات التقي ين م ل القروض والتسهيالت مصنفة في أعلى درجت ى  %٩٥ مقاب ف

 آخر سنة المقارنة.

 رات اضمحالل ٩١ ل % من محفظة القروض والتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات أو مؤش ى آخر  %٩١مقاب ف

 سنة المقارنة.

 ف ٨٢٢٬٠٨٤جنيه مقابل  الف ٩٣٢٬٦٦٨ غتبل تم تقييمها علي أساس منفردالتى تسهيالت القروض وال ى  ال ه ف جني

 آخر سنة المقارنة.
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 المالية: فترةيوضح الجدول التالى معلومات حول جودة األصول المالية خالل ال

 

 

         قروض وتسهيالت لالفراد
ة    المرحلة األو   ٣١٣٢٠٢١   المرحلة الثالثة    المرحلة الثان

  االجما  
اة    شهر  ١٢  درجة االئتمان اة    مدى الح   مدى الح

 ٦١٬٢٧٠ - - ٦١٬٢٧٠  دةديون ج
ة عة العاد  ٩٬٢٣٨٬٠٣٥ - ٢٥٩٬٣٣٤ ٨٬٩٧٨٬٧٠١ المتا

عة خاصة  ٣٣٣٬٨١٩ - ٣٣٣٬٨١٩ - متا
 ٢٥٤٬١٧٧ ٢٥٤٬١٧٧ - - ديون غ منتظمة

      
 (٢٥٢٬٥٦٢) (١٤٠٬٦٥٢) (٥٦٬١٦٤) (٥٥٬٧٤٦) خصم مخصص خسائر االضمحالل

ة مة الدف   ٩٬٦٣٤٬٧٣٩ ١١٣٬٥٢٥ ٥٣٦٬٩٨٩ ٨٬٩٨٤٬٢٢٥ الق
 

ة    المرحلة األو   ٢٠٢٠ ٣١٣   المرحلة الثالثة    المرحلة الثان
  االجما  

اة    شهر  ١٢  درجة االئتمان اة    مدى الح   مدى الح
دة  ٧٧٬٢٦٧ - - ٧٧٬٢٦٧  ديون ج

ة عة العاد  ٩٬٠٤٧٬١١٤ - ١٢٬٩١٢ ٩٬٠٣٤٬٢٠٢ المتا
عة خاصة  ٣٦٧٬٩٤٢ - ٣٦٧٬٩٤٢ - متا

 ١٤١٬٧٩٤ ١٤١٬٧٩٤ - - نتظمةديون غ م
      

 (٢٠٦٬٢٨١) (٨٣٬٤٠٠) (٥٨٬٤٤٧) (٦٤٬٤٣٤) خصم مخصص خسائر االضمحالل
ة مة الدف   ٩٬٤٢٧٬٨٣٦ ٥٨٬٣٩٤ ٣٢٢٬٤٠٧ ٩٬٠٤٧٬٠٣٥ الق

 

 

         أرصدة لدى البنوك
ة  المرحلة األو ٣١٣٢٠٢١   المرحلة الثالثة  المرحلة الثان

  االجما 
اة  شهر ١٢ درجة االئتمان اة مدى  مدى الح   الح

دة  ٩٬٨٥٩٬٤٣٨ - ١٬٣٨٤٬٦١٦ ٨٬٤٧٤٬٨٢٢  ديون ج
ة عة العاد  ١٬٠٧٥٬٩٧٦ - ٢٣٥٬٦٣٧٫٠٠ ٨٤٠٬٣٣٩ المتا

عة خاصة  - - - - متا
 - - - - ديون غ منتظمة

 (٣٬١٨٨) - (٣٬١٢٩) (٥٩) خصم مخصص خسائر االضمحالل      
ة مة الدف   ١٠٬٩٣٢٬٢٢٦ - ١٬٦١٧٬١٢٤ ٩٬٣١٥٬١٠٢ الق

ة  المرحلة األو ٢٠٢٠ ٣١٣   المرحلة الثالثة  المرحلة الثان
  االجما 

اة  شهر ١٢ درجة االئتمان اة  مدى الح   مدى الح
دة  ٦٬٦١٣٬٦٢٤ - ١٬٠١٣٬١٧٩ ٥٬٦٠٠٬٤٤٥  ديون ج

ة عة العاد  ٣١٧٬٩٧٠ - - ٣١٧٬٩٧٠ المتا
عة خاصة  - - - - متا

 - - - - ديون غ منتظمة
 (٣٬٣٣٤) - (٣٬٢٩٤) (٤٠) خسائر االضمحالل خصم مخصص      

ة مة الدف   ٦٬٩٢٨٬٢٦٠ - ١٬٠٠٩٬٨٨٥ ٥٬٩١٨٬٣٧٥ الق
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         قروض وتسهيالت للشركات

ة    المرحلة األو   ٣١٣٢٠٢١   المرحلة الثالثة    المرحلة الثان
   االجما 

اة    شهر  ١٢  درجة االئتمان اة    مدى الح   مدى الح
دة  ١٢٬٧٥٢٬٤٧٩ - ٥٩٦,٥٩٥ ١٢٬١٥٥٬٨٨٤  ديون ج

ة عة العاد  ٣٬٧٠٠٬٥٢٣ - ٢٬٥٤٧٬٢٣٤ ١٬١٥٣٬٢٨٩ المتا
عة خاصة  ١٧٬١٨٣ - ١٧٬١٨٣ - متا

 ٦٧٨٬٤٩١ ٦٧٨٬٤٩١ - - ديون غ منتظمة
 (١٬١٩٦٬٣٩١) (٥٢١٬٩٨٩) (٤٠٥٬٨٦٨) (٢٦٨٬٥٣٤) خصم مخصص خسائر االضمحالل      

ة مة الدف   ١٥٬٩٥٢٬٢٨٥ ١٥٦٬٥٠٢ ٢٬٧٥٥٬١٤٤ ١٣٬٠٤٠٬٦٣٩ الق
 

ة    المرحلة األو   ٢٠٢٠ ٣١٣   المرحلة الثالثة    المرحلة الثان
  االجما  

اة    شهر  ١٢  درجة االئتمان اة    مدى الح   مدى الح
دة  ١٣٬٨٥٦٬٤٢٩ - ٥٢٧,١٩٣ ١٣٬٣٢٩٬٢٣٦  ديون ج

ة عة العاد  ٢٬٧٨٧٬٩٣٣ - ١٬٦٤٢٬٩٧٩ ١٬١٤٤٬٩٥٤ المتا
عة خاصة  ١٣٣٬٨٦٦ - ١٣٣٬٨٦٦ - متا

 ٦٨٠٬٢٩٠ ٦٨٠٬٢٩٠ - - ديون غ منتظمة
 (١٬١٤٣٬٥٨٥) (٥٢١٬٦٢٠) (٣٤٨٬٠٠٠) (٢٧٣٬٩٦٥) خصم مخصص خسائر االضمحالل      

ة مة الدف   ١٦٬٣١٤٬٩٣٣ ١٥٨٬٦٧٠ ١٬٩٥٦٬٠٣٨ ١٤٬٢٠٠٬٢٢٥ الق
 

       أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
ة    المرحلة األو   ٣١٣٢٠٢١   المرحلة الثالثة    المرحلة الثان

  االجما  
اة    شهر  ١٢  درجة االئتمان اة    مدى الح   مدى الح

دة  - - - -  ديون ج
ة عة العاد  ٧٬٠٥٥٬٧١٤ - ٢٬٠٩٦٬٤٠٠ ٤٬٩٥٩٬٣١٤ المتا

عة خاصة  - - - - متا
 - - - - ديون غ منتظمة

 (٣٢٬٦٦٤) - (٣٢٬٦٦٤) - خصم مخصص خسائر االضمحالل      
ة  مة الدف  مة العادلة –الق  ٧٬٠٢٣٬٠٥٠ - ٢٬٠٦٣٬٧٣٦ ٤٬٩٥٩٬٣١٤ الق

 

ة    المرحلة األو   ٢٠٢٠ ٣١٣   المرحلة الثالثة    المرحلة الثان
  االجما  

اة    شهر  ١٢  ماندرجة االئت اة    مدى الح   مدى الح
دة  - - - -  ديون ج

ة عة العاد  ٧٬٠٧٦٬٣٢٤ - ٢٬١٢٦٬٢٢٣ ٤٬٩٥٠٬١٠١ المتا
عة خاصة  - - - - متا

 - - - - ديون غ منتظمة
 (٤١٬٦٥٢) - (٤١٬٦٥٢) - خصم مخصص خسائر االضمحالل      

ة  مة الدف  مة العادلة –الق  ٧٬٠٣٤٬٦٧٢ - ٢٬٠٨٤٬٥٧١ ٤٬٩٥٠٬١٠١ الق
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 نتيجة لهذه العوامل: فترةبين بداية ونهاية ال  ECLيوضح الجدول التالي التغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 أرصدة لدى البنوك  

  االجمالي
  المرحلة األولى  المرحلة الثانية  المرحلة الثالثة

٣١/٣/٢٠٢١  
  شهر ١٢  مدى الحياة  مدى الحياة

 ٢٠٢١يناير  ١مخصص خسائر االئتمان   ٤٠ ٣٬٢٩٤ - ٣٬٣٣٤
اه أو مصدرة ٥٩ ٣٬١٣٣ - ٣٬١٩٢ دة او مش ة جد  اصول مال

عادها (٤٠) (٣٬٢٩٤) - (٣٬٣٣٤) ة استحقت أو تم أس  اصول مال
ة   - (٤) - (٤)  فروق ترجمة عمالت اجن

ة ا ٥٩ ٣٬١٢٩ - ٣٬١٨٨ د  نها ةلالرص ة ف  المال

  

  االجمالي
  المرحلة األولى  المرحلة الثانية  المرحلة الثالثة

٣١/١٢/٢٠٢٠  
  شهر ١٢  مدى الحياة  مدى الحياة

 ٢٠٢٠يناير  ١مخصص خسائر االئتمان   ٢١ ٤٬٠٩٤ - ٤٬١١٥
اه أو مصدرة ٤٠ ٣٬٣٨٧ - ٣٬٤٢٧ دة او مش ة جد  اصول مال

ة استحقت أو تم أ (٢١) (٤٬٠٩٤) - (٤٬١١٥) عادهااصول مال  س
ة   - (٩٣) - (٩٣)  فروق ترجمة عمالت اجن

ة ا ٤٠ ٣٬٢٩٤  -  ٣٬٣٣٤ د  نها ةلالرص  سنة المال
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 أفراد -قروض وتسهيالت للعمالء   

  االجمالي
  المرحلة األولى  المرحلة الثانية  المرحلة الثالثة

٣١/٣/٢٠٢١  
  شهر ١٢  مدى الحياة  مدى الحياة

 ٢٠٢١يناير  ١مخصص خسائر االئتمان   ٦٤٬٤٣٤ ٥٨٬٤٤٧ ٨٣٬٤٠٠ ٢٠٦٬٢٨١
 المحول ا المرحلة االو  ٨٩٤ (٨٩٤) -   - 
ة (١٤٬٠٦٦) ١٤٬٠٦٩ (٣)   -   المحول ا المرحلة الثان
 المحول ا المرحلة الثالثة (٦٣٩) (٣٦٬٣٠٨) ٣٦٬٩٤٧   - 

 الخسارةصا التغ  احتماالت  ٢٬٨٠٩ ٢٢٬٥٤٠ ٥٥٬٩٥١ ٨١٬٣٠٠
اه أو مصدرة ٥٬٨١٦ ٣   -  ٥٬٨١٩ دة او مش ة جد  اصول مال

عادها (٣٬٥٠٢) (١٬٦٩٣) (٣٩٩) (٥٬٥٩٤) ة استحقت أو تم أس  اصول مال
دادات   -    -  ١٤٬٢٨٨ ١٤٬٢٨٨  االس

ةلاالعدام خالل ا   -    -  (٤٩٬٥٣٢) (٤٩٬٥٣٢)  ف
ة الرص ٥٥٬٧٤٦ ٥٦٬١٦٤ ١٤٠٬٦٥٢ ٢٥٢٬٥٦٢ ةالد  نها ة ف  المال

  

  االجمالي
  المرحلة األولى  المرحلة الثانية  المرحلة الثالثة

٣١/١٢/٢٠٢٠  
  شهر ١٢  مدى الحياة  مدى الحياة

 ٢٠٢٠يناير  ١مخصص خسائر االئتمان   ٥٦٬٣٢٣ ٣٣٬٧٦٤ ٥٦٬٦٥٢ ١٤٦٬٧٣٩
 المحول ا المرحلة االو  ١١٥٬١٠٦ (٨٩٬٧٧٩) (٢٥٬٣٢٧)   - 
ة (٢٧٬٧٢٢) ٦٦٬٥٠٢ (٣٨٬٧٨٠)   -   المحول ا المرحلة الثان
 المحول ا المرحلة الثالثة (٢٬٠٨٦) (٣٥٬٤٥٢) ٣٧٬٥٣٨   - 

 صا التغ  احتماالت الخسارة (٤٩٬٠٤٠) ١١٣٬٧٦٠ ١٤١٬٣٤٧ ٢٠٦٬٠٦٧
اه أو مصدرة ٢٧٬٢٣٥ ٣٬٤٢٥   -  ٣٠٬٦٦٠ دة او مش ة جد  اصول مال

عادها (٥٥٬٣٨٢) (٣٣٬٧٧٣) (٣٧٬٥٦١) (١٢٦٬٧١٦) ة استحقت أو تم أس  اصول مال
دادات   -    -  ٤٠٬٥٦٢ ٤٠٬٥٦٢  االس

 سنةلاالعدام خالل ا   -    -  (٩١٬٠٣١) (٩١٬٠٣١)
ة  ٦٤٬٤٣٤ ٥٨٬٤٤٧ ٨٣٬٤٠٠ ٢٠٦٬٢٨١ د  نها ةالالرص  سنة المال
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 مؤسسات -قروض وتسهيالت للعمالء   

  ياالجمال
  المرحلة األولى  المرحلة الثانية  المرحلة الثالثة

٣١/٣/٢٠٢١  
  شهر ١٢  مدى الحياة  مدى الحياة

 ٢٠٢١يناير  ١مخصص خسائر االئتمان   ٢٧٣٬٩٦٥ ٣٤٨٬٠٠٠ ٥٢١٬٦٢٠ ١٬١٤٣٬٥٨٥
 المحول ا المرحلة االو  - -  -     - 
ة (٩٬٦٩٦) ٩٬٦٩٦  -    -   المحول ا المرحلة الثان
 المحول ا المرحلة الثالثة  -  - -   - 

 صا التغ  احتماالت الخسارة (٦٥٬١٢٦) (٣٤٬٢٧٨) ١٠٬٩٦٤ (٨٨٬٤٤٠)
اه أو مصدرة ٧٠٬٥٦٦ ١٣١٬٥٠٥  -   ٢٠٢٬٠٧١ دة او مش ة جد  اصول مال
عادها (٧٢١) (٤٨٬٨٧٣) (١٠٬٤٦٠) (٦٠٬٠٥٤) ة استحقت أو تم أس  اصول مال

دادات   -   -  ١٩٩ ١٩٩  االس
ةلاالعدام خالل ا   -    -  - -  ف

ة (٤٥٤) (١٨٢) (٣٣٤) (٩٧٠)  فروق ترجمة عمالت اجن
ة ال ٢٦٨٬٥٣٤ ٤٠٥٬٨٦٨ ٥٢١٬٩٨٩ ١٬١٩٦٬٣٩١ د  نها ةالرص ة ف  المال

 

  االجمالي
  المرحلة األولى  المرحلة الثانية  المرحلة الثالثة

٣١/١٢/٢٠٢٠  
  شهر ١٢  اةمدى الحي  مدى الحياة

 ٢٠٢٠يناير  ١مخصص خسائر االئتمان   ٢٧١٬٣٢٥ ٩٤٬٦٧٠ ٥٠٤٬٥٠١ ٨٧٠٬٤٩٦
 المحول ا المرحلة االو  ٣٣٬٨٣٨ (٣٣٬٨٣٨)  -     - 
ة (٥١٬٩٣٢) ٥١٬٩٣٢  -    -   المحول ا المرحلة الثان
 المحول ا المرحلة الثالثة  -  (٥٨٬٦٠٠) ٥٨٬٦٠٠   - 

 صا التغ  احتماالت الخسارة (٢٢٨٬٩٥٨) ١٠٨٬٣٠٥ ٦٬٧١٥ (١١٣٬٩٣٨)
اه أو مصدرة ٣٢٢٬٦٨٢ ٢٤٦٬٨٩١  -   ٥٦٩٬٥٧٣ دة او مش ة جد  اصول مال

عادها (٧١٬٦٢٤) (٦٠٬٣٨٥) (٧٢٬٤١٥) (٢٠٤٬٤٢٤) ة استحقت أو تم أس  اصول مال
دادات   -   -  ٣٩٬٦١٩ ٣٩٬٦١٩  االس

 سنةلالعدام خالل اا   -    -  (١٠٬٥٦٦) (١٠٬٥٦٦)
ة (١٬٣٦٦) (٩٧٥) (٤٬٨٣٤) (٧٬١٧٥)  فروق ترجمة عمالت اجن

ة ٢٧٣٬٩٦٥ ٣٤٨٬٠٠٠ ٥٢١٬٦٢٠ ١٬١٤٣٬٥٨٥ ة السنة المال د  نها  الرص
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   ادوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

  االجمالي
  المرحلة األولى  المرحلة الثانية  المرحلة الثالثة

٣١/٣/٢٠٢١  
  شهر ١٢  مدى الحياة  مدى الحياة

 ٢٠٢١يناير  ١مخصص خسائر االئتمان في  - ٤١٬٦٥٢ - ٤١٬٦٥٢
 صافي التغير في احتماالت الخسارة - ٧٣١ - ٧٣١

 اصول مالية جديدة او مشتراه أو مصدرة - ٣١٬٩٨٠ - ٣١٬٩٨٠
 اصول مالية استحقت أو تم أستبعادها - (٤١٬٦٥٢) - (٤١٬٦٥٢)

 فروق ترجمة عمالت اجنبية  (٤٧)  (٤٧)
 المالية فترةالرصيد في نهاية ال - ٣٢٬٦٦٤ - ٣٢٬٦٦٤

  

  االجمالي
  المرحلة األولى  المرحلة الثانية  المرحلة الثالثة

٣١/١٢/٢٠٢٠  
  شهر ١٢  مدى الحياة  مدى الحياة

 ٢٠٢٠يناير  ١مخصص خسائر االئتمان في  - ٣٨٬٥٠٨ - ٣٨٬٥٠٨
 صافي التغير في احتماالت الخسارة - (١١٬١٠٤) - (١١٬١٠٤)

 اصول مالية جديدة او مشتراه أو مصدرة - ٤١٬٦٣١ - ٤١٬٦٣١
 اصول مالية استحقت أو تم أستبعادها - (٢٦٬٦٥٨) - (٢٦٬٦٥٨)

 فروق ترجمة عمالت اجنبية  (٧٢٥)  (٧٢٥)
 الرصيد في نهاية السنة المالية - ٤١٬٦٥٢ - ٤١٬٦٥٢
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  للعمالء تسهيالتقروض و - ٦أ/

  : من حيث الجدارة االئتمانية القروض والتسهيالتموقف أرصدة  فيما يلي

 بيــــــان
  قروض و تسهيالت للعمالء

٣١/١٢/٢٠٢٠   ٣١/٣/٢٠٢١  
 مصري جنيهألف     مصري جنيهألف 

 ٢٤٬٧٧٨٬٢٥٠   ٢٤٬٥٩٩٬٧٦٧ ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل      

  ١٬٤٩٢٬٣٠١    ١٬٤٩٥٬٩٦٨ اضمحالل متأخرات ليست محل
  ٨٢٢٬٠٨٤    ٩٣٢٬٦٦٨  محل اضمحالل

  ٢٧٬٠٩٢٬٦٣٥    ٢٧٬٠٢٨٬٤٠٣ اإلجمــالي

  )١٨٨(  عوائد لم تستحق بعد يخصم :
 

)٣٠٩(  

 (٧٧٬٣٧٠) عوائد مجنبة يخصم :
  

(٦٩٬٩٥٢) 

 (١٬٤٤٨٬٩٥٣)  مخصص خسائر االضمحالل يخصم :
  

(١٬٣٤٩٬٨٦٦) 

 ٢٥٬٥٠١٬٨٩٢  الصافــي
  

٢٥٬٦٧٢٬٥٠٨ 

 

الل  اضمحالل القروض والتسهيالت عبء)(بلغ إجمالي  رةالخ ف جني ا )١٣٥٬١٠٤( فت اه ل ف )٩٣٬٠٦٦(  منه ل  ال ه يمث جني

ة  عبءجنيه يمثل لف جنيه  ا )٤٢٬٠٣٨( اضمحالل قروض منفردة و الباقي   عبء ى أساس المجموع ة إضمحالل عل لمحفظ

 .مخصص خسائر االضمحالل عن القروض والتسهيالت العمالءمعلومات إضافية عن  ١٩االئتمان. ويتضمن إيضاح 

 تم ي  وي هيالت الت روض والتس ة الق ة لمحفظ ودة االئتماني يم الج ك تقي محالل وذل ل اض ت مح أخرات وليس ا مت د عليه ال يوج

 بالرجوع إلي التقييم الداخلي المستخدم بواسطة البنك.

ك الضمانات  للفئة غير المنتظمة وذلك بعد األخذ في االعتبارمحل اضمحالل بالنسبة  القروض المضمونةلم يتم اعتبار  ة تل قابلي

  للتحصيل.
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- ٤٠ - 

 ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحاللوتسهيالت  قروض                                                              
  

  
  

٣١/٣/٢٠٢١  
               

 (بااللف جنيـه) 

 التقييــم
 

 ــرادأفــــ
 

 مؤسســـات
 

 إجمالي 

 

حسابات 
جارية 
 مدينة

   
بطاقات 
 ائتمان

   
قروض  
 شخصية

   
قروض 
  عقارية

حسابات جارية 
 مدينة

   
قروض 
 مشتركة

   
قروض 
 مباشرة

 قروض أخرى   
 

القروض 
 والتسهيالت 

                   
 . جيدة١

 
٦١٬٢٧٠ 

  -    -    -    
٩٬٨٢٨٬٨٩١ 

  ١٢٬٧٥٩٬٦٦٩    ٥٢٬٥٤٩  ٩٢٧٬٩٨٩    ١٬٨٨٨٬٩٧٠ 

 . المتابعة العادية٢
 -    ١١٬٨٣٢٬٩١٠   ٨٥٥   ١٬٩٦١   ٢٠٧٬٨٠٧    ٣٬٤٨٩٬٠٤٩   ١٠٦٬٦٧٣   ٧٬٣٣٤٬١٤٧   ٦٩٢٬٤١٨  

 . المتابعة الخاصة٣
 -    -    -    -    ٧٬١٨٨       -       -       -    ٧٬١٨٨  

 اإلجمالي
 ٢٤٬٥٩٩٬٧٦٧    ٥٣٬٤٠٤    ٩٢٩٬٩٥٠    ٢٬٠٩٦٬٧٧٧    ١٣٬٣٢٥٬١٢٨    ١٠٦٬٦٧٣    ٧٬٣٣٤٬١٤٧    ٦٩٢٬٤١٨    ٦١٬٢٧٠  

    
٣١/١٢/٢٠٢٠  

               
 (بااللف جنيـه) 

 التقييــم
 

 أفــــــراد
 

 مؤسســـات
 

 إجمالي 

 

حسابات 
جارية 
 مدينة

   
بطاقات 
 ائتمان

   
قروض  
 شخصية

   
قروض 
  عقارية

حسابات جارية 
 مدينة

   
قروض 
 مشتركة

   
قروض 
 مباشرة

 قروض أخرى   
 

القروض 
 والتسهيالت 

                   
 . جيدة١

 
١٣٬٨٢٣٬٦٩٧    ٥٠٬٩٣٢  ١٬٠٤٥٬٧٧٣    ٢٬٠٦٤٬٧٥٩   ١٠٬٥٨٤٬٩٦٦    -    -    -   ٧٧٬٢٦٧ 

 . المتابعة العادية٢
 -    ١٠٬٨٢١٬٤٣٧   ٩٬٠٩٠   ١٥٬٧١١   ٢١٤٬١٧٢    ٢٬٤١٧٬٨٧٨   ٤١٠٬٦١٦   ٧٬٠٦٤٬٦٢٧   ٦٨٩٬٣٤٣  

 . المتابعة الخاصة٣
 -    -    -    -    ١٣٣٬١١٦       -       -       -    ١٣٣٬١١٦  

 اإلجمالي
 ٢٤٬٧٧٨٬٢٥٠    ٦٠٬٠٢٢    ١٬٠٦١٬٤٨٤    ٢٬٢٧٨٬٩٣١    ١٣٬١٣٥٬٩٦٠    ٤١٠٬٦١٦    ٧٬٠٦٤٬٦٢٧    ٦٨٩٬٣٤٣    ٧٧٬٢٦٧  

  
 لم يتم اعتبار القروض المضمونة محل اضمحالل بالنسبة للفئة غير المنتظمة وذلك بعد األخذ في االعتبار قابلية تلك الضمانات للتحصيل.  
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- ٤١ - 

ى عليها متأخرات وليست محل اضمحالل: قروض وتسهيالت توجد أخرات حت ا مت د عليه ي توج ريوم ٩٠هي القروض والتسهيالت الت  ا أو أكث
ـرات  ا متأخ ولكنها ليست محل اضمحالل, إال إذا توافرت معلومات أخرى تفيد عكس ذلك. وتتمثل القروض والتسهيالت للعمالء التي يوجد عليه

 وليست محل اضمحالل فيما يلي :
 

ي  ،اإلثبات األولي للقروض والتسهيالت عند ة.  وف يتم تقييم القيمة العادلة للضمانات بناء علي أساليب التقييم المستخدمة عادة في ألصول المماثل
  الفترات الالحقة، يتم تحديث القيمة العادلة بأسعار السوق أو بأسعار األصول المماثلة.

٣١/٣/٢٠٢١  
 

 (باالف جنيـه)
 أفــــــراد 

 فترات التأخير
حسابات 

 جارية مدينة
 اإلجمالي قروض عقارية قروض شخصية بطاقات ائتمان

 ١٬١٠٤٬٧٩٧ ٤٠٣٬٥٩٠ ٤٨٩٬٨١٣ ٢١١٬٣٩٤ - يوما ٣٠متأخرات حتى       
 ٢٤٥٬٦٩٥ ١٬٢٥٠ ٢٠٠٬٩١٨ ٤٣٬٥٢٧ - يوما ٦٠إلي  ٣٠متأخرات أكثر من 
 ٨٨٬١٢٤ ١٬٤٤٥ ٧٢٬٩٢١ ١٣٬٧٥٨ - يوما ٩٠إلي  ٦٠متأخرات أكثر من 

 ١٬٤٣٨٬٦١٦ ٤٠٦٬٢٨٥ ٧٦٣٬٦٥٢ ٢٦٨٬٦٧٩ - اإلجمالي

     
 مؤسســـــات 

 فترات التأخير
حسابات 

 جارية مدينة
  اإلجمالي   قروض أخرى   قروض مشتركة   قروض مباشرة 

            
 ٥١,٤٧٢ - - - ٥١,٤٧٢ يوما ٣٠متأخرات حتى 

 ٥,٨٨٠ -  -  ٢٨ ٥,٨٥٢ يوما ٦٠إلي  ٣٠متأخرات أكثر من 
 - -  -  -  - يوما ٦٠متأخرات أكثر من 

 ٥٧,٣٥٢   - - ٢٨ ٥٧,٣٢٤ اإلجمالي      

٣١/١٢/٢٠٢٠  
    

 (باالف جنيـه)
 أفــــــراد 

 فترات التأخير
حسابات 

 جارية مدينة
 اإلجمالي قروض عقارية قروض شخصية بطاقات ائتمان

            
 ٨٨٢٬٥٢٨ ٤٬٨٢٢ ٦٥٨٬٦٧٧ ٢١٩٬٠٢٩ - يوما ٣٠متأخرات حتى 

 ٢٥٨٬٣٢٤ ٢٬٧٧١ ٢٠٦٬٦٦٤ ٤٨٬٨٨٩ - يوما ٦٠إلي  ٣٠متأخرات أكثر من 
 ١٠٩٬٦١٨ ١٦٤ ٨٧٬١٩٥ ٢٢٬٢٥٩ - يوما ٩٠إلي  ٦٠متأخرات أكثر من 

 ١٬٢٥٠٬٤٧٠ ٧٬٧٥٧ ٩٥٢٬٥٣٦ ٢٩٠٬١٧٧ - اإلجمالي

 مؤسســـــات      

 فترات التأخير
حسابات 
نةجارية مدي  

  اإلجمالي   قروض أخرى   قروض مشتركة   قروض مباشرة 

            
 ١٨٤,٠٢٥ - - ١٨,٢١٥ ١٦٥,٨١٠ يوما ٣٠متأخرات حتى 

 ٢٤,٥١٠ -  -  -  ٢٤,٥١٠ يوما ٦٠إلي  ٣٠متأخرات أكثر من 
 ٣٣,٢٩٦ -  -  -  ٣٣,٢٩٦ يوما ٦٠متأخرات أكثر من 

      
 ٢٤١,٨٣١   - - ١٨,٢١٥ ٢٢٣,٦١٦ اإلجمالي
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- ٤٢ - 

  :قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة

 قروض وتسهيالت للعمالء 

ن الضماناترصيد البلغ  ة م دفقات النقدي ار الت ي االعتب ذ ف ل األخ ردة قب ف  ٩٣٢٬٦٦٨ قروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منف  هجنيال

  .سنة المقارنة فى آخر هالف جني ٨٢٢٬٠٨٤مقابل 

ة ل بالقيم روض وفيما يلي تحلي ة للق ي حصل اإلجمالي ة للضمانات الت ة العادل ردة متضمنا القيم ا  توالتسهيالت محل اضمحالل بصفة منف عليه

  : في مقابل تلك القروض المجموعة

 

  هيكلتهاقروض وتسهيالت تم إعادة 

ة  ،برامج اإلدارة الجبرية وتنفيذ ،تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السداد ادة الهيكل ق إع د سياسات تطبي داد. وتعتم ل الس وتعديل وتأجي

ك السياسات علي مؤشرات أو معايير تشير إلي أن هناك احتماالت عالية  إلدارة. وتخضع تل ي ل م الشخص الستمرار السداد وذلك بناء علي الحك

 .خاصة قروض تمويل العمالء ،عتاد تطبيق إعادة الهيكلة علي القروض طويلة األجلمن المُ و للمراجعة المستمرة.

  

 بيان
  ٢٠٢٠/١٢/٣١ ٢٠٢١/٣/٣١ 
 ألف جنيه ألف جنيه  

 مؤسسات
 - - حسابات جارية مدينة -
 ٦٣٬٩٤٩ ٤٣٬٧٠٦ قروض مباشرة -
   ٦٣٬٩٤٩ ٤٣٬٧٠٦ 

   أفــراد
   -    -  قروض شخصية -
 ٣٬٩٦١ - قروض عقارية -
  - ٣٬٩٦١ 

 ٦٧٬٩١٠ ٤٣٬٧٠٦  اإلجمالـي

 

  

  

  

  

  

 (باالف جنيـه)  ٣١/٣/٢٠٢١

 بيان
 مؤسســـات أفــــــراد

حسابات  اإلجمالـي
 جارية مدينة

بطاقات 
 ائتمان

قروض 
 شخصية

قروض 
 ةعقاري

حسابات 
 جارية مدينة

قروض 
 مباشرة

قروض 
 مشتركة

قروض 
 أخرى

قروض محل اضمحالل 
 ٩٣٢٬٦٦٨ - ١٢٬٨٣٠ ٢٦٥٬٧٤٤ ٣٩٩٬٩١٧ - ٢١١٬١٠٩ ٤٢٬٦٢٧ ٤٤١ بصفة منفردة

 ١٤٣٬٨٨٠ - - - ٦٩٬٢٧٧ - ٧٣٬٠٥١ ١٬٥٥٢ - القيمة العادلة للضمانات
        

 (باالف جنيـه)  ٣١/١٢/٢٠٢٠

 بيان
 مؤسســـات ـــــرادأفـ

حسابات  اإلجمالـي
 جارية مدينة

بطاقات 
 ائتمان

قروض 
 شخصية

قروض 
 عقارية

حسابات 
 جارية مدينة

قروض 
 مباشرة

قروض 
 مشتركة

قروض 
 أخرى

قروض محل اضمحالل 
 ٨٢٢٬٠٨٤ - ١٢٬٨٣١ ٣٠٠٬٣٣٧ ٣٦٧٬١٢٢ ١,٢٩٤ ١٠٤٬١٠٥ ٣٥٬٩٣٤ ٤٦١ بصفة منفردة

 ١١٢٬٨٩٦ - - - ٦٨٬٢٧٣ - ٤٣٬٣٨٨ ١٬٢٣٥ - القيمة العادلة للضمانات



  
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ -المستقلة  القوائم المالية     

 

- ٤٣ - 

 أدوات دين وأذون الخزانة   - ٧أ/

دين ل أدوات ال الي تحلي دول الت ل الج االت  يمث ا لوك ة وفق ي وأذون الخزان يم ف ر التقي رةالآخ ة فت يم  , المالي ي تقي اء عل ووديبن أة  م دول منش لل

   .االستثمار

  (بااللف جنيـه)                                                                                                              ٣١/٣/٢٠٢١

 أذون خزانة  التصنيف
مالية من استثمارات 

ائمة الدخل الشامل خالل ق
  االخر

 االجمالى

B٩٬٨٠٩٬١٦٧ ٤٬٩٦٤٬٢٤٦ ٤٬٨٤٤٬٩٢١ ٢ 

    
 ٩٬٨٠٩٬١٦٧ ٤٬٩٦٤٬٢٤٦ ٤٬٨٤٤٬٩٢١ اإلجمالي

 

   االستحواذ علي الضمانات - ٨أ/

  المالية الحالية بالحصول علي أصول باالستحواذ علي بعض الضمانات كما يلي: فترةالقام البنك خالل 

                                                                                      ٣١/٣/٠٢١٢ (باالف جنيـه)

 القيمة الدفترية   األصل طبيعة
 -    سكنية وحدات

 -   اإلجمالي
 

 ن ذلك عملياً.ويتم بيع هذه األصول كلما كا يتم تبويب األصول التي تم االستحواذ عليها ضمن بند األصول األخرى بالميزانية.

   تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر االئتمان - ٩أ/

 القطاعات الجغرافية 

. عند إعداد الحالية فترةالآخر الجغرافي في  القطاعيمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية، موزعة حسب   

  ) جنيه( االرقام بااللف        المجموعةقطاعات الجغرافية وفقاً للمناطق المرتبطة بعمالء هذا الجدول، تم توزيع المخاطر علي ال

  

   العربية جمهورية مصر  
 ٣١/٣/٢٠٢١ اإلجمالي دول أخرى

 القاهرة الكبرى
اإلسكندرية 

 والدلتا وسيناء
 الوجه القبلي

 

 ٢٬٤٠٣٬٨٢٢   -  ٢٬٤٠٣٬٨٢٢   -    -  ٢٬٤٠٣٬٨٢٢ أرصدة لدى البنك المركزى
 ١٠٬٩٣٥٬٤١٤ ٣٬٥٤٣٬٢٤٠ ٧٬٣٩٢٬١٧٤   -    -  ٧٬٣٩٢٬١٧٤ أرصدة لدى البنوك

 ٤٬٨٤٤٬٩٢١   -  ٤٬٨٤٤٬٩٢١   -    -  ٤٬٨٤٤٬٩٢١ أذون الخزانة 
 ١٤٬٠٤٩ ١٤٬٠٤٩ - - - -  للبنوكقروض وتسهيالت 

       قروض وتسهيالت للعمالء:
 ١٣٬٨٤٤٬٠٨٠   -  ١٣٬٨٤٤٬٠٨٠ ١٦٩٬٨٤٨ ٨٤٧٬٠٨٠ ١٢٬٨٢٧٬١٥٢ حسابات جارية مدينة -
 ١٬٠٠٣٬٧٢٤   -  ١٬٠٠٣٬٧٢٤   -    -  ١٬٠٠٣٬٧٢٤ بطاقات ائتمانية -
 ٨٬٣٠٨٬٩٠٨   -  ٨٬٣٠٨٬٩٠٨ ٨٦٣٬٥١١ ٢٬٣٠٥٬٠٨٣ ٥٬١٤٠٬٣١٤ قروض شخصية -
 ٥١٢٬٩٥٨   -  ٥١٢٬٩٥٨ ٧٬٠٤٥ ٨٢٬٤٢٣ ٤٢٣٬٤٩٠ عقاريةقروض  -
 ٣٬٣٠٥٬٣٢٩   -  ٣٬٣٠٥٬٣٢٩   -  ١٠٬٠٣٣ ٣٬٢٩٥٬٢٩٦ قروض ألجال -
 ٥٣٬٤٠٤   -  ٥٣٬٤٠٤ ٣٬٥٢٥ ٢٬٠٧٧ ٤٧٬٨٠٢ قروض أخرى -

 ٧٤٬٠٩٣ ١٤٬٤٤٢ ٧٤٬٠٩٣   -    -  ٥٩٬٦٥١ مشتقات مالية
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 قائمة الدخل الشامل االخر
٧٬٠٥٥٬٧١٤   -  ٧٬٠٥٥٬٧١٤   -    -  ٧٬٠٥٥٬٧١٤ 

 ٤٧٨٬٧٣٨   -  ٤٧٨٬٧٣٨ ١٤٬٩٥٠ ٤١٬٠٠٩ ٤٢٢٬٧٧٩ أصول أخري
 ٥٢٬٨٣٥٬١٥٤ ٣٬٥٧١٬٧٣١ ٤٩٬٢٦٣٬٤٢٣ ١٬٠٥٨٬٨٧٩ ٣٬٢٨٧٬٧٠٥ ٤٤٬٩١٦٬٨٣٩ الحالية فترةالفي نهاية  االجمالى

 ٥٠٬٠٣٣٬١٢٧ ٣٬٦٥٨٬٩٣١ ٤٦٬٣٧٤٬١٩٦ ١٬٠٣٩٬٦٦٧ ٣٬٣٣٦٬٩٥٩ ٤١٬٩٩٧٬٥٧٠ في نهاية سنة المقارنة االجمالى       
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- ٤٤ - 

 

 قطاعات النشاط 

  .المجموعةموزعة حسب النشاط الذي يزاوله عمالء  ،يمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية

  (بااللف جنيـه)                                                                                                                                        

 

 خطر السوق -ب 

متمثل في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن التغير في أسعار السوق.  وينتج لخطر السوق ال المجموعةتعرض ت

العامة والخاصة في تحركات لل عرضمُ  احيث أن كل منه ،حقوق الملكية ومنتجاتالعملة و العائدخطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل 

حقوق الملكية.  أدوات الصرف وأسعار  أسعارمعدالت العائد ولمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت ة الحساسيفي مستوي والتغيرات السوق 

  متاجرة أو لغير غرض المتاجرة.للمدى تعرضه لخطر السوق إلي محافظ  المجموعةفصل تو
ويتم متابعتها عن طريق فريقين  المجموعةب المخاطرادارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في  وتتركز ادارة

  .بصفة دورية نشاطلا وحداتإلي مجلس اإلدارة ورؤساء عن مخاطر السوق يتم رفع التقارير الدورية ومنفصلين. 

 مؤسسات مالية ٣١/٣/٢٠٢١
مؤسسات 
 صناعية

 اإلجمالي أفراد أنشطة أخرى قطاع حكومى نشاط تجاري

                
أرصدة لدى البنك 

 المركزى
 -    -    -   ٢٬٤٠٣٬٨٢٢   -    -  ٢٬٤٠٣٬٨٢٢ 

 ١٠٬٩٣٥٬٤١٤   -    -  ٨٬٢٧٤٬٦٨٣   -    -  ٢٬٦٦٠٬٧٣١ أرصدة لدى البنوك

 ٤٬٨٤٤٬٩٢١   -    -  ٤٬٨٤٤٬٩٢١   -    -    -  أذون الخزانة

قروض وتسهيالت 
بنوكلل  

١٤٬٠٤٩   -    -    -    -    -  ١٤٬٠٤٩ 

قروض وتسهيالت 
        للعمالء:

        قروض ألفراد -

 ٦١٬٧١١ ٦١٬٧١١   -    -    -    -    -  حسابات جارية مدينة -

 ١٬٠٠٣٬٧٢٤ ١٬٠٠٣٬٧٢٤   -    -    -    -    -  بطاقات ائتمانية -

 ٨٬٣٠٨٬٩٠٨ ٨٬٣٠٨٬٩٠٨   -    -    -    -    -  قروض شخصية -

 ٥١٢٬٩٥٨ ٥١٢٬٩٥٨   -    -    -    -    -  قروض عقارية -

        قروض لمؤسسات: -

 ١٣٬٧٨٢٬٣٦٩   -  ١٬٢٥٩٬٥٦١ ٨٤٤٬٩٥٢ ٥٬٣٦٥٬٣٧٤ ٦٬٣١٢٬٢٣٠ ٢٥٢ دينةحسابات جارية م -

 ١٬١٩٥٬٧٢٢   -  ٤٠٤٬٢٩٧   -  ٣٥٤٬٩٦٨ ١٨٩٬٢٠١ ٢٤٧٬٢٥٦ قروض مباشرة -

 ٢٬١٠٩٬٦٠٧   -  ١٤٧٬٨٩٠ ١٬٧٦٩٬٥٠٧   -  ١٧٩٬٣٨٠ ١٢٬٨٣٠ قروض مشتركة -

 ٥٣٬٤٠٤   -  ١٦٬١٤٨   -  ٧٬٠١٥ ٣٠٬٢٤١   -  قروض أخرى -

 ٧٤٬٠٩٣   -  ٥٨   - ٤٨٬٧٦٣ ٨٬٤٦٩ ١٦٬٨٠٣ مشتقات أدوات مالية

استثمارات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة 

 الدخل الشامل االخر

٧٬٠٥٥٬٧١٤   -    -  ٤٬٩٦٤٬٢٤٦   -    -  ٢٬٠٩١٬٤٦٨ 

 ٤٧٨٬٧٣٨ ١٢٥٬٨٩٢ ٥٬٦٤٣ ٢٠٥٬٦٨٦ ١٨٬٨٦٠ ٢٩٬٥٥٣ ٩٣٬١٠٤ أصول أخري

في نهاية  ىاالجمال
 الحالية فترةال

٥٢٬٨٣٥٬١٥٤ ١٠٬٠١٣٬١٩٣ ١٬٨٣٣٬٥٩٧ ٢٣٬٣٠٧٬٨١٧ ٥٬٧٩٤٬٩٨٠ ٦٬٧٤٩٬٠٧٤ ٥٬١٣٦٬٤٩٣ 

              
في نهاية سنة  االجمالى
 المقارنة

٥٠٬٠٣٣٬١٢٧ ٩٬٧٦٦٬٠٤٧ ١٬٣٨٥٬٢٧٣ ١٩٬١٥٦٬٠٢٨ ٥٬٣٨٥٬٣٧٨ ٨٬٠٥٠٬٥٨٥ ٦٬٢٨٩٬٨١٦ 
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تنشأ فة المحافظ لغير غرض المتاجر أما، أو مع السوق الءمع العممباشرة  المجموعة تعاملتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن و

 مخاطر العمالت األجنبية وأدواتالمحافظ  هذه تتضمنومعامالت التجزئة. المتعلقة بلتزامات االألصول ولبصفة أساسية من إدارة سعر العائد 

  متاحة للبيع.االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والستثمارات االعن  ةالناتجو ادوات الدين الملكية  حقوق

 ب قياس خطر السوقأسالي - ١ب/
ة األجل دخول في عقود مبادلة سعر العائد وذلك لموازنة الخطر المُ ال كذلك،كجزء من إدارة خطر السوق روض طويل دين والق صاحب ألدوات ال

  خطر السوق.على سيطرة للذات العائد الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة.  وفيما يلي أهم وسائل القياس المستخدمة 

 )Value at Risk( لخطرل عرضةالمُ قيمة ال-

ز  ،للمحافظ بغرض المتاجرة ولغير غرض المتاجرةلخطر" ل المعرضةبتطبيق أسلوب "القيمة  تقوم المجموعة دير خطر السوق للمراك ك لتق وذل

ة لظروف السوق.  رات المتنوع ن االفتراضات للتغي دد م ي ع س اإلدارة بوضع و القائمة وأقصى حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء عل وم مجل يق

لة  المجموعةبل لخطر التي يمكن تقبلها من قِ ل عرضةالمُ حدود للقيمة  اجرة بصورة منفص ا  وللمتاجرة وغير المت ا يومي تم مراقبته ةي دارة ا بمعرف

  .  المجموعةب المخاطر

ة لخطر هي توقع إحصائي للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عل عرضةالمُ  القيمة ن التحركات العكسية للسوق. وهي تعبر عن أقصى قيم

ة %١).  وبالتالي هناك احتمال إحصائي بنسبة (%٩٩(محدد ل ثقة اممع باستخدامولكن  ،المجموعةخسرها تيمكن أن  ارة الفعلي ) أن تكون الخس

ة.  ل المعرضةأكبر من القيمة  ة ولخطر المتوقع وذج القيم رض نم رة احتفل المعرضةيفت ددة اظ لخطر فت ام ) مح ل(عشرة أي ن  قب ال أن يمك إقف

ة نمط  ذات. وكذلك يفترض أن حركة السوق خالل فترة االحتفاظ ستتبع المفتوحة المراكز الل الحرك ي حدثت خ ام أعشرة الالت ابقي وم و .ةالس تق

ابقة. بتقدير ا المجموعة نوات الس ةولحركة السابقة بناء علي بيانات عن الخمس س وم المجموع دالت بتطب تق ي المع ة ف رات التاريخي ك التغي ق تل ي

خرجات الفعلية بصورة عرف بالمحاكاة التاريخية. ويتم مراقبة المُ وهذه الطريقة تُ  –مباشرة علي المراكز الحالية بطريقة  ،والمؤشراتاألسعار و

  لخطر.ل المعرضةمنتظمة لقياس سالمة االفتراضات والعوامل المستخدمة لحساب القيمة 

  بالسوق. أكبرتلك الحدود وذلك في حالة وجود تحركات لالخسارة  تجاوزاستخدام تلك الطريقة  وال يمنع
  

ام  أساسيتعتبر جزء عرضة للخطر القيمة المُ أن  وحيث ن نظ ة خطر السوق المجموعةم ي رقاب س  ،ف وم مجل نويا بوضع الحدود اإليق دارة س

ة المُ ويتم مقارنة القيم الفعلية  .ة وغير المتاجرة ويتم تقسيمها علي وحدات النشاطلخطر لكل من عمليات المتاجرل عرضةالمُ القيمة بالخاصة  عرض

  .المجموعةب المخاطربل إدارة ومراجعتها يوميا من قِ  المجموعةبل بالحدود الموضوعة من قِ للخطر 

اجرة لمحفظةلخطر ل المعرضةتائج القيمة لن ةمن خالل اختبارات تعزيزيلخطر بصورة مستمرة ل عرضةالمُ نموذج القيمة جودة يتم مراقبة    المت

 .مجلس اإلدارةو اإلدارة العليا إلينتائج تلك االختبارات رفع ويتم 

  

  Stress Testingالضغوط  إختبارات-

ارات الضغ .عاكسة بشكل حادمُ عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف  اً مؤشرالضغوط  اتعطي اختبارتُ  تم تصميم اختب ا وي وط بم

اختبار ضغط  ،المجموعةب المخاطرإدارة  اي تقوم بهتط الوالضغ اتاختباروتتضمن  يالءم النشاط باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة

ن  ،عوامل الخطر ات حيث يتم تطبيق مجموعة م ادةالتحرك ة خطر الح ل فئ ي ك ار ضغوط األسواق  عل ث تخضع األسواق  واختب ة، حي النامي

ا بسبب  ،أو مناطق معينة على مراكزمؤثرة تتضمن أحداث محتملة  ،واختبار ضغوط خاصة حادهة لتحركات النامي ة م ي منطق مثل ما قد ينتج ف

  مجلس اإلدارة بمراجعة نتائج اختبارات الضغوط. وقوم اإلدارة العليا تو العمالت. ىحدإتحرير القيود على 
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 لخطرل المعرضةملخص القيمة   - ٢ب/

  الخطرالقيمة المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة طبقا لنوع لي يعرض الجدول التالي فيما ي
  (بااللف جنيـه)                                                                                                                     

  ٣١/١٢/٢٠٢٠ ٣١/٣/٢٠٢١  
ليأع متوسط أقل أعلي متوسط    أقل 

       
 )١٬٨٣٤( )٣٬٧٧٩( )٢٬٥٥٢( )٥٨٦( )٣٬٩٧١( )١٬١٩٤( أسعار الصرف خطر

 )٦٧٢( )١٠٬٢٧٠( )٣٬٨٦٢( )٢٤١( )١٠٬٣٨٨( )٤٬٢٠٨( سعر العائد خطر

       
 )١٬٨٦٨( )١٠٬١٧٣( )٤٬٧٥٣( )٦٣٨( )١٠٬٨٥٩( )٥٬٢٢٥( القيمة عند الخطر إجمالي

 

  بالزيادة في حساسية سعر العائد في األسواق المالية العالمية.  ،خاصة خطر سعر العائد ،للخطرترتبط الزيادة في القيمة المعرضة 

شكل إجمالي وال يُ  .ية والتحركات التاريخية لألسواقعرضة للخطر بشكل مستقل عن المراكز المعننتائج الثالثة السابقة للقيمة المُ ال وتم حساب

بين أنواع الخطر وأنواع المحافظ وما يتبعه  الرتباطعرضة للخطر للبنك وذلك نظرا لالمتاجرة القيمة المُ عرضة للخطر للمتاجرة وغير القيمة المُ 

  من تأثير متنوع.
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   خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية - ٣ب/
لتدفقات النقدية. وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود على المركز المالي وا لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية المجموعةتعرض ت

تالي مدى الجدول ال يلخصو.لحظيالتي يتم مراقبتها  خالل اليومللعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية اليوم وكذلك 

القيمة الدفترية لألدوات المالية  التالى ويتضمن الجدول .المالية فترةالنهاية سعر صرف العمالت األجنبية في لخطر تقلبات  المجموعةتعرض 

 :  وزعة بالعمالت المكونة لهامُ 

  بااللف جنيـه)المعادل (                                                                                                                 

  

 
 
 
 
  

٣١/٣/٢٠٢١ 
  دوالر  جنيه

 يورو
  عمالت فرنك  جنيه

 اإلجمالي
 أخرى سويسري إسترليني أمريكي مصرى

         
 األصول المالية

       
 ٤٬١٥٩٬٨٥٩ ١٦٬٥٦١ ١٬٧٣٠ ١٤٬٥٠٨ ٩٤٬٥٣٣ ٢٩٦٬٦٨٧ ٣٬٧٣٥٬٨٤٠ نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 ١٠٬٩٣٢٬٢٢٦ ٧١٬٣٣٤ ٥٠٬٣٩٠ ٤١٥٬٤٩٤ ٨٦٣٬٢٧٥ ٤٬٠١٢٬٢١٠ ٥٬٥١٩٬٥٢٣ أرصدة لدى البنوك

 ٤٬٨٤٤٬٩٢١ - - - - - ٤٬٨٤٤٬٩٢١ أذون الخزانة 

 ١٤٬٠٤٩ - - - - ١٤٬٠٤٩ -  للبنوك وتسهيالت قروض

 ٢٥٬٥٠١٬٨٩٢ ١٥ ٢٬٠١٥ ٣٠ ٢١٠٬١٣٣ ٢٬٩٧٧٬٣٩٥ ٢٢٬٣١٢٬٣٠٤ قروض وتسهيالت للعمالء

 ٧٤٬٠٩٣ - - - - ٥٠٬١٩٦ ٢٣٬٨٩٧ مشتقات مالية
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من 

 الدخل الشامل االخرخالل قائمة 
٧٬٠٥٥٬٧١٤ - - - - ٢٬٠٩٦٬٤٠٠ ٤٬٩٥٩٬٣١٤ 

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من 
  خالل األرباح و الخسائر

٣١٢٬٣٣٧ - - - - - ٣١٢٬٣٣٧ 

 ٤٧٨٬٧٣٨   -  ٢ ٥ ٤٨ ٥٬٩٧٩ ٤٧٢٬٧٠٤ اصول اخري
         

 ٥٣٬٣٧٣٬٨٢٩ ٨٧٬٩١٠ ٥٤٬١٣٧ ٤٣٠٬٠٣٧ ١٬١٦٧٬٩٨٩ ٩٬٤٥٢٬٩١٦ ٤٢٬١٨٠٬٨٤٠ إجمالي األصول المالية

         
        اللتزامات الماليةا

 ٤٧٢٬٦٦٩ ٢٬٢٠٨ - - ١٥٩٬٣٦٩ ٣٠٤٬٢٠٠ ٦٬٨٩٢ أرصدة مستحقة للبنوك

عمليات بيع أذون خزانة مع 
  االلتزام بإعادة الشراء

٨٬٧٤١ - - - - - ٨٬٧٤١ 

 ٤٣٬٥٩١٬٢٥٢ ١٤٦٬٤٦٩ ٥٤٬١٦٢ ٤٢٩٬٧٩٥ ١٬٩١٣٬٠١٣ ٧٬٤٩٥٬٣٥٥ ٣٣٬٥٥٢٬٤٥٨ ودائع للعمالء

 ٨٣٬٤٥٦ - - - - ٥٠٬٠٧٢ ٣٣٬٣٨٤ مشتقات مالية

 ٦٠٩٬٩٥٢ - - - - ٤٧١٬٢٧٣ ١٣٨٬٦٧٩  أخريقروض 

 ٢١٢٬٩٧٣ - - ٥٦ ٧ ٤٬١٨٦ ٢٠٨٬٧٢٤ التزامات اخري
         

 ٤٤٬٩٧٩٬٠٤٣ ١٤٨٬٦٧٧ ٥٤٬١٦٢ ٤٢٩٬٨٥١ ٢٬٠٧٢٬٣٨٩ ٨٬٣٢٥٬٠٨٦ ٣٣٬٩٤٨٬٨٧٨ إجمالي االلتزامات المالية

        
 ٨٬٣٩٤٬٧٨٦ (٦٠٬٧٦٧) (٢٥) ١٨٦ (٩٠٤٬٤٠٠) ١٬١٢٧٬٨٣٠ ٨٬٢٣١٬٩٦٢ صافي المركز المالى للميزانية

        
 ١٥٬٤٨٤٬٠٢٧ ٣٢٩٬٠٧٣ ٢٬٤٦٧ ٤٬٨٦٩ ٧٬٣٤٧٬٧٥٠ ٥٬١٥٢٬٥٦٠ ٢٬٦٤٧٬٣٠٨ ارتباطات متعلقة باالئتمان
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 خطر سعر العائد 
ةتعرض ت ي مستويات أسآل المجموع ات ف ار التقلب ي السوق ث ائدة ف د الس وعار العائ ذب  وه ي تذب ل ف د المتمث ة لسعر العائ دفقات النقدي ر الت خط

ة األدوخطر القيمة العادلة لسعر العائد و ،عائد األداةالتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر  ة  اههو خطر تقلبات قيم المالي

ات غ وقد يزيد هامش العائد ،لسوقنتيجة للتغير في أسعار العائد في ا ة حدوث تحرك ي حال اح ف نخفض األرب د ت ن ق ر ينتيجة لتلك التغيرات ولك

ة احتفظ بهتبوضع حدود لمستوي االختالف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن  المجموعةويقوم مجلس إدارة  .متوقعة ة  ،المجموع تم مراقب وي

  .المجموعةب الخزانة وم بالتعاون مع إدارةاالصول و الخص ذلك يوميا بواسطة إدارة

ي غير المشتقة يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية الذى لخطر تقلبات سعر العائد  المجموعةويلخص الجدول التالي مدى تعرض  ة عل موزع

 أساس سعر تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ االستحقاق أيهما أقرب.

 

 ر الفائدة سعكل منظومة إدارة مخاطر هي
) التابعة لإلدارة المالية بالبنك ويتم تقييم المخاطر وحدودها ALMUيتم تحديد وقياس هذا الخطر بمعرفة وحدة األصول وااللتزامــات (  

ذيين ) برئاسة رئيس البنك وعضوية المديرين التنفيALCOلجنة األصول وااللتزامــات ( واإلجراءات التصحيحية الواجب القيام بها بمعرفة

الدولية. وتقوم غرفة المعامالت  والمدير المالي ومدير واإلدارات التجار ية ومدير شبكة الفروع والسكرتير العام ورئيس غرفة المعامالت

ها لجنة األصول وااللتزامات لتصحيح الفجوات من خالل التعامل في األسواق المالية وتعد رالدولية بتنفيذ اإلجراءات الضرورية التي تقر

 بما حدث من تطور وعرضها على وحدة األصول وااللتزامات ولجنة األصول وااللتزامات. الغرفة تقاريرها
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- ٤٩ - 

 المصري / بااللف) جنيه(ال      

 

  بااللف) (الجنيه المصري /      

 حتى شهر واحد ٣١/٣/٢٠٢١
أكثر من شهر 

 حتى ثالثة
 اشهر

أكثر من ثالثة 
 سنة اشهر حتى

أكثر من سنة 
حتى خمس 

 سنوات

أكثر من خمس 
واتسن  

 اإلجمالي بدون عائد

 المالية األصول
       

ك البن نقدية وأرصدة لدى
 المركزي

 -    -    -    -    -   ٣٬٧٣٥٬٨٤٠ ٣٬٧٣٥٬٨٤٠ 

 ٥٬٥١٩٬٥٢٣ ١٥٬٧٧٩ - - ١٬٦٥٠٬٠٠٠ ٣٦٣٬٠٠٠ ٣٬٤٩٠٬٧٤٤ أرصدة لدى البنوك
 ٤٬٨٤٤٬٩٢١ - - - ٣٬٠٦٤٬٢٣٣ ٥٤٤٬٥٨٨ ١٬٢٣٦٬١٠٠ أذون الخزانة

 ٢٢٬٣١٢٬٣٠٤ - ٣١٦٬٠١٣ ٥٬٠٢٧٬٤٤٥ ٢٬٢٦٢٬٠٢٦ ٨٧٦٬٢٥٨ ١٣٬٨٣٠٬٥٦٢ وض وتسهيالت للعمالءقر
 ٢٣٬٨٩٧ ٢٣٬٨٩٧ - - - - -  مشتقات مالية

استثمارات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل الشامل 

  االخر

٤٬٩٥٩٬٣١٤ ٦٬٦٣٩ - ٣٬٩٥٢٬٥٥٧ ٧٣٣٬٤٦٥ ٢١٠٬٩٧٧ ٥٥٬٦٧٦ 

يمة العادلة إستثمارات مالية بالق
 من خالل األرباح و الخسائر

٣١٢٬٣٣٧ ١٣٢٬٢٠٨ - - - - ١٨٠٬١٢٩ 

 ٤٧٢٬٧٠٤ ٤٧٢٬٧٠٤ - - - - - أصول أخري
 ٤٢٬١٨٠٬٨٤٠ ٤٬٣٨٧٬٠٦٧ ٣١٦٬٠١٣ ٨٬٩٨٠٬٠٠٢ ٧٬٧٠٩٬٧٢٤ ١٬٩٩٤٬٨٢٣ ١٨٬٧٩٣٬٢١١ إجمالي األصول المالية

 اللتزامات الماليةا
 ٦٬٨٩٢ ٦٬٨٩٢ - - - - - أرصدة مستحقة للبنوك       

عمليات بيع أذون خزانة مع 
  االلتزام بإعادة الشراء

٨٬٧٤١ - - - - ٤٬٣٠٠ ٤٬٤٤١ 

 ٣٣٬٥٥٢٬٤٥٨ ٥٬٠٩٠٬٨٤٥ ٣٦٦ ٨٬٤٨٠٬٢٠٢ ٤٬٧١٠٬٠٦٨ ١٬٢٨١٬٦٦٩ ١٣٬٩٨٩٬٣٠٨ ودائع العمالء
 ٣٣٬٣٨٤ ٣٣٬٣٨٤ - - - - -  مشتقات مالية

 ١٣٨٬٦٧٩ - ٥٠٬٧٧٩ ٥٢٬٥٦٣ ٢٦٬٦٠٥ ٦٬٥٦٢ ٢٬١٧٠  قروض أخري
 ٢٠٨٬٧٢٤ ٢٠٨٬٧٢٤ - - - - - التزامات أخري

 ٣٣٬٩٤٨٬٨٧٨ ٥٬٣٣٩٬٨٤٥ ٥١٬١٤٥ ٨٬٥٣٢٬٧٦٥ ٤٬٧٣٦٬٦٧٣ ١٬٢٩٢٬٥٣١ ١٣٬٩٩٥٬٩١٩  المالية إجمالي االلتزامات
 ٨٬٢٣١٬٩٦٢ (٩٥٢٬٧٧٨) ٢٦٤٬٨٦٨ ٤٤٧٬٢٣٧ ٢٬٩٧٣٬٠٥١ ٧٠٢٬٢٩٢ ٤٬٧٩٧٬٢٩٢ إعادة تسعير العائد فجوة 

 حتى شهر واحد ٣١/١٢/٢٠٢٠
أكثر من شهر 

 حتى ثالثة
 اشهر

أكثر من ثالثة 
 سنة اشهر حتى

أكثر من سنة 
حتى خمس 

 سنوات

أكثر من خمس 
 سنوات

 اإلجمالي بدون عائد

 المالية األصول
       

ك البن نقدية وأرصدة لدى
 المركزي

 -    -    -    -    -   ٤٬٦٨٨٬٠٥٨ ٤٬٦٨٨٬٠٥٨ 

 ١٬٩٤٤٬١٤٥ ١٨٬٧٤٤ - - - ٧٢٥٬٠٠٠ ١٬٢٠٠٬٤٠١ أرصدة لدى البنوك
 ٥٬٠٠٩٬٠٠٧ - - - ١٬٧٩٩٬٣١٧ ٣٠٢٬٢٣٨ ٢٬٩٠٧٬٤٥٢ أذون الخزانة

 ٢٢٬٥٤٨٬٥٣٤ - ٢٧٨٬٦١٥ ٤٬٨٨١٬١٥١ ٢٬٣٤٠٬٧٩٩ ٥٬٥٦١٬٢٣٥ ٩٬٤٨٦٬٧٣٤ قروض وتسهيالت للعمالء
 ٤٦٬٥٥٨ ٤٦٬٥٥٨ - - - - -  مشتقات مالية

القيمة العادلة استثمارات مالية ب
من خالل قائمة الدخل الشامل 

  االخر

٤٬٩٥٠٬١٠١ ٦٬٦٣٩ - ٣٬٥٢١٬٧٠٦ ٩١٥٬٥٧٨ ٥٠٤٬١٧٨ ٢٬٠٠٠ 

إستثمارات مالية بالقيمة العادلة 
 من خالل األرباح و الخسائر

١٥١٬١٥٣ ١٣٤٬٩٧٤ - - - - ١٦٬١٧٩ 

 ٤٣٧٬٨٧٩ ٤٣٧٬٨٧٩ - - - - - أصول أخري
 ٣٩٬٧٧٥٬٤٣٥ ٥٬٣٣٢٬٨٥٢ ٢٧٨٬٦١٥ ٨٬٤٠٢٬٨٥٧ ٥٬٠٥٥٬٦٩٤ ٧٬٠٩٢٬٦٥١ ١٣٬٦١٢٬٧٦٦ إجمالي األصول المالية

 اللتزامات الماليةا
 ٣٬١٢١ ٣٬١٢١ - - - - - أرصدة مستحقة للبنوك       

عمليات بيع أذون خزانة مع 
  االلتزام بإعادة الشراء

٩٬٤٢٢ - - - - ٤٬٨٣٨ ٤٬٥٨٤ 

 ٣١٬٤٠٢٬٠٢٠ ٤٬٦٩٦٬٨٧٠ ١٥٨ ٨٬٣٣٨٬٥٢٣ ٣٬٥٠٧٬٤٧١ ٧٢٢٬٨٥٠ ١٤٬١٣٦٬١٤٨ ودائع العمالء
 ٤٧٬٧٣٣ ٤٧٬٧٣٣ - - - - -  مشتقات مالية

 ١٦٩٬٧٦٧ - ٤٧٬٠١٢ ٥٢٬٥٧٩ ٢٥٬٩٥١ ٧٬٠٢٦ ٣٧٬١٩٩  قروض أخري
 ١٩٨٬٠٦٣ ١٩٨٬٠٦٣ - - - - - التزامات أخري

 ٣١٬٨٣٠٬١٢٦ ٤٬٩٤٥٬٧٨٧ ٤٧٬١٧٠ ٨٬٣٩١٬١٠٢ ٣٬٥٣٣٬٤٢٢ ٧٣٤٬٧١٤ ١٤٬١٧٧٬٩٣١  المالية إجمالي االلتزامات
 ٧٬٩٤٥٬٣٠٩ ٣٨٧٬٠٦٥ ٢٣١٬٤٤٥ ١١٬٧٥٥ ١٬٥٢٢٬٢٧٢ ٦٬٣٥٧٬٩٣٧ (٥٦٥٬١٦٥) إعادة تسعير العائد فجوة 
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 (الدوالر األمريكي / بااللف)

٣١/٣/٢٠٢١ 
حتى شهر 

 واحد
أكثر من شهر 
 اشهر حتى ثالثة

أكثر من ثالثة 
 اشهر حتى

 سنة

أكثر من سنة 
حتى خمس 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

ن عائدبدو  اإلجمالي 

 األصول المالية
       

البنك  نقدية وأرصدة لدى
 ١٨٬٨٨٦ ١٨٬٨٨٦ - - - - - المركزي المصري

 ٢٥٥٬٤٠٧   -    -    -    -  ١٤٣٬٠٢٤ ١١٢٬٣٨٣ أرصدة لدى البنوك
 ٨٩٤   -    -    -  ٢٣٣ ٥٥١ ١١٠ قروض وتسهيالت للبنوك

 ١٨٩٬٥٣٣   -    -    -  ٢٬٦٠٧ ٤٢٬١٩٦ ١٤٤٬٧٣٠ قروض وتسهيالت للعمالء
 ٣٬١٩٥   -    -    -    -    -  ٣٬١٩٥  مشتقات مالية

إستثمارات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل الشامل 

  االخر

 -   - ١٣٣٬٤٥١   -    -  ٨٦٤ ١٣٢٬٥٨٧ 

 ٣٨١ ٣٨١   -    -    -    -    -  أصول أخري
 ٦٠١٬٧٤٧ ١٩٬٢٦٧   -  ٨٦٤ ١٣٥٬٤٢٧ ١٨٥٬٧٧١ ٢٦٠٬٤١٨ األصول المالية إجمالي

        اللتزامات الماليةا
 ١٩٬٣٦٥ ١٩٬٣٦٥ - - - - - أرصدة مستحقة للبنوك

 ٤٧٧٬١٣٥ ١٦٢٬٦٨٤   -  ١٦٬٥٩٧ ٩٬٧٧٤ ٥٨٬٨٤٦ ٢٢٩٬٢٣٤ ودائع العمالء
 ٣٬١٨٧ ٣٬١٨٧ - - -  -  مشتقات مالية

 ٣٠٬٠٠٠   -    -    -    -  ٢٠٬٠٠٠ ١٠٬٠٠٠  قروض أخري
 ٢٦٦ ٢٦٦ - - - - - التزامات أخري

 ٥٢٩٬٩٥٣ ١٨٥٬٥٠٢   -  ١٦٬٥٩٧ ٩٬٧٧٤ ٧٨٬٨٤٦ ٢٣٩٬٢٣٤  إجمالي االلتزامات المالية

 ٧١٬٧٩٤ (١٦٦٬٢٣٥)   -  (١٥٬٧٣٣) ١٢٥٬٦٥٣ ١٠٦٬٩٢٥ ٢١٬١٨٤ فجوة إعادة تسعير العائد 

  ( ي / بااللفالدوالر األمريك ) 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
حتى شهر 

 واحد
أكثر من شهر 

 اشهر ثالثة حتى

أكثر من ثالثة 
 اشهر حتى

 سنة

أكثر من سنة 
حتى خمس 

 سنوات

أكثر من خمس 
 سنوات

 اإلجمالي بدون عائد

 األصول المالية
       

 ١٧٬٩٠٥ ١٧٬٩٠٥ - - - - - ك المركزينالب نقدية وأرصدة لدى
 ٢٤٥٬٤١٧   -    -    -    -  ٩٩٬٣١٢ ١٤٦٬١٠٥ أرصدة لدى البنوك
 ٢٢١   -    -    -  - ١٦٦ ٥٥ للبنوكقروض وتسهيالت 

 ١٨٤٬٢٩٨   -    -    -  ٦٬٦١٤ ٤٩٬٢١٥ ١٢٨٬٤٦٩ قروض وتسهيالت للعمالء
 ٩٤٧   -    -    -    -    -  ٩٤٧  مشتقات مالية

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من 
  ل قائمة الدخل الشامل االخرخال

 -   ١٣٥٬١٥٢   -    -    -  - ١٣٥٬١٥٢ 

 ٣٨٣ ٣٨٣   -    -    -    -    -  أصول أخري

 ٥٨٤٬٣٢٣ ١٨٬٢٨٨   -    -  ٦٬٦١٤ ٢٨٣٬٨٤٥ ٢٧٥٬٥٧٦ إجمالي األصول المالية

        اللتزامات الماليةا
 ٣٤٩ ٣٤٩ - - - - - أرصدة مستحقة للبنوك

 ٤٩١٬١٨٨ ١٥٤٬٨٧٢   -  ٩٬٠٧٠ ٨٬٨٠٨ ١١٤٬٢٨٦ ٢٠٤٬١٥٢ ودائع العمالء
 ١٬١٦٢ ١٬١٦٢ - - -  -  مشتقات مالية

 ٣٠٬٠٠٠   -    -    -    -   ٢٠٬٠٠٠   ١٠٬٠٠٠   قروض أخري
 ٣٦٨ ٣٦٨ - - - - - التزامات أخري

 ٥٢٣٬٠٦٧ ١٥٦٬٧٥١   -  ٩٬٠٧٠ ٨٬٨٠٨ ١٣٤٬٢٨٦ ٢١٤٬١٥٢  المالية إجمالي االلتزامات

 ٦١٬٢٥٦ (١٣٨٬٤٦٣)   -  (٩٬٠٧٠) (٢٬١٩٤) ١٤٩٬٥٥٩ ٦١٬٤٢٤ إعادة تسعير العائد فجوة 
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- ٥١ - 

  
 

 (اليورو / بااللف)         

٣١/٣/٢٠٢١ 
حتى شهر 

 واحد
أكثر من شهر 
 اشهر حتى ثالثة

أكثر من ثالثة 
 سنة اشهر حتى

أكثر من سنة 
حتى خمس 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

دبدون عائ  اإلجمالي 

 األصول المالية
       

البنك  نقدية وأرصدة لدى
 المركزي المصري

- - - - - ٥٬١٣٣ ٥٬١٣٣ 

 ٤٦٬٨٧٩ ٢٦٬٣٦٩ - - - - ٢٠٬٥١٠ أرصدة لدى البنوك
 ١١٬٤١١ - - - ١١١ ٣٤٨ ١٠٬٩٥٢ قروض وتسهيالت للعمالء

 ٣ ٣ - - - - - أصول أخري

 ٦٣٬٤٢٦ ٣١٬٥٠٥ - - ١١١ ٣٤٨ ٣١٬٤٦٢ إجمالي األصول المالية

 اللتزامات الماليةا
       

 ٨٬٦٥٤ ٨٬٦٥٤   -    -    -    -    -  أرصدة مستحقة للبنوك

 ١٠٣٬٨٨٣ ٦٩٬٣٢٧   -    -  ١٬٠٧٩ ٢٬٤٣٠ ٣١٬٠٤٧ ودائع العمالء

 ١١٢٬٥٣٧ ٧٧٬٩٨١   -    -  ١٬٠٧٩ ٢٬٤٣٠ ٣١٬٠٤٧  المالية إجمالي االلتزامات

 (٤٩٬١١١) (٤٦٬٤٧٦)   -    -  (٩٦٨) (٢٬٠٨٢) ٤١٥ سعير العائد فجوة إعادة ت

 
 

 (اليورو / بااللف)         

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
حتى شهر 

 واحد
أكثر من شهر 

 اشهر حتى ثالثة
أكثر من ثالثة 

 سنة اشهر حتى

أكثر من سنة 
حتى خمس 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 اإلجمالي بدون عائد

 األصول المالية
       

البنك  نقدية وأرصدة لدى
 ٤٬٤١٠ ٤٬٤١٠ - - - - - المصري المركزي

 ٢٦٬١٠١ ٢٣٬٣٥١ - - - - ٢٬٧٥٠ أرصدة لدى البنوك
 ١١٬٥٨٠ - - - ١٦٤ ٥٩٥ ١٠٬٨٢١ قروض وتسهيالت للعمالء

 ٣ ٣ - - - - - أصول أخري
 ٤٢٬٠٩٤ ٢٧٬٧٦٤ - - ١٦٤ ٥٩٥ ١٣٬٥٧١ إجمالي األصول المالية

 ليةاللتزامات الماا
       

 ١٬٨١١ ١٬٨١١   -    -    -    -    -  أرصدة مستحقة للبنوك
 ٨٨٬٨٥٣ ٤٩٬٧٥٢   -    -  ٢٬٥٢٢ ٥٬٥٠٥ ٣١٬٠٧٤ ودائع العمالء

 ٩٠٬٦٦٤ ٥١٬٥٦٣   -    -  ٢٬٥٢٢ ٥٬٥٠٥ ٣١٬٠٧٤  المالية إجمالي االلتزامات

 (٤٨٬٥٧٠) (٢٣٬٧٩٩)   -    -  (٢٬٣٥٨) (٤٬٩١٠) (١٧٬٥٠٣) إعادة تسعير العائد فجوة 
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 خطر السيولة -ج 
تم ب الوفاءلصعوبات في  المجموعةخطر السيولة هو خطر تعرض      ي ي تعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االستحقاق واستبدال المبالغ الت

  .للمودعين والوفاء بارتباطات اإلقراض االلتزامات الخاصة بالسدادب الوفاءسحبها. ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق في 

  

 إدارة مخاطر السيولة 

  : ما يلي المجموعةب الخزانةاالصول و الخصوم بالتعاون مع إدارة إدارة  بمعرفةتتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة 

انية الوفاء بكافة المتطلبات. ويتضمن ذلك إحالل يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمك -

  في أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف. المجموعةجد اوتتو األموال عند استحقاقها أو عند إقراضها للعمالء.

  عة في التدفقات النقدية.االحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق التي من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية اضطرابات غير متوق -

 .للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصرىمراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية  -

  .القروضإدارة التركز وبيان استحقاقات  -

ئيسية إلدارة السيولة.  وتتمثل وهي الفترات الر ،قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشهر التالي يتم التقاريراعداد الرقابة و ألغراض

 .نقطة البداية لتلك التوقعات في تحليل االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية

ومستوي ونوع الجزء غير أيضاً بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجل،  الخزانةاالصول و الخصوم بالتعاون مع إدارة وتقوم إدارة 

بات الضمان أثر االلتزامات العرضية مثل خطاو الحسابات الجارية المدينةومدي استخدام تسهيالت  ،المستخدم من ارتباطات القروض

  .ةواالعتمادات المستندي

  التمويلمنهج  

بهدف توفير تنوع واسع  المجموعةب الخزانةإدارة االصول و الخصوم بالتعاون مع يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارة 

  في العمالت، والمناطق الجغرافية، والمصادر، والمنتجات واآلجال.

 التدفقات النقدية غير المشتقة   

دة المجموعةبل يمثل الجدول التالي التدفقات النقدية المدفوعة من قِ  ى أساس الم ة عل تقة موزع ر المش ة غي ن  بطريقة االلتزامات المالي ة م المتبقي

ة دفقات النقدي ة بالجدول الت الغ المدرج ل المب ة.  وتمث ة االستحقاقات التعاقدية في تاريخ الميزاني ر المخصومة التعاقدي ا  ،غي ةدير تُبينم  المجموع

  لمتوقعة وليست التعاقدية.اومة ـخطر السيولة على أساس التدفقات النقدية غير المخص
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( بااللفالمصري /  جنيهال ) 

 حتى شهر واحد ٣١/٣/٢٠٢١
من شهر حتى 

 اشهر ثالثة
 من ثالثة اشهر حتى

 سنة
من سنة حتى خمس 

 سنوات
أكثر من خمس 

 سنوات
 اإلجمالي

       اللتزامات الماليةا
 ٦٬٨٩٢ - - - - ٦٬٨٩٢ أرصدة مستحقة للبنوك

عمليات بيع أذون خزانة مع االلتزام 
 بإعادة الشراء

٨٬٧٤١ - - - ٤٬٣٠٠ ٤٬٤٤١ 

 ٣٣٬٥٥٢٬٤٥٨ ٣٦٦ ١٣٬٦٠٢٬٠٨٠ ٨٬١٨٦٬١٧٢ ٢٬٤٣٤٬٢٥٩ ٩٬٣٢٩٬٥٨١  ودائع العمالء
 ١٣٨٬٦٧٩ ٥٠٬٧٧٩ ٥٢٬٥٦٣ ٢٦٬٦٠٥ ٦٬٥٦٢ ٢٬١٧٠ قروض أخري

إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ 
 االستحقاق التعاقدي

٣٣٬٧٠٦٬٧٧٠ ٥١٬١٤٥ ١٣٬٦٥٤٬٦٤٣ ٨٬٢١٢٬٧٧٧ ٢٬٤٤٥٬١٢١ ٩٬٣٤٣٬٠٨٤ 

       
إجمالي األصول المالية وفقا لتاريخ 

 االستحقاق التعاقدي
٤١٬٧٠٨٬١٣٦ ٥٤٢٬١٣٩ ١٣٬٨٦٩٬٠٨٢ ١١٬٣٠٥٬٦٢٣ ٥٬١٧٠٬٣٣٧ ١٠٬٨٢٠٬٩٥٥ 

 (الجنيه المصري / بااللف)

 حتى شهر واحد ٣١/١٢/٢٠٢٠
من شهر حتى 

 اشهر ثالثة
 من ثالثة اشهر حتى

 سنة
من سنة حتى خمس 

 سنوات
أكثر من خمس 

 سنوات
 اإلجمالي

       اللتزامات الماليةا
 ٣٬١٢١ - - - - ٣٬١٢١ أرصدة مستحقة للبنوك

عمليات بيع أذون خزانة مع االلتزام 
 بإعادة الشراء

٩٬٤٢٢ - - - ٤٬٨٣٨ ٤٬٥٨٤ 

 ٣١٬٤٠٢٬٠٢٠ ١٥٨ ١٣٬١٠٠٬٢٩٤ ٦٬٨٩٧٬٦٠٠ ١٬٩١٧٬٦٣٢ ٩٬٤٨٦٬٣٣٦  ودائع العمالء
 ١٦٩٬٧٦٧ ٤٧٬٠١٢ ٥٢٬٥٧٩ ٢٥٬٩٥١ ٧٬٠٢٦ ٣٧٬١٩٩ قروض أخري

إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ 
 االستحقاق التعاقدي

٣١٬٥٨٤٬٣٣٠ ٤٧٬١٧٠ ١٣٬١٥٢٬٨٧٣ ٦٬٩٢٣٬٥٥١ ١٬٩٢٩٬٤٩٦ ٩٬٥٣١٬٢٤٠ 

       
إجمالي األصول المالية وفقا لتاريخ 

 االستحقاق التعاقدي
٣٩٬٣٣٧٬٥٥٦ ٣٣٨٬٦٣٦ ١٣٬٢٤٣٬٠٠٤ ٨٬٥٠٨٬٦٢٣ ٥٬٦٠٦٬٤٠٠ ١١٬٦٤٠٬٨٩٣ 

 (بااللف / الدوالر األمريكي)

 حتى شهر واحد ٣١/٣/٢٠٢١
من شهر حتى 

 اشهر ثالثة
 من ثالثة اشهر حتى

 سنة
من سنة حتى خمس 

 سنوات
أكثر من خمس 

 سنوات
 اإلجمالي

 اللتزامات الماليةا
      

 ١٩٬٣٦٥   -    -    -    -  ١٩٬٣٦٥ أرصدة مستحقة للبنوك
 ٤٧٧٬١٣٥ ١١٬٩٢٣ ١٣٢٬٣٩٠ ٦٩٬٢٠٨ ٦٩٬٣٦٣ ١٩٤٬٢٥١ ودائع العمالء
 ٣٠٬٠٠٠   -  ٣٠٬٠٠٠   -    -    -   قروض أخري

إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ 
 االستحقاق التعاقدي

٥٢٦٬٥٠٠ ١١٬٩٢٣ ١٦٢٬٣٩٠ ٦٩٬٢٠٨ ٦٩٬٣٦٣ ٢١٣٬٦١٦ 

 
إجمالي األصول المالية وفقا لتاريخ       

 االستحقاق التعاقدي
٦٠١٬٣٦٦ ٣٥٨ ٦٧٬١٧٢ ١٩٠٬٧٥٠ ١٨٤٬٤٤٢ ١٥٨٬٦٤٤ 

 (بااللف / الدوالر األمريكي)

 حتى شهر واحد ٣١/١٢/٢٠٢٠
من شهر حتى 

 اشهر ثالثة
 من ثالثة اشهر حتى

 سنة
من سنة حتى خمس 

 سنوات
أكثر من خمس 

 سنوات
 اإلجمالي

 اللتزامات الماليةا
      

 ٣٤٩   -    -   -    -  ٣٤٩ أرصدة مستحقة للبنوك
 ٤٩١٬١٨٨ ١٢٬٠٤٣ ١٢٦٬٣٩٠ ٧٠٬١٠٤ ١٢١٬٩٣٨ ١٦٠٬٧١٣ ودائع العمالء
 ٣٠٬٠٠٠   -  ٣٠٬٠٠٠   -    -    -   قروض أخري

إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ 
 االستحقاق التعاقدي

٥٢١٬٥٣٧ ١٢٬٠٤٣ ١٥٦٬٣٩٠ ٧٠٬١٠٤ ١٢١٬٩٣٨ ١٦١٬٠٦٢ 

 
      

لمالية وفقا لتاريخ إجمالي األصول ا
 االستحقاق التعاقدي

٥٨٣٬٩٤٠ ٨١٠ ٧٣٬٠٧٣ ٥٥٬٤٢٠ ٢٦٧٬٨٦٩ ١٨٦٬٧٦٨ 
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عاقدي الي الحقب الزمنية المشار اليها و ذلك من خالل النظام األلي لتبتقسيم األصول و اإللتزامات المالية طبقا لإلستحقاق ا المجموعة تقام

.  عند حساب سابق ذكرهاتم حساب العوائد المتوقعة علي تلك االصول و االلتزامات المالية و تقسيمها علي نفس أسس التقسيم ال ،الرئيسي للبنك

    تلك العوائد المتوقعة تم إفتراض عدم التجديد لتلك االصول و التزامات عند االستحقاق. 

، يالمركز البنك لدىرصدة األتتضمن األصول المتاحة لمقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات المتعلقة بالقروض كل من النقدية، و

لعمالء التي تستحق السداد لقروض الويتم مد أجل نسبة من  .والعمالءوالقروض والتسهيالت للبنوك  ،الخزانةوأذون  ،واألرصدة لدى البنوك

هناك رهن لبعض أدوات الدين وأذون الخزانة لضمان االلتزامات. وللبنك القدرة  ،خالل سنة وذلك خالل النشاط العادي للبنك. باإلضافة إلي ذلك

  .قدية غير المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخرىعلى مقابلة صافي التدفقات الن

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 
 

 (اليورو / بااللف)

٣١/٣/٢٠٢١ 
حتى شهر 

 واحد
من شهر حتى 

 اشهر ثالثة
من ثالثة اشهر 

 سنة حتى
من سنة حتى 
 خمس سنوات

أكثر من خمس 
 سنوات

 اإلجمالي

 اللتزامات الماليةا
      

 ٨٬٦٥٤   -    -    -    -  ٨٬٦٥٤ مستحقة للبنوك أرصدة
 ١٠٣٬٨٨٣ ٣٬٠٣٧ ٣٢٬٨٣٥ ٢١٬٣٨٣ ٨٬٧٤٤ ٣٧٬٨٨٤ ودائع العمالء

إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ 
 االستحقاق التعاقدي

١١٢٬٥٣٧ ٣٬٠٣٧ ٣٢٬٨٣٥ ٢١٬٣٨٣ ٨٬٧٤٤ ٤٦٬٥٣٨ 

       
إجمالي األصول المالية وفقا لتاريخ 

 اق التعاقدياالستحق
٦٣٬٤٢٣ ٩١ ٢٬٢٥٦ ٢٬٦٧٣ ١٬٤٤٣ ٥٦٬٩٦٠ 

 
 

 (اليورو / بااللف)

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
حتى شهر 

 واحد
من شهر حتى 

 اشهر ثالثة
من ثالثة اشهر 

 سنة حتى
من سنة حتى 
 خمس سنوات

أكثر من خمس 
 سنوات

 اإلجمالي

 اللتزامات الماليةا
      

 ١٬٨١١   -    -    -    -  ١٬٨١١ أرصدة مستحقة للبنوك
 ٨٨٬٨٥٣ ٣٬٠٠٦ ٢٩٬٤٣٥ ١٩٬٦٩٢ ١٠٬٣٦٨ ٢٦٬٣٥٢ ودائع العمالء

إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ 
 االستحقاق التعاقدي

٩٠٬٦٦٤ ٣٬٠٠٦ ٢٩٬٤٣٥ ١٩٬٦٩٢ ١٠٬٣٦٨ ٢٨٬١٦٣ 

       
إجمالي األصول المالية وفقا لتاريخ 

 االستحقاق التعاقدي
٤٢٬٠٩١ ٩٠ ٢٬٢٠٠ ٢٬٦٨١ ١٬٦٥١ ٣٥٬٤٦٩ 
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 التدفقات النقدية مشتقات 

  :التي يتم تسويتها بالصافي المشتقات -أ 

  : التي يتم تسويتها بالصافي ما يلي المجموعةتتضمن مشتقات 

 مستقبليةعملة د وعقو ،مشتقات الصرف األجنبي: خيارات العملة داخل وخارج المقصورة. 

  وعقود العائد  ،داخل وخارج المقصورة وخيارات سعر العائد ،واتفاقيات العائد اآلجلة ،العائد: عقود مبادلة العائد معدلمشتقات

  .المستقبلية وعقود العائد األخرى

 

ساس المدة المتبقية من االستحقاقات التعاقدية ويوضح الجدول التالي التزامات المشتقات المالية التي سوف يتم تسويتها بالصافي موزعة على أ

 بالجدول التدفقات النقدية غير المخصومة. في تاريخ الميزانية.  وتمثل المبالغ المدرجة

  )جنيه(باالف       

٣١/٣/٢٠٢١  
حتى شهر 

 واحد
من شهر حتى 

 اشهر ثالثة
من ثالثة أشهر 

 سنة حتى
من سنة حتى 
 خمس سنوات

أكثر من 
 خمس سنوات

مالياإلج  

 
      

 (١٢٣)   -    -  (١٢٣) -   -  مشتقات معدل العائد -

 (١٢٣)   -    -  (١٢٣) -   -  اإلجمالي

 

  (باالف جنيه)      

٣١/١٢/٢٠٢٠  
حتى شهر 

 واحد
من شهر حتى 

 اشهر ثالثة
من ثالثة أشهر 

 سنة حتى
من سنة حتى 
 خمس سنوات

أكثر من 
 خمس سنوات

 اإلجمالي

 
      

 ٣٬٣٧٦   -    -  - ٣٬٣٧٦   -  مشتقات معدل العائد -

 ٣٬٣٧٦   -    -  - ٣٬٣٧٦   -  اإلجمالي
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  مشتقات يتم تسويتها باإلجمالي: -ب 

  تتضمن مشتقات البنك التي يتم تسويتها باإلجمالي ما يلي:

 .مشتقات الصرف األجنبي:  عقود عملة آجلة، وعقود تبادل عمالت  

 وعمالت معاً. عائدشتقات معدل العائد : عقود مبادلة م 

تحقاقات الت ن االس ة م ة ويوضح الجدول التالي مشتقات االلتزامات المالية التي سوف يتم تسويتها باإلجمالي موزعة على أساس المدة المتبقي عاقدي

  لمخصومة.التدفقات النقدية غير ا في تاريخ الميزانية.  وتمثل المبالغ المدرجة بالجدول

  

  

 الميزانية خارج بنود 

 

٣١/٣/٢٠٢١ 
ال تزيد عن سنة  

  واحدة
 أكثر من سنة وأقل 
  من خمس سنوات

أكثر من خمس  
  سنوات

  اإلجمالي 

          
 ٢٬١٢٦٬٢١٥   -  ٧٧٬١٤٣ ٢٬٠٤٩٬٠٧٢ ارتباطات عن قروض

 ١٣٬٣٥٧٬٨١٢ ٩٥٠ ٤٬٥٥٩٬٧٠٦ ٨٬٧٩٧٬١٥٦ وكمبياالت مقبولة وتسهيالت مالية أخرى ضمانات مالية ،

 ٣٩٬٤٤٠   -    -  ٣٩٬٤٤٠ ناتجة عن اقتناء أصول ثابتة ارتباطات رأسمالية

 ١٥٬٥٢٣٬٤٦٧ ٩٥٠ ٤٬٦٣٦٬٨٤٩ ١٠٬٨٨٥٬٦٦٨ اإلجمالي

  

  

 

 (باالف جنيـه) 

٣١/٣/٢٠٢١ 
حتى شهر 

 واحد
أكثر من شهر 

 اشهر حتى ثالثة

أكثر من ثالثة 
 أشهر حتى

 سنة

أكثر من سنة 
حتى خمس 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 اإلجمالي

       
 مشتقات الصرف األجنبي :

      
 ٢٬٥٠٤٬٧٣٨   -  ٩٥٬٣٨١ ١١١٬٣٩٩ ٢٨٦٬٣٥٤ ٢٬٠١١٬٦٠٤ تدفقات خارجة -

 ٢٬٤٩٢٬٩٢٤   -  ٩٥٬٦٦٢ ١٠٨٬٩٧١ ٢٨٤٬٩٤٥ ٢٬٠٠٣٬٣٤٦ تدفقات داخلة -

 ٢٬٥٠٤٬٧٣٨   -  ٩٥٬٣٨١ ١١١٬٣٩٩ ٢٨٦٬٣٥٤ ٢٬٠١١٬٦٠٤ إجمالي التدفقات الخارجة

 ٢٬٤٩٢٬٩٢٤   -  ٩٥٬٦٦٢ ١٠٨٬٩٧١ ٢٨٤٬٩٤٥ ٢٬٠٠٣٬٣٤٦ إجمالي التدفقات الداخلة

 (باالف جنيـه) 

٣١/١٢/٢٠٢٠  
تى شهر ح

 واحد
أكثر من شهر 

 اشهر حتى ثالثة

أكثر من ثالثة 
 أشهر حتى

 سنة

أكثر من سنة 
حتى خمس 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 اإلجمالي

       
 مشتقات الصرف األجنبي :

      
 ٢٬٤١٦٬٠٢١   -  ١١١٬٥١١ ١٩٥٬٢٤٤ ٢٣٤٬٢٤٩ ١٬٨٧٥٬٠١٧ تدفقات خارجة -

 ٢٬٤٠٦٬٩٦٦   -  ١١١٬٨٣١ ١٩١٬٠٥٨ ٢٣٠٬٦١٣ ١٬٨٧٣٬٤٦٤ تدفقات داخلة -

 ٢٬٤١٦٬٠٢١   -  ١١١٬٥١١ ١٩٥٬٢٤٤ ٢٣٤٬٢٤٩ ١٬٨٧٥٬٠١٧ إجمالي التدفقات الخارجة

 ٢٬٤٠٦٬٩٦٦   -  ١١١٬٨٣١ ١٩١٬٠٥٨ ٢٣٠٬٦١٣ ١٬٨٧٣٬٤٦٤ إجمالي التدفقات الداخلة
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  القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية -د 
  

  أدوات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة باستخدام وسائل تقييم – ١د/     

نة  )٤٠٬٥٧٦(جنيه مقابل  الف )٣٢٬٢٧٣( ةيالمال فترةالبلغ التغير في القيمة العادلة التقديرية باستخدام وسائل تقييم خالل  الل س ه خ ف جني ال

  المقارنة.

ة العادلة - ٢د/      ال اسها  ة ل ي   أدوات مال

 لدى البنوك  أرصدة

  تمثل القيمة العادلة لألرصدة لدي البنوك القيمة الدفترية حيث ان جميع األرصدة لدي البنوك هي أرصدة متداولة تستحق خالل عام.

 قروض وتسهيالت للعمالء

ائر يتم إثبات القروض والتسهيالت بالصافي بعد خصم ي أرصدة االضمحالل.  مخصص خس روض و تسهيالت  العمالء ال م تقسيم ق تستحق ت

ذر  التي تستحق خالل عامو تعد القيمة الدفترية لالرصدة  تستحق بعد اكثر من عامو أرصدة  خالل عام ين تع ي ح ة ف الحصول هي القيمة العادل

  .التي تستحق بعد اكثر من عاملألرصدة  العادلةعلي القيمة 

 المستحق لبنوك أخرى

  تمثل القيمة العادلة لألرصدة المستحقة للبنوك القيمة الدفترية حيث ان جميع األرصدة لدي البنوك هي أرصدة متداولة تستحق خالل عام.

 المستحق للعمالء 

  التي تستحق و تعد القيمة الدفترية لالرصدة تستحق بعد اكثر من عام و أرصدة ستحق خالل عام تتم تقسيم ودائع العمالء الي أرصدة 

  .التي تستحق بعد اكثر من عام هي القيمة العادلة في حين تعذر الحصول علي القيمة الحالية لألرصدة خالل عام 

  إدارة رأس المال - ـه
  فيما يلي: ،حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية لىإضافة باالخرى عناصر أيشمل  الذي ،عند إدارة رأس المال المجموعةتتمثل أهداف 

 .جهورية مصر العربيةااللتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في  -

 .واألطراف األخرى علي االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين المجموعةحماية قدرة  -

 الية قوية تدعم النمو في النشاط. الحفاظ علي قاعدة رأسم -

 )٢معيار كفاية رأس المال طبقا لمقرارات بازل (

ال   ٢طبقا لمقرارات بازل  يتم مراجعة كفاية رأس المال تخدامات رأس الم ى وواس زى المصرى ف ك المرك ة (البن ة الرقابي ات الجه ا لمتطلب وفق

ً  جمهورية مصر العربية) ات  للرقابة المصرفية ن خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازلم ،المجموعةبواسطة إدارة  يوميا ديم البيان تم تق وي

  .على اساس ربع سنوي لدى البنك المركزى المصرىالمطلوبة وإيداعها 

  يلى  :   بما تقوم المجموعةأن  البنك المركزى المصرىطلب يو

 .المدفوعأدني لرأس المال المصدر و اً حدمليون جنيه  ٥٠٠االحتفاظ بمبلغ  -

 .  %١٠تعادل أو تزيد عن  األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطربين عناصررأس المال و عناصر نبياالحتفاظ بنسبة  -
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  أس المال من الشريحتين التاليتينية راويتكون بسط معيار كف
 :  الشريحة األولي

ال األسا ا راس الم ن جزئين وهم ي م تمر تتكون الشريحة األول ي المس ال و   ( Going Concern Capital – Tire One)س راس الم
  .( Additional Going Concern – Tire One)األساسي األضافي 

  -يلي : ما مويتكون  ،( Gone Concern Capital – Tire Two) وهي رأس المال المساند : الشريحة الثانية
-١ .من قيمة اإلحتياطى الخاص %٤٥  
-٢ .دة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لألستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقةمن الزيا %٤٥  

-٣ .األدوات المالية المختلطة    
-٤ من قيمتها في كل سنة من السنوات الخمس األخيرة من أجلها. %٢٠مع استهالك  القروض( الودائع) المساندة  

روض و ا محالل للق ائر االض ص خس ة مخص ية المنتظم ات العرض هيالت و األلتزام دلتس ا ال يزي ن  بم الي  %١٫٢٥ع ن إجم م
 األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر.

٥-  

 

  ويتكون مقام معيار كفاية رأس المال من األتي 
 -١ مخاطر اإلئتمان.
 -٢ مخاطر السوق.

 -٣ مخاطر التشغيل.
ل اصل مبوبة بحسب طبيعة  %١٠٠ن صفر إلى ر تتراوح ماألصول بأوزان مخاط ويتم ترجيح دين بك انالطرف الم ا يعكس مخاطر االئتم  بم

ة  ذاتويتم استخدام  .االعتبارالنقدية فى ومع أخذ الضمانات  ،به المرتبطة تعكس الطبيع ديالت ل راء التع د إج ة بع المعالجة للمبالغ خارج الميزاني
  .الغالمبالعرضية والخسائر المحتملة لتلك 

خالل السنتين الماضيتين. ويلخص الجدول  الخارجيةبكافة متطلبات رأس المال المحلية وفي الدول التي تعمل بها فروعه  المجموعة توقد التزم
 .الحالية فترةالفى نهاية  ٢طبقا لمقرارات بازل معيار كفاية رأس المال  حسابالتالي 

  

  

  لي قرار مجلس إدارة البنك المركزي و ع ٢٠٢٠ابريل  ١٦الصادرة بتاريخ  ٢٦٨بناءاً علي تعليمات البنك المركزي المصري رقم
تم إعفاء البنوك لمدة عام من تاريخ صدور القرار من تطبيق البند ثانياً من قرار  ٢٠٢٠ابريل  ١٢المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 

د تركز الخاص بحدو ٢٠١٦يناير  ١١الصادر بموجب الكتاب الدوري بتاريخ  ٢٠١٦يناير  ٦مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 
 .عميل و األطراف المرتبطة به ٥٠محافظ البنوك االئتمانية لدي أكبر 

  

  عميل عن الحدود المقررة مرجحة بأوزان المخاطر  ٥٠لذا وجب االفصاح عن نسبة معيار كفاية رأس المال متضمناً تجاوز اكبر
  .%٢٠٫٧٢لتتماشي مع ارقام المقارنة حيث بلغت النسبة 

    ٣١/٣/٢٠٢١    ٣١/١٢/٢٠٢٠  

 )*٢رأس المال طبقا لمقرارات بازل (معيار كفاية  
  

 الف جنيه
  

 الف جنيه

     القاعدة الرأسمالية

 ٧٬١٢٥٬٩٧٣  Going Concern Capitalالشريحة االولى بعد االستبعادات  
 

٦٬٥٣٢٬٥٩١ 

  ٨٨١٬٠٥٩ Gone Concern Capitalالشريحة الثانية بعد االستبعادات  
 

٨٨٣٬٦٧٥  

  ٧٬٤١٦٬٢٦٦    ٨٬٠٠٧٬٠٣٢    ية  إجمالى القاعدة الرأسمال 

   مخاطر االئتمان و السوق و التشغيل
 

 

 ٣٠٬٦٠٣٬٩٦٥  ٣٠٬٤٧٥٬٧٣٧  Credit Riskمخاطر االئتمان  

 ٧٩٬٢٤٤  ٧٨٬٥٤٤ Market Riskمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق   

 ٥٬٨٠٤٬٩٨٥  ٥٬٨٠٤٬٩٨٥  Operation Riskمتطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل  

  -   -  عميل عن الحدود المقررة مرجحة بأوزان المخاطر ٥٠اكبر  تجاوز

 ٣٦٬٤٨٨٬١٩٤  ٣٦٬٣٥٩٬٢٦٦   اجمالى مخاطر األئتمان و السوق و التشغيل 

 
 

 

 ٪٢٠٫٣٣  ٪٢٢٫٠٢  معيار كفاية رأس المال (%) 
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 الرافعة الماليةثانيا: 

ين  ة ب تعكس العالق اطر ، و ل ا ألوزان المخ ابة و فق تم حس ن ال ي الشريحة تمثل الرافعة المالية مقياسا مكمال و بسيطا لمعيار كفاية راس المال لك

أوز ة ب ر مرجح ة غي ارج الميزاني ل و خ ك داخ تبعادات) ، و أصول البن د االس ان األولي لرأس المال المستخدمة في معيار كفاية رأس المال (بع

  .%٣مخاطر حيث يجب اال تقل عن 

  

  الشريحة االولي لراس المال بعد االستبعادات                                                           

 %٣  ≥  -------------------------------------------------------- --------- الرافعة المالية =  

  االصول داخل و خارج الميزانية غير مرجحة بأوزان مخاطر                                                   

 

    ٣١/٣/٢٠٢١   ٣١/١٢/٢٠٢٠  
 *الرافعة المالية 

 الف جنيه  الف جنيه  

       

 ٦٬٥٣٢٬٥٩١  ٧٬١٢٥٬٩٧٣ الشريحة االولى من رأس المال بعد االستبعادات 

 
  

 ٥٠٬٣٥٠٬٦٤١  ٩٢٦٬٩٧١٥٢٬  تعرضات البنود داخل الميزانية

  ٤٥٬٢٤٥   ٩٨٬٦٤١  التعرضات الناتجة عن عقود المشتقات

  ٩٬٨١١٬٨٧٥   ٨٬٨٢٥٬٤٤٦  التعرضات خارج الميزانية

  ٦٠٬٢٠٧٬٧٦١   ٦١٬٨٥١٬٠٥٨  إجمالي التعرضات

     
 

 %١٠٫٨٥  %١١٫٥٢  نسبة الرافعة المالية

  اساس مجمع * تم االبالغ كمجموعة مصرفية للبنك وشركتة التابعة علي

 

  التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -٤

ويتم .التالية المالية السنةخالل  يتم اإلفصاح عنها التي اللتزاماتوا األصول مبالغ تقديرات وافتراضات تؤثر على باستخدام تقوم المجموعة     

التي يعتقد  المستقبلية لألحداث التوقعات بما في ذلك العوامل،من  االتاريخية وغيره خبرةال أساسباستمرار على  واالفتراضاتالتقديرات تقييم 

  .والمعلومات المتاحة ظل الظروف فيمعقولة  أنها

  

 خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت -أ 

ى  االضمحالللتقييم والتسهيالت القروض  محفظة المجموعةراجع ت ع سنوي عل ى أساس رب لعل تخدام الحك . األق وم باس د م الشخصيويق  عن

دخل االضمحالل في قائمة عبءتسجيل كان ينبغي  إذاتحديد ما  ك  ،ال ا وذل ة م اك  إذالمعرف ان هن ات  ةأيك ابيان وق به ي  موث د أنتشير إل ه يوج

 الواحدض القر علي مستوي التعرف علي االنخفاض وذلك قبل لقروضا محفظةمن  ةالمتوقع المستقبليةفي التدفقات النقدية  يمكن قياسه انخفاض

ذه  . المحفظةفي تلك  ة وجودوقد تشمل ه ي األدل ات تشير إل ي  بيان لبي ف ر س ىحدوث تغيي ن المقترضين عل درة محفظة م داد  ق ك،الس أو  للبن

بناء علي  تقديرات م، تقوم اإلدارة باستخداةالنقدية المستقبليعند جدولة التدفقات   .المجموعة صولأ ترتبط بالتعثر في محلية أو اقتصاديةظروف 

  .المحفظةمماثلة لتلك الواردة في  تشير إلي االضمحالل موضوعية أدلة في وجود مخاطر ائتمانيةخصائص أصول ذات لخسائر  الخبرة السابقة
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 القيمة العادلة للمشتقات - ب

اذج ساليبهذه األ عندما يتم استخدامو .متقيي ساليبأباستخدام نشطة  أسواقفي  غير المقيدةلألدوات المالية  العادلة يتم تحديد القيمة      )(مثل النم

نماذج الجميع وقد تم اعتماد  .باعدادهاومستقلين عن الجهة التي قامت مؤهلين  باستخدام أفراد ومراجعتها دوريا اختبارها يتم ،العادلةلتحديد القيم 

عار و بيانات فعليةتعكس  هانتائجأن لضمان  وذلكتها تجرب بعدو ،استخدامهاقبل  اأس ن مقارنته ى سوق.بال يمك دى  إل اً، الم ك عملي ون ذل ذي يك ال

ات  اذج البيان ك النم تخدم تل ةتس ط؛ الموثق اطق أن إال فق ان ( من اطر االئتم ل مخ ة بمث ةالخاص ة  المجموع راف المقابل ) Counterpartyواألط

ن اإلدارة تتطلب )،Correlations( واالرتباطات )Volatility(ات بوالتذبذ ديرات.  داماستخ م ن وتق ي االفتراضات ت أنيمك رات ف ؤثر التغيي

 . التي يتم اإلفصاح عنها المالية لألدوات العادلة القيمة عليالعوامل  تلك حول
  

  ادوات دين بالتكلفة المستهلكة - ج
ات دين بالتكلفة المستهلكة " ضمن نموذج يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات الدفعات وتواريخ االستحقاق الثابتة أو القابلة للتحديد دو

 األعمال لألصول المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية".

 ضرائب الدخل
ة استخدام  مما يستدعيبالنسبة لفروع الخارج الدوائر الضريبية من  عددلضرائب الدخل في  المجموعة خضعت ديرات هام دلتق المخصص  تحدي

ا بشكل ةالنهائيالضريبة  التي يصعب تحديدوالحسابات  العملياتمن  عددوهناك   على الدخل. بةيلضرل اإلجمالي د.  عنه ةو مؤك وم المجموع  تق

اك اختالف ابإثب ون هن دما يك رائب إضافية.  وعن أة ض ال نش دي احتم ت االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقاً لتقديرات م

ات تخهذه اال ها، فإنليتسج السابقة للضرائب والمبالغ النتيجة النهائي بين دخل و سوفالف ى ضريبة ال ؤثر عل ة مخصص الضريبةت ي  المؤجل ف

  فيها. فيتم تحديد االختالالتي  السنة
  

  تحليل القطاعيلا -٥

 التحليل القطاعي لألنشطة  

ات المصرفية وادارة المخاطر المحيطة بها والعائد المرتبط بهذا يتضمن النشاط القطاعى العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة فى تقديم الخدم

  النشاط التى قد تختلف عن باقى األنشطة األخرى ويتضمن التحليل القطاعى للعمليات وفقاً لألعمال المصرفية الواردة فيما يلى :

  والمتوسطة والصغيرة  ،المؤسسات الكبيرة

  .والقروض والتسهيالت االئتمانية والمشتقات المالية حسابات جارية مدينةلالحسابات الجارية والودائع وا أنشطةوتشمل 

  االستثمــار

.إدارة األموال أنشطة ويشمل
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  األفـــراد

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

  إدارة األصول و االلتزامات

ي القطاعات  االصول وااللتزاماتكإدارة  ،ألعمال المصرفية األخرىوتشمل ا دا عل كما تشمل المصروفات اإلدارية التي يصعب تصنيفها تحدي

  األخري.

ات التشغيلية كم ات األصول وااللتزام ك وتتضمن األصول وااللتزام ادى للبن اط الع دورة النش م وتتم المعامالت بين األنشطة القطاعية وفقاً ل ا ت

  .المجموعةرضها فى ميزانية ع

 )جنيه(بااللف                                                                                       تحليل القطاعي لألنشطةلا -أ

 مؤسسات كبيرة  ٣١/٣/٢٠٢١
مؤسسات 
متوسطة 
 وصغيرة

 أفراد استثمار
إدارة األصول و 

 االلتزامات
 إجمالي

 اإليرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي
     

 ٩٢٦٬٠٣١ ١٧٠٬٢٦٧ ٣٩٣٬٠٧٣ ٥٦٬٥٧١ ١٠٩٬٧٣٣ ١٩٦٬٣٨٧ إيرادات النشاط القطاعي

 (٣٧٩٬٣٦٧) ٨٨٬٥٢١ (٢٦٥٬٣٤٢) (٣٤٬١٩٦) (٦٠٬٧١٦) (١٠٧٬٦٣٤) مصروفات النشاط القطاعي

 ٥٤٦٬٦٦٤ ٢٥٨٬٧٨٨ ١٢٧٬٧٣١ ٢٢٬٣٧٥ ٤٩٬٠١٧ ٨٨٬٧٥٣ نتيجة أعمال القطاع

قبل الضرائب رةفتالربح   ٥٤٦٬٦٦٤ ٢٥٨٬٧٨٨ ١٢٧٬٧٣١ ٢٢٬٣٧٥ ٤٩٬٠١٧ ٨٨٬٧٥٣ 

 (١٦٨٬١٣٨) (٦٥٬٥١٠) (٣٩٬٠١٦) (٦٬٩٢٩) (١٥٬٢٢٢) (٤١٬٤٦١) الضريبــة

فترةالربح   ٣٧٨٬٥٢٦ ١٩٣٬٢٧٨ ٨٨٬٧١٥ ١٥٬٤٤٦ ٣٣٬٧٩٥ ٤٧٬٢٩٢ 

      األصول وااللتزامات وفقاً للنشاط القطاعى
 ٥٤٬٧١٦٬٣٣٦ ١٤٬٥١٣٬٩٠٢ ٩٬٤٤٥٬٩٤٣ ١٤٬٦٩٢٬٩٦٩ ٢٬٧٦٢٬٠٥١ ١٣٬٣٠١٬٤٧١ أصول النشاط القطاعى

 ٥٤٬٧١٦٬٣٣٦ ١٤٬٥١٣٬٩٠٢ ٩٬٤٤٥٬٩٤٣ ١٤٬٦٩٢٬٩٦٩ ٢٬٧٦٢٬٠٥١ ١٣٬٣٠١٬٤٧١ اجمالى األصول

 
      

 ٤٧٬٢٧٨٬٨٩٧ ٢٬٨١٩٬٢٦٠ ٢٣٬٤٧٢٬١٦٣ ٥٩٤٬٠٦٤ ٦٬١١١٬٧٢١ ١٤٬٢٨١٬٦٨٩ التزامات النشاط القطاعي

 ٤٧٬٢٧٨٬٨٩٧ ٢٬٨١٩٬٢٦٠ ٢٣٬٤٧٢٬١٦٣ ٥٩٤٬٠٦٤ ٦٬١١١٬٧٢١ ١٤٬٢٨١٬٦٨٩ اجمالى االلتزامات
  

  

 مؤسسات كبيرة ٣١/٣/٢٠٢٠
مؤسسات 
متوسطة 
 وصغيرة

 أفراد استثمار
إدارة األصول و 

 االلتزامات
 إجمالي

 اإليرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي
     

 ٩٥٠٬٥٤٦ ١٤٨٬٠٣٨ ٣٨٤٬٣٠٤ ٥٦٬١٣٩ ١١٥٬٩٥٣ ٢٤٦٬١١٢ إيرادات النشاط القطاعي

 (٣٥٧٬٣٢٥) (٢٬٤٥٩) (٢٠١٬٩١٩) (٣٣٬٥٤٠) (٢٩٬٢٣٧) (٩٠٬١٧٠) مصروفات النشاط القطاعي

 ٥٩٣٬٢٢١ ١٤٥٬٥٧٩ ١٨٢٬٣٨٥ ٢٢٬٥٩٩ ٨٦٬٧١٦ ١٥٥٬٩٤٢ نتيجة أعمال القطاع

قبل الضرائب فترةالربح   ٥٩٣٬٢٢١ ١٤٥٬٥٧٩ ١٨٢٬٣٨٥ ٢٢٬٥٩٩ ٨٦٬٧١٦ ١٥٥٬٩٤٢ 

 (١٥٣٬٢٥٥) (٣٧٬٧٢١) (٤٦٬٥٠٦) (٥٬٨٨٧) (٢١٬٥٤٧) (٤١٬٥٩٤) الضريبــة

فترةالربح   ٤٣٩٬٩٦٦ ١٠٧٬٨٥٨ ١٣٥٬٨٧٩ ١٦٬٧١٢ ٦٥٬١٦٩ ١١٤٬٣٤٨ 

      األصول وااللتزامات وفقاً للنشاط القطاعى
 ٥٠٬٩٨٨٬٢٣٧ ١٦٬٢٢٢٬٤١٩ ٧٬٧٢٨٬٦٥٣ ١٠٬٤٦٦٬١٧٢ ١٬٩٩٩٬١١٣ ١٤٬٥٧١٬٨٨٠ أصول النشاط القطاعى

 ٥٠٬٩٨٨٬٢٣٧ ١٦٬٢٢٢٬٤١٩ ٧٬٧٢٨٬٦٥٣ ١٠٬٤٦٦٬١٧٢ ١٬٩٩٩٬١١٣ ١٤٬٥٧١٬٨٨٠ اجمالى األصول

 
      

 ٤٤٬٧٥٦٬٦٣٨ ٣٬٤٩١٬٣٨٧ ٢٣٬٥١٨٬٧٠٥ ٦٢٨٬٠٤٩ ٥٬٣٤٣٬٣٢٦ ١١٬٧٧٥٬١٧١ التزامات النشاط القطاعي

 ٤٤٬٧٥٦٬٦٣٨ ٣٬٤٩١٬٣٨٧ ٢٣٬٥١٨٬٧٠٥ ٦٢٨٬٠٤٩ ٥٬٣٤٣٬٣٢٦ ١١٬٧٧٥٬١٧١ اجمالى االلتزامات
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  تحليل القطاعات الجغرافية -ب

 (بااللف جنيه)     

 القاهرة الكبرى    ٣١/٣/٢٠٢١
االسكندرية والدلتا 

 وسيناء
 اجمالى الوجه القبلى

 اإليرادات والمصروفات وفقاً للقطاعات الجغرافية
    

 الجغرافية إيرادات القطاعات
 

١٬٥٥٣٬٥٧٣ ٥٠٬٥٨٨ ١٤٥٬٣١٦ ١٬٣٥٧٬٦٦٩ 
 الجغرافية مصروفات القطاعات

 
(٨٤٠٬٤٠٥) (١٣٣٬٨٦٢) (٣٢٬٦٤٢) (١٬٠٠٦٬٩٠٩) 

القطاع صافي إيرادات  
 

٥٤٦٬٦٦٤ ١٧٬٩٤٦ ١١٬٤٥٤ ٥١٧٬٢٦٤ 

قبل الضرائب فترةالربح   
 

٥٤٦٬٦٦٤ ١٧٬٩٤٦ ١١٬٤٥٤ ٥١٧٬٢٦٤ 
 الضريبــة

 
(١٦١٬٦٠٨) (٢٬٤٩٢) (٤٬٠٣٨) (١٦٨٬١٣٨) 

فترةالربح   
 

٣٧٨٬٥٢٦ ١٣٬٩٠٨ ٨٬٩٦٢ ٣٥٥٬٦٥٦ 

      

 القاهرة الكبرى   ٣١/٣/٢٠٢٠
الدلتا االسكندرية و
 وسيناء

 اجمالى الوجه القبلى

 اإليرادات والمصروفات وفقاً للقطاعات الجغرافية
    

 الجغرافية إيرادات القطاعات
 

١٬٦٣٠٬٤١٣ ٤٢٬١٦٤ ١٢٦٬٩٤٢ ١٬٤٦١٬٣٠٧ 
 الجغرافية مصروفات القطاعات

 (٨٥٨٬٦١٨) (١٤٤٬٧٣١) (٣٣٬٨٤٣) (١٬٠٣٧٬١٩٢) 
القطاع صافي إيرادات  

 ٥٩٣٬٢٢١ ٨٬٣٢١ (١٧٬٧٨٩) ٦٠٢٬٦٨٩ 

قبل الضرائب فترةالربح   
 ٥٩٣٬٢٢١ ٨٬٣٢١ (١٧٬٧٨٩) ٦٠٢٬٦٨٩ 

 الضريبــة
 (١٥١٬٣٨٢) - (١٬٨٧٣) (١٥٣٬٢٥٥) 

فترةالربح   
 ٤٣٩٬٩٦٦ ٦٬٤٤٨ (١٧٬٧٨٩) ٤٥١٬٣٠٧ 
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 صافى الدخل من العائد  ٦-
  ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١ 

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف   

       عائد القروض واإليرادات المشابهة من : 

      قروض و تسهيالت : 

 ٨٣٢٬٦٦٨  ٨٠١٬٥٧٠    العمالء 

     ٨٣٢٬٦٦٨  ٨٠١٬٥٧٠ 

      االيرادات المشابهة: 

 ٢٩٧٬٢١٥  ١٤٨٬٣٦٦   أذون خزانة 

 ٥٦٬٣٨٠  ١٢٥٬٦١٩   ودائع و حسابات جارية مع بنوك 

 ١٨٠٬٣٤٨  ١٨٢٬٢٥٢   تاحة للبيعاستثمارات فى أدوات دين م 

     ٥٣٣٬٩٤٣  ٤٥٦٬٢٣٧ 

      ١٬٣٦٦٬٦١١  ١٬٢٥٧٬٨٠٧ 

      تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من : 

      ودائع وحسابات جارية : 

 (٩٬١٠٨)  (١١٬٤٦٨)   البنوك -      

 (٥٩٧٬٠١٢)  (٥٣٤٬٩٧٠)    العمالء -      

 (٧٬٣٦٥)  (٦٬١٧٧)    قروض أخري -      

 (٥١)  (٤٩)    أخري -      

     (٥٥٢٬٦٦٤)  (٦١٣٬٥٣٦) 

 ٧٥٣٬٠٧٥  ٧٠٥٬١٤٣     الصافي      

 

 صافى الدخل من األتعاب والعموالت ٧-
  ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١ 

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف   

      إيرادات األتعاب والعموالت : 

 ١٤٥٬٧١٣  ١٦٣٬٣٦٩   ة باالئتماناألتعاب والعموالت المرتبط 

 ١٬٩٥٥  ٢٬٦٠٠   أتعاب أعمال األمانة والحفظ 

 ٥١٬٠٧١  ٥٢٬٤٦٢   أتعاب أخرى 

     ١٩٨٬٧٣٩  ٢١٨٬٤٣١ 

      مصروفات األتعاب والعموالت : 

 (٦٦٬٣٣١)  (٧٤٬٨٧٨)   أتعاب و عموالت مدفوعة 

     (٧٤٬٨٧٨)  (٦٦٬٣٣١) 

الصافي            ١٣٢٬٤٠٨  ١٤٣٬٥٥٣ 
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 ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١     صافى دخل المتاجرة  ٩-

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف      

      عمليات النقد األجنبى : 

 ٦٥٬٠١٢  ٥٩٬٢١٤   أرباح التعامل فى العمالت األجنبية 

 ٢٧  ١٢٤   أرباح تقييم عقود مبادلة عمالت 

 ٢٬٧٩٦  ٣٬٥٣٨   التأرباح تقييم عقود خيار عم 

 ١٥٬٣٠١  ٩٬٠٩٣   اح والخسائربأدوات دين بالقيمة العادلة من خالل االر 

 (٢٥٬٥٨٠)  ١٬٤٩٢    صناديق بالقيمة العادلة من خالل االرياح والخسائر 

 ٢٢  ٣   ارباح بيع صناديق بالقيمة العادلة من خالل االرياح والخسائر 

 ٥٧٬٥٧٨  ٧٣٬٤٦٤   االجمالي       

 

 ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١     أرباح االستثمارات المالية ١٠-

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف     

       

 ٧٬٤٨٥  ٣٬٨٧١    أرباح بيع أذون خزانة  

    ٧٬٤٨٥  ٣٬٨٧١ 

  
 

 ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١   (عبء) / رد االضمحالل عن خسائر االئتمان ١١-

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف    ة )(الخسائر االئتمانية المتوقع 

       

 (٢٦٬٢٤٧)  (١٣٥٬١٠٤)   ٢٠إيضاح  –قروض وتسهيالت للعمالء  

 ٣٢٢  ١٤٢    أرصدة لدى البنوك 

 (٤٬٠٤٣)  ٨٬٩٤١    إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

    (١٢٦٬٠٢١)  (٢٩٬٩٦٨) 

  
 

 ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١      مصروفات إدارية ١٢-

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف      

       تكلفة العاملين 

 (١٥٠٬١٦٠)  (١٤٦٬٣٢٨)    أجور ومرتبات 

 (٢٥٬٠٥٢)  (٢٩٬٢٩٣)   تأمينات اجتماعية 

     (١٧٥٬٦٢١)  (١٧٥٬٢١٢) 

 (١٤٠٬٤٤٩)  (١٥٧٬٠٩٥)   مصروفات إدارية أخرى 

 (١٧٬٠٩١)  (١٣٬٨٤٤)   القروضمصروفات الدمغة النسبية علي  

    (٣٤٦٬٥٦٠)  (٣٣٢٬٧٥٢) 
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 ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١     ايرادات تشغيل أخري ١٣-

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف      

 ٣٬٩٩١  ١٦٬٥٧٤   (عبء) مخصصات أخريرد /  

 
ذات  األصول و االلتزامات بالعمالت األجنبيةأرباح ترجمة 

 ف تلك التي بغرض المتاجرةالطبيعة النقديه بخال
  (٤١٠)  ٦٩٢ 

 -    -    (خسائر) / أرباح بيع أصول الت ملكيتها للبنك وفاء لديون 

 ١  ٤٦٬٨٢٢    أرباح بيع منقوالت و عقارات 

 ٧١١  ٣٠٬٢٢٨   أخري* 

    ٥٬٣٩٥  ٩٣٬٢١٤ 

  

عن فروق تم ردها لألرباح والخسائر خصماً من إلتزامات ضريبة شركات (باأللف جنيه مصري) ناتج   ١٨٬٧٦١ يتضمن بند إيرادت تشغيل أخرى مبلغ * 

ا )  –سابقا ( بنك كريدى اجريكول مصر  –األموال ، نتيجة إنهاء النزاع الضريبى مع مصلحة الضرائب المصرية فى قضايا البنك المصرى األمريكى  حالي

ابقا وخضوع ٢٠٠٤ فترة لضريبة شركات األموال دادها س م س وك المصرية والتى ت ين البن ع ب ول الموق ا للبروتوك ك وفق وال ، وذل ها لضريبة شركات األم

 ومصلحة الضرائب .

  ناتج من بيع قطعة ارض بالتجمع الخامس. (باأللف جنيه مصري) ٤٦٬٥٦٩مبلغ  أرباح بيع منقوالت و عقاراتيتمضمن بند *

 ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١     مصروفات ضرائب الدخل ١٤-

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف      

 ٥٩٣٬٢٢١  ٥٤٦٬٦٦٤    الربح قبل الضرائب           

 (١٣٤٬٥٧٨)  (١٢٢٬٩٩٩)    ضرائب الدخل المحسوبة            

 (٨٩٬٤١٤)  (٨٩٬٩٣٣)   مصروفات غير معترف بها ضريبيا 

 
 الضريبة على عائد أذون وسندات الخزانة وعاء          

 (١٠٢٬٧١١)  (٧٩٬٠٥٦)   مستقل

ضريبةلل إيرادات غير خاضعة                ١٤٤٬٩٥١  ١٢١٬٣٠٧ 

 ٢٨٬٤٩٧  ٢٬٥٢٣   تسويات سنوات سابقة            

 -  ٢٠   الضريبة المؤجلة المرتبطة بنشاة وعكس الفروق المؤقتة 

خل  ائ ال وفات ض  (١٥٣٬٢٥٥)  (١٦٨٬١٣٨)   م

     ٢٥٫٨  ٪٣٠٫٨٪ 

 

 ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١      صدة لدي البنك المركزي المصرينقدية وأر ١٥-

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف      

 ١٬٦٧٠٬٦٤٩  ١٬٧٥٦٬٠٣٧   نقديــة بالصندوق 

 
أرصدة لدي البنك المركزي المصري في إطار نسبة 

 االحتياطي اإللزامي 
  ٣٬٤١٤٬٦٤٦  ٢٬٤٠٣٬٨٢٢ 

       ٥٬٠٨٥٬٢٩٥  ٤٬١٥٩٬٨٥٩ 

 ٥٬٠٨٥٬٢٩٥  ٤٬١٥٩٬٨٥٩    ة بدون عائدارصد 

     ٥٬٠٨٥٬٢٩٥  ٤٬١٥٩٬٨٥٩ 
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 ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١      أرصدة لدى البنوك ١٦-

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف      
 ١٬٠٧٢٬٤٢٦  ٩٣٨٬٢١٢   حسابات جارية 

 ٥٬٨٥٩٬١٦٨  ٩٬٩٩٧٬٢٠٢   ودائع ألجل 

      ٦٬٩٣١٬٥٩٤  ١٠٬٩٣٥٬٤١٤ 

 (٣٬٣٣٤)  (٣٬١٨٨)   االئتمانية المتوقعةالخسارة  

 ٦٬٩٢٨٬٢٦٠  ١٠٬٩٣٢٬٢٢٦    الرصيد 

        
 ٢٬٩٤١٬٩٠٨  ٥٬٢١٣٬١٩٢   البنك المركزي المصري  

 ٣٦٨٬٥٦١  ٢٬١٧٨٬٩٨٢   بنوك محلية 

 ٣٬٦٢١٬١٢٥  ٣٬٥٤٣٬٢٤٠   بنوك خارجية 

     ٦٬٩٣١٬٥٩٤  ١٠٬٩٣٥٬٤١٤ 

 (٣٬٣٣٤)  (٣٬١٨٨)    الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 ٦٬٩٢٨٬٢٦٠  ١٠٬٩٣٢٬٢٢٦    الرصيد 

 ١٬٠٧٢٬٤٢٦  ٩٣٨٬٢١٢   أرصدة بدون عائد 

 ٥٬٨٥٩٬١٦٨  ٩٬٩٩٧٬٢٠٢    ثابت أرصدة ذات عائد 

       ٦٬٩٣١٬٥٩٤  ١٠٬٩٣٥٬٤١٤ 

 (٣٬٣٣٤)  (٣٬١٨٨)      الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 ٦٬٩٢٨٬٢٦٠  ١٠٬٩٣٢٬٢٢٦      الرصيد 

          

 ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١     حركة مخصصات أرصدة لدى البنوك 
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري       

 ٤٬١١٥  ٣٬٣٣٤      ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في  

 (٦٨٨)  (١٤٢)      (عبء) االضمحالل 

 (٩٣)  (٤)     فروق تقييم عمالت أجنبية 

 ٣٬٣٣٤  ٣٬١٨٨      المالية فترةالرصيد في أخر ال 

            

 ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١     أذون الخزانة  ١٧-

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف      

    تتمثل أذون الخزانة في أذون خزانة مصرية طبقاَ لالستحقاقات التالية 

َ  ٩١أذون خزانة استحقاق    ٥٧١٬٣٥٠  ١٬٠٢٤٬٠٢٥   يوما

َ  ١٨٢أذون خزانة استحقاق    ٦٠٤٬١٠٠  ٤٢٣٬٦٢٥   يوما

َ  ٢٧٣خزانة استحقاق  أذون   ٨٤٨٬٠٢٥  ١٬٠٥٢٬١٢٥   يوما

َ  ٣٦٤أذون خزانة استحقاق    ٣٬٢٢٠٬٢٧٥  ٢٬٦٢٧٬٤٢٥   يوما

 (٢٣٤٬٧٤٣)  (٢٨٢٬٢٧٩)   عوائد لم تستحق بعد 

       ٥٬٠٠٩٬٠٠٧  ٤٬٨٤٤٬٩٢١ 
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 ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١     قروض وتسهيالت للبنوك ١٨-

 صريم جنيهالف   مصري جنيهالف      

 ٣٬٤٧٨  ١٤٬٠٤٩      قروض اخرى

 ٣٬٤٧٨  ١٤٬٠٤٩   االجمالي

 ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١     قروض وتسهيالت للعمالء ١٩-

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف      

       أفراد 

 ٧٧٬٧٢٨  ٦١٬٧١١   حسابات جارية مدينة 

 ١٬٠١٥٬٤٥٤  ١٬٠٠٣٬٧٢٤   بطاقات ائتمان 

 ٨٬١٢١٬٢٦٨  ٨٬٣٠٨٬٩٠٨   قروض شخصية 

 ٤١٩٬٦٦٧  ٥١٢٬٩٥٨    قروض عقارية 

 ٩٬٦٣٤٬١١٧  ٩٬٨٨٧٬٣٠١   )١اجمالي (     

      مؤسسات 

 ١٣٬٧٢٦٬٦٩٨  ١٣٬٧٨٢٬٣٦٩   حسابات جارية مدينة 

 ١٬٣٨٠٬٠٣٦  ١٬١٩٥٬٧٢٢   قروض مباشرة 

 ٢٬٢٩١٬٧٦٢  ٢٬١٠٩٬٦٠٧   قروض مشتركة 

 ٦٠٬٠٢٢  ٥٣٬٤٠٤   قروض اخري 

 ١٧٬٤٥٨٬٥١٨  ١٧٬١٤١٬١٠٢   )٢اجمالي (     

 ٢٧٬٠٩٢٬٦٣٥  ٢٧٬٠٢٨٬٤٠٣   ) ٢+  ١اجمالي القروض و التسهيالت للعمالء (  

       :يخصم  

 (٣٠٩)  (١٨٨)    عوائد لم تستحق بعد 

 (٦٩٬٩٥٢)  (٧٧٬٣٧٠)   العوائد المجنبة 

 (١٬٣٤٩٬٨٦٦)  (١٬٤٤٨٬٩٥٣)   مخصص خسائر االضمحالل 

 ٢٥٬٦٧٢٬٥٠٨  ٢٥٬٥٠١٬٨٩٢     الصافي      

 ١٥٬٤٧٣٬٦٩٧  ١٥٬٥٥٩٬٠٢٨      أرصدة متداولة 

 ١١٬٦١٨٬٩٣٨  ١١٬٤٦٩٬٣٧٥      أرصدة غير متداولة 

    ٢٧٬٠٩٢٬٦٣٥  ٢٧٬٠٢٨٬٤٠٣ 
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 :مخصص خسائر االضمحالل : تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت للعمالء وفقا لألنواع

 الف جنيه مصري         ٣١/٣/٠٢١٢

 أفـــــراد
  قروض  قروض  بطاقات  حسابات جارية

 االجمالى
  عقارية  شخصية  ائتمان  مدينة

 ٢٠٦٬٢٨١  ٦٬٥٩٤  ١٤٣٬٧٦٦   ٥٥٬٤٦٠  ٤٦١ المالية  فترةالرصيد في أول ال
 ٨١٬٥٢٧  ٤٢١  ٨٢٬٥٣٥  (١٬٣٩٠)  (٣٩) عبء) االضمحاللرد / (

 (٤٩٬٥٣٢)  -  (٤٠٬٧٩٩)  (٨٬٧٣٣)    -  فترةالا خالل مبالغ تم إعدامه
 ١٤٬٢٨٦    -   ١١٬٧١٣  ٢٬٥٥٤  ١٩ فترةال مبالغ مستردة خالل

 ٢٥٢٬٥٦٢  ٧٬٠١٥  ١٩٧٬٢١٥  ٤٧٬٨٩١  ٤٤١ المالية  فترةالالرصيد في آخر 

                

 مؤسســــات
  قروض  قروض  قروض  حسابات جارية 

 االجمالى
  أخرى  مشتركة  شرةمبا  مدينة

 ١٬١٤٣٬٥٨٥  ١٬٥٧٢  ١٠٥٬٨٢٨  ٣٠٬٩٣١  ١٬٠٠٥٬٢٥٤ المالية  فترةالالرصيد في أول 
 ٥٣٬٥٧٧  (٩٣٦)  (٢١٬١٥٨)  (٣٬٠٧٥)  ٧٨٬٧٤٦ رد / (عبء) االضمحالل

 -    -     -     -   -  تحويالت
 -    -     -     -   - فترةالمبالغ تم إعدامها خالل 

 ١٩٩    -     -     -   ١٩٩ فترةالمستردة خالل  مبالغ
 (٩٧٠)  -  (٨٧)  (٢٩)  (٨٥٤) -فروق ترجمة عمالت أجنبية+/

 ١٬١٩٦٬٣٩١  ٦٣٦  ٨٤٬٥٨٣  ٢٧٬٨٢٧  ١٬٠٨٣٬٣٤٥ المالية  فترةالالرصيد في آخر 

         ١٬٤٤٨٬٩٥٣ 

 الف جنيه مصري         ٢٠٢٠/١٢/٣١

 أفـــــراد
  قروض  قروض  بطاقات  ريةحسابات جا

 االجمالى
  عقارية  شخصية  ائتمان  مدينة

 ١٤٦٬٧٣٩  ١١٬٥٠٠  ١٠٤٬٧٠٢  ٢٩٬٥٥٣  ٩٨٤ المالية  سنةالرصيد في أول ال
 ١١٠٬٠١١  ١٬٢٣٧  ٧٨٬٩٧٥  ٣٠٬٣٣٠  (٥٣١) عبء) االضمحاللرد / (

 (٩١٬٠٣١)  (٦٬١٤٣)  (٧٣٬٨٤٢)  (١١٬٠٤٦)    -  السنةمبالغ تم إعدامها خالل 
 ٤٠٬٥٦٢    -   ٣٣٬٩٣١  ٦٬٦٢٣  ٨ السنة مبالغ مستردة خالل

 ٢٠٦٬٢٨١  ٦٬٥٩٤  ١٤٣٬٧٦٦  ٥٥٬٤٦٠  ٤٦١ المالية  السنةالرصيد في آخر 

                

 مؤسســــات
  قروض  قروض  قروض  حسابات جارية 

 االجمالى
  أخرى  مشتركة  مباشرة  مدينة

 ٨٧٠٬٤٩٦  ١٬٥٥٤  ١٢٤٬١٥٦  ٢١٬١١٧  ٧٢٣٬٦٦٩ لمالية ا السنةالرصيد في أول 
 ٢٥١٬٢١١  ٤٩  (١٦٬٩٦٧)  ١٠٬٠١٩  ٢٥٨٬١١٠ رد / (عبء) االضمحالل

 -    -     -     -   -  تحويالت
 (١٠٬٥٦٦)    -     -     -   (١٠٬٥٦٦) السنةمبالغ تم إعدامها خالل 

 ٣٩٬٦١٩    -     -     -   ٣٩٬٦١٩ السنةمبالغ مستردة خالل 
 (٧٬١٧٥)  (٣١)  (١٬٣٦١)  (٢٠٥)  (٥٬٥٧٨) -فروق ترجمة عمالت أجنبية+/

 ١٬١٤٣٬٥٨٥  ١٬٥٧٢  ١٠٥٬٨٢٨  ٣٠٬٩٣١  ١٬٠٠٥٬٢٥٤ المالية  السنةالرصيد في آخر 

         ١٬٣٤٩٬٨٦٦ 
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    المشتقات المالية ٢٠-

 
التالية ألغراض التغطية االقتصادية وال يتم إستخدمها ألغراض التغطية يقوم البنك باستخدام أدوات المشتقات     

  المحاسبية.
 

 

تمثل عقود العملة اآلجلة ارتباطات لشراء عمـالت أجنبية ومحـلية، بما فى ذلك الجزء غير المنفذ من المعـامالت     
لـغ بالصافى على أساس التغيرات فى أسعار الفورية، وتمثل عقود معدالت العائد التزامات تعاقدية الستالم أو دفع مب

الصرف ومعدالت العائد، و/أو لشراء أو بيع عملة أجنبية أو أداة مالية فى تاريخ مستقبلى بسعر تعاقدى محدد فى سوق 
  مالية نشطة.

 

 

تتطلب تلك االتفاقيات تمثل اتفاقيات العائد اآلجلة عقود أسعار عائد مستقبلية يتم التفاوض عليها لكل حالة على حدة، و     
التسوية النقدية فى تاريخ مستقبلى للفرق بين سعر العائد المتعاقد علية وسعر العائد الجـارى فى السوق وعلى أساس مبلغ 

  تعاقدى / اقتراضى متفق علية.
 

 

نتج عن تلك العقود تبادل تمثل عقود مبادلة العملة و/أو العائد ارتباطات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى وي     
ً (أى عقود مبادلة عوائد و عمالت) وال يتم  العمالت أو معدالت العائد (معدل ثابت بمعدل متغير مثالً) أو كل ذلك معا

  التبادل الفعلى للمبالغ التعاقدية إال فى بعض عقود مبادلة العمالت.
 

 

ة الستبدال عقــود المبــادالت إذا أخفقــت األطراف األخرى فى أداء ويتمثــل خطر االئتمـان للبنـك فى التكلفـة المحتمــل    
التزاماتها. ويتم مراقبة ذلك الخطر بصفة مستمرة بالمقارنة بالقيمة العادلة وبنسبة من المبالغ التعاقدية، وللرقابة على خطر 

  فى أنشطة اإلقراض.االئتمان القائم يقوم البنك بتقييم األطراف األخرى بذات األساليب المستخدمة 
 

 

تمثل عقود خيارات العملة األجنبية و/أو معدالت العائد ترتيبات تعاقديـة يمنـح بموجبـها البائع (المصدر) للمشترى      
(المحتفظ) الحق وليس االلتزام، أما لشراء (خيار شراء) أو لبيع (خيار بيع)، فى يــوم محدد أو خالل فترة محددة لمبلغ 

ً ويستلم البائع عمــولة من المشترى لقاء قبوله لخطر العملة معين من الع ملة األجنبية أو أداة ماليه بسعر محدد مسبقا
األجنبية أو معدل العائد، وتكون عقود الخيارات إما متداولة فى السوق أو تفاوضية بين البنك وأحد العمالء (خارج 

ار المشتراة فقط وفى حدود القيمة الدفترية التى تمثل قيمتها المقصورة ) ويتعرض البنك لخطر االئتمان من عقود الخي
  العادلة.

 

 

ً للمقارنة مع األدوات المالية المعترف بها فى الميزانية،      تعد المبالغ التعاقدية لبعض األنواع من األدوات المالية أساسا
أو القيمة العادلة الحالية لألدوات، ولذلك ال تعكس  ولكن ال توفر بالضرورة مؤشراً عن المبالغ التدفقات النقدية المستقبلية

  هذه المبالغ خطر االئتمان أو خطر السعر.
 

 

وتصبح المشتقات لصالح البنك (أصوالً) أو غير صالحة (التزامات) نتيجة للتغيرات فى أسعار الصرف أو معدالت     
جمالى المبالغ التعاقدية / االفتراضية للمشتقات المالية العائد المرتبطة بتلك المشتقات، ويمكن أن يتذبذب من وقت آلخر إ

القائمة وكذلك المدى الذى تكون فيه المشتقات لصالح أو فى غير صالح البنك وإجمالى القيم العادلة لألصول و االلتزامات 
  من المشتقات المالية. 
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         المشتقات المالية 

 

 ٣١/٣/٢٠٢١      

 المشتقات 
التعاقدي /  المبلغ

 االفتراضي
 اإللتزامات  األصول 

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف   مصري جنيهالف  مشتقات العمالت األجنبية 

           

 ١٣٬٥٤٠  ١٠٬٣٨١  ٩٢١٬٨٢٧ عقود عملة أجلة 

 ١٩٬٨٤٥  ١٣٬٥١٦  ١٬٥٢٠٬٩٠٤ عقود مبادلة عمالت 

 ٤٨٬٧٨٩  ٤٨٬٧٩١  ٥٬٠٩٦٬٩٦١  عقود خيارات بغرض المتاجرة 

   ٨٢٬١٧٤  ٧٢٬٦٨٨  ٧٬٥٣٩٬٦٩٢ 

      مشتقات معدالت العائد 

 ١٬٢٨٢  ١٬٤٠٥  ١٬١١١٬٢٦٠ عقود مبادلة عائد 

   ١٬٢٨٢  ١٬٤٠٥  ١٬١١١٬٢٦٠ 

 ٨٣٬٤٥٦  ٧٤٬٠٩٣  ٨٬٦٥٠٬٩٥٢ إجمالي المشتقات 

 

 ٢٠٢٠/١٢/٣١      

 المشتقات 
المبلغ التعاقدي / 

 االفتراضي
 اإللتزامات  األصول 

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  الف جنيه مصري مشتقات العمالت األجنبية 

           
 ٢٣٬٦٨٩  ١٨٬٤٥٥  ١٬٠٨٢٬٥٣٢ عقود عملة أجلة 

 ٢٤٬٠٤٤  ٢٨٬١٠٣  ١٬٣٠٩٬٥٣٠ عقود مبادلة عمالت 

 ١٣٬٣٣٠  ١٣٬٣٣٠  ٢٬٢٥٤٬٧٥٣ عقود خيارات بغرض  

   ٦١٬٠٦٣  ٥٩٬٨٨٨  ٤٬٦٤٦٬٨١٥ 

      ت العائدمشتقات معدال 

 ٤٬٩٥٠  ١٬٥٧٤  ١٬٢٠٥٬٦٤٧ عقود مبادلة عائد 

   ٤٬٩٥٠  ١٬٥٧٤  ١٬٢٠٥٬٦٤٧ 

 ٦٦٬٠١٣  ٦١٬٤٦٢  ٥٬٨٥٢٬٤٦٢ إجمالي المشتقات 
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- ٧١ - 

 

 ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١  استثمارات مالية  ٢١-

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري    

     الشاملبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

 ٤٬٩٥٥٬٥٩٥  ٤٬٩٦٤٬٢٤٦  أداوات دين بالقيمة العادلة مدرجة بسوق األوراق المالية 

 ٨٬٦٣٩  ٨٬٦٣٩   ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة غير مدرجة بسوق االوراق المالية 

       

 ٢٬١٢٢٬٦٢١  ٢٬١٤٠٬٥١٢   بالعملة االجنبيةاذون خزانة  

 (١٠٬٥٣١)  (٥٧٬٦٨٣)   خزانة عوائد لم تستحق بعد من اذون 

 ٢٬١١٢٬٠٩٠  ٢٬٠٨٢٬٨٢٩   اذون خزانة بالعملة االجنبية بالصافي 

       

 ٧٬٠٧٦٬٣٢٤  ٧٬٠٥٥٬٧١٤  إجمالي استثمارات مالية من خالل الدخل الشامل 

      

     بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

 ١٣٤٬٩٧٤  ١٣٢٬٢٠٨  مقررة قانوناَ طبقاَ للنسبة ال -وثائق صناديق استثمار  

 ١٦٬١٧٩  ١٨٠٬١٢٩  سندات حكومية 

 ١٥١٬١٥٣  ٣١٢٬٣٣٧  إجمالي استثمارات مالية من خالل االرباح والخسائر  

 ٧٬٢٢٧٬٤٧٧  ٧٬٣٦٨٬٠٥١   إجمالي االستثمارات مالية 

 ٣٬٦١١٬٣٦٤  ٣٬٣٠٩٬٣٥١  أرصدة متداولــة 

 ٣٬٦١٦٬١١٣  ٤٬٠٥٨٬٧٠٠  أرصدة غير متداولة 

    ٧٬٢٢٧٬٤٧٧  ٧٬٣٦٨٬٠٥١ 

 ٧٬٠٨٣٬٨٦٤  ٧٬٢٢٧٬٢٠٤  أدوات دين ذات عائد ثابت 

     ٧٬٠٨٣٬٨٦٤  ٧٬٢٢٧٬٢٠٤ 
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 فيما يلي : فترةو تتمثل حركة االستثمارات المالية خالل ال

٣١/٣/٢٠٢١ 

بالقيمة العادلة 

من خالل 

 الدخل الشامل

 االخر

 

بالقيمة العادلة من 

خالل األر باح 

 والخسائر

 
   اإلجمالي

 مصري جنيهالف 

 ٧٬٢٢٧٬٤٧٧  ١٥١٬١٥٣  ٧٬٠٧٦٬٣٢٤ ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في

 ١٣٬٧٥٧٬٨٥٥  ١١٬١٨٤٬٩٥٤  ٢٬٥٧٢٬٩٠١ إضافات
 (١٣٬٦٠٢٬٩٣٨)  (١١٬٠٢٠٬٨١٩)  (٢٬٥٨٢٬١١٩) إستبعادات

 ١٦٬٩٥١    -   ١٦٬٩٥١ استهالك خصم / عالوة استثمارات متاحة للبيع
الت األجنبيةمبالع ترجمةفروق   (٤٬٥٢١)   -    (٤٬٥٢١) 
التغير في القيم العادلة صافي  (٢٣٬٨٢٢)  (٢٬٩٥١)  (٢٦٬٧٧٣) 

 ٧٬٣٦٨٬٠٥١  ٣١٢٬٣٣٧  ٧٬٠٥٥٬٧١٤  ٢٠٢١مارس  ٣١ الرصيد في

      

٢٠٢٠/١٢/٣١ 

بالقيمة العادلة 

من خالل 

 الدخل الشامل

 االخر

 

بالقيمة العادلة من 

خالل األر باح 

 خسائروال

 
   اإلجمالي

 مصري جنيهالف 

 ٦٬٩٤٣٬٠٤١  ١٦٥٬٠٠٣  ٦٬٧٧٨٬٠٣٨ ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في

 ٢٥٬٥٧٩٬٧٤٩  ٢١٬٥٨٠٬٥٧٨  ٣٬٩٩٩٬١٧١ إضافات
 (٢٥٬٢٨٧٬٠٦٠)  (٢١٬٥٨٣٬٦٠٢)  (٣٬٧٠٣٬٤٥٨) إستبعادات

 ٧٩٬١٧١    -   ٧٩٬١٧١ استهالك خصم / عالوة استثمارات متاحة للبيع
الت األجنبيةملعبا ترجمةفروق   (٤٨٬٧٣٢)   -    (٤٨٬٧٣٢) 
التغير في القيم العادلة صافي  (٢٧٬٨٦٦)  (١٠٬٨٢٦)  (٣٨٬٦٩٢) 

 ٧٬٢٢٧٬٤٧٧  ١٥١٬١٥٣  ٧٬٠٧٦٬٣٢٤  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١الرصيد في 
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- ٧٣ - 

 

 ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١     أصول غير ملموسة ٢٢-

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري      

        برامج الحاسب االلي  
 ٣١١٬١٧٧  ٣٤٩٬٠٥٧    التكلفة  

 (١٨٥٬٦٢٤)  (٢٢٢٬٣٧٧)   مجمع االهالك 

 ١٢٥٬٥٥٣  ١٢٦٬٦٨٠   فترةصافى القيمة الدفترية أول ال 

 ٣٧٬٨٨٠  ١٢٬٠٣٨   اضافات 

 (٣٦٬٧٥٣)  (١٠٬٨١٥)   تكلفة استهالك 

 ١٢٦٬٦٨٠  ١٢٧٬٩٠٣   ية المال فترةالصافى القيمة الدفترية فى آخر  

      المالية  فترةالالرصيد فى آخر  

 ٣٤٩٬٠٥٧  ٣٦١٬٠٩٥    التكلفة  

 (٢٢٢٬٣٧٧)  (٢٣٣٬١٩٢)   مجمع االهالك 

 ١٢٦٬٦٨٠  ١٢٧٬٩٠٣     صافى القيمة الدفترية 
 

 

 

  

 ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١    أصول أخرى ٢٣-

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف      

 ٤٤٣٬٩٨١  ٤٧٨٬٧٣٨   ادات مستحقةإير 

 ٣٢٥٬٧٧٢  ٣٣٥٬٠٤٧   مصروفات مقدمة 

 ٧٢٬٦٧٥  ٩٤٬٧٨٣   دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة 

 ٥٨٬٥٠٩  ٥٨٬٥٠٩   أصول ألت ملكيتها للبنك وفاء للديون  

 ١١٬٨٨٤  ٨٬٨٠٤   تأمينات و عهد 

 ٢١٧٬٩٠١  ١٢٩٬٧٦٩   أخري 

 ١٬١٣٠٬٧٢٢  ١٬١٠٥٬٦٥٠     اإلجمالي 
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- ٧٤ - 

 تجهيزات وسائل نقل نظم الية مبانى اراضى األصول الثابتة - ٢٤
اجهزة و 

 معدات
 االجمالـى اخرى اثاث

 
  

الف جنيه  
 مصري

الف جنيه  
 مصري

الف جنيه  
 مصري

الف جنيه  
 مصري

الف جنيه  
 مصري

الف جنيه  
 مصري

الف جنيه  
 مصري

الف جنيه  
 مصري

الف جنيه  
 مصري

          ٢٠٢٠يناير  ١لرصيد في ا 
 ١٬٢٧٣٬٧١٨ ٩٤٬٠١٤ ٣٩٬٠٦٧ ٤٧٬٦١٠ ٢٥٢٬٢١٥ ٢٤٬٧٧٥ ٢٧٩٬٢٨٦ ٤٢٨٬٠٢٢ ١٠٨٬٧٢٩ التكلفة  
 (٦٢٥٬١٦٣) (٤٠٬٠٦١) (١٩٬٧٣٦) (٢٨٬٧٩٦) (٢٠٤٬٦٦٢) (١٤٬٩٦٥) (١٨٥٬٨٦٨) (١٣١٬٠٧٥) - مجمع االهالك 

 ٦٤٨٬٥٥٥ ٥٣٬٩٥٣ ١٩٬٣٣١ ١٨٬٨١٤ ٤٧٬٥٥٣ ٩٬٨١٠ ٩٣٬٤١٨ ٢٩٦٬٩٤٧ ١٠٨٬٧٢٩ ٢٠٢٠يناير  ١ في صافى القيمة الدفترية  

 ٨١٬٣٣٤ ١٣٬٩٧٠ ١٬٦٨٧ ١٬٥٩٢ ٣٠٬٨٨٦ ٨٣٠ ٣٢٬٣٦٩ - - اضافات 

 (١٣٬٥٨٣) (٢٢٠) (٢٠) (٣٠٠) (١٬٥٩٢) (١٬٢٤٧) (١٠٬٢٠٤) - -  التكلفة - استبعادات  

 (٨٢٬٩٥٧) (٨٬٧٤٤) (٣٬٥٣٣) (٣٬٩١٠) (١٦٬٤٧٧) (٣٬١١٧) (٣٢٬٤٦٠) (١٤٬٧١٦) -  تكلفة اهالك 

 ١٣٬٥٢٤ ٢٠٢ ٢٠ ٢٧٨ ١٬٥٩٢ ١٬٢٤٤ ١٠٬١٨٨ - -  مجمع اهالك - استبعادات  

 ٦٤٦٬٨٧٣ ٥٩٬١٦١ ١٧٬٤٨٥ ١٦٬٤٧٤ ٦١٬٩٦٢ ٧٬٥٢٠ ٩٣٬٣١١ ٢٨٢٬٢٣١ ١٠٨٬٧٢٩ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١صافى القيمة الدفترية في  

            
          ١٢٠٢يناير  ١الرصيد في  
 ١٬٣٤١٬٤٦٩ ١٠٧٬٧٦٤ ٤٠٬٧٣٤ ٤٨٬٩٠٢ ٢٨١٬٥٠٩ ٢٤٬٣٥٨ ٣٠١٬٤٥١ ٤٢٨٬٠٢٢ ١٠٨٬٧٢٩ التكلفة  

 (٦٩٤٬٥٩٦) (٤٨٬٦٠٣) (٢٣٬٢٤٩) (٣٢٬٤٢٨) (٢١٩٬٥٤٧) (١٦٬٨٣٨) (٢٠٨٬١٤٠) (١٤٥٬٧٩١) - مجمع االهالك 

 ٦٤٦٬٨٧٣ ٥٩٬١٦١ ١٧٬٤٨٥ ١٦٬٤٧٤ ٦١٬٩٦٢ ٧٬٥٢٠ ٩٣٬٣١١ ٢٨٢٬٢٣١ ١٠٨٬٧٢٩ ٢٠٢١يناير  ١ في صافى القيمة الدفترية  

 ١٥٬٤٢٤ ٣٬٧١٩ ٣٠٧ ٣٢ ٤٬٧٩٢ ٢٬٤٨٥ ٤٬٠٨٩ - - اضافات 

 (٥٢٬٤٧٧) - - (١٥٤) - (٤١٦) - - (٥١٬٩٠٧)  التكلفة - استبعادات  

 (٢٢٬٦٩٨) (٢٬٣٣٣) (٨٩٥) (٩٥٦) (٥٬٠١٨) (٨٣٣) (٨٬٩٨٥) (٣٬٦٧٨) -  تكلفة اهالك 

 ٥٧٠ - - ١٥٤ - ٤١٦ - - -  مجمع اهالك - استبعادات  

 ٥٨٧٬٦٩٢ ٦٠٬٥٤٧ ١٦٬٨٩٧ ١٥٬٥٥٠ ٦١٬٧٣٦ ٩٬١٧٢ ٨٨٬٤١٥ ٢٧٨٬٥٥٣ ٥٦٬٨٢٢ ٢٠٢١مارس  ٣١فترية في صافى القيمة الد 

          ٢٠٢١مارس  ٣١الرصيد في  
 ١٬٣٠٤٬٤١٦ ١١١٬٤٨٣ ٤١٬٠٤١ ٤٨٬٧٨٠ ٢٨٦٬٣٠١ ٢٦٬٤٢٧ ٣٠٥٬٥٤٠ ٤٢٨٬٠٢٢ ٥٦٬٨٢٢ التكلفة  

 (٧١٦٬٧٢٤) (٥٠٬٩٣٦) (٢٤٬١٤٤) (٣٣٬٢٣٠) (٢٢٤٬٥٦٥) (١٧٬٢٥٥) (٢١٧٬١٢٥) (١٤٩٬٤٦٩) - مجمع االهالك 

 ٥٨٧٬٦٩٢ ٦٠٬٥٤٧ ١٦٬٨٩٧ ١٥٬٥٥٠ ٦١٬٧٣٦ ٩٬١٧٢ ٨٨٬٤١٥ ٢٧٨٬٥٥٣ ٥٦٬٨٢٢ ٢٠٢١مارس  ٣١ في صافى القيمة الدفترية  
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- ٧٥ - 

  

 ٢٠٢٠/١٢/٣١   ٣١/٣/٢٠٢١    عمليات بيع أذون خزانة مع االلتزام بإعادة الشراء ٢٦-

 
 مصري جنيهالف    مصري جنيهالف      

 
انة قاق  أذون خ م ٣٦٤إس  ٩٬٤٢٢  ٨٬٧٤١    ي

 
      ٩٬٤٢٢  ٨٬٧٤١ 

 

 ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١     أرصدة مستحقة للبنوك ٢٥-

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف      

 ٤٣٬٥٧٠  ٤٧٢٬٦٦٩   حسابات جارية 

 -  -    ودائع 

      ٤٣٬٥٧٠  ٤٧٢٬٦٦٩ 

        

 ٥٬٧٦٨  ٧٩٬٢٣٩   بنوك محلية 

 ٣٧٬٨٠٢  ٣٩٣٬٤٣٠   بنوك خارجية 

     ٤٣٬٥٧٠  ٤٧٢٬٦٦٩ 

       

ون عائ  ة ب  ٤٣٬٥٧٠  ٤٧٢٬٦٦٩   أرص

ة ذات عائ   -  -   أرص

     ٤٣٬٥٧٠  ٤٧٢٬٦٦٩ 

        

 ٤٣٬٥٧٠  ٤٧٢٬٦٦٩    أرصدة متداولة 

 ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١    ودائع العمالء ٢٧-

 مصري جنيهالف   يمصر جنيهالف      

 ١٤٬٩٨١٬٢٥٥  ١٥٬٥٢٥٬١٥٥   ودائع تحت الطلب 

 ٨٬١٢٦٬٥٠٥  ٩٬٤٤٠٬٨٣٤   ودائع ألجل وبإخطار 

 ١٠٬٧٧٨٬٧٦٥  ١١٬٠٥٩٬٢٩٢   شهادات ادخار وإيداع 

 ٤٬٣٨٧٬٤٢٦  ٤٬٤٢٤٬٤٨١   ودائع توفير 

 ٢٬٩٧٧٬٨١٩  ٣٬١٤١٬٤٩٠   ودائع أخرى 

 ٤١٬٢٥١٬٧٧٠  ٤٣٬٥٩١٬٢٥٢   اإلجمالي 

 ١٩٬٥٠٤٬٩٩٩  ٢١٬٥٦٦٬٧٠٢   ودائع مؤسسات 

 ٢١٬٧٤٦٬٧٧١  ٢٢٬٠٢٤٬٥٥٠   ودائع أفراد 

     ٤١٬٢٥١٬٧٧٠  ٤٣٬٥٩١٬٢٥٢ 

 ٢٤٬٩٤٢٬٣٢٨  ٢٦٬٨٢٢٬٥٤٢   أرصدة متداولة 

 ١٦٬٣٠٩٬٤٤٢  ١٦٬٧٦٨٬٧١٠    أرصدة غير متداولة 

     ٤١٬٢٥١٬٧٧٠  ٤٣٬٥٩١٬٢٥٢ 

 ٨٬٢٤٨٬٧٥٢  ٩٬٢٩١٬٤٤٠    أرصدة بدون عائد 

 ١٨٬٥٩٦٬٠٦٦  ٢٠٬٢٦٦٬١٨٩    أرصدة ذات عائد ثابت 

 ١٤٬٤٠٦٬٩٥٢  ١٤٬٠٣٣٬٦٢٣   أرصدة ذات عائد متغير 

       ٤١٬٢٥١٬٧٧٠  ٤٣٬٥٩١٬٢٥٢ 
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- ٧٦ - 

 

 ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١  فائدة  قروض أخري ٢٨-

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف   القرض   

 ١٦٩٬٧٦٧  ١٣٨٬٦٧٩   المصرية إلعادة التمويل العقاري 

 ١٥٧٬٣٢١  ١٥٧٬٠٩١  %٣٫٩٤ليبور+  )١٣/٦/٢٠٢٧(إستحقاق فرنسا  -كريدي أجريكول  

 ١٥٧٬٣٢١  ١٥٧٬٠٩١   %٣٫٨٧ليبور+  )١١/٥/٢٠٢٨(إستحقاق فرنسا  -كريدي أجريكول  

 ١٥٧٬٣٢١  ١٥٧٬٠٩١   %٤٫٣٠ليبور+  )١٣/٤/٢٠٢٩(إستحقاق فرنسا  -كريدي أجريكول  

     ٦٤١٬٧٣٠  ٦٠٩٬٩٥٢ 

        

 ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١     التزامات أخرى  ٢٩-

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف      

 ٢٠٣٬٩٠٢  ٢١٢٬٩٧٣   عوائد مستحقة   

 ٣٤٬٤٤٣  ٣٦٬٣١٧   ايرادات مقدمة 

 ٤٩٢٬٨٤٤  ٤٥٢٬١٤٨   مصروفات مستحقة 

 ١٬١٨٧٬٥٨٥  ١٬٠٥٢٬٥٥٩   دائنون متنوعون 

       ١٬٩١٨٬٧٧٤  ١٬٧٥٣٬٩٩٧ 

         

 ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١     مخصصات أخري ٣٠-

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف      

 ٢٨٨٬٠٦٩  ٣٣٦٬٧٨٣     المالية فترةالرصيد فى أول ال 

 (٢٬١١٣)  (٧١٢)   فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 ٥٥٬٦٠٢  (١٦٬٥٧٤)   المكون (رد) علي قائمة الدخل 

 -  -    تحويالت 

 (٤٬٧٧٥)  (١٣٩)   المالية فترةالمستخدم خالل ال 

 ٣٣٦٬٧٨٣  ٣١٩٬٣٥٨     فترةالرصيد في أخر ال 

        خري في :األمخصصات و تتمثل ال 

 ٥٧٬٦٢٤  ٥٧٬٤٠٩   مخصص مطالبات أخري 

 ٢٧٩٬١٥٩  ٢٦١٬٩٤٩   مخصص إلتزامات عرضية      

 ٣٣٦٬٧٨٣  ٣١٩٬٣٥٨     فترةالرصيد في أخر ال 

          

           التزامات مزايا التقاعد ٣١-

     ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١ 

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف     التزامات مدرجة بالميزانية عن: 

 ١٦٤٬٩٩٥  ١٦٤٬٩٩٥    المزايا العالجية بعد التقاعد 

     ١٦٤٬٩٩٥  ١٦٤٬٩٩٥ 

  
العالجية بعد التقاعد بدفع أقساط التأمين الطبى للعاملين السابقين بالبنك المصري األمريكي  يوجد التزامات على البنك لصندوق المزايا

اليون بتمبر  -الذين وصلوا إلى سن التقاعد واستقالوا من البنك المصري األمريكي قبل اندماجه مع بنك ك ى س ر ف زم ٢٠٠٦مص . ويلت

 عام بالنسبة لألبناء. ٢١بنـاؤهم وزوجاتهم حتى الوفاة  أو بلوغ سن البنك  بدفـع هذه األقساط لعالج زوجـات المتقاعديـن وأ
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ى  دفعها حت ك ب ب البن تقبلية المطال ي المس أمين الطب اط الت ع أقس وقد قام البنك بانتداب خبير أكتوارى لتحديد صافى القيمة الحالية لجمي

ا عام وقد تم ٢١حدوث الوفاة للمتقاعدين وزوجاتهم و أبنائهم حتى بلوغ  سن  وارى فيم ر االكت تخدمها الخبي ثلت أهم الفروض التى اس

 يلى.

  وقد تمثلت أهم الفروض األساسية التى استخدمها الخبير االكتوارى فيما يلى:
 

%١٥٫٣٠ معدل الفائدة المستخدم كأساس للخصم   
%١٤٫٠٠ معدل تضخم تكاليف الرعاية الصحية   

 لمعدالت الوفاة ٥٢- ٤٩ Aدول البريطاني بناء الجتمت االفتراضات الخاصة بمعدل الوفيات 
  

  :مزايا مكافاه نهاية الخدمة -أ
بانتداب خبير أكتوارى لتحديد صافى القيمة الحالية لاللتزام الناتج من مزايا مكافأة نهاية الخدمة التى سيتقاضاه الموظف  وقد قام البنك

  .عند انتهاء مدة الخدمة 

  ستخدمها الخبير االكتوارى فيما يلى:وقد تمثلت أهم الفروض األساسية التى ا
 

%١٥٫٣٠ معدل الفائدة المستخدم كأساس للخصم   
%١٤٫٦٠ معدل الزيادة في األجور   

 لمعدالت الوفاة ٥٢- ٤٩ Aبناء الجدول البريطاني تمت االفتراضات الخاصة بمعدل الوفيات 
  

ا عن ف جوهري زام ال يختل ة  تري إدارة البنك ان القيمة الحالية لإللت ة لصافي أصول الصندوق ، و علي ة العادل زام القيم د الت ال يوج

دي محتمل  ك كري املين ببن أمين الخاص بالع ة) لصندوق الت رك الخدم ة ت أة نهاي ددة (مكاف ا المح على البنك ناشئ عن التزامات المزاي

   . اجريكول مصر الذين وصلوا إلى سن التقاعد, او في حاالت العجز او الوفاة او االستقالة

  رأس المال  ٣٢-
  

 

جنيه مصري و راس المال المصدر والمدفوع بمبلغ   ٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠حدد راس المال المرخص بة بمبـلغ 
بقيمة أسمية  سهم "اسهم عادية وال توجد أسهم خزينة"  ٣١٠٬٩١٧٬٠٠٠جنيه مصري موزعة علي  ١٬٢٤٣٬٦٦٨٬٠٠٠

  جنيه مصري. ٤قدرها 
 

       ن في راس مال البنك :وفيما يلي بيان بالمساهمي 
 ألف جنيه مصرى  نسبة المساهمة  عدد األسهم المساهم 

  ٥٨٩٬٣١٨   ٪٤٧٫٣٩  ١٤٧٬٣٢٩٬٤١٦ SAكريدى اجريكول   

  ١٦٢٬٥٠٠   ٪١٣٫٠٧  ٤٠٬٦٢٥٬٠٥٢ كريدي أجريكول كوربريت أند انفستمنت بنك 

روالكو اي جي بي لالستثمار لمالكها علي حسن علي  
 ٩٤٬٣٠١  ٪٧٫٥٨  ٢٣٬٥٧٥٬٢٩٤ ه الشخص الواحد ش ذ م م,االماراتدايخ شرك

 ٣٩٧٬٥٤٩  ٪٣١٫٩٦  ٩٩٬٣٨٧٬٢٣٨ اخرون 

 ١٬٢٤٣٬٦٦٨  ٪١٠٠٫٠٠  ٣١٠٬٩١٧٬٠٠٠ اإلجمالي 
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 ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١      االحتياطيات و االرباح المحتجزة ٣٣-
 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف      
       ياتاالحتياط أ )  
 ١٬٦٥٥  ٢٬١٩٠    احتياطي مخاطر بنكية عام 
 ٥٧٨٬٢٧٠  ٦٢٦٬٣٦٩   احتياطي قانوني 
 ٦٥٬٢١٤  ٦٥٬٢١٤   احتياطي خاص 
 ٦٢٬٤٢٥  ٦٣٬٥٤٠   احتياطي راسمالي 
 ١٠٤٬٣٦٠  ١٤٦٬٧٢٥   احتياطي القيمة العادلة  
 -  ٤٬٢٢٩    ٤٧احتياطي تطبيق معيار  
 ١١٠٬٧٥٦  ١١٠٬٧٥٦    إحتياطي المخاطر العام 
 ٩٢٢٬٦٨٠  ١٬٠١٩٬٠٢٣   المالية  فترةإجمالي االحتياطيات في آخر ال 
        
 ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١   وتتمثل الحركة علي االحتياطيات فيما يلي : 
 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف     احتياطي مخاطر بنكية عام 
 ١٬١٢٠  ١٬٦٥٥   المالية  فترةالرصيد فى أول ال 
 ٥٣٥  ٥٣٥    المحول من أرباح السنة المالية السابقة 
 ١٬٦٥٥  ٢٬١٩٠   المالية  فترةالرصيد في نهاية ال 
        
     ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١ 
 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف    احتياطي قانوني 
 ٤٥٩٬٨٦١  ٥٧٨٬٢٦٨   المالية  فترةالرصيد فى أول ال 
 ١١٨٬٤٠٩  ٤٨٬١٠١    ح السنة المالية السابقةالمحول من أربا 
 ٥٧٨٬٢٧٠  ٦٢٦٬٣٦٩   المالية  فترةال الرصيد في نهاية  

 

  
من صافى أرباح العام لتغذية االحتياطي القانوني ويتم إيقاف االحتياطي القانوني عندما يبلغ  %٥وفقا للنظام األساسي للبنك يتم احتجاز 

 ٣٠/٣/٢٠١٧المنعقدة في  ال المصدر وقد تم تعديل النظام االساسي طبقا للجمعية العامة غير العاديةمن رأس الم %٢٠رصيده  ما يعادل 
من رأس المال المصدر  %٥٠بتعديل االحتياطي القانوني لتصل نسبتة الي   . 

   
 احتياطي خاص

  ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١ 

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف      
ص فى أول   ةال ال ة  ف ال  ٦٥٬٢١٤  ٦٥٬٢١٤   ال
قة  ا ة ال ال ة ال ل م أراح ال  -  -    ال
ة   ص في نها ةال ال ة  ف ال  ٦٥٬٢١٤  ٦٥٬٢١٤   ال
        
ع لل ال ال   ج ع ال اص لل إال  ي ال ا ص االح ف  في ال ز ال ات ال ال ال ال  عل   .ووفقًا ل
 ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١    احتياطي راسمالي 
 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف      
ص فى أول   ةال ال ة  ف ال  ٦٢٬١٨٨  ٦٢٬٤٢٤   ال
قة  ا ة ال ال ة ال ل م أراح ال  ٢٣٧  ١٬١١٦   ال
ة   ص في نها ةال ال ة  ف ال  ٦٢٬٤٢٥  ٦٣٬٥٤٠   ال
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     ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١ 
 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف    احتياطي القيمة العادلة  
 ٢٠٥٬٦١٩  ١٧٦٬٠٤٧   فترةلالرصيد اول ا 
 (١٠١٬٢٥٩)  (٢٩٬٣٢٢)    فترةإجمالي  بنود الدخل الشامل األخر لل 
 ١٠٤٬٣٦٠  ١٤٦٬٧٢٥    المالية فترةالرصيد في نهاية ال 
        
       الشركة التابعة)( ٤٧احتياطي تطبيق معيار  
 -  -    الرصيد فى أول الفترة المالية 
 -  ٤٬٢٢٩    ٤٧المحول الى إحتياطي معيار  
 -  ٤٬٢٢٩    الرصيد في نهاية الفترة المالية 
        
     ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١ 
 مصري جنيه الف  مصري جنيهالف     إحتياطي المخاطر العام 
ص فى أول  ال  ةال ة  ف ال قة  ١١٠٬٧٥٦  ١١٠٬٧٥٦    ال ا ة ال ال ة ال ل م أراح ال ة  ال  -  -   ال ص في نها ةال ة  ف ال  ١١٠٬٧٥٦  ١١٠٬٧٥٦    ال
        
     ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١ 
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري    االرباح المحتجزة ب )  
 ٥٬٠٣٢٬٧١٢  ٤٬٩٩٦٬٥٣٣     لرصيد فى أول  الفترة  الماليةا 
 (١٬٢٨٨٬٢٦٢)  (١٣٢٬٧٠٨)   االرباح الموزعة 
 (١١٨٬٤٠٩)  (٤٨٬١٠١)   المحول الى االحتياطي القانوني 
 (٢٣٧)  (١٬١١٦)   المحول الى احتياطي راسمالي 
 (٥٣٥)  (٥٣٥)    احتياطي المخاطر البنكية العام 
 -  (٤٬٢٢٩)    ٤٧بيق معيار إحتياطي تط 
 -  (١٣٬٦٣٨)    صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفي 
 ٤٣٩٬٩٦٦  ٣٧٨٬٥٢٦   أرباح  الفترة  المالية 
 ٤٬٠٦٥٬٢٣٥  ٥٬١٧٤٬٧٣٢    الفترة  المالية الرصيد في نهاية  
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        النقدية وما في حكمها ٣٥-

 
تواريخ استحقاقها ثالثة  التي ال تتجاوزاألرصدة التالية ، تتضمن النقدية وما في حكمها  اض عرض قائمة التدفقات النقديةألغر

  .من تاريخ االقتناءأشهر 

    ٢٠٢٠/٣/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١ 

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف      

 ١٬٢٨٦٬٣٤٠  ١٬٧٥٦٬٠٣٧   نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصري 

 ٥٬٩١٤٬٠٣٦  ٩٬٩٤٣٬٥٢٦   أرصدة لدي البنوك 
 ١٦٢٬٥٨٤  ١٬٠٠٣٬٦٥١   أذون الخزانة 

       ٧٬٣٦٢٬٩٦٠  ١٢٬٧٠٣٬٢١٤ 
 
 

 ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١   إلتزامات عرضية و إرتباطات ٣٤-

 مصري جنيهالف   مصري جنيهالف    روض وضمانات وتسهيالت(ا) ارتباطات عن ق 

 ١٢٬٦١٧٬١٩٤  ٩٬٩٩٨٬٣٢١   خطابات الضمان  

 ٧٦٠٬٥٨٠  ١٬٤٩٦٬٦٦٧   االعتمادات المستنديه (استيراد وتصدير) 

 ١٬٦٢٧٬٤١١  ١٬٨٦٢٬٨٢٤   األوراق المقبولة عن تسهيالت موردين  

 ٢٬١٤٨٬٩٠٠   ٢٬١٢٦٬٢١٥   إرتباطات عن قروض 

 ١٧٬١٥٤٬٠٨٥  ١٥٬٤٨٤٬٠٢٧   اإلجمالي 

        

 
       (ب) ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي 

  المالية أو خالل سنة المقارنة. فترةال يوجد أي إرتباطات عن عقود التأجير التشغيلي خالل ال 

       (ج) مطالبات قضائية 

 
 

  الف جنيه . ٦٬١٥٩مكون لها مخصص بمبلغ   فترةفي نهاية  اليوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك 

 (د) ارتباطات رأسمالية 

 
بلغت قيمة االرتباطات المتعلقة بعقود شراء أصول ثابتة وتجهيزات بالفروع ولم يتم تنفيذها حتى تاريخ الميزانية مبلغ     

 الف جنيه. ٣٩٬٤٤٠
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 صناديق االستثمار: ٣٦-
 

       

 

ة ، وتقوم والئحته التنفيذي ١٩٩٢لسنة  ٩٥أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  الصناديق
إلدارة ،  في حين تقوم شركة اتش سي  إلدارة صناديق االستثمار  EFGشركة هيرميس  وق االول و الثاني و الثالثبإدارة الصند

 بإدارة الصندوق الرابع. صناديق االستثمار
 

 
 

 صندوق استثمار بنك كريدى اجريكول رقم(١)
     

 

وثيقة منها (  ١٥٠٬٠٠٠جنيه ُخصص للبنك  ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠وثيقة قيمتها  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق 
جنيه بقيمة    ٥٥٬٢٨٧٬٠٠٠جنيه) لمباشرة نشاط الصندوق قيمتها االستردادية فى تاريخ الميزانية      ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠قيمتها االسمية 

 جنيه .  ٣٦٨٫٥٨   استردادية للوثيقة فى تاريخ الميزانية 
الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك كريدي أجريكول على أتعاب وعموالت مقابل اشرافه على الصندوق  وطبقاً لعقد ادارة 

جنيه عن الفترة المالية المنتهية أُدرجت    ١٢٦٬٩٥٥   وكذلك الخدمات االدارية األخرى التى يؤديها له ، وقد بلغ اجمالى العموالت
 اب أخرى بقائمة الدخل .ضمن بند ايرادات األتعاب والعموالت / أتع

 صندوق استثمار بنك كريدى اجريكول رقم(٢) 

 

وثيقة منها (  ١٥٠٬٠٠٠جنيه ُخصص للبنك  ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠وثيقة قيمتها  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق 
جنيه بقيمة   ٢٥٬٦١٨٬٥٠٠   يزانيةجنيه) لمباشرة نشاط الصندوق قيمتها االستردادية فى تاريخ الم ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠قيمتها االسمية 

  جنيه . ١٧٠٫٧٩  استردادية للوثيقة فى تاريخ الميزانية 
ً لعقد ادارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك كريدي أجريكول على أتعاب وعموالت مقابل اشرافه على الصندوق  وطبقا

جنيه عن الفترة المالية المنتهية أُدرجت   ٧٤٬٧٩٤لى العموالت   وكذلك الخدمات االدارية األخرى التى يؤديها له ، وقد بلغ اجما
  ضمن بند ايرادات األتعاب والعموالت / أتعاب أخرى بقائمة الدخل .

      صندوق استثمار بنك كريدى اجريكول رقم(٣) 

 
 
 
 
 

وثيقة منها (  ٣٩٬٠٠٠للبنك جنيه ُخصص  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠وثيقة قيمتها  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق 
جنيه بقيمة    ٣٩٬٩٢٧٬٤٢٠  جنيه) لمباشرة نشاط الصندوق قيمتها االستردادية فى تاريخ الميزانية ٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠قيمتها االسمية 

  جنيه . ١٬٠٢٣٫٧٨استردادية للوثيقة فى تاريخ الميزانية  
ي أجريكول على أتعاب وعموالت مقابل اشرافه على الصندوق وطبقاً لعقد ادارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك كريد 

جنيه عن الفترة المالية المنتهية أُدرجت   ٧٤٨٬٤٣٧  وكذلك الخدمات االدارية األخرى التى يؤديها له ، وقد بلغ اجمالى العموالت 
 ضمن بند ايرادات األتعاب والعموالت / أتعاب أخرى بقائمة الدخل.

  
  صندوق استثمار بنك كريدى اجريكول رقم (٤)

وثيقة منها ( قيمتها  ٥٠٬٠٠٠جنيه ُخصص للبنك  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠وثيقة قيمتها  ١٬٠٠٠٬٠٠٠بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق 
جنيه بقيمة استردادية    ١١٬٣٧٥٬٥٠٠جنيه) لمباشرة نشاط الصندوق قيمتها االستردادية فى تاريخ الميزانية    ٥٬٠٠٠٬٠٠٠االسمية 

  جنيه .٢٢٧٫٥١  يقة فى تاريخ الميزانية للوث
ً لعقد ادارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك كريدي أجريكول على أتعاب وعموالت مقابل اشرافه على الصندوق  وطبقا

منتهية أُدرجت جنيه عن الفترة المالية ال  ٣٠٬٢٢١   وكذلك الخدمات االدارية األخرى التى يؤديها له ، وقد بلغ اجمالى العموالت
 ضمن بند ايرادات األتعاب والعموالت / أتعاب أخرى بقائمة الدخل .
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- ٨٢ - 

 

           معامالت مع أطراف ذوى عالقة ٣٧-

 
% فهي  ٥٢٫٦١% من األسهم العادية. أما باقي النسبة   ٤٧٫٣٩فرنسا التي تمتلك  -يتبع البنك الشركة األم بنك كريدي أجريكول 

 خرين طبقا لما هو وارد بإيضاح راس المال .مملوكة لمساهمين آ
 :تم الدخول في العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل النشاط العادي للبنك ، ويتضمن ذلك 
        
 مجموعة كريدى أجريكول    
    ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١ 
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري    

 ٢٥٬٩٢٨  ٦٩٬٩٢٤   أرصدة لدى البنوك 

 ٣٤٬٣٧٢  ١٦٠٬٣٧٤   أرصدة مستحقة للبنوك 

 ١٨٬٧١٨  ١٬٠٧٦   مصروفات إدارية و عمومية 

 ٤٧١٬٩٦٣  ٤٧١٬٢٧٣   قروض أخري 

     
 

           المرتبات والمزايا قصيرة األجل ٣٨-

 

المكافأت و المرتبات األكبر في البنك  بلغ المتوسط الشهري إلجمالي الدخل السنوي الصافي لما يتقاضاة العشرون اصحاب

لسنة   مصري جنيهالف  ٥٬٠٩١مبلغا و قدرة مقابل مصري  جنيهالف  ٤٬٧٥١المالية المنتهية مبلغا و قدرة  فترةالمجتمعين خالل 

  المقارنة.

 األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها ٣٩-

   ٢٠٢٠/١٢/٣١  ٣١/٣/٢٠٢١ 
 الف جنية مصري  الف جنية مصري   

       - األصول الضريبية المؤجلة:

 ١٨٠٬٦٤٦  ١٨٠٬٨٦٨   المخصصات

   ١٨٠٬٦٤٦  ١٨٠٬٨٦٨ 

       - اإللتزامات الضريبية المؤجلة :

 ٤١٬٦٢٩  ٣٨٬٤٠٥   أصول ثابتة

   ٤١٬٦٢٩  ٣٨٬٤٠٥ 
      

 ١٣٩٬٠١٧  ١٤٢٬٤٦٣   صافي األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها

  

وذلك نظراً لعدم توافر تأكد معقول بامكانية االستفادة منها / أو   االسابق االشارة إليه ودم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة المتعلقة بالبنلم يت

 ل.درجة مناسبة للتأكد من وجود أرباح ضريبية مستقبلية كافية يمكن من خاللها االستفادة من هذه األصو
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- ٨٣ - 

 

 الموقف الضريبى ٤٠-

ضمن الموقف الضريبي لبنك كريدي أجريكول مصر الموقف الضريبي للبنك باالضافة الي بنك أمريكان أكسبريس و المصري األمريكي يت

  .وكاليون قبل االندماج و ذلك نظرا إلندماج كافة تلك البنوك حتي أصبحت في شكلها النهائي بنك كريدي أجريكول مصر

  ضريبة شركات األموال 
 مصر –ول بنك كريدي أجريك

  
  ٢٠١٥حتى  -الفترة من  بداية النشاط 

  .تم الفحص وعمل اللجان الداخلية ولجان الطعن وسداد الضرائب المستحقة عن هذه الفترة
  
   ٨٢٠١حتى  ٢٠١٦ من فترةال

  تم الفحص الضريبى ، وعمل اللجنة الداخلية وسداد الضرائب المستحقة . 
  

  ٢٠١٩فترة 
 الخالف ، وسداد الضرائب المستحقةتم الفحص الضريبى وانهاء     

                                                            
 ضريبة كسب العمل 

 مصر –بنك كريدى أجريكول 
   

  . ٨٢٠١حتى عام  -الفترة من بداية النشاط 
  تم الفحص الضريبي ، وسداد الفروق الضريبية التي اسفرت عنها هذه الفترات .

                                                 
 ضريبة الدمغة النسبية  

 مصر –بنك كريدي اجريكول 
 

 مصر ) –( بنك كريدي اجريكول  ٢٠٠٦لسنة  ١٤٣وفقا للقانون رقم 
  ، و قد تم السداد . ٢٠١٥ديسمبر  ٣١تم الفحص وعمل اللجنة الداخلية حتى 

  ٢٠١٧/  ٢٠١٦فترة :  
  البة ، وانهاء اللجنة الداخلية وسداد الضرائب المستحقة .تم الفحص واالعتراض على المط

  

  ٢٠١٨فترة : 
 تم الفحص الضريببى ، وإنهاء اللجنة الداخلية وسداد الضرائب المستحقة .

 

  ٢٠١٩فترة : 
  تم الفحص الضريببى ، وسداد الضرائب المستحقة.

  

  ٢٠٢٠فترة : 
 تم الفحص الضريببى ، وسداد الضرائب المستحقة.
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- ٨٤ - 

  أحداث هامه والحقه -١٤
  

)  محليًا وعالميًا ، وما ترتب على ذلك من توقف ملموس  (١٩-COVIDنظرا لعدم التأكد الحالى الناتج عن جائحة فيروس كورونا 
ل فقد قامت ادارة البنك بوضع وتفعي ،  فى العديد من قطاعات االعمال فى البيئة االقتصادية وكذا فى العمليات واالنشطة المصرفية 

المتعلقة بتوقف االعمال نتيجة لتلك الجائحة واثارها على  خطة استمرارية االعمال واالجراءات الخاصة بادارة المخاطر المحتملة
        العمليات المصرفية و االداء المالي للبنك.

  

تاثير تلك الجائحة على  ية بعناية لتقييم) لمحفظته من االدوات المال ECLكما تقوم ادارة البنك بمراقبة الخسائر االئتمانية المتوقعة ( 
) ، وباالخص المتعلقة بالقطاعات SICR( العوامل النوعية والكمية لتحديد اى زيادة هامة اضافية متوقعة فى المخاطر االئتمانية

ألوضاع الحالية ، االقتصادية االكثر تضررا بالجائحة، وفقًا الفضل تقديرات فى ضوء المعلومات المتاحة عن االحداث السابقة وا
  .  المتوقع   وبناء على االفتراضات المتعلقة باالداء االقتصادي 
  

لية وبناًء على ذلك قام البنك بدراسة اآلثار المحتملة المتوقعة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المفصح عنها لألصول الما
يمكن مالحظتها. ومع ذلك،  التي ل أفضل تقييم لإلدارة بناًء على المعلومات، وهي تمث٢٠٢١وغير المالية للبنك في نهاية  مارس 

تظل األسواق متقلبة وتظل المبالغ المفصح عنها حساسة لتقلبات السوق مع إمكانية تكوين مخصصات إضافية أخرى كخطوة 
  احترازية 

  

 فترةوالسلفيات فى نهاية ال على محفظة القروض حة وقد قامت ادارة البنك بتكوين المخصصات االزمة للحد من تاثير تلك الجائ  
  .٢٠٢١مارس  ٣١المالية فى 

  

وما يترتب عليها من اثار ،  ويعتمد حجم تاثير الجائحة على المدى المتوقع والفترة الزمنية التى ينتظر عندها انتهاء تاثير تلك الجائحة
االقتصادية خالل الفترة القادمة لحين االنتهاء من تلك  االنشطةفمن المحتمل بدرجة كبيرة ان يؤدي ذلك الى انخفاض ملموس فى 

االستردادية  المختلفة وآثارها على قيم عناصر االصول وااللتزامات والقيمة  الجائحة ، ووضوح االداء الفعلى للقطاعات االقتصادية
     لها وكذا نتائج األعمال بالقوائم المالية للبنك .

 

 
************************************ 


