
 

 

 القوائم المالية 

 2021  مارس  المجمعة   الدورية

 وكذا تقرير الفحص المحدود عليها 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 الصفحة الفهرس
  

 1 الفحص المحدودتقرير 

 2 المجمعةقائمة المركز المالى 

 3 المجمعةقائمة الدخل 

 4 المجمعةقائمة الدخل الشامل 

 6 - 5 المجمعةقائمة التدفقات النقدية 

 7 المجمعةقائمة التغير فى حقوق الملكية 

64 - 8 المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية   

 









 المجمعة الدورية القوائم المالية

- 4 - 
 

 
 2021مارس  31المالية المنتهية فى الفترة عن الدورية  المجمعة الشامل قائمة الدخل

 
 2020مارس  31  2021مارس  31  إيضاح 

 جنيه مصري  جنيه مصري   

 151,400,138  157,781,636   الفترةصافى أرباح 

      

      بنود قد يتم إعادة تبويبها في األرباح أو الخسائر:

المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات 
 أدوات دين- الشامل االخر 

(30)  (302,310,752)  (203,960,333) 

 (203,960,333)  (144,529,116)   إجمالى بنود الدخل الشامل األخر

 (52,560,195)  (144,529,116)   للفترةإجمالى الدخل الشامل 

      

      و يعود إلى :

 (52,559,944)  (144,529,040)   نصيب المساهمين فى البنك

 (250)  (76)    نصيب حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة

 (52,560,195)  (144,529,116)   للفترةإجمالى الدخل الشامل 
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 2021مارس  31المالية المنتهية فى الفترة عن الدورية  المجمعةقائمة التدفقات النقدية 

 
 2020 مارس 31  2021مارس  31 إيضاح  

 جنيه مصري  جنيه مصري   

      التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 248,378,124  323,518,066   الربح قبل ضرائب الدخل من العمليات المستمرة

 (2,232,139)  (648,050)   الدخل من العمليات غير المستمرةقبل ضرائب  (الخسارة)

      تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 21,531,745  27,825,774 (23-21)  إهالك وإستهالك أصول ثابتة وأصول غير ملموسة

 154,015,996  259,545,585 (12)  االئتمان عن خسائر ضمحاللإلعبء ا

 (7,887,891)  (114,866,662) (28)  األخرىالمخصصات  / عبء صافى )رد(

 (3,363,239)  -- (28)  المستخدم من المخصصات بخالف مخصص القروض

 (317,152)  (666,684) (28)  األجنبيةفروق اعادة ترجمة المخصصات االخري بالعمالت 

 52,740,860  31,832,851 (18)  األجنبيةفروق ترجمة إستثمارات مالية ذات طبيعة نقدية بالعمالت 

 13,443,030  (9,665,203) (18)  استهالك عالوة / خصم االصدار للسندات

 (146,336)  (71,336) (8)  إيرادات من توزيعات أرباح

 (24,949,242)  (32,111,571)   إستثمارات ماليةأرباح 

 2,233,233  811,189   نصيب البنك فى نتائج أعمال شركات شقيقة من تطبيق طريقة حقوق الملكية

 4,777,113  1,771,901 (20)  )نظام االثابة و التحفيز للعاملين( سهمأالمدفوعات المبنية على 

 --  (15,429)   إيرادات إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 (163,162)  (58,414)   من خالل األرباح والخسائر مالية فروق تقييم أستثمارات

 458,060,940  487,202,017   أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول وااللتزامات الناتجة من أنشطة التشغيل

      صافى )الزيادة(/النقص فى األصول وااللتزامات

 1,518,978,685  (1,604,383,015)   ارصدة لدى البنوك

 (6,776,697,552)  1,432,797,780    أذون خزانة 

 629,868  --   إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 1,404,478,980  (1,055,982,143)   للعمالءقروض وتسهيالت و مرابحات 

 (209,513,485)  295,199,004   أصول أخرى

 (3,531,996,100)  (662,155,849)   ارصده مستحقة للبنوك

 5,222,740,014  6,916,530,640   ودائع العمالء

 66,698,708  (260,630,830)   التزامات أخرى

 (410,186)  648,050   إستثمارات محتفظ بها بغرض البيع

 (1,847,030,128)  5,549,225,654  (1) فى( أنشطة التشغيلصافى التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة 

      التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (35,123,345)  (36,262,057)   مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع

 --  10,000   متحصالت من بيع اصول ثابتة

 (1,437,554,158)  (3,516,573,414) (18)  المالية بغرض المتاجرةمشتريات استثمارات مالية بخالف األصول 

 --  15,429   مقبوضات من إيرادات إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 438,137,663  2,167,192,930 (18)  استثمارات مالية بخالف األصول المالية بغرض المتاجرة بيع/استرداد متحصالت من

 75,000  -- (8)  توزيعات أرباح محصلة

 (4,137,552)  (328,972) (20)  نظام االثأبة و التحفيز

 (1,038,602,392)  (1,385,946,084)  (2) صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة االستثمار

      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (6,066,000)  (41,054,536)   الودائع المساندةو التغير فى القروض طويلة األجل 

 (89,838,744)  (83,612,211)   توزيعات االرباح المدفوعة

 (95,904,744)  (124,666,747)  (3) صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة التمويل

 (2,981,537,264)  4,038,612,823  (3+2+1) الفترةصافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل 

 4,068,059,545  1,893,838,215   الفترةرصيد النقدية وما فى حكمها فى اول 

 1,086,522,281  5,932,451,038   الفترة رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر 
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 تابع - 2021مارس  31المالية المنتهية فى الفترة عن  الدورية المجمعةقائمة التدفقات النقدية 

 
 (31وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى )إيضاح 

 
 

 
 

 
 

 5,607,454,516  5,928,981,209 (15)  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

 2,696,610,288  7,276,687,886 (16)  أرصدة لدى البنوك

  7,574,727,535   12,310,575,594 (18)  أذون خزانة

 (6,110,021,285)  (6,514,705,461)   اطار نسبة اإلحتياطىأرصدة لدى البنك المركزى فى 

 (300,304,360)   (1,500,000,000)   أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 (7,574,628,479)  (11,569,088,190)   أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور

 1,893,838,215  5,932,451,038   السنةالنقدية وما في حكمها في أخر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.وتقرأ معها الدورية المجمعة( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية 38الى ) )1 (من اإليضاحات المرفقة -
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 2021مارس  31المالية المنتهية فى الفترة عن  الدورية المجمعةقائمة التغير فى حقوق الملكية 

 
 

 محتجز تحت حساب المدفوع رأس المال إيضاح
 زيادة رأس المال

إحتياطى مخاطر  اإلحتياطيات
 عام

حقوق المساهمين فى  األرباح المحتجزة االثابة والتحفيز
 البنك

الحصص حقوق أصحاب 
 غير المسيطرة

 االجمالى

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري مصريجنيه  يجنيه مصر جنيه مصري جنيه مصري  

           2020 مارس 31

 4,735,913,731 13,998 4,735,899,733 753,531,824 26,603,387 208,750,579 638,558,405 -- 3,108,455,538  1/1/2020الرصيد فى 

 -- -- -- -- -- -- -- -- --  المحول إلى إحتياطى المخاطر العام

 -- -- -- (515,292,627) -- -- -- 515,292,627 --  المحول الى زيادة رأس المال 

 (89,838,744) -- (89,838,744) (89,838,744) -- --  -- --  االرباح الموزعة

 -- -- -- (67,534,204) -- -- 67,534,204 -- --  القانونيالمحول الى اإلحتياطى 

 (216,971,761) -- (216,971,761) -- -- -- (216,971,761) -- --  الدخل الشامل األخرصافي التغير في بنود 

المحول الى احتياطى المخاطر البنكية من االرباح 
 المحتجزة

 -- -- 2,063,999 -- -- (2,063,999) -- -- -- 

رأسمالى من األرباح الحتياطى اإلالمحول إلى 
 المحتجزة

 -- -- 612,468 -- -- (612,468) -- -- -- 

 4,777,113 -- 4,777,113 -- 4,777,113 -- -- -- --  نظام االثابة والتحفيز

 151,400,138 (250) 151,400,389 151,400,389 -- -- -- -- --  المالية الفترة صافى أرباح 

478,280,854,5 13,748 4,585,266,730 229,590,171 31,380,500 208,750,579 491,797,315 515,292,627 3,108,455,538  2020مارس  31الرصيد فى   

           2021مارس  31

 5,458,899,372 13,329 5,458,886,043 702,599,558 45,711,839 208,750,579 878,075,902 -- 3,623,748,165  1/1/2021الرصيد فى 

 -- -- -- (476,874,349) -- -- -- 476,874,349 -- (29) المحول الى زيادة رأس المال 

 (83,683,542) -- (83,683,542) (83,683,542) -- -- -- -- -- (30) االرباح الموزعة

 -- -- -- (62,462,638) -- -- 62,462,638 -- -- (30) القانونيالمحول الى اإلحتياطى 

 (323,295,853) -- (323,295,853) -- -- -- (323,295,853) -- -- (30) صافي التغير في بنود الدخل الشامل األخر

المحول الى احتياطى المخاطر البنكية من االرباح 
 المحتجزة

(30) -- -- 2,063,999 -- -- (2,063,999) -- -- -- 

المحول إلى إحتياطى رأس مالى من األرباح 
 المحتجزة

(30) -- -- 606,307 -- -- (606,307) -- -- -- 

 (6,225,624) -- (6,225,624) (6,225,624) -- -- -- -- -- (30) الجهاز المصرفيصندوق دعم وتطوير 

 1,771,901 -- 1,771,901 -- 1,771,901 -- -- -- -- (20)  نظام االثابة والتحفيز

 157,781,636 (76) 157,781,712 157,781,712 -- -- -- -- -- (30) المالية الفترة صافى أرباح 

 5,205,247,890 13,253 5,205,234,637 228,464,811 47,483,740 208,750,579 619,912,993 476,874,349 3,623,748,165  2021مارس  31الرصيد فى 
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 عامةمعلومات  -1
 

شررارع احمد نسرريم راالورمان  8/10 يقدم البنك المصرررى الخليجى خدمات المؤسررسررات والتجزئة المصرررفية واالسررتثمار في جمهورية مصررر العربية من خالل مركزه الرئيسررى
 .قائمة المركز المالىموظفاً في تاريخ  1954فرعا ويوظف  خمسونو ثمانيةبمحافظة الجيزة وعدد  بالزا

 
 القابضةالشركة 

و تعديالته  و الذي حل  1974( لسررنة 43طبقًا ألحكام قانون االسررتثمار رقم ) 1981أكتوبر  14فى  296تأسررس البنك شررركة مسرراهمة مصرررية بموجب القرار الوزارى رقم 
وحوافز االسرررتثمار  والئحته التنفيذية في جمهورية والخاص بأصررردار ضرررمانات  1997( لسرررنة 8و الذي الغي بالقانون رقم ) 1989( لسرررنة 230محله قانون االسرررتثمار رقم )

 .مصر العربية والبنك مدرج في البورصة المصرية
 

 الشركة التابعة

بإصرردار قانون رأس المال 1992لسررنة  95 تأسررسررت شررركة إيجيبشرران جلف القابضررة لإلسررتثمارات المالية  شررركة مسرراهمة مصرررية  وفقاً ألحكام قانون سرروق رأس المال رقم
ر و تم نشرر العقد األبتدائي والنظام األسراسري للشرركة بصرحيفة الشرركات برقم 2012سربتمبر  18بتاريخ  27221ته التنفيذيةر وتم تسرجيلها بمكتب السرجل التجاري برقم والئح
 .2012في شهر يونيه سنة  56

 .%99.985سهم بنسبة ملكية  1 999 700عدد  حصة بشركة ايجيبشان جلف القابضة لألستثمارات المالية 2020مارس 31هذا ويمتلك البنك في 
 .%99.985سهم بنسبة ملكية  1 999 700حصة بشركة ايجيبشان جلف القابضة لألستثمارات المالية عدد  2020 مارس 31هذا ويمتلك البنك في 

 
 إستثمارات غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع

 

بإصررردار قانون الشرررركات والئحته التنفيذية  1981لسرررنة  159  شرررركة مسررراهمة مصررررية   وفقا الحكام القانون رقم تأسرررسرررت شرررركة هامنز للصرررناعات التكنولوجية االلمانية 
 .3/5/1994بتاريخ  98638وتعديلها وتم قيد الشركة فى السجل التجارى برقم 

وقد تم زيادة نسبة مساهمة مصرفنا فى رأس مال  .%99.99بة سهم  بنس 30498حصة بشركة هامنز للصناعات التكنولوجية عدد  2021مارس  31هذا ويمتلك البنك فى 
 .2019يوليو  1الشركة في 

وقد تم زيادة نسبة مساهمة مصرفنا فى رأس مال  .%99.99سهم  بنسبة  30498حصة بشركة هامنز للصناعات التكنولوجية عدد  2020 مارس 31هذا ويمتلك البنك فى 
 .2019يوليو  1الشركة في 

 
 

 2021 يونيو 15 المجمعة فىوقد اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية 
 
 

  ملخص السياسات المحاسبية -2
 

 ذلك : عروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غيرفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المجمعة. وقد تم إتباع هذه السياسات بثبات لكل السنوات الم
 

 مجمعةال أسس إعداد القوائم المالية أ - 2

القوائم           لتعليمات إعداد وفقا وكذا 2008 ديسرررررمبر 16 يخ بتار إدارته مجلس من المعتمدة المصررررررى المركزى البنك لتعليمات وفقا المجمعة المالية القوائم هذه إعداد يتم
وقد تم إعداد هذه    2019 فبراير 26 يخ بتار المصرررري المركزي البنك من الصرررادرة "المالية (  األدوات 9  ( المالية ير للتقار الدولي المعيار لمتطلبات طبقا للبنوك المالية

 القوائم المالية المجمعة للبنك طبقا ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة.

 -ة للبنك باإلضافة للشركة التابعة :تتضمن هذه القوائم المالية المجمع

 %99.99 إيجيبشان جلف القابضة لإلستثمارات الماليةشركة 

 
بأسررتخدام قواعد إعداد وتصرروير القوائم المالية للبنوك وأسررس اإلعتراف والقياس الصررادرة من البنك المركزى  2018ديسررمبر  31وقد كان يتم إعداد القوائم المالية للبنك حتى 

وبناءا على صررردور تعليمات البنك المركزى المصررررى إلعداد القوائم المالية للبنوك وفقا لمتطلبات المعيار  2019يناير  1وأعتبارا من  2008ديسرررمبر  16المصررررى بتاريخ 
التالى  حفقد قامت اإلدارة بتعديل بعض السياسات المحاسبية لتتماشى مع تلك التعليمات ويبين اإليضا 2019فبراير  26(   األدوات المالية   بتاريخ 9الدولى للتقارير المالية )

 تفاصيل التغيرات فى السياسة المحاسبية.
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 تابع - ملخص السياسات المحاسبية -2
 

 التغيرات فى السياسات المحاسبية ب - 2

ة بإعداد القوائم المالية للبنوك وفقا والخاصرررررر 2019فبراير  26بتطبيق تعليمات البنك المركزي المصررررررري الصررررررادرة بتاريخ  البنكقام  2019اعتبارا من أول يناير 
لك تلناتجة عن تطبيق (   األدوات المالية ؛ وفيما يلي ملخص للتغيرات الرئيسررررررية في السررررررياسررررررات المحاسرررررربية للبنك ا9لمتطلبات المعيار الدولي للتقار ير المالية ) 

 التعليمات.
 

 المالية وااللتزامات المالية األصول تصنيف
ة من خالل العادلاألولىر يتم تصررنيف األصررول المالية على أنها مصررنفة بالتكلفة بالمسررتهلكة ر أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشررامل االخر أو القيمة عند اإلعتراف 

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

 :لعادلة من خالل األرباح والخسائروفى الشرطيين التاليين ولم يقاس بالقيمة اتويتم قياس األصل المالى بالتكلفة المستهلكة إذا أس

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

 السداد. قينشأ عن الشروط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي مستح 

 باحخالل األرادلة من ويتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشررررررررامل األخر فقط في حال اسرررررررتوفت الشررررررررطين التاليين ولم تقاس بالقيمة الع
 :والخسائر

 صول الماليةر ويتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يكون هدفه قد تحقق من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األ 

 ق السداد.حينشأ عن الشروط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في توار يخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي مست 

 الدخل ضمن بنود العادلة القيمة في الالحقة التغيرات قياس رجعة بال ختاري ان للبنك يجوز للمتاجرةر بها المحتفظ غير األسهم في باالستثمار األولي االعتراف عند
 .أساس كل إستثمار على حده على االختيار هذا إجراء األخر.يتم الشامل

 .والخسائر باح االر خالل من العادلة بالقيمة مصنفة أنها على األخرى المالية األصول جميع تصنيف يتم
حدد بال رجعة أصررال ماليا يلبى المتطلبات التى سرريتم قياسررها بالتكلفة المسررتهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل يأن بنك باإلضررافة إلى ذلكر عند اإلعتراف االولىر يمكن لل

قد تى لتطابق المحاسرربى الالدخل الشررامل االخرر على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسررائر فى حال أن القيام بذلك سرريلغى أو يخفض بشرركل كبير حالة عدم ا
 تنشأ خالفا لذلك.

 

 تقييم نموذج العمل: 
 

وتقديم  بإجراء تقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصررررررل على مسررررررتوى المحفظة ألن هذا يعكس على أفضررررررل وجه طر يقة إدارة األعمال المجموعة تقوم
 إلى اإلدارة. تشمل المعلومات التي يتم النظر فيها: المعلومات

  ة تركز على كسرررب واألهداف المعلنة للمحفظة وألية عمل تلك السرررياسرررات من الناحية العملية. وخصررروصرررا لمعرفة ما إذا كانت إسرررتراتيجية اإلدارالسرررياسرررات
 ألصول؛اخالل بيع  فقات النقدية منتعاقدية أو مطابقة مدة األصول المالية مع مدة اإللتزامات المالية التى تمول تلك األصول أو تحقيق التدلاإيرادات الفوائد 

 .كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقر ير بهذا الشأن إلى إدارة البنك 

 .المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال واألصول المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا وكيفية إدارة هذه المخاطر 

 المبيعات وتوقعاتها بشرررأن نشررراط المبيعات في المسرررتقبل. ومع ذلك ر ال يتم النظر فى  عدد صرررفقات وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سرررابقةر واسرررباب هذه
كيفية تحقيق صررول المالية والمعلومات المتعلقة بنشرراط المبيعات بشرركل منفصررل بل إعتبارها جزءا من تقييم شررامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للبنك ألدارة األ

 التدفقات النقدية.

محتفظ بها  يرلمالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي يتم تقييم أدائها على أسرررررراس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسررررررائر ألنها غيتم قياس األصررررررول ا
 لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية فقط وغير محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية مع بيع األصول المالية.

 
 :ا إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هى مجرد دفعات للمبلغ األصلى والفائدةتقييم م

 

للقيمة الزمنية   ها المقابل الماديألغراض هذا التقييمر يتم تعريف المبلغ األصلي على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. يتم تعريف الفائدة على أن
ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األسررراسرررية األخرى ) مثل مخاطر السررريولة    تحت السرررداد خالل فترة زمنية معينة االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصرررليللنقود وللمخاطر 

 والتكاليف اإلدارية ( ر وكذلك هامش الربح.
لفائدة ر فإن البنك يأخذ بعين اإلعتبار الشرررروط التعاقدية لألداة. وهذا يشرررمل فى إطار تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هى مجرد مدفوعات للمبلغ األصرررلى وا

 ذا الشرط.تقييم معا إذا كان األصل المالي يحتوى على شروط تعاقدية قد تغير وقت ومبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بإعتبار أن ذلك لن يستوفى ه
 :المالية األصول قيمة اضمحالل

 

  نموذج الخسررررارة المحققة الوارد بتعليمات البنك  2019فبراير  26  طبقا لتعليمات البنك المركزي الصررررادرة بتاريخ  9ولي للتقار ير المالية رقم يسررررتبدل المعيار الد
فة األصول المالية باإلضافة بنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة كما ينطبق نموذج االضمحالل في القيمة الجديد على كا 2008ديسمبر  16المركزي الصادرة بتاريخ 

 .إلى بعض ارتباطات وتعهدات القروض وعقود الضمانات المالية
ر يتم اإلعتراف بخسرررائر اإلئتمان بصرررورة مبكرة أكثر مما كان الوضرررع عليه بموجب تعليمات البنك المركزى الصرررادرة  9بموجب المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 

 .2008ديسمبر  16بتاريخ 
من خالل الدخل  لةمنهجا من ثالث مراحل لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من االصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة وأدوات الدين بالقيمة العاد المجموعة تطبق

 ذ اإلعتراف األولى بها .الشامل األخر تقوم األصول باإلنتقال بين المراحل الثالث التالية إستنادا إلى التغير فى جودة اإلئتمان من
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 تابع - ملخص السياسات المحاسبية -2
 

 شهرا 12: خسارة االئتمان المتوقعة على مدى المرحلة االولى
 

 أو التي تنطوي على تتضررررررمن المرحلة األولى االصررررررول المالية عند االعتراف األولي والتي ال تنطوي على زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي
 .مخاطر ائتمانية منخفضة نسبيا

شررهرا وتحتسررب الفائدة على إجمالي القيمة الدفتر ية لألصررول ) بدون خصررم مخصررص  12بالنسرربة لهذه األصررول ر يتم االعتراف بخسررائر ائتمانية متوقعة على مدى 
شررررهرا بعد تار يخ القوائم  12قد تنتج من حاالت إخفاق محتملة خالل شررررهرا هي الخسررررائر االئتمانية المتوقعة التي  12االئتمان(.خسررررائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 .المالية
 

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

ولكن ال يوجد دليل موضررروعي على اضرررمحالل القيمة. يتم  في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األوليزيادة جوهرية تتضرررمن المرحلة الثانية األصرررول المالية التي بها 
عة على مدي االئتمان المتوقاالعتراف بخسائر ائتمان متوقعة على مدة الحياة لتلك األصول ولكن يستمر احتساب الفائدة على إجمالي القيمة الدفتر ية لألصول. خسارة 

 .االت االخفاق الممكنة على مدى العمر المتوقع لألداة الماليةالحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من جميع ح
 

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

خسرررائر لهذه األصرررول يتم االعتراف ب تتضرررمن المرحلة الثالثة األصرررول المالية التي يوجد بها دليل موضررروعي على انخفاض القيمة في تاريخ القوائم المالية ؛ بالنسررربة
 .ائتمان متوقعة على مدى الحياة

 
 المعامالت المستبعدة عند التجميع ج - 2

ين الت بيتم إستبعاد األرصدة واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة ) فيما عدا مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية ( الناشئة من التعام
البيانات المالية المجمعة. يتم إستبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة المكاسب غير المحققة ولكن فقط إلى الحد الذى ال شركات المجموعة عند إعداد 
 يوجد فيه إنخفاض فى القيمة.

 زوال السيطرة د - 2

 ذات الملكية لحقوق األخرى والمكونات المسيطرة غير والمساهمات التابعة الشركة التزمات و بأصول األعتراف بعدم المجموعة تقوم السيطرةر زوال عند
 الشركة فى مساهمة بأية المجموعة احتفظت حال فى .الدخل قائمة فى به األعتراف يتم السيطرة زوال من ينشأ عجز أو فائض أى .الشركة بتلك الصلة
 حقوق بطريقة فيها مستثمر شركة أنها على عنها المحاسبة الحقا ويتم .السيطرة زوال تاريخ فى العادلة بالقيمة المساهمة تلك قياس عندها يتم التابعة
 .به المحتفظ النفوذ مستوى إلى استنادا المالية لألدوات للمجموعة المحاسبية للسياسة وفقا أو الملكية

 الشركات الشقيقةاإلستثمارات في  عنالمحاسبة  ه - 2

حيث يمتلك  او السيطرة المشتركة نفوذ مؤثر عليها ولكن ال يصل إلى حد السيطرةبالبنك بطريقة مباشر او غير مباشر  يتمتع الشركات الشقيقة هي التي -
 .من حقوق التصويت بالشركات الشقيقة %50إلى  %20البنك حصص ملكية تتراوح بين 

 

إن وجدت  –ناء الشركات الشقيقة ر وال تظهر الشهرة الناتجة عن إقت الشقيقةشركات لل عمليات إقتناء البنك طريقة الشراء فى المحاسبة عن يتم إستخدام  -
مالية المجمعة فى القوائم البصررورة مسررتقلة وإنما تكون ضررمن القيمة الدفترية لإلسررتثمار. ويتم المحاسرربة عن اإلسررتثمارات فى الشررركات الشررقيقة بعد اإلقتناء  –

 للبنك بأستخدام طريقة حقوق الملكية.
 

باإلسررتثمار فى شررركة شررقيقة بقائمة المركز المالى المجمعة بالتكلفة ر ويتم تسررويته بعد ذلك لألعتراف  وطبقا لطريقة حقوق الملكية يتم اإلعتراف االولى -
 بنصيب المجموعة فى أرباح أو خسائر والتغيرات االخرى فى صافى اصول الشركة الشقيقة.

 
 التقارير القطاعية و - 2

ينما بت أو خدمات تتسررم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشررطة أخرى وقطاع النشرراط هو مجموعة من األصررول والعمليات المرتبطه بتقديم منتجا
ى بيئة ف القطاع الجغرافى بتقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة إقتصرررررررادية واحدة تتسرررررررم بمخاطر ومنافع تخصرررررررها عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمليرتبط 

 إقتصادية مختلفة.
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 تابع - المحاسبيةملخص السياسات  -2
 
 ترجمة العمالت األجنبية ز - 2

 عملة التعامل والعرض 1/ز - 2

 بالجنية المصري الذى يمثل عملة التعامل والعرض للبنك. المجمعة تم عرض القوائم المالية

 المعامالت واالرصدة بالعمالت األجنبية 2/ز - 2

المالية على أساس أسعار الصرف السارية فى تاريخ تنفيذ المعاملة الفترة بالجنيه المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل  البنكتُمسك حسابات 
المالية على أسرراس أسررعار الصرررف السررارية فى ذلك الفترة ويتم إعادة تقييم أرصرردة األصررول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى فى نهاية 

 -خسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية:التاريخر ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح وال

  صافى دخل المتاجرة من خالل األرباح والخسائر لألصول / اإللتزامات بغرض المتاجرة أو من خالل األرباح والخسائر بحسب النوع. -

 إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود. -

 بنود الدخل الشامل األخر بحقوق الملكية بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر. -

ما بين دين(  واتيتم تحليل التغيرات فى القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية  المصرررررررنفة إسرررررررتثمارات متاحة للبيع )أد -
ير أسرررعار الصررررف السرررارية وفروق نتجت عن تغيير القيمة العادلة داة وفروق نتجت عن تغألفروق تقييم نتجت عن التغيرات فى التكلفة المسرررتهلكة ل

ابهة وبالفروق المشرررر لألداة ر ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغييرات فى التكلفة المسررررتهلكة ضررررمن عائد القروض واإليرادات
 اتالتغير ىبباق بنود الدخل الشررامل بحقوق الملكيةالمتعلقة بتغيير أسررعار الصرررف فى بند إيرادات )مصررروفات( تشررغيل أخرىر ويتم اإلعتراف ضررمن 

 (.مة العادلة من خالل الدخل الشامل األخربالقي ماليةالستثمارات لالفى القيمة العادلة )إحتياطى القيمة العادلة 

ملكية المحتفظ لتتضررررمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسررررائر الناتجة عن تغير القيمة العادلة مثل أدوات حقوق ا -
ة للبيع ارات مالية متاحبها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسررررائر ويتم اإلعتراف بفروق التقييم الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المصررررنفة إسررررتثم

 ضمن إحتياطى القيمة العادلة فى حقوق الملكية.
 

 األصول المالية ح - 2

 2019يناير  1السياسة المالية المطبقة إعتبارا من 

ل الشررامل خبتبويب أصرروله المالية بين المجموعات التالية: أصررول مالية يتم قياسررها بالتكلفة المسررتهلكة ر أصررول مالية بالقيمة العادلة من خالل الد بنكوم اليق
ها ول المالية وتدفقاتاألخر ر أصررول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسررائر ويسررتند التصررنيف  بشرركل عام إلى نموذج األعمال الذى تدار به األصرر

 النقدية التعاقدية.

 االصول المالية بالتكلفة المستهلكة

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

 .دوالعوائ االستثمار مبلغ اصل في المتمثلة التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل المالية باألصول االحتفاظ هو األعمال نموذج من الهدف

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

 .المالية االداة لمصدر االئتمانية القدرة في تدهور وجود  -

 .والقيمة الدورية حيث من مبيعات أقل -

 .المعيار متطلبات مع توافقها ومدي بيع عملية كل لمبررات ومعتمدة واضحة توثيق بعملية البنك يقوم -

 االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

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

 التدفقات النقدية التعاقدية والبيع يتكامالن لتحقيق هدف النموذج.كال من تحصيل  -

 مبيعات مرتفعة )من حيث الدورية والقيمة( بالمقارنة مع نموذج أعمال المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية النعاقدية. -

 االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

 النقدية التدفقات تعظيم ر العادلة القيمة أساس على المالية االصول إدارة ر المتاجرة تتضمن أخرى أعمال نماذج ضمن المالي باألصل يحتفظ
 طريق البيع. عن

 والبيع. ةهدف نموذج األعمال ليس االحتفاظ باالصل المالي لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدي
 صيل التدفقات النقدية التعاقدية حدث عرضي بالنسبة لهدف النموذج.تح

 :يلي فيما االعمال نموذج خصائص وتتمثل

 هيكلة مجموعة االنشطة مصممة ألستخراج مخرجات محددة. -

 مخرجات (. -أنشطة  -يمثل أطار كامل لنشاط محدد ) مدخالت  -

 فرعية.يمكن أن يتضمن نموذج األعمال الواحد نماذج أعمال  -
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 المقاصة بين األدوات المالية ط - 2

لتسرروية ااألصررول واإللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانونى قابل للنفاذ إلجراء المقاصررة بين المبالغ المعترف بها وكانت هناك النية إلجراء يتم إجراء المقاصررة بين 
 على أساس صافى المبالغ ر أو الستالم األصل وتسوية اإللتزام فى آن واحد.

 
 إيرادات ومصروفات العائد ي - 2

من بند  عائد القروض واإليرادات المشرررابهة  أو  تكلفة الودائع والتكاليف المشرررابهة  بإيرادات ومصرررروفات العائد باسرررتخدام طريقة يتم االعتراف في قائمة الدخل ضررر
 ألرباح والخسائر.خالل االعادلة من  العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي تُحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة

أصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد و مصروفات العائد على مدار عمر األداة كانت ألداة دين سواء وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة الُمستهلكة 
سرررتقبلية المتوقع سررردادها أو تحصررريلها خالل العمر المتوقع لألداة الماليةر أو فترة المتعلقة بها. ومعدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يسرررتخدم لخصرررم التدفقات النقدية الم

مالي عند االعتراف االولى. وعند حسرررررراب معدل العائد الفعلي يقوم البنك بتقدير اللتزام االألصررررررل أو ازمنية أقل إذا كان ذلك مناسررررررباً وذلك للوصررررررول بدقة إلى قيمة 
عتبار جميع شررررروط عقد األداة المالية )مثل خيارات السررررداد المبكر( ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسررررائر االئتمان المسررررتقبليةر وتتضررررمن التدفقات النقدية باألخذ في اال

و خصومات. وات ألة أية عالطريقة الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معدل العائد الفعلير كما تتضمن تكلفة المعام
خارج  سجالت هامشية وعند تصنيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أومضمحلة بحسب الحالة ال يتم االعتراف بإيرادات العائد الخاص بها ويتم قيدها في

 -القوائم الماليةر ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدي وذلك وفقاً لما يلى :

 صادية.تتم تحصيلهـا وذلك بعد إسترداد كامل المتأخـرات بالنسبة للقروض االستهالكية والعقارية لإلسكان الشخصى والقروض الصغيرة لالنشطة االقعندما ي -

من  %25اد ض لحين سدبالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يُتبع األساس النقدى أيضاً حيث يُعلى العائد المحسوب الحقاً وفقاً لشروط عقد الجدولة على القر -
د على إليرادات )العائأقسرراط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سررنة وفى حالة اسررتمرار العميل فى االنتظام يتم إدراج العائد المحسرروب على رصرريد القرض القائم با

 كامل رصيد القرض فى المركز المالى قبل الجدولة. رصيد الجدولة المنتظمة( دون العائد الُمهمش قبل الجدولة الذى ال يُدرج باإليرادات إال بعد سداد
 

 إيرادات األتعاب والعموالت ك - 2

ة والت المتعلقيتم االعتراف باألتعاب المسرررررتحقة عن خدمة قرض أو تسرررررهيل ضرررررمن اإليرادات عند تأدية الخدمة ويتم إيقاف االعتراف بإيرادات األتعاب والعم -
ر حيث يتم قيدها في سررررجالت هامشررررية خارج القوائم الماليةر ويتم االعتراف بها ضررررمن )المرحلة الثالثة( المضررررمحلةبالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو 

يتم معالجتها  لمالي بصفة عامةاإليرادات وفقاً لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائد بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزءاً مكمالً للعائد الفعلي لألصل ا
 باعتبارها تعديالً لمعدل العائد الفعلي.

تي رتباط اليتم تأجيل االعتراف بأتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سررررروف يتم سرررررحب هذه القروض وذلك على اعتبارأن أتعاب اال -
رة االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلي على القرضر وفي حالة انتهاء فتيحصررل عليها البنك تعتبر تعويضرراً عن التدخل المسررتمر القتناء األداة الماليةر ثم يتم 

 االرتباط دون إصدار البنك للقرض يتم االعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات عند انتهاء فترة سريان االرتباط.

اد عند االعتراف األولي ويتم االعتراف بأتعاب ترويج القروض المشرررتركة ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسرررها بقيمتها العادلة ضرررمن اإلير
ين المتاح للمشرررررررارك ضرررررررمن اإليرادات عند اسرررررررتكمال عملية الترويج وعدم احتفاظ البنك بأية جزء من القرض أو كان البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد الفعلي

 اآلخرين.

مثل ترتيب شررررراء أسررررهم أو  –والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشرررراركة في التفاوض على معاملة لصررررالح طرف أخر ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب 
ستكمال المعاملة المعنية  ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى عادة على أساس  –أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت  وذلك عند ا

ى مدار لة من الزمن علزيع الزمني النسررررربي على مدار أداء الخدمة. ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويالتو
 الفترة التى يتم أداء الخدمة فيها.

 
 إيرادات توزيعات األرباح ل - 2

 تثمارات البنك فى أدوات حقوق ملكية وما شابهها وذلك فى تاريخ صدور الحق للبنك في تحصيلها.على اسيتم االعتراف فى قائمة الدخل بتوزيعات األرباح 
 
 اتفاقيات الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع وإعادة الشراء م - 2

كومية أخرى بالميزانية ويتم عرض يتم عرض األدوات المالية المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول مضافة على أرصدة أذون الخزانة وأوراق ح
سعر البيع وسعر إعادة  االلتزام )اتفاقيات الشراء وإعادة البيع( مخصوماً من أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى بالميزانية. ويتم االعتراف بالفرق بين

 فعلي.الشراء على أنه عائد يستحق على مدار مدة االتفاقية باستخدام طريقة معدل العائد ال
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 إضمحالل األصول المالية ن - 2

 2019يناير  1السياسة المالية المطبقة اعتباراً من 

إضرمحالل  دبمراجعة لكافة أصرولة المالية فيما عدا األصرول المالية التى يتم قياسرها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسرائر لتقدير مدى وجو بنكقوم الي
 فى قيمتها كما هو موضح أدناه

 :مراحل ثالث ضمن المالية القوائم يخ تار في المالية األصول تصنيف يتم

 االئتمانية الخسرررارة حسررراب ويتم األولير االعتراف تاريخ منذ االئتمان مخاطر في جوهريا ارتفاعا تشرررهد لم التي ماليةال األصرررول: األولى المرحلة -
 شهر. 12المتوقعة لها لمدة 

الخسارة  حساب ويتم التوظيفاتر قيد تاريخ أو األولي االعتراف منذ االئتمان مخاطر في جوهريا ارتفاعا شهدت التي المالية ألصولا :الثانية لمرحلةا -
 .األصل حياة مدى على لها المتوقعة االئتمانية

على  االصل حياة مدي على لها المتوقعة االئتمانية الخسارة حساب يستوجب والذي قيمتها في اضمحالال شهدت التي المالية األصول: الثالثة المرحلة -
 .المتوقعة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة وبين لألداة الدفترية القيمة بين ق الفر أساس

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

خاطر قبل إدارة ميتم تصنيف األداة المالية منخفضة المخاطر عند اإلعتراف األولى فى المرحلة األولى ويتم مراقبة مخاطر اإلئتمان بشكل مستمر من  -
 اإلئتمان بالبنك.

ا م بعد إعتبارهإذا تم تحديد أن هناك زيادة جوهرية فى خطر األئتمان منذ اإلعتراف األولى ر يتم نقل األدارة المالية إلى المرحلة الثانية حيث ال يت -
 مضمحلة فى هذه المرحلة.

 ا للمرحلة الثالثة.فى حالة وجود مؤشرات عن إضمحالل قيمة األداة المالية فيتم نقله -

 ةيتم تصررررنيف األصررررول المالية التى أنشررررأها أو أقتنائها البنك وتتضررررمن معدل مرتفع من خطر اإلئتمان عن معدالت البنك لألصررررول المالية منخفضرررر -
توقعةعلى الخسائر اإلئتمانية الم المخاطر عند اإلعتراف األولى بالمرحلة الثانية مباشرةر وبالتالى يتم قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة بشأنها على أساس

 مدى حياة األصل.

 الزيادة الجوهرية فى مخاطر اإلئتمان

 وكذلك العوامل والنوعية الكمية المعايير من يلي مما أكثر أو واحد تحقق عند االئتمان خطر في جوهرية زيادة شررررهدت قد المالية داةاأل أن بنكال عتبري
 .السداد عن بالتوقف المتعلقة

 الكمية المعايير 

االعتراف  عند المتوقع المتبقي العمر خالل اإلخفاق باحتماالت مقارنة المالي المركز يخ تار من لألداة المتبقي العمر خالل اإلخفاق احتماالت زيادة عند
 األولى وذلك وفقا لهيكل المخاطر المقبولة لدى البنك.

 النوعية المعايير 

 من األحداث التالية: إذا واجه المقترض واحدا أو أكثر
 .للمقترض النقدية بالتدفقات متعلقة سلبية تأثيرات نتيجة األجل طويل الى األجل قصير السداد لتحويل بطلب المقترض تقدم -
 .المقترض طلب على بناء للسداد الممنوحة المهلة تمديد -
 .السابقة شهرا 12 ال خالل متكررة سابقة متأخرات -
 .للمقترض المستقبلية النقدية التدفقات على تؤثر سلبية مستقبلية اقتصادية تغيرات -

 المتوسطة وعات والمشر المؤسسات قروض

 إذا كان المقترض على قائمة المتابعة و / أو األداة المالية واجهت واحدا أو أكثر من األحداث التالية:

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

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

 .المقترض تواجه صعوبات نتيجة الجدولة طلب -

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

 .للمقترض المستقبلية النقدية التدفقات على تؤثر مستقبلية اقتصادية تغييرات -

 العالمات المبكرة لمشاكل التدفق النقدى / السيولة مثل التاخير فى خدمة الدائنين / القروض التجارية. -

  .للمقترض االئتمانية المخاطر ارتفاع بسبب البنك جانب من المباشرة التسهيالت أحد إلغاء -
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 تابع -إضمحالل األصول المالية  ن - 2

 :السداد عن التوقف

عدم  ةتدرج قروض وتسهيالت المؤسسات والمشروعات المتوسطةر والصغيرةر ومتناهية الصغرر والتجزئة المصرفية ضمن المرحلة الثانية إذا كانت فتر
( 3( يوما خالل )30( أيام سررنويا لتصرربح )10يوم( سررتنخفض بمعدل ) 60( يومر علما بأن هذه المده )90( يوم على األكثر وتقل عن )60السررداد تزيد عن )

 سنوات من تاريخ التطبيق.

 (:3.2.1) المراحل بين الترقي

 االولى المرحلة الى الثانية المرحلة من الترقي: 

والنوعية الخاصرررررة بالمرحلة األولى وسرررررداد كامل ال يتم نقل األصرررررل المالى من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى إال بعد إسرررررتيفاء كافة العناصرررررر الكمية 
 المتاخرات من األصل المالى والعوائد.

 الترقي من المرحلة الثالثة الي المرحلة الثانية 

 اال بعد استيفاء كافة الشروط التالية: المرحلة الثانية  ال يقوم البنك بنقل االصل المالى من المرحلة  الثالثة  الي

 الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية. استيفاء كافة العناصر -

 من ارصدة االصل المالى  المستحقة بما في ذلك العوائد المستحقة المجنبة / المهمشة. %25سداد  -

 شهرا متصلة علي االقل. 12االنتظام في سداد اصل مبلغ االصل المالى وعوائده المستحقة لمدة  -
 

 األصول غير الملموسة س - 2

  برامج الحاسب اآللى
وفات المصرررريتم االعتراف بالمصرررروفات المرتبطة بتطوير أو صررريانة الحاسرررب اآللى كمصرررروف فى قائمة الدخل عند تكبدها ويتم االعتراف كأصرررل غير ملموس ب

مباشرة تكلفة من المصروفات الالمرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سيطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع اقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر من سنة روتتض
 العاملين فى فريق تطوير البرامج باإلضافة إلى نصيب مناسب من المصروفات العامة ذات العالقة.

لبرامج اتكلفة تطوير بالمصررروفات التى تؤدى الى الزيادة أو التوسررع فى أداء برامج الحاسررب االلى عن المواصررفات األصررلية لهار وتضرراف إلى تكلفة بيتم االعتراف 
ستهالك تكلفة برامج الحاسب االلى المعترف بها كأصل على مدار الفترة المتوقع االستفادة منها فيما ال يزيد عن أربع سنوات فيما ر واألصلية دا نظام الحاسب عيتم أ

 اآللى اآلساسى للبنك )الحزمة البنكية( حيث يتم أستهالكه على عشر سنوات.
 

 أخرى أصول ع - 2

 ولة المحتفظ بها بغرض البيعاألصول غير المتدا
ليس من االستمرار ة بيع وتم تبويب االصول الغير متداولة كاصول محتفظ بها بغرض البيع راذا كان من المتوقع ان يتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل اساسى من صفق

البنك اسررتخدامها بغرض بيعها والشررركات التابعة والشررقيقة التى يقتنيها فى اسررتخدامهار و يشررمل ذلك االصررول المقتناة مقابل تسرروية قروض واصررول ثابتة التى يوقف 
 البنك بغرض بيعها.

 صول.المعتادة لتلك االيكون االصل )او المجوعه الجارى التخلص منها( متاحاً للبيع الفورى بحالته التى يكون عليها بدون اى شروط اال شروط البيع التقليدية و

)او المجموعة الجارى التخلص منها( والمبوبة اصرررول محتفظ بها لغرض البيع على اسررراس القيمة الدفترية فى تاريخ التصرررنيف او القيمة يقاس االصرررل الغير متداول 
 العادلة مخصوما منها تكاليف البيع ايهم اقل.

ى لو لم يكن مبوبا كاصررررررل محتفظ به بغرض البيع مع االخذ فواذا غير البنك خطة البيعر يتم تعديل القيمة الدفترية لالصررررررل للمبلغ التى كان سرررررريتم قياس االصررررررل به 
ى مخاطر يتم تكون إحتياط االعتبار اى اضررررمحالل للقيمةر وبالنسرررربة لالصررررول المقتناة مقابل تسرررروية قروض فاذا لم يتمكن البنك من بيعها خالل المدة المقررة قانونار

 .من قيمة االصل سنويا %10البنكية العام بواقع 

.ل اخرىويتم االعتراف بالتغيرات فى قيمة االصول غير المتداوله المحتفظ بها بغرض البيع و ربح و خسارة البيع فى بند ايرادات )مصروفات( تشغي



 المجمعة القوائم المالية

 
 2021مارس  31فى   المالية المنتهيةالفترة عن الدورية  المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 15 - 
 

 تابع - ملخص السياسات المحاسبية -2
 

 األصول الثابتة ف - 2

أساسية فى مقار المركز الرئيسى والفروع والمكاتب. وتظهر جميع األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناقصاً تتمثل االصول الثابتة للبنك فى األراضى والمبانى بصفة 
 إقتناء بنود األصول الثابتة.إنشاء أو اإلهالك ومجمع خسائر االضمحالل. وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة ب

ع اقتصررادية ون محتمالً تدفق منافويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضررمن القيمة الدفترية لألصررل القائم أو باعتبارها أصررالً مسررتقالًر حسرربما يكون مالئماًر وذلك عندما يك
حملها فات الصررريانة واإلصرررالح فى الفترة التى يتم تها. ويتم تحميل مصرررروعلي يعتمدمسرررتقبلية مرتبطة باألصرررل إلى البنك وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة 

 تأثير جوهري على القيمة القابلة لإلهالكر وبالتالي وال يعتبر البنك القيمة التخريدية ألصرررروله الثابتة ذات أهمية نسرررربية أو ذات ضررررمن مصررررروفات التشررررغيل األخرى
 .صل.تحسب قيمة اإلهالك لتلك األصول الثابتة بدون خصم قيمة تخريدية لأل

على مدار  التخريديةال يتم إهالك األراضررررىر ويتم حسرررراب اإلهالك لألصررررول الثابتة األخرى باسررررتخدام طريقة القسررررط الثابت لتوزيع التكلفة بحيث تصررررل إلى القيمة 
 األعمار اإلنتاجيةر كالتالى:

 سنة 50 المبانى واإلنشاءات -

 سنة 40 الخزائن الحديدية -

 سنوات 10 األثاث -

 سنوات 8 أالت ومعدات -

 سنوات 8 تجهيزات -

 سنوات 5 أجهزة -

 سنوات 8 حاسب ألى  -

 سنوات 5 وسائل نقل -

ها ألصرررررررول التي يتم إهالكويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصرررررررول الثابتة في تاريخ كل ميزانيةر وتعدل كلما كان ذلك ضررررررررورياً. ويتم مراجعة ا
فترية لألصرررل الدتحديد االضرررمحالل عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشرررير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسرررترداد. ويتم تخفيض القيمة بغرض 

 .على الفور إلى القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية

القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى ر ويتم تحديد أرباح وخسائر االستبعادات من األصول الثابتة بمقارنة وتمثل القيمة االستردادية صافى 
 صافى المتحصالت بالقيمة الدفترية. ويتم إدراج األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى في قائمة الدخل.

 
 لماليةاضمحالل األصول غير ا ص - 2

ان هناك استهالكها كلما ك ال يتم استهالك األصول الغير مالية التى ليس لها عمر انتاجى محدد ويتم اختبار اضمحاللها سنويا ويتم دراسة اضمحالل األصول التى يتم
 أحداث أو تغيرات فى الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.

افى القيمة صبخسارة اإلضمحالل وتخفيض قيمة اآلصل بالمبلغ الذى يزيد به القيمة الدفترية لآلصل عن القيمة اآلستردادية وتمثل القيمة االستردادية ويتم اإلعتراف 
لمالية يتم مراجعة األصول غير االبيعة لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى ولغرض  تقدير األضمحالل يتم إلحاق األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة و

 التى وجد فيها اضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد لالضمحالل إلى قائمة الدخل وذلك فى تاريخ إعداد كل قوائم مالية.
 

 النقدية وما فى حكمها ق - 2

ث أشررهر من تاريخ االقتناءر وتتضررمن النقدية واألرصرردة ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية تتضررمن النقدية وما فى حكمها األرصرردة التى ال تتجاوز اسررتحقاقها ثال
 لدى البنك المركزى خارج اطار نسب اإلحتياطى األلزامى واألرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة أوراق حكومية أخرى.

 
 المخصصات األخرى ر - 2

قانوني أو اسرررررتداللي حالي نتيجة ألحداث سرررررابقة ويكون من المرجح أن يتم االعتراف بمخصرررررص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون هناك التزام 
 يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه االلتزامات ر مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام.

يمكن اسررررررتخدامه للتسرررررروية باألخذ في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات. ويتم وعندما يكون هناك التزامات متشررررررابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي 
 االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمال ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة.

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

معدل مناسب لذات أجل سداد ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل بعد سنة من تاريخ الميزانية باستخدام 
ل أقل من سنة تحسب القيمة المقدرة لاللتزام ما لم يكن أثرها الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود ر وإذا كان األج –دون تأثره بمعدل الضرائب الساري  –االلتزام 

 جوهرياً فتحسب بالقيمة الحالية.
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 تابع -ملخص السياسات المحاسبية  -2
 

 مزايا العاملين ش - 2

 التأمينات اإلجتماعية 1/ش - 2

 إضررافية بمجرد سررداد تلك اإلشررتراكات الدورية على قائمةيلتزم البنك بسررداد اشررتراكات الى الهيئة العامة للتأمينات األجتماعية واليتحمل البنك أي إلتزامات 
 الدخل عن الفترة التي تستحق فيها وتدرج ضمن مزايا العاملين.

 حصة العاملين فى األرباح 2/ش - 2

ألرباح فى حقوق ا يدفع البنك نسبة من األرباح النقدية المتوقع توزيعها كحصة للعاملين فى األرباح ويعترف بحصة العاملين فى األرباح كجزء من توزيعات
 الملكية وكإلتزامات عندما تعتمد من الجمعية العامة لمساهمي البنك والتسجل أي إلتزامات بحصة العاملين فى األرباح غير موزعة.

 التزامات مزايا ما بعد انتهاء الخدمة األخرى 3/ش - 2

يكون اسررررتحقاق هذه المزايا مشررررروطاً ببقاء العامل في الخدمة حتى سررررن  يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صررررحية للمتقاعدين فيما بعد انتهاء الخدمة وعادة ما
ثلة لتلك سرررربية مماالتقاعد واسررررتكمال حد أدنى من فترة الخدمة. ويتم اسررررتحقاق التكاليف المتوقعة لهذه المزايا على مدار فترة التوظيف باسررررتخدام طريقة محا

 المستخدمة في نظم المزايا المحددة.

 ة والتحفيزنظام أسهم اإلثاب 4/ش - 2

نظام اإلثابة والتحفيز بنظام المنح وذلك بعد تعديل  9/5/2017أصررررردرت الجمعية العمومية غير العادية للبنك المصررررررى الخليجى بجلسرررررتها المنعقدة بتاريخ 
مقدم من مجلس إدارة البنك بتاريخ وذلك بناء على اقتراح  23/3/2016النظام األسرررررررراسرررررررى للبنك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 ويتم تطبيق نظام اإلثابة والتحفيز من تاريخ اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النظام وفقاً ألحكام القانون. 29/2/2016

 الصررررف االول والموظفين بالبنك لتميزهمويتم منح أسررررهم نظام اإلثابة والتحفيز لصررررالح االعضرررراء التنفيذيين ورؤسرررراء القطاعات والمديرين العموم ومديرو 
 الواضح من خالل نتائج أعمالهم وتقييمهم السنوى وفقاً لمستوى األداء المالى للبنك وتقرير أداء الفرد حسب درجته الوظيفية.

 

 ضرائب الدخل ت - 2

علقة ويتم االعتراف بها بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتتتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة الفترة المالية كال من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلةر 
 .ببنود حقوق الملكية التي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية

التسررويات  ىة الويتم االعتراف بضررريبة الدخل على أسرراس صررافي الربح الخاضررع للضررريبة باسررتخدام أسررعار الضررريبة السررارية في تاريخ إعداد الميزانية باإلضرراف
 .الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة

الضررريبية ر  ا طبقاً لألسررسويتم االعتراف بالضرررائب المؤجلة الناشررئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصررول وااللتزامات طبقاً ألسررس المحاسرربية وقيمته
لتحقق أو تسرررروية قيم األصررررول وااللتزامات باسررررتخدام أسررررعار الضررررريبة السررررارية في تاريخ إعداد  هذا ويتم تحديد قيمة الضررررريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة

 الميزانية.

لها االنتفاع بهذا ن خالويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن م
الة ارتفاع حتخفيض قيمة األصررول الضررريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضررريبية المتوقعة خالل السررنوات التالية ر على أنه في  األصررل ر ويتم

 المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة القيمة الدقترية لألصول الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفيضه.
 

 االقتراض ث - 2

 .هلكةاالعتراف بالقروض التي يحصل عليها البنك أوالً بالقيمة العادلة ناقًصا تكلفة الحصول على القرض. ويقاس القرض الحقًا بالتكلفة المستيتم 
 

 رأس المال خ - 2

 توزيعات األرباح
االرباح  في ل تلك التوزيعات حصة العاملينالتوزيعات. وتشمتثبت توزيعات االرباح خصما علي حقوق الملكية في الفترة التي تقر فيها الجمعية العامة للمساهمين هذه 

 و مكافأة مجلس االدارة المقررة بالنظام االساسي و القانون.
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 إدارة المخاطر المالية -3

 
ن اطر أو مجموعة مويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض المخيتعرض البنك نتيجة األنشررررررطة التي يزاولها الى مخاطر مالية متنوعةر وقبول المخاطر هو أسرررررراس النشرررررراط المالير 

المخاطر خطر  عد أهم أنواعر ولذلك يهدف البنك الى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد والى تقليل اآلثار السرررلبية المحتملة على األداء المالي للبنكر ويالمخاطر مجتمعة
 .التشغيلية األخرى. ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرىاالئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار 

م خالل أسرراليب يعتمد عليها ونظ وقد تم وضررع سررياسررات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضررع حدود للخطر والرقابة عليهر ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود من
قات ات والخدمات وأفضررل التطبيمعلومات محدثة أوالً بأول. ويقوم البنك بمراجعة دورية لسررياسررات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات في األسررواق والمنتج

 .الحديثة

رة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. وتقوم إدا
تمان خطر محددة مثل خطر االئ الوحدات التشرررغيلية المختلفة بالبنك ر ويوفر مجلس اإلدارة مبادك مكتوبة إلدارة المخاطر ككلر باإلضرررافة الى سرررياسرررات مكتوبة تغطي مناطق

ر أسرررعار العائدر واسرررتخدام أدوات المشرررتقات وغير المشرررتقات المالية. باإلضرررافة الى ذلك فإن إدارة المخاطر تعد مسرررئولة عن وخطر أسرررعار صررررف العمالت األجنبيةر وخط
 مخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.المراجعة الدورية إلدارة ال

 خطر االئتمان أ - 3

ء بتعهداته ر ويعد خطر االئتمان أهم األخطار بالنسررررررربة للبنك ر لذلك تقوم اإلدارة يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد األطراف بعدم الوفا
سهيالت وأنشطة االست شأ عنها القروض والت سية في أنشطة اإلقراض التي ين سا لتي يترتب ثمار ابحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر. ويتمثل خطر االئتمان بصفة أ

دين. كما يوجد خطر االئتمان أيضرراً في األدوات المالية خارج الميزانية مثل ارتباطات القروض. وتتركز عمليات اإلدارة عليها أن تشررتمل أصررول البنك على أدوات ال
ط اليا ورؤسررررراء وحدات النشررررروالرقابة على خطر االئتمان لدى فريق إدارة خطر االئتمان في إدارة مخاطر االئتمان الذي يرفع تقاريره الى مجلس اإلدارة واإلدارة الع

 بصفة دورية.

 قياس خطر االئتمان 1/أ - 3

 القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء
 :لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء ر ينظر البنك في ثالثة مكونات كما يلي

 )احتماالت اإلخفاق )التأخر (Probability of default)  بالتزاماته التعاقديةمن قبل العميل أو الغير في الوفاء. 

  المركز الحالي والتطور المستقبلي المرجح له الذي يستنتج منه البنك الرصيد المعرض لإلخفاق(Exposure at default). 

  خطر اإلخفاق االفتراضي(Loss given default). 

 The Expected الخسارة المتوقعة )نموذج الخسارة المتوقعة وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان التي تعكس
Loss Model )  سبة المصري شغيلية مع عبء االضمحالل وفقاً لمعيار المحا المطلوبة من لجنة بازل للرقابة المصرفية ويمكن أن تتعارض المقاييس الت

 .الخسائر المحققة( وليس الخسائر المتوقعةر الذي يعتمد على الخسائر التي تحققت في تاريخ الميزانية )نموذج 26رقم 

م تطويرتلك تيقوم البنك بتقييم احتمال التأخر على مسررررتوى كل عميل باسررررتخدام أسرررراليب تقييم داخلية لتصررررنيف الجدارة مفصررررلة لمختلف فئات العمالء. وقد 
بنك ئتمان للوصول الى تصنيف الجدارة المالئم. وقد تم تقسيم عمالء الاألساليب للتقييم داخلياً وتراعى التحليالت اإلحصائية مع الحكم الشخصي لمسئولي اال

عني رة ر مما يالى عشرررررر فئات للجدارة. ويعكس هيكل الجدارة المسرررررتخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكل فئة من فئات الجدا
دارة تبعاً للتغير في تقييم مدى احتمال التأخر. ويتم مراجعة وتطوير أسرررراليب التقييم كلما كان ذلك بصررررفة أسرررراسررررية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الج

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

 فئات التصنيف الداخلي للبنك

 مدلول التصنيف التصنيف

 ديون جيدة 1

 المتابعة العادية 2

 المتابعة الخاصة 3

 ديون غير منتظمة 4

ا المركز هو ذيعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر على سرررررربيل المثالر بالنسرررررربة للقرضر يكون ه
المسحوبة فعالً باإلضافة الى المبالغ األخرى التي يتوقع أن تكون قد سحبت حتى تاريخ التأخر  القيمة االسمية. وبالنسبة لالرتباطاتر يدرج البنك كافة المبالغ

 .إن حدث

سبة الوتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر. ويتم التعبير عن ذلك ب خسارة للدين ن
 ذلك بحسب نوع المدينر وأولوية المطالبةر ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخرى.وبالتأكد يختلف 

 أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى
كن مثل األئتمانر وإن لم تبالنسرربة ألدوات الدين واألذونر يقوم البنك بأسررتخدام التصررنيفات الخارجية مثل تصررنيف سررتاندرد آند بور أومايعادله إلدراة خطر 

ى أنها ة واألذون علهذه التقييمات متاحةر يتم أسرررررتخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمالء األئتمان. ويتم النظر الى تلك األسرررررتثمارات فى األوراق المالي
 ل.طريقة للحصول على جودة أئتمانية أفضل وفى نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التموي
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 تابع - خطر االئتمان أ - 3

 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 2/أ - 3

 .يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على مستوى المدين والمجموعات والصناعات والدول

التي سيتم قبوله على مستوى كل مقترضر أو مجموعة مقترضينر وعلى ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر 
إذا دعت  ةمستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية. ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السنوية أو بصورة متكرر

 .المقترض / المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل مجلس اإلدارة بصفة ربع سنويةالحاجة الى ذلك. ويتم اعتماد الحدود للخطر االئتماني على مستوى 

ببنود  لمتعلقويتم تقسررررريم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشرررررمل المبالغ داخل وخارج الميزانيةر وحد المخاطر اليومي ا
ً  المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة.  .ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يوميا

م وكذلك اتهيتم أيضررراً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة المقترضرررين والمقترضرررين المحتملين على مقابلة سرررداد التزام
 ً  .بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسبا

 : طروفيما يلي بعض وسائل الحد من الخ

  الضمانات

ع بنك بوضرريضررع البنك العديد من السررياسررات والضرروابط للحد من خطر االئتمان. ومن هذه الوسررائل الحصررول على ضررمانات مقابل األموال المقدمة. ويقوم ال
 قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة. ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت:

  العقاريالرهن. 

 رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع. 

 رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية. 

ة االئتمان خساروغالباً ما يكون التمويل على المدى األطول واإلقراض للشركات مضموناً بينما تكون التسهيالت االئتمانية لألفراد بدون ضمان. ولتخفيض 
 .لبنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو التسهيالتالى الحد األدنىر يسعى ا

نة بدون يتم تحديد الضرررمانات المتخذة ضرررماناً ألصرررول أخرى بخالف القروض والتسرررهيالت بحسرررب طبيعة األداة وعادة ما  تكون أدوات الدين وأذون الخزا
واألدوات المثيلة التي تكون مضررمونة بمحفظة من األدوات   Asset-Backed Securitiesت األدوات المالية المغطاة بأصررولضررمان فيما عدا مجموعا

 .المالية

  Master Netting Arrangements  ترتيبات المقاصة الرئيسي

طـراف الـتي تمثـل حجم هـام من المعامالت. وال ينتج بصفة يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقـيات تـصفية رئيـسيـة مـع األ
اس ما تتـررم على أسعامـررة عن اتفاقيات التصفـرريـررة الرئيسـرريـررة أن يتم إجـررراء مـررقاصة بين األصـررول وااللتزامات الظاهرة بالميزانية وذلك ألن التسوية عادة 

د التي في صالح البنك عن طريق اتفاقيات التصفية الرئيسية وذلك ألنه إذا ما حدث تعثرر يتم إجمـالير إال أنه يتـم تخفيـض خطـر االئتـمان المـصاحب للعقو
ـات أدوات المشتـق إنهاء وتسوية جمـيع المـبالغ مع الـطــرف األخر بإجراء المقاصة. ومن الممكن أن يتغير مقدار تعرض البنك للخـطر االئتماني الناتج عن

 الرئيسية وذلك خالل فترة قصيرة نظراً ألنه يتأثر بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقيات. الخـاضعـة التفاقيات التصفية

 االرتباطات المتعلقة باالئتمان

 يتمثل الغرض الرئيسي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان في التأكد من إتاحة األموال للعميل عند الطلب.

ذات خطر االئتمان المتعلق بالقروض. وتكون االعتمادات  Guarantees and stand-by letters of credit وتحمل عقود الضرررررررمانات المالية
التي يصرررررردرها البنك بالنيابة عن العميل لمنح طرف ثالث حق  Documentary and Commercial Letters of Credit المسررررررتندية والتجارية

غالباً مضمونة بموجب البضائع التي يتم شحنها وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من السحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة 
 .القرض المباشر

 خسررررارةوتمثل ارتباطات منح االئتمان الجزء غير المسررررتخدم من المصرررررح به لمنح القروضر أو الضررررماناتر أو االعتمادات المسررررتندية. ويتعرض البنك ل
ت غير المسررررتخدمة وذلك بالنسرررربة لخطر االئتمان الناتج عن ارتباطات منح االئتمان. إال أن مبلغ الخسررررارة المرجح محتملة بمبلغ يسرررراوي إجمالي االرتباطا

عون عمالء يتمتحدوثها في الواقع يقل عن االرتباطات غير المسرررررررتخدمة وذلك نظراً ألن أغلب االرتباطات المتعلقة بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة ل
نية محددة. ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االسررتحقاق الخاصررة بارتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة األجل عادة ما تحمل درجة بمواصررفات ائتما

 أعلى من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل.
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 والمخصصاتسياسات االضمحالل  3/أ - 3

الف ذلكر يتم . وبختركز النظم الداخلية للتقييم السررابق ذكرها بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثبات أنشررطة اإلقراض واالسررتثمار
 موضرررروعية تشررررير الى االضررررمحالل ونظراً االعتراف فقط بخسررررائر االضررررمحالل التي وقعت في تاريخ الميزانية ألغراض التقارير المالية بناء على أدلة 

مة فى وقعة المسررتخدالختالف الطرق المطبقةر تقل عادة خسررائر االئتمان المحملة على القوائم المالية عن مبلغ الخسررارة المقدر باسررتخدام نموذج الخسررارة المت
 .أغراض قواعد البنك المركزي المصري

X`المالية مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة. ومع ذلكر فإن أغلبية المخصص الفترة نهاية  مخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية في
بها كذلك من  طينتج من آخر درجتين من التصنيف. ويبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل الميزانية المتعلقة بالقروض والتسهيالت واالضمحالل المرتب

 :فئات التقييم الداخلي للبنك

 مخصص خسائر االضمحالل % قروض وتسهيالت % تقييم البنك

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

 %0.54 %3.53 %33.52 %32.31 ديون جيدة

 %7.21 %6.12 %55.34 %54.79 المتابعة العادية

 %27.85 %24.74 %6.34 %7.72 المتابعة الخاصة

 %64.40 %65.61 %4.80 %5.18 ديون غير منتظمة

 100% 100% 100% 100% 

 

ر  26ري رقم تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير الى وجود اضمحالل طبقاً لمعيار المحاسبة المص
 واستناداً الى المؤشرات التالية التي حددها البنك:

 .تواجه المقترض أو المدينصعوبات مالية كبيرة  -
 .مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد -
 .توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له -
 .تدهور الوضع التنافسي للمقترض -
 .ات أو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها في الظروف العاديةقيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتياز -
 .اضمحالل قيمة الضمان -
 تدهور الحالة االئتمانية. -

سنوياً أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلك ويت سبية محددة على األقل  سات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية ن سيا حديد عبء م تتتطلب 
جري ى حدة ر وياالضرررمحالل على الحسرررابات التي تم تقييمها على أسررراس فردي وذلك بتقييم الخسرررارة المحققة في تاريخ الميزانية على أسررراس كل حالة عل
الضرررررمان  على تطبيقها على جميع الحسرررررابات التي لها أهمية نسررررربية بصرررررفة منفردة. ويشرررررمل التقييم عادة الضرررررمان القائم ر بما في ذلك إعادة تأكيد التنفيذ

خية ة باستخدام الخبرة التاريوالتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات. ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس المجموعة من األصول المتجانس
 المتاحة والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية.

 نموذج قياس المخاطر البنكية العام 4/أ - 3

(ر تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل مجموعات فـررررررعية أكثر تفصيالً بحيث تتفق 1أ/ -3باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح رقم )
البنك المركزي المصري. ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفقاً لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير مع متطلبات 

 .على المعلومات المتعلـقـة بالعـميل ونـشاطه ووضعـه الـمالي ومدى انتـظامه في السداد

المعرضة لخطر االئتمانر بـرررما في ذلك االرتباطات المتعـرررلقـرررة باالئتمانر على أساس نسب ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول 
وب محددة من قبل البنك المركزي المصررري. وفي حالة زيادة مخصررص خسررائر االضررمحالل المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي المصررري عن ذلك المطل

اسررررررربة المصرررررررريةر يتم تجنيب احتياطي المخاطر البنكية العام ضرررررررمن حقوق الملكية خصرررررررماً على األرباح ألغراض إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المح
ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائماً مبلغ الزيادة بين المخصصين ويعد هذا االحتياطي  المحتجزة بمقدار تلك الزيادة.

 .الماليةالفترة /أ( الحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل 30ايضاح رقم )غير قابل للتوزيع ويبين 
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 تابع -نموذج قياس المخاطر البنكية العام  4/أ - 3

تقييم البنك المركزي المصري ونسب المخصصات المطلوبة الضمحالل وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً ألسس التقييم الداخلي مقارنة بأسس 
 األصول المعرضة لخطر االئتمان:

تصنيف البنك 
 المركزي المصري

 مدلول التصنيف
نسبة المخصص 

 المطلوب
 مدلول التصنيف الداخلي التصنيف الداخلي

 ديون جيدة 1 صفر مخاطر منخفضة 1

 ديون جيدة 1 %1 مخاطر معتدلة 2

 ديون جيدة 1 %1 مخاطر مرضية 3

 المتابعة العادية 2 %2 مخاطر مناسبة 4

 المتابعة العادية 2 %2 مخاطر مقبولة 5

 المتابعة الخاصة 3 %3 مخاطر مقبولة حدياً  6

 المتابعة الخاصة 3 %5 مخاطر تحتاج لعناية خاصة 7

 ديون غير منتظمة 4 %20 دون المستوى 8

 ديون غير منتظمة 4 %50 مشكوك في تحصيلها 9

 ديون غير منتظمة 4 %100 رديئة 10

 الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات 5/أ - 3

 المجمعةالبنود المعرضة لخطر االئتمان في قائمة المركز المالى 

 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

    البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية

 2,696,610,288  7,276,687,886 لدى البنوكأرصدة 

 3,195,582  3,253,996 أدوات دين -أصول مالية بغرض المتاجرة 

 7,781,477,535  12,512,200,594 أذون الخزانة وأوراق مالية أخرى

    قروض وتسهيالت للعمالء

    قروض ألفراد

  95,847,299  85,415,831 حسابات جارية مدينة -

  85,144,299  84,870,234 بطاقات ائتمان -

  6,242,418,713  7,122,112,563 قروض شخصية -

  289,346,377  298,713,162 قروض عقارية -

    قروض مؤسسات

  2,261,856,638  1,936,989,321 حسابات جارية مدينة -

  7,676,369,559  8,308,910,339 قروض مباشرة -

  7,518,494,589  7,393,748,816 قروض مشتركة -

    استثمارات مالية

  20,613,827,042  21,720,326,856  أدوات دين 

  2,382,411,127  2,052,460,773 أصول اخرى

 57,646,999,048  68,795,690,371 االجمـــــالى

    البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية

 269,445,000  131,575,540 اعتمادات مستندية

 2,326,265,000  2,275,531,000 خطابات ضمان

  2,595,710,000  2,407,106,540 االجمـــــالى



 المجمعة القوائم المالية

 
 2021مارس  31فى   المالية المنتهيةالفترة عن الدورية  المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 21 - 
 

 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 تابع -خطر االئتمان  أ - 3

 تابع -الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات  5/أ - 3

 المجمعةالبنود المعرضة لخطر االئتمان في قائمة المركز المالى 

 2021مارس  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أرصدة لدى البنوك

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 7,276,687,886 -- -- 7,276,687,886 ديون جيدة

 -- -- -- --  العاديةالمتابعة 

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 7,276,687,886 -- -- 7,276,687,886 إجمالى القيمة الدفترية

 (2,132,013) -- -- (2,132,013) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 7,274,555,873 -- -- 7,274,555,873 القيمة الدفترية

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أرصدة لدى البنوك

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 2,696,610,288 -- -- 2,696,610,288 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 2,696,610,288 -- -- 2,696,610,288 إجمالى القيمة الدفترية

 (2,062,027) -- -- (2,062,027) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 2,694,548,261 -- -- 2,694,548,261 القيمة الدفترية

 
 

 2021مارس  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أذون الخزانة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 12,512,200,594 -- -- 12,512,200,594 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 12,512,200,594 -- -- 12,512,200,594 إجمالى القيمة الدفترية

 (27,253,765) -- -- (27,253,765) خسائر اإلضمحالليخصم مخصص 

 12,484,946,829 -- -- 12,484,946,829 القيمة الدفترية
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 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة الثانيةالمرحلة  المرحلة األولى أذون الخزانة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 7,781,477,535 -- -- 7,781,477,535 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 7,781,477,535 -- -- 7,781,477,535 إجمالى القيمة الدفترية

 (9,609,636) -- -- (9,609,636) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 7,771,867,899 -- -- 7,771,867,899 القيمة الدفترية

 
 

 2021مارس  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت لألفراد

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 3,250,437,911 18,191,962 78,578,542 3,153,667,407 ديون جيدة

 3,845,242,310 -- -- 3,845,242,310  المتابعة العادية

 228,961,044 -- 228,961,044 -- متابعة خاصة

 266,470,525 266,470,525 -- -- ديون غير منتظمة

 7,591,111,790 284,662,487 307,539,586 6,998,909,717 إجمالى القيمة الدفترية

 (272,965,494) (182,008,616) (47,593,907) (43,362,971) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 7,318,146,296 102,653,871 259,945,679 6,955,546,746 القيمة الدفترية

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت لألفراد

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 2,821,435,559 8,914,338 61,327,037 2,751,194,184 ديون جيدة

 3,628,638,389 -- -- 3,628,638,389  المتابعة العادية

 146,229,692 -- 146,229,692 -- متابعة خاصة

 116,453,048 116,453,048 -- -- غير منتظمةديون 

 6,712,756,688 125,367,386 207,556,729 6,379,832,573 إجمالى القيمة الدفترية

 (170,703,383) (68,632,024) (30,582,649) (71,488,710) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 6,542,053,305 56,735,362 176,974,080 6,308,343,863 القيمة الدفترية

 
 
 
 
 



 المجمعة القوائم المالية

 
 2021مارس  31فى   المالية المنتهيةالفترة عن الدورية  المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 23 - 
 

 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3
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 2021مارس  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت للمؤسسات

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 4,900,844,287 8,099 4,745 4,900,831,443 ديون جيدة

 9,978,305,245 -- 118,111,846 9,860,193,399  المتابعة العادية

 1,720,158,614 9,291,853 1,226,135,191 484,731,570 متابعة خاصة

 1,040,340,330 1,040,340,330 -- -- ديون غير منتظمة

 17,639,648,476 1,049,640,282 1,344,251,782 15,245,756,412 إجمالى القيمة الدفترية

 (1,459,363,004) (961,613,449) (332,662,218) (165,087,337) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 16,180,285,472 88,026,833 1,011,589,564 15,080,669,075 القيمة الدفترية

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت للمؤسسات

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 5,279,210,760 181,529 9,721 5,279,019,510 ديون جيدة

 9,747,203,571 -- 415,184,175 9,332,019,396  المتابعة العادية

 1,385,561,446 -- 938,799,139 446,762,307 متابعة خاصة

 1,044,745,009 1,044,745,009 -- -- ديون غير منتظمة

 17,456,720,786 1,044,926,538 1,353,993,035 15,057,801,213 إجمالى القيمة الدفترية

 (1,320,809,996) (892,646,709) (348,555,300) (79,607,987) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 16,135,910,790 152,279,829 1,005,437,735 14,978,193,226 الدفتريةالقيمة 

 
 

 2021مارس  31

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل األخر

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 16,147,024,251 -- -- 16,147,024,251 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 16,147,024,251 -- -- 16,147,024,251 إجمالى القيمة الدفترية

 (38,167,190) -- -- (38,167,190) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 16,108,857,061 -- -- 16,108,857,061 القيمة الدفترية
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 2020ديسمبر  31

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل األخر

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 14,950,375,221 -- -- 14,950,375,221 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 14,950,375,221 -- -- 14,950,375,221 إجمالى القيمة الدفترية

 (37,432,005) -- -- (37,432,005) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 14,912,943,216 -- -- 14,912,943,216 القيمة الدفترية

 
 

 2021مارس  31

 أدوات دين بالتكلفة المستهلكة
 

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     اإلئتماندرجة 

 5,585,802,605 -- -- 5,585,802,605 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 5,585,802,605 -- -- 5,585,802,605 إجمالى القيمة الدفترية

 (12,745,748) -- -- (12,745,748) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 5,573,056,857 -- -- 5,573,056,857 القيمة الدفترية

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 5,675,951,821 -- -- 5,675,951,821 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 5,675,951,821 -- -- 5,675,951,821 إجمالى القيمة الدفترية

 (13,030,538) -- -- (13,030,538) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 5,662,921,283 -- -- 5,662,921,283 القيمة الدفترية
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 نتيجة لهذه العوامل:الفترة بين بداية ونهاية   ECLيوضح الجدول التالي التغيرات في الخسائر األئتمانية المتوقعة 

 2021مارس  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أرصدة لدى البنوك

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 2,062,027 -- -- 2,062,027 2021يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 73,185 -- -- 73,185 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 -- -- -- -- أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثانية

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة 
 اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

-- -- -- -- 

 -- -- -- -- تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

 (3,199) -- -- (3,199) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 2,132,013 -- -- 2,132,013 الماليةالفترة االرصيد فى أخر 

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أرصدة لدى البنوك

 الحياةمدى  مدى الحياة شهر 12

 1,702,204 -- -- 1,702,204 2020يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 386,164 -- -- 386,164 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 -- -- -- -- أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثانية

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

-- -- -- -- 

 -- -- -- -- تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

 (26,341) -- -- (26,341) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 2,062,027 -- -- 2,062,027 الماليةالفترة االرصيد فى أخر 
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 2021مارس  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أذون الخزانة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 9,609,636 -- -- 9,609,636 2021يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 17,763,382 -- -- 17,763,382 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 -- -- -- -- أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- -- -- المرحلة الثانيةالمحول إلى 

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

-- -- -- -- 

 -- -- -- -- تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

 (119,253) -- -- (119,253) عمالت أجنبيةفروق ترجمة 

 27,253,765 -- -- 27,253,765 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أذون الخزانة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 10,018,560 -- -- 10,018,560 2020يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 -- -- -- -- أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 (533,084) -- -- (533,084) أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثانية

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

-- -- -- -- 

 -- -- -- -- تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

 124,160 -- -- 124,160 فروق ترجمة عمالت أجنبية

 9,609,636 -- -- 9,609,636 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 
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 2021مارس  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت لألفراد

 الحياةمدى  مدى الحياة شهر 12

 170,703,383 68,632,024 30,582,649 71,488,710 2021يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 12,063,974 87,141 931,253 11,045,580 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 (6,450,431) (1,491,026) (1,683,327) (3,276,078) أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- (12,675) (275,466) 288,141 المرحلة األولىالمحول إلى 

 -- (365,475) 35,629,984 (35,264,509) المحول إلى المرحلة الثانية

 -- 103,778,791 (24,644,962) (79,133,829) المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 
 لإلخفاقحالة اإلخفاق و الرصيد المعرض 

78,215,065 7,053,771 10,537,935 95,806,771 

 -- -- -- -- تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

 842,264 842,264 -- -- متحصالت من ديون سبق اعدامها

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

 (467) (363) 5 (109) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 272,965,494 182,008,616 47,593,907 43,362,971 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت لألفراد

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 88,553,807 43,957,408 11,162,953 33,433,446 2020يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 42,691,734 5,814,274 4,750,576 32,126,884 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 (5,502,688) (1,288,801) (1,657,315) (2,556,572) أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- (4,672,851) (10,189,837) 14,862,688 المحول إلى المرحلة األولى

 -- (6,906,011) 18,809,996 (11,903,985) الثانيةالمحول إلى المرحلة 

 -- 9,364,568 (6,275,744) (3,088,824) المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

8,701,221 13,982,020 18,610,012 41,293,253 

 -- -- -- -- ومنهجية النموذجتغييرات على افتراضات 

 3,758,401 3,758,401 -- -- متحصالت من ديون سبق اعدامها

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

 (91,124) (4,976) -- (86,148) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 170,703,383 68,632,024 30,582,649 71,488,710 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 
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 2021مارس  31  

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت للشركات

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 1,320,809,996 892,646,709 348,555,300 79,607,987 2021يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 1,700,730 140 886,538 814,052 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 (2,305,777) (1,618,085) (160,575) (527,117) أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- (3,758,587) 3,758,587 المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- 740,201 (740,201) المحول إلى المرحلة الثانية

 -- 9,223,115 (9,223,115) -- المحول إلى المرحلة الثالثة

 التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

82,237,596 (4,365,062) 62,226,692 140,099,226 

 -- -- -- -- ومنهجية النموذجتغييرات على افتراضات 

 -- -- -- -- متحصالت من ديون سبق اعدامها

 -- -- -- -- محول من مخصصات أخرى

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

 (941,171) (865,122) (12,482) (63,567) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 1,459,363,004 961,613,449 332,662,218 165,087,337 الماليةالفترة االرصيد فى أخر 

 
 

 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت للشركات

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 1,033,580,000 587,081,368 325,876,720 120,621,912 2020يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 2,120,559 124,088 157,434 1,839,037 جديدة مشتراه أومصدرةأصول مالية 

 (20,961,852) (8,270,690) (12,458,045) (233,117) أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- (107,394,426) 107,394,426 المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- 207,250,974 (207,250,974) المحول إلى المرحلة الثانية

 -- 57,906,716 (55,521,119) (2,385,597) المحول إلى المرحلة الثالثة

 التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

58,567,059 (7,382,671) 291,507,218 342,691,606 

 -- -- -- -- متحصالت من ديون سبق إعدامها

 -- -- -- -- افتراضات ومنهجية النموذجتغييرات على 

 -- -- -- -- محول من مخصصات أخرى

 (23,519,534) (23,519,534) -- -- السنةاإلعدام خالل 

 (13,100,783) (12,182,457) (1,973,567) 1,055,241 فروق ترجمة عمالت أجنبية

 1,320,809,996 892,646,709 348,555,300 79,607,987 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 
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  2020مارس  31

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل األخر

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 37,432,005 -- -- 37,432,005 2021يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 1,002,303 -- -- 1,002,303 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 -- -- -- -- أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- -- -- المرحلة الثانيةالمحول إلى 

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

-- -- -- -- 

 -- -- -- -- تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

 (267,118) -- -- (267,118) عمالت أجنبيةفروق ترجمة 

 38,167,190 -- -- 38,167,190 المالية الفترة الرصيد فى أخر

 
 2020ديسمبر  31

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل األخر

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 19,084,904 -- -- 19,084,904 2020يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 18,504,242 -- -- 18,504,242 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 -- -- -- -- أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثانية

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

-- -- -- -- 

 -- -- -- -- تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

 (157,141) -- -- (157,141) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 37,432,005 -- -- 37,432,005 الماليةالفترة الرصيد فى أخر ا
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 2021مارس  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 13,030,538 -- -- 13,030,538 2021يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 -- -- -- -- أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 )207,778( -- -- )207,778( أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثانية

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

-- -- -- -- 

 -- -- -- -- تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

 (77,012) -- -- (77,012) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 12,745,748 -- -- 12,745,748 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 9,613,793 -- -- 9,613,793 2020يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 3,477,180 -- -- 3,477,180 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 -- -- -- -- أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثانية

 -- -- -- -- إلى المرحلة الثالثةالمحول 

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

-- -- -- -- 

 -- -- -- -- تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

 (60,435) -- -- (60,435) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 13,030,538 -- -- 13,030,538 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 
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وذلك بدون األخذ في االعتبار أية ضرررمانات. بالنسررربة لبنود  2020ديسرررمبر  31ر 2021مارس  31أقصرررى حد يمكن التعرض له في  ةول السرررابقامثل الجدت
 الميزانيةر تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القيمة الدفترية التي تم عرضها في الميزانية.

 من الحد األقصررى المعرض لخطر االئتمان  %36.67فإن البنود المعرضررة لخطر االئتمان في قائمة المركز المالى ب الخاص وكما هو مبين بالجدول السابق
في  %49.21مقابل  %49.76ر بينما  تمثل االسرررتثمارات في أدوات دين 2020ديسرررمبر  31في  %41.89ناتج عن قروض والتسرررهيالت للعمالء مقابل 

 .2020ديسمبر  31

الئتمان الناتج عن كل من محفظة القروض والتسهيالت وأدوات الدين وتثق اإلدارة في قدرتها على االستمرار في السيطرة واإلبقاء على الحد األدنى لخطر ا
 بناء على ما يلي:

 .2020ديسمبر  31في  %94.20من محفظة القروض والتسهيالت مصنفة في أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي مقابل  92.81% -

 .2020ديسمبر  31 فى %86.77من محفظة القروض والتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحالل مقابل  86.46% -

 .2021مارس  31الفنرة المالية المنتهية في قام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عند منح قروض وتسهيالت خالل  -

 .2020ديسمبر  31في  %98.50مقابل  تمثل أدوات دين على الحكومة المصريةمن االستثمارات في أدوات دين وأذون خزانة  99.04% -
 
 قروض وتسهيالت 6/أ - 3

 فيما يلى أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة االئتمانية:
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

 قروض وتسهيالت للعمالء قروض وتسهيالت للعمالء 

 جنية مصري جنية مصري 

 20,972,921,376 21,813,442,155 متأخرات أو اضمحاللال يوجد عليها 

 2,070,910,445 2,226,665,007 متأخرات ليست محل إضمحالل

 1,125,645,653 1,190,653,104 محل إضمحالل

 24,169,477,474 25,230,760,266 االجمـــــالى

 (1,492,604,892) (1,733,420,034) يخصم مخصص خسائر االضمحالل والعوائد المجنبة

 22,676,872,582 23,497,340,232 االجمـــــالى

 
 .2020ديسمبر  31مقارنة برصيد المحفظة فى  %4بنسبة  2021مارس  31محفظة القروض والتسهيالت للعمالء فى  زيادة -

 .( معلومات اضافية عن مخصص خسائر االضمحالل عن القروض والتسهيالت للعمالء17يتضمن إيضاح رقم ) -

داخلي لويتم تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والتسهيالت التي ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل وذلك بالرجوع الى التقييم ا -
 المستخدم بواسطة البنك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجمعة القوائم المالية

 
 2021مارس  31فى   المالية المنتهيةالفترة عن الدورية  المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 32 - 
 

 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 تابع -خطر االئتمان  أ - 3

 تابع -قروض وتسهيالت  6/أ - 3

 )بالصافى( عمالءللالقروض والتسهيالت 

 2021مارس  31 

إجمالى القروض والتسهيالت  اتـــــمؤسس رادـــــأف 
 قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة قروض عقارية قروض شخصية بطاقات ائتمان حسابات جارية مدينة  عمالءلل

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري مصريجنية  جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 8,090,062,631 3,565,096,777 963,392,158 316,144,890 -- 3,130,455,070 33,853,860 81,119,876 جيدة

 13,717,489,904 2,985,452,590 6,073,325,379 854,606,195 259,032,625 3,508,097,588 36,969,689 5,838 المتابعة العادية

 1,520,600,394 273,681,334 551,704,748 513,222,511 14,859,578 164,028,951 3,099,894 3,378 المتابعة الخاصة

 169,187,303 18,488,083 3,703,048 60,479,039 9,637,720 73,742,474 2,092,569 1,044,370 غير منتظمة

 23,497,340,232 6,842,718,784 7,592,125,333 1,744,452,635 283,529,923 6,876,324,083 76,016,012 82,173,462 االجمـــــالى

 
 وفقاً للتصنيف الداخلى للبنك يتم إعتبار القروض )المنتظمة( الممنوحة لألفراد ضمن عمالء ديون متابعة عادية. -

 

 2020ديسمبر  31 

 إجمالى القروض والتسهيالت مؤسســـــات أفـــــراد 
 قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة قروض عقارية قروض شخصية بطاقات ائتمان حسابات جارية مدينة  للعمالء

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 8,092,531,489 3,752,577,593 854,609,854 670,863,002 -- 2,688,936,715 36,001,655 89,542,670 جيدة

 13,268,302,172 2,941,335,241 5,757,560,535 1,008,580,601 253,724,499 3,267,383,060 39,697,428 20,808 المتابعة العادية

 1,116,461,503 275,337,985 426,086,154 296,561,363 12,279,294 104,090,438 2,104,016 2,253 المتابعة الخاصة

 199,577,418 18,504,652 60,637,033 72,268,080 8,367,321 38,258,485 1,342,429 199,418 غير منتظمة

 22,676,872,582 6,987,755,471 7,098,893,576 2,048,273,046 274,371,114 6,098,668,698 79,145,528 89,765,149 االجمـــــالى
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 قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل

سهيالت التى توجد عليها متأخرات حتى  يوما ولكنها ليست محل اضمحالل ر إال إذا توافرت معلومات أخرى تفيد عكس ذلك. وتتمثل  90هى القروض والت
 القروض والتسهيالت للعمالء التى يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلى:

 

 2021مارس  31 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية بطاقات أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 849,155,305 84,522 847,258,371 1,812,412 يوماً  30متأخرات حتى 

 202,425,324 36,460 200,898,326 1,490,538 يوماً  60الى  30متأخرات من 

 81,658,998 12,153,772 67,982,832 1,522,394 يوماً  90الى  60متأخرات من 

 1,133,239,627 12,274,754 1,116,139,529 4,825,344 االجمـــــالى

 

 2021 مارس 31 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 254,964,772 -- 254,964,772 -- يوماً  30متأخرات حتى 

 128,175,614 -- 42,524,374 85,651,240 يوماً  60الى  30متأخرات من 

 710,284,994 393,385,642 189,587,285 127,312,067 يوماً  90الى  60متأخرات من 

 1,093,425,380 393,385,642 487,076,431 212,963,307 االجمـــــالى

 
 

 2020ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية بطاقات أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 760,373,893 68,699 757,314,876 2,990,318 يوماً  30متأخرات حتى 

 296,668,987 58,114 293,208,652 3,402,221 يوماً  60الى  30متأخرات من 

 121,050,828 12,109,938 108,043,245 897,645 يوماً  90الى  60متأخرات من 

 1,178,093,708 12,236,751 1,158,566,773 7,290,184 االجمـــــالى

 

 2020ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 113,876,842 91,569,395 18,188,067 4,119,380 يوماً  30متأخرات حتى 

 6,221,155 -- 6,221,155 -- يوماً  60الى  30متأخرات من 

 772,718,740 415,463,305 230,892,314 126,363,121 يوماً  90الى  60من متأخرات 

 892,816,737 507,032,700 255,301,536 130,482,501 االجمـــــالى
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 قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة

 وتسهيالت للعمالءقروض 
 جنيه مصري في 1,125,645,653 ار التدفقات النقدية من الضماناتبلغ رصيد القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتب

 .جنيه مصري  885,290,583مقابل  2021مارس  31

بصفة منفردة متضمناً القيمة العادلة للضمانات التي حصل عليها البنك في مقابل تلك وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل 
 القروض:

 االجمـــــالى  مؤسســـــات أفـــــراد 

حسابات جارية  
 مدينة

قروض  قروض شخصية بطاقات
 عقارية

حسابات جارية 
 مدينة

 قروض مشتركة قروض مباشرة

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري مصري جنية جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

         

بصفة  قروض محل اضمحالل
 2020 مارس 31منفردة 

3,132 5,457,353 144,806,866 45,422 170,700,874 555,457,457 314,182,000 1,190,653,104 

         

بصفة  اضمحالل قروض محل
 2020ديسمبر  31منفردة 

2,138 1,699,264 79,177,668 21,574 169,176,590 560,926,419 314,642,000 1,125,645,653 

 
 قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها

كلة على مؤشرات الهيتتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السدادر وتنفيذ برامج اإلدارة الجبريةر وتعديل وتأجيل السداد وتعتمد سياسات تطبيق إعادة 
 للمراجعة المسرتمرة. ومن أو معايير تشرير الى أن هناك احتماالت عاليه السرتمرار السرداد وذلك بناء على الحكم الشرخصري لإلدارة. وتخضرع تلك السرياسرات

الف  792,073المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة األجلر خاصررة قروض تمويل العمالء. وقد بلغت القروض التي تم إعادة التفاوض بشررأنها 
 .2020ديسمبر  31الف جنيه مصري في   1,325,962جنيه مصري مقابل 

 
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 الف جنية مصري  جنية مصريالف  

    قروض وتسهيالت للعمالء

    مؤسسات

 287,857  287,170 حسابات جارية مدينة -

 504,216  482,957 قروض مباشرة -

 792,073  770,127 االجمـــــالى

 

 ىالخزانة واألوراق الحكومية األخرادوات دين وأذون  7/أ - 3

رد أند الماليةر بناء على تقييم سرررررررتاند الفترةيمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى وفقاً لوكاالت التقييم في أخر 
 بورز وما يعادله.

 االجمـــــالى استثمارات في أوراق مالية أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 AA+ -- 337,396,083 337,396,083الي  Aمن 

B 34,630,297,005 -- 34,630,297,005 

 34,967,693,088 337,396,083 34,630,297,005 االجمـــــالى
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 خطر السوق ب - 3

التدفقات النقدية المسررررتقبلية الناتجة عن التغير في أسررررعار السرررروق. وينتج خطر السرررروق عن المراكز يتعرض البنك لخطر السرررروق المتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو 
الت الحسرراسررية لمعدالمفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية ر حيث أن كل منها معرض للتحركات العامة والخاصررة في السرروق والتغيرات في مسررتوى 

ت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية. ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الى محافظ للمتاجرة أو لغير السوق أو لألسعار مثل معدال
 غرض المتاجرة.

لتقارير لين. ويتم رفع اوتتركز إدارة مخاطر السررررروق الناتجة عن أنشرررررطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة المخاطر بالبنك ويتم متابعتها عن طريق فريقين منفصررررر
بنك مباشررررة مع الدورية عن مخاطر السررروق الى مجلس اإلدارة ورؤسررراء وحدات النشررراط بصرررفة دورية. وتتضرررمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن تعامل ال

ول وااللتزامات المتعلقة بمعامالت التجزئة. وتتضرمن هذه العمالء أو مع السروق ر أما المحافظ لغير غرض المتاجرة فتنشرأ بصرفة أسراسرية من إدارة سرعر العائد لألصر
 ة للبيع.المحافظ مخاطر العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المتاح

 أساليب قياس خطر السوق 1/ب - 3

اسررررتراتيجيات التغطية. وكذلك الدخول في عقود مبادلة سررررعر العائد وذلك لموازنة الخطر المصرررراحب كجزء من إدارة خطر السرررروقر يقوم البنك بالعديد من 
طر يطرة على خألدوات الدين والقروض طويلة األجل ذات العائد الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة. وفيما يلي أهم وسررررررائل القياس المسررررررتخدمة للسرررررر

 : السوق

 Stress Testing اختبارات الضغوط 

النشاط  متعطي اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل حاد. ويتم تصميم اختبارات الضغوط بما يالء
وعة خطرر حيث يتم تطبيق مجمباسررتخدام تحليالت نمطية لسرريناريوهات محددة. وتتضررمن اختبارات الضررغوط التي يقوم بها البنك ر اختبار ضررغط عوامل ال

من ضررمن التحركات الحادة على كل فئة خطر واختبار ضررغوط األسررواق النامية ر حيث تخضررع األسررواق النامية لتحركات حادة واختبار ضررغوط خاصررة ر تت
عمالت. وتقوم اإلدارة العليا ومجلس أحداث محتملة مؤثرة على مراكز أو مناطق معينةر مثل ما قد ينتج في منطقة ما بسررررررربب تحرير القيود على إحدى ال

 اإلدارة بمراجعة نتائج اختبارات الضغوط.
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 تابع -خطر السوق  ب - 3

 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 2/ب - 3

 لعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية اليوم وكذلكيتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية. وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود ل
 المالية.الفترة مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية في نهاية  خالل اليوم التي يتم مراقبتها لحظياً. ويلخص الجدول التالي

 لية موزعة بالعمالت المكونة لها:ويتضمن الجدول التالي القيمة الدفترية لألدوات الما

 مصريالقيمة ألقرب معادل جنيه 

 االجمـــــالى عمالت اخرى يورو جنيه أسترلينى دوالر أمريكى جنية مصري 

       2021مارس  31األصول المالية فى 

 5,928,981,209 35,921,016 39,685,348 2,062,106 154,763,131 5,696,549,608 نقدية و أرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 7,274,555,873 7,406,890 1,207,501,856 9,940,347 2,045,915,201 4,003,791,578 أرصدة لدى البنوك

 15,448,773,355 -- 342,905,979 -- 2,937,770,061 12,168,097,315 الخزانةأذون 

 23,497,340,232 6,086 13,665,867 15,009 4,044,958,976 19,438,694,293 قروض وتسهيالت للعمالء

       استثمارات مالية

 3,253,996 -- -- -- -- 3,253,996 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر -

 16,221,353,563 -- 441,587,501 -- 2,718,099,420 13,061,666,643 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر -

 5,573,056,857 -- 112,685,801 -- 1,108,945,814 4,351,425,243 بالتكلفة المستهلكة -

 73,947,315,085 43,333,992 2,158,032,353 12,017,462 13,010,452,603 58,723,478,675 إجمالى األصول المالية

       2021مارس  31االلتزامات المالية فى 

 2,028,769,201 4,041 1,223,125,161 10,813,350 294,826,650 500,000,000 أرصدة مستحقة للبنوك

 67,073,509,581 17,500,143 799,354,470 135,404,051 10,771,959,806 55,349,291,112 ودائع العمالء

 1,900,413,571 -- -- -- 1,099,637,000 800,776,571 ودائع مساندة / قروض أخرى

 71,002,692,353 17,504,184 2,022,479,631 146,217,401 12,166,423,455 56,650,067,682 إجمالى االلتزامات المالية

 2,944,622,732 25,829,809 135,552,722 134,199,939- 844,029,147 2,073,410,992 2021مارس  31صافى المركز المالى فى 

       

       2020ديسمبر  31األصول وااللتزامات المالية فى 

 68,040,251,667 75,918,225 1,339,898,330 5,914,777 13,351,328,463 53,267,191,872 إجمالى األصول المالية

 64,789,372,098 26,178,358 1,143,982,474 110,485,543 12,477,267,136 51,031,458,587 االلتزامات الماليةإجمالى 

 3,250,879,569 49,739,867 195,915,857 (104,570,766) 874,061,327 2,235,733,285 2020ديسمبر  31صافى المركز المالى فى 
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 خطر سعر العائد 3/ب - 3

ألداة ر وخطر دفقات النقدية المسررتقبلية ألداة مالية بسرربب التغيرات في سررعر عائد ايتعرض البنك آلثار التقلبات في مسررتويات أسررعار العائد السررائدة في السرروق وهو خطر التدفقات النقدية لسررعر العائد المتمثل في تذبذب الت
وم يجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح في حالة حدوث تحركات غير متوقعة. ويقالقيمة العادلة لسررعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسررعار العائد في السرروق ر وقد يزيد هامش العائد نت

 سعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك ويتم مراقبة ذلك يوميا.مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى االختالف في إعادة ت

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

 
من شهر وحتى ثالث أكثر  حتى شهر واحد

 شهور
وحتى  أكثر من ثالث شهور

 سنة
أكثر من سنة وحتى خمس 

 سنوات
 االجمـــــالى أكثر من خمس سنوات

       2021مارس  31األصول المالية فى 

 4,755,732,655 -- -- -- 1,211,458,961 3,544,273,694  أرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 2,560,477,906 -- -- -- 64,883,777 2,495,594,129 أرصدة لدى البنوك

 16,853,166,835 -- -- 15,179,911,687 946,658,790 726,596,357 أذون الخزانة

 29,021,860,274 2,699,283,078 22,541,424,925 3,117,682,615 193,717,922 469,751,734 سندات وأدوات مالية أخرى 

 27,490,239,250 1,044,386,726 3,801,839,009 2,175,687,760 772,769,295 19,695,556,461  المنتظمةاالئتمانية قروض وتسهيالت 

 316,929,537 316,929,537 -- -- -- -- صافى القروض غير منتظمة

 5,000,000 -- -- -- 5,000,000 -- أصول أخرى 

 81,003,406,457 4,060,599,341 26,343,263,934 20,473,282,062 3,194,488,744 26,931,772,376 إجمالى األصول المالية

       2021مارس  31االلتزامات المالية فى 

 2,076,029,371 -- -- -- -- 2,076,029,371 أرصدة مستحقة للبنوك

 21,629,898,555 -- 5,852,716,178 4,079,506,185 1,359,835,395 10,337,840,797 تحت الطلب ودائع العمالء

 1,724,621,947 -- 603,263,251 362,050,411 120,683,470 638,624,815 ودائع التوفير

 35,504,808,853 429,303 8,785,361,499 12,478,391,215 2,366,564,641 11,874,062,195 ودائع الجل وبأخطار

 11,793,677,543 15,629,870 7,956,770,053 718,600,705 190,861,396 2,911,815,519 شهادات ادخار

 1,982,267,790 941,664,511 181,705,755 37,167,086 821,730,438 -- قروض طويلة االجل

 74,711,304,059 957,723,684 23,379,816,736 17,675,715,602 4,859,675,340 27,838,372,697 إجمالى االلتزامات المالية

 6,292,102,398 3,102,875,657  2,963,447,198   2,797,566,460  (1,665,186,596)  (906,600,321)  2021مارس  31صافى المركز المالى فى 

       2020ديسمبر  31األصول وااللتزامات المالية فى 

 73,571,038,733 4,104,795,632 26,289,598,936 14,153,037,235 8,543,114,947 20,480,491,983 إجمالى األصول المالية

 70,522,263,631 1,524,659,958 15,926,263,707 15,498,689,897 10,905,965,491 26,666,684,578 إجمالى االلتزامات المالية

 3,048,775,102  2,580,135,674  10,363,335,229 (1,345,652,662) (2,362,850,544) (6,186,192,595) فجوة إعادة تسعير العائد
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 خطر السيولة ج - 3

كن أن ينتج عن سررحبها. ويمخطر السرريولة هو خطر تعرض البنك لصررعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االسررتحقاق واسررتبدال المبالغ التي يتم 
 اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات اإلقراض.ذلك 

 إدارة مخاطر السيولة

 : تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة المخاطر البنك ما يلي

من إمكانية الوفاء بكافة المتطلبات. ويتضمن ذلك إحالل األموال عند استحقاقها أو عند يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد  -
 إقراضها للعمالء. ويتواجد البنك في أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف.

 متوقعة في التدفقات النقدية. االحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق التي من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية اضطرابات غير -
 مراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصري. -
 إدارة التركز وبيان استحقاقات القروض. -

ة لتلك الفترات الرئيسرررية إلدارة السررريولة. وتتمثل نقطة البدايوألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسررربوع والشرررهر التالير وهي 
 .التوقعات في تحليل االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية

ستخدم من ارتباطات القروضر ومدى استخدام تسهيالت وتقوم إدارة المخاطر أيضاً بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجلر ومستوى ونوع الجزء غير الم
 الحسابات الجارية المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية.
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 تابع -خطر السيولة  ج - 3

 منهج التمويل

 فريق منفصل بالبنك بهدف توفير تنوع واسع في العمالتر والمناطق الجغرافيةر والمصادرر والمنتجات واآلجال.يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق 
 

أكثر من شهر وحتى ثالث  حتى شهر واحد 
 شهور

 أكثر من ثالث شهور
 وحتى سنة

أكثر من سنة وحتى 
 خمس سنوات

 االجمـــــالى أكثر من خمس سنوات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري مصريجنية  جنية مصري جنية مصري 

       2021مارس  31االلتزامات المالية فى 

 2,028,769,201 -- -- -- -- 2,028,769,201 أرصدة مستحقة للبنوك

 67,073,509,581 8,086,514,164 21,319,483,213 21,208,435,325 4,751,007,899 11,708,068,980 ودائع العمالء

 1,900,413,571 1,899,637,000 517,714 129,429 129,428 -- ودائع مساندةقروض أخرى / 

 71,002,692,353 9,986,151,164 21,320,000,927 21,208,564,754 4,751,137,327 13,736,838,181 إجمالى االلتزامات المالية

 60,996,554,244 1,783,369,486 12,386,860,915 18,066,231,041 6,655,930,562 22,104,162,239 إجمالى األصول المالية

       

       2020ديسمبر  31االلتزامات المالية فى 

 2,690,925,050 -- -- -- -- 2,690,925,050 أرصدة مستحقة للبنوك

 60,156,978,941 7,340,478,565 15,596,168,259 14,843,232,545 8,030,897,923 14,346,201,649 ودائع العمالء

 1,941,468,107 1,940,577,250 517,714 258,857 114,286 -- قروض أخرى

 64,789,372,098 9,281,055,815 15,596,685,973 14,843,491,402 8,031,012,209 17,037,126,699 إجمالى االلتزامات المالية

 67,902,997,132 7,780,610,136 13,104,813,362 9,349,541,167 8,887,449,215 28,780,583,252 إجمالى األصول المالية

 
سررهيالت والتواألرصرردة لدى البنوكر وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرىر والقروض  تتضررمن األصررول المتاحة لمقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات المتعلقة بالقروض كل من النقديةر واألرصرردة لدى البنوك المركزيةر

ك هناك رهن لبعض أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى لضرررمان للبنوك والعمالء. ويتم مد أجل نسررربة من القروض للعمالء التي تسرررتحق السرررداد خالل سرررنة وذلك خالل النشررراط العادي للبنك. باإلضرررافة الى ذل
 قات النقدية غير المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخرى.االلتزامات. وللبنك القدرة على مقابلة صافي التدف
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 العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي لم يتم عرضها في ميزانية البنك بالقيمة العادلة: يلخص الجدول التالي القيمة الحالية والقيمة
 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

     األصول مالية

 2,694,548,261 7,274,555,873 2,694,548,261 7,274,555,873 أرصدة لدى البنوك

     قروض وتسهيالت للعمالء

     أفـــــراد -أ

 89,765,149 82,173,462 89,765,149 82,173,462 حسابات جارية مدينة -

 79,145,528 76,016,012 79,145,528 76,016,012 بطاقات ائتمان -

 6,098,668,698 6,876,324,083 6,098,668,698 6,876,324,083 قروض شخصية -

 274,371,114 283,529,923 274,371,114 283,529,923 قروض عقارية -

     مؤسســـــات -ب

 2,048,273,046 1,744,452,635 2,048,273,046 1,744,452,635 حسابات جارية مدينة -

 7,098,893,576 7,592,125,333 7,098,893,576 7,592,125,333 قروض مباشرة -

 6,987,755,471 6,842,718,784 6,987,755,471 6,842,718,784 قروض مشتركة -

     استثمارات مالية

 119,495,714 112,496,501 119,495,714 112,496,501 بالتكلفة –أدوات ملكية 

 5,984,862,572 5,820,801,599 5,662,921,283 5,573,056,857 بالتكلفة المستهلكة

     االلتزامات مالية

 2,690,925,050 2,028,769,201 2,690,925,050 2,028,769,201 أرصدة مستحقة للبنوك

     ودائع العمالء

 43,883,994,727 49,803,279,257 43,883,994,727 49,803,279,257 ودائع مؤسسات

 16,272,984,214 17,378,205,792 16,272,984,214 17,378,205,792 ودائع أفراد

  1,941,468,107 1,900,413,571  1,941,468,107 1,900,413,571 قروض أخرى / ودائع مساندة

 
 

 أرصدة لدى البنوك
ناء على المتوقعة للودائع التي تحمل عائد متغير ب تمثل القيمة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها. ويتم تقدير القيمة العادلة

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

 قروض وتسهيالت للبنوك
لقيمة العادلة المتوقعة للقروض والتسرررررهيالت القيمة المخصرررررومة للتدفقات تتمثل القروض والتسرررررهيالت للبنوك في قروض غير الودائع لدى البنوك. وتمثل ا

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

 قروض وتسهيالت للعمالء
صررص خسررائر االضررمحالل. وتمثل القيمة العادلة المتوقعة للقروض والتسررهيالت القيمة المخصررومة يتم إثبات القروض والتسررهيالت بالصررافي بعد خصررم مخ

 دلة.اللتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها. ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق لتحديد القيمة الع
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 استثمارات في أوراق مالية
سابق تتضمن فقط األصول التي تحمل عائد المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقر حيث يتم تقييم األ المتاحة صول االستثمارات في أوراق مالية في الجدول ال

لألصررررررول المالية  يمة العادلةللبيع بالقيمة العادلة فيما عدا أدوات حقوق الملكية التي لم يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة بدرجة موثوق بها. ويتم تحديد الق
مة . وإذا لم تتوفر هذه البياناتر يتم تقدير القيالمحتفظ بها حتى تاريخ االسررتحقاق بناء على أسررعار السرروق أو األسررعار التي تم الحصررول عليها من السررماسرررة

 .العادلة باستخدام أسعار األسواق المالية لألوراق المالية المتداولة ذات خصائص ائتمان وتاريخ استحقاق ومعدالت مشابهه

 المستحق لبنوك أخرى وللعمالء
 .تتضمن ودائع ال تحمل عائدر المبلغ الذي سيتم دفعه عند الطلب تمثل القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محددر التي

ة باسررررتخدام صررررومويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت والقروض األخرى غير المتداولة في سرررروق نشررررطة بناء على التدفقات النقدية المخ
 سعر العائد على الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابه.

 أدوات دين مصدرة
ج مرة اسررتخدام نموذيتم حسرراب إجمالي القيمة العادلة بناء على أسررعار األسررواق المالية السررارية. وبالنسرربة لألوراق التي ال يوجد لها أسررواق نشررطةر يتم أول 

 .التدفقات النقدية المخصومة بناء على المعدل الحالي الذي يناسب المدة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

  دارة رأس المالإ
 :تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المالر الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية فيما يلي

 االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية. -

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

 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط. -

طة ومياً بواسرريتم مراجعة كفاية رأس المال واسررتخدامات رأس المال وفقاً لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك المركزي المصررري في جمهورية مصررر العربية( ي
لى ع نكر من خالل نماذج تعتمد على إرشرررادات لجنة بازل للرقابة المصررررفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعات لدى البنك المركزي المصرررريإدارة الب

 .أساس ربع سنوي
 : ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي

 .در والمدفوعمليون جنيه مصري حداً أدنى لرأس المال المص 500االحتفاظ بمبلغ  -

 .%11.875االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن  -

 2012ديسمبر  18طبقاً للضوابط الجديدة الصادرة بتاريخ 
 : يتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين

 :األولىالشريحة 
 . تتكون الشريحة األولي من جزئين وهما رأس المال المستمر ورأس المال األساسي اإلضافي

 :الشريحة الثانية
 :وهي رأس المال المساندر ويتكون مما يلي

 . من قيمة احتياطى فروق ترجمة العمالت االجنبية الموجبة% 45 -

 . من قيمة االحتياطى الخاص% 45 -

 .(القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية )اذا كان موجبامن الزيادة فى % 45 -

 .من قيمة رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع% 45 -

 .من الزيادة فى القيمه العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق% 45 -

 .من الزيادة فى القيمه العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة% 45 -

 . االدوات المالية المختلطة -

 . من قيمتها لكل سنة من السنوات الخمسة االخيرة من اجلها %20القروض )الودائع( المساندة مع استهالك  -

من إجمالي المخاطر االئتمانية  %1.25ت وااللتزامات العرضررررية المنتظمة )يجب إال يزيد عن مخصررررص خسررررائر االضررررمحالل للقروض والتسررررهيال -
ة يلألصول وااللتزامات العرضية المنتظمة المرجحة بأوزان المخاطرر كما يتعين أن يكون مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت االئتمان

 (.االلتزامات المكون من أجلها المخصص وااللتزامات العرضية غير المنتظمة كاف لمواجهة

 .من الشريحة الثانية %50من الشريحة األولي و %50استبعادات  -

 .ما يخص قيمة األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون باحتياطي المخاطر البنكية العام- -

 .من الشريحة األولي بعد االستبعادات %50المساندة عن وعند حساب إجمالي بسط معيار كفاية رأس المالر يراعي أال تزيد القروض )الودائع(  -

 .ويتم ترجيح األصول وااللتزامات العرضية بأوزان مخاطر االئتمانر مخاطر السوقر مخاطر التشغيل -
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 :ويتكون مقام معيار كفاية رأس المال من اآلتي

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السوق -
 مخاطر التشغيل -

مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين بكل أصل بما يعكس مخاطر االئتمان المرتبطة بهر  %100ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر إلي 
 .دية في االعتبارومع أخذ الضمانات النق

 ويتم استخدام ذات المعالجة للمبالغ خارج الميزانية بعد إجراء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائر المحتملة لتلك المبالغ.

 2012ديسمبر  18المنعقدة بتار يخ ناءاً على قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته ب ii طبقا لمتطلبات باز ل تم إعداد معيار كفاية رأس المال
وكذا طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بمعدل كفاية راس المال )باز ل اا( المصدرة خالل شهر ر  2012ديسمبر  24 والتى أصدرت فى

 .2019 مايو من عام

 السابقة:الفترة الحالية و لفترةافى نهاية  2ويلخص الجدول التالى حساب معيار كفاية رأس المال طبقا لمقررات بازل 
 

 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 الف جنية مصري  الف جنية مصري 

    الشريحة األولى

 3,623,749  4,100,622 رأس المال المصدر والمدفوع

 358,016  420,479 إحتياطى قانونى

 29,788  30,394 إحتياطيات أخرى

 208,750  208,750 احتياطى المخاطر العام

 71,552  70,683 األرباح المحتجزة

 539,956  100,013 س المال االساسى االضافى أر

 479,523  156,227 اجمالى بنود الدخل الشامل اآلخر المتراكم بالميزانية

 (157,779)  (164,503) األولىإجمالى االستبعادات من الشريحة 

 5,153,555  4,922,665 (1إجمالى الشريحة األولى بعد االستبعادات )

    

    الشريحة الثانية

المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين والقروض والتسهيالت االئتمانية وااللتزامات 
 العرضية المدرجة في المرحلة األولى

310,514  305,627 

 1,665,266  1,664,001 القروض )الودائع المساندة(

 1,970,893  1,974,515 (2االستبعادات )إجمالى الشريحة التانية  بعد 

 7,124,448  6,897,180 (2+1إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات )

    

    األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر

 24,450,156  24,841,124 مخاطر االئتمان

 --  -- مخاطر السوق

 3,708,422  3,708,422 مخاطر التشغيل

 342,008  359,354 قيمة التجاوز عن الحدود المقرره للتوظيفات لدى الدول مرجحة بأوزان المخاطر

 --  -- عميل 50قيمة التجاوز الكبر 

 28,500,586  28,908,900 إجمالى األصول وااللتزمات العرضية مرجحة بأوزان المخاطر

 %25.00  %23.86 معيار كفاية رأس المال )%(
 

 .%22,26إلى  %23,86عميل تنخفض نسبة معدل كفاية رأس المال من  50فى حال إحتساب نسبة تركز أكبر  -
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 نسبة الرافعة المالية ه - 3

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

 .2017وحتى عام  2015كنسبه إسترشادية إعتبارا من نهاية سبتمبر  -
 .2018كنسبه رقابيه ملزمه إعتبارا من عام  -

الدعامة األولى من مقررات بازل )الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال( بهدف الحفاظ على قوة وسررالمة الجهاز المصرررفى تمهيدا للنظر فى اإلعتداد بها ضررمن وذلك 
أس ية رتخدمة في معيار كفاالمصرى ومواكبة ألفضل الممارسات الرقابية الدولية فى هذا الشأن وتعكس الرافعة المالية العالقة بين الشريحة األولى لرأس المال المس

 المال )بعد االستبعادات(ر وأصول البنك )داخل وخارج الميزانية( غير مرجحة بأوزان مخاطر.

  مكونات النسبة

 مكونات البسط -أ 

مركزى ليمات البنك ايتكون بسررررط النسرررربة من الشررررريحة األولى لرأس المال )بعد االسررررتبعادات( المسررررتخدمة فى بسررررط معيار كفاية رأس المال المطبق حاليا وفقا لتعل
 .المصرى

 مكونات المقام -ب 

 :ا يلىيتكون مقام النسبة من كافة أصول البنك داخل وخارج الميزانية وفقا للقوائم المالية وهو ما يطلق عليه  تعرضات البنك  و تشمل مجموع م

 .تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة الرأسمالية -1
 .التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية -2
 التعرضات خارج الميزانية )المرجحة بمعامالت التحويل(. -3

 ويلخص الجدول التالي نسبة الرافعة المالية 
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 الف جنية مصري  الف جنية مصري 

 5,153,555  4,922,665 (1) الشريحة األولى من رأس المال بعد اإلستبعادات

    

 71,713,586  77,757,816 إجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل االوراق المالية

 2,111,173  2,013,893 إجمالى التعرضات خارج الميزانية

 73,824,759  79,771,709 (2أجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية )

 %6.98  %6.17 (1/2نسبة الرافعة الماليه )

 
 (Liquidity Coverage ration & Net Stable fund Ratio)نسبتى تغطية السيولة وصافى التمويل المستقر 

 : LCRنسبة تغطية السيولة 

 30المرهونة لمقابلة صررافى التدفقات النقدية الخارجة خالل  تهدف نسرربة تغطية السرريولة إلى التأكد من احتفاظ البنك بقدر كافي من األصررول السررائلة عالية الجودة غير
 :يوماً قادمة في ظل سيناريو للظروف غير المواتية. ويتم حساب تلك النسبة وفقاً للمعادلة اآلتية

ً  30صافى التدفقات النقدية الخارجة خالل  \نسبة تغطية السيولة = األصول السائلة عالية الجودة   يوما

 .2019بحلول عام  %100على ان تصل تدريجيا الى نسبة  2017وفقاً لعام  %80لنسبة عن على ان التقل ا

 .%18.214اإلجمالى  للعمالت األجنبيةر %150.45للعمالت المحليةر  %268.03:  2021مارس بلغت النسبة وفقاً إلقفال 

 : NSFRنسبة صافى التمويل المستقر 

 ( بسرررررررط النسررررررربة والتمويل المسرررررررتقر المطلوبAvailable stable fundingبين التمويل المسرررررررتقر المتاح )تمثل نسررررررربة صرررررررافى التمويل المسرررررررتقر العالقة 
(Required stable funding مقام النسرربة حيث تعمل النسرربة على مواجهة عدم توافق هيكل التمويل طويل االجل من خالل حث البنوك على اسررتخدام مصررادر )

تمتد لمدة عام علي األقل وذلك لتغطية التوظيفات فى االصول وأي مطالبات تمويلية تنتج عن االلتزامات خارج الميزانية مما يساعد أموال مستقرة طويلة االجل لفترة 
 : بصفة دائمة. ويتم حساب تلك النسبة وفقاً للمعادلة التالية % 100البنك على هيكلة مصادر االموال لديهر ويجب أال تقل هذه النسبة عن 

 %100≤ قيمة التمويل المستقر المطلوب  \ التمويل المستقر = قيمة التمويل المستقر المتاح نسبة صافى

 209.03ر اإلجمالى % 208.59ر للعمالت األجنبية  %209.11: للعمالت المحلية 2021مارس  31بلغت النسبة وفقاً إلقفال 
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
 

الفتراضرررررات اتقديرات وافتراضرررررات تؤثر على مبالغ األصرررررول واإللتزامات التى يتم اإلفصررررراح عنها خالل الفترة المالية التاليةر ويتم تقدير التقديرات ويقوم البنك بإسرررررتخدام 
 الظروف والمعلومات المتاحة. باستمرار على أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل بما فى ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية التى يعتقد أنها معقولة فى ظل

 

 خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت أ - 4

بغي تسجيل ا كان ينيراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل. ويقوم باستخدام الحكم الشخصي عند تحديد ما إذ
ا كان هناك أية بيانات موثوق بها تشرررررير الى أنه يوجد انخفاض يمكن قياسرررررة في التدفقات النقدية المسرررررتقبلية عبء االضرررررمحالل في قائمة الدخلر وذلك لمعرفة ما إذ

دوث تشرررير الى حالمتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على مسرررتوى القرض الواحد في تلك المحفظة. وقد تشرررمل هذه األدلة وجود بيانات 
سداد للبنكر أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصول البنك. عند جدولة التدفقات النقدية المستق تغيير سلبي في قدرة ليةر بمحفظة من المقترضين على ال

سابقة لخسائر أصول ذات خصائص  ة لتلك ضمحالل مماثلمخاطر ائتمانية في وجود أدلة موضوعية تشير الى اال-تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء على الخبرة ال
 الواردة في المحفظة.

ن الخسرارة المقدرة الفات بيويتم مراجعة الطريقة واالفتراضرات المسرتخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المسرتقبلية بصرورة منتظمة للحد من أية اخت
 والخسارة الفعلية بناء على الخبرة.

 المستهلكةبالتكلفة ية استثمارات مال ب - 4

ويتطلب ذلك  االسررررتحقاقيتم تبويب األصررررول المالية غير المشررررتقة ذات دفعات وتواريخ إسررررتحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على أنها إسررررتثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
ذا أخفق تفاظ بتلك اإلسررتثمارات حتى تاريخ االسررتحقاقر وإالتبويب اسررتخدام الحكم الشررخصررى بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على اإلح

تم إعادة ق عندها يالبنك فى اإلحتفاظ بتلك اإلسررررتثمارات حتى تاريخ االسررررتحقاق فيما عدا فى بعض الظروف الخاصررررة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد االسررررتحقا
 سرررتثمارات المتاحة للبيعر وبالتالى سررروف يتم قياس تلك اإلسرررتثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفةتبويب كل اإلسرررتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االسرررتحقاق إلى اإل

 المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية إستثمارات بذلك البند.

لتصرررل جنيه مصررررى  247,744,742القيمة الدفترية بمبلغ  زيادةيتم إذا تم تعليق اسرررتخدام تبويب االسرررتثمارات على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االسرررتحقاقر سررروف 
 للقيمة العادلة وذلك بتسجيل قيد مقابل فى احتياطى القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية.

 ضرائب الدخل ج - 4

عب لعمليات والحسابات التي يصيخضع البنك لضرائب الدخل مما يستدعي استخدام تقديرات هامة لتحديد المخصص اإلجمالي للضريبة على الدخل.  وهناك عدد من ا
أة ضرائب إضافية.  احتمال نش تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد.  ويقوم البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقاً لتقديرات مدي

ار فإن هذه االختالفات سوف تؤثر على ضريبة الدخل ومخصص الضريبة المؤجلة وعندما يكون هناك اختالف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبالغ السابق تسجيله
 في الفترة التي يتم تحديد االختالف فيها.

 
 

 التحليل القطاعي لألنشطة -5
 

لف عن المرتبط بهذا النشرراط التي قد تختيتضررمن النشرراط القطاعي العمليات التشررغيلية واألصررول المسررتخدمة في تقديم الخدمات المصرررفية وإدارة المخاطر المحيطة بها والعائد 
 : باقي األنشطة األخرى. ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقاً لألعمال المصرفية الواردة فيما يلي

 المؤسسات الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة
 .تمانية والمشتقات الماليةمدينة والقروض والتسهيالت االئالجارية الوتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات 

 االستثمار
 ويشمل أنشطة اندماج الشركات وشراء االستثمارات وتمويل إعادة هيكلة الشركات واألدوات المالية.

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

 أنشطة أخرى
 المصرفية األخرىر كإدارة األموال. وتشمل األعمال
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 صافى الدخل من العائد -6
 2020 مارس 31 2021مارس  31  

 جنية مصرى جنية مصرى  

    عائد القروض وااليرادات المشابهة من:

 666,376,855  625,569,343  قروض وتسهيالت للعمالء

 527,268,854  880,474,712  أذون وسندات خزانة

 686,354,698  154,105,684  عمليات شراء أدوات مالية مع التزام بإعادة االبيع

 28,244,710  124,188,377  ودائع و حسابات جارية

 9,371,356  11,406,180  استثمارات فى أدوات دين )بالقيمة العادلة(

 1,917,616,473  1,795,744,296  االجمـــــالى

    

    الودائع والتكاليف المشابهة من:تكلفة 

 (134,976,548) (29,727,038)  ودائع وحسابات جارية للبنوك

 (1,099,970,380) (1,069,348,090)  ودائع وحسابات جارية للعمالء

 (48,177,553) (4,597,132)  عمليات بيع أدوات مالية مع التزام بإعادة الشراء

 (23,446,575) (28,435,294)  ودائع مساندة

 (1,306,571,056) (1,132,107,554)  االجمـــــالى

 611,045,417  663,636,742  صافى الدخل من العائد

 

 صافى الدخل من األتعاب والعموالت -7
 2020مارس  31 2021مارس  31  

 جنية مصري جنية مصري  

    إيرادات األتعاب والعموالت

 87,407,493  80,876,774   والعمليات المصرفيةأتعاب وعموالت االئتمان 

 664,785  711,771   أتعاب أعمال األمانة والحفظ

 12,107,379  28,129,893   أتعاب أخرى

 100,179,657  109,718,438   االجمـــــالى

    مصروفات األتعاب والعموالت

 (919,447) (2,734,148)   أتعاب سمسرة مدفوعة

 (28,274,789) (38,649,540)   مدفوعةأتعاب أخرى 

 (29,194,236) (41,383,688)   االجمـــــالى

 70,985,421  68,334,750   صافى الدخل من األتعاب والعموالت

 

 توزيعات أرباحإيراد  -8
 2020مارس  31 2021مارس  31  

 جنية مصري جنية مصري  

 146,336 71,336  توزيعات استثمارات مالية

 146,336 71,336  االجمـــــالى
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 صافى دخل المتاجرة -9
 2020مارس  31 2021مارس  31 

 جنية مصري جنية مصري 

 37,452,784 22,436,224 أرباح التعامل فى العمالت األجنبية

 486,590  478,436 بالقيمة العادلة من خالل االرباح و الخسائردين أرباح بيع أدوات 

 2,177,574  4,060,592 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرفروق تقييم استثمارات مالية 

 240,626  73,842 إيرادات إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر

 40,357,574 27,049,094 االجمـــــالى

 

 مصروفات إدارية -10
 2020مارس  31 2021مارس  31 

 جنية مصري مصريجنية  

   تكلفة العاملين

 (104,993,914) (125,629,143) أجور ومرتبات

 (6,819,256) (7,180,770) تأمينات اجتماعية

 (87,083,214) (30,823,413) آخرى

   تكلفة المعاشات

 (84,429) (324,354) مزايا التقاعد

 (198,980,813) (163,957,680) االجمـــــالى

   

 (152,812,624) (165,241,119) إدارية أخرى مصروفات

 (351,793,437) (329,198,799) االجمـــــالى

 

 تشغيل أخرى إيرادات (مصروفات) -11
 2020مارس  31 2021مارس  31 

 جنية مصري جنية مصري 

 7,887,891 114,866,662 رد )عبء( مخصصات أخرى

 14,060,337 27,988,585 أخرى

 21,948,228 142,855,247 االجمـــــالى

 

 االضمحالل عن خسائر االئتمان رد )عبء( -12
 2020مارس  31 2021مارس  31 

 جنية مصري جنية مصري 

 (130,252,411) (240,914,493) (17)إيضاح  قروض وتسهيالت للعمالء

 (127,836) (73,185) أرصدة لدى البنوك

 (18,041,096) (17,763,382) أذون الخزانة

 (2,255,008) (1,002,303) دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر أذوات

 (3,339,645) 207,778 أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 (154,015,996) (259,545,585) االجمـــــالى
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 األساسي في صافي أرباح العامنصيب السهم  -13

  2020 مارس 31  2021مارس  31 

 مصري جنيه جنيه مصري 

 156,561,624 159,575,790 صافى أرباح الفترة

 422,740,271 422,740,271 األسهمعدد 

 0.37 0.38 )جنيه / سهم( الفترةنصيب السهم فى  صافى أرباح 

 .على أساس القوائم المالية المستقلة* 
 

 تبويب وقياس األصول المالية واإللتزامات المالية -14

 المالية ) قبل خصم أى مخصصات لألضمحالل( واإللتزامات المالية وفقا لتبويب نموذج االعمال.يوضح الجدول التالى األصول 

أدوات دين بالقيمة  التكلفة المستهلكة 2021مارس  31
العادلة من خالل الدخل 

 الشامل األخر

أدوات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل األخر

أصول مالية بالقيمة 
العادلة من خالل 
 األرباح أو الخسائر

 إجمالى القيمة الدفترية

 5,928,981,209 -- -- -- 5,928,981,209 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 7,276,687,886 -- -- -- 7,276,687,886 أرصدة لدى البنوك

 15,476,027,120 -- -- 15,476,027,120 -- أذون خزانة

 25,230,760,266 -- -- -- 25,230,760,266 قروض وتسهيالت للعمالء

 16,259,520,752 -- 112,496,501 16,147,024,251 -- استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 5,585,802,605 -- -- -- 5,585,802,605 إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

 3,253,996 3,253,996 -- -- -- مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائراستثمارات 

 1,407,482,579 -- -- -- 1,407,482,579 أصول مالية أخرى

 77,168,516,413 3,253,996 112,496,501 31,623,051,371 45,429,714,545 إجمالي األصول المالية

 2,028,769,201 -- -- -- 2,028,769,201 أرصدة مستحقة للبنوك

 67,073,509,581 -- -- -- 67,073,509,581 ودائع العمالء

 1,900,413,571 -- -- -- 1,900,413,571 قروض أخرى

 314,448,657 -- -- -- 314,448,657 التزامات مالية أخرى

 71,317,141,010 -- -- -- 71,317,141,010 إجمالي االلتزامات المالية

 

أدوات دين بالقيمة العادلة  التكلفة المستهلكة 2020 ديسمبر 31
من خالل الدخل الشامل 

 األخر

أدوات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل األخر

أصول مالية بالقيمة 
العادلة من خالل 
 األرباح والخسائر

 إجمالى القيمة الدفترية

 5,607,454,516 -- -- -- 5,607,454,516 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 2,696,610,288 -- -- -- 2,696,610,288 أرصدة لدى البنوك

 16,238,371,195 -- -- 16,238,371,195 -- أذون خزانة

 24,169,477,474 -- -- -- 24,169,477,474 قروض وتسهيالت للعمالء

 15,069,870,935 -- 119,495,714 14,950,375,221 -- الشامل األخراستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 5,675,951,821 -- -- -- 5,675,951,821 إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

 3,195,582 3,195,582 -- -- -- استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 1,728,579,122 -- -- -- 1,728,579,122 أصول مالية أخرى

 71,189,510,933 3,195,582 119,495,714 31,188,746,416 39,878,073,221 إجمالي األصول المالية

 2,690,925,050 -- -- -- 2,690,925,050 أرصدة مستحقة للبنوك

 60,156,978,941 -- -- -- 60,156,978,941 ودائع العمالء

 1,941,468,107 -- -- -- 1,941,468,107 قروض أخرى

 417,505,816 -- -- -- 417,505,816 التزامات مالية أخرى

 65,206,877,914 -- -- -- 65,206,877,914 إجمالي االلتزامات المالية
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 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى -15
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31   

 مصريجنية   مصريجنية  

 727,730,647   625,494,485  نقدية

 4,879,723,869   5,303,486,724  أرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإلحتياطى األلزامى

 5,607,454,516   5,928,981,209  االجمـــــالى

    

 5,607,454,516   5,928,981,209  أرصدة بدون عائد

 5,607,454,516   5,928,981,209  االجمـــــالى

 

 البنوك أرصدة لدى -16
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 مصريجنية   مصريجنية  

 98,773,697   231,814,099  حسابات جارية

 2,597,836,591   7,044,873,787  ودائع

(2,062,027)  (2,132,013) الخسائر االئتمانية المتوقعة   

 2,694,548,261  7,274,555,873 االجمـــــالى

    

 1,730,297,416  4,711,218,737 االلزامىبنوك مركزية بخالف نسبة اإلحتياطى 

 784,773,289  2,309,294,234 بنوك محلية

 181,539,583  256,174,915 بنوك خارجية

(2,062,027)  (2,132,013) الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 2,694,548,261  7,274,555,873 االجمـــــالى

    

 98,773,697   231,814,099  أرصدة بدون عائد

 2,597,836,591   7,044,873,787  أرصدة ذات عائد متغير

(2,062,027)  (2,132,013) الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 2,694,548,261  7,274,555,873 االجمـــــالى

    

 2,696,610,288  7,276,687,886 أرصدة متداولة

 (2,062,027)  (2,132,013) االئتمانية المتوقعةالخسائر 

  2,694,548,261  7,274,555,873 االجمـــــالى
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 بالصافى قروض وتسهيالت ومرابحات للعمالء -17
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

    أفـــــراد

 95,847,299  85,415,831 حسابات جارية مدينة

 85,144,299  84,870,234 بطاقات ائتمان

 6,242,418,713  7,122,112,563 قروض شخصية

 289,346,377  298,713,162 قروض عقارية   

 6,712,756,688  7,591,111,790 (1) اجمـــــالى

    

    مؤسســـــات 

 2,261,856,638  1,936,989,321 حسابات جارية  مدينة

 7,676,369,559  8,308,910,339 قروض مباشرة

 7,518,494,589  7,393,748,816 قروض مشتركة

 17,456,720,786  17,639,648,476 (2) اجمـــــالى

 24,169,477,474  25,230,760,266 ( 2+1القروض والتسهيالت للعمالء ) اجمـــــالى

    يخصم:

 (1,491,513,379)  (1,732,328,498) مخصص خسائر االضمحالل

 (1,091,513)  (1,091,536) العوائد المجنبة

 22,676,872,582  23,497,340,232 صافى القروض والتسهيالت والمرابحات للعمالء

 

 تحليل حركة مخصص خسائر إضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء

 2021مارس  31 

 االجمـــــالى قروض عقارية شخصيةقروض  إئتمان بطاقات حسابات جارية مدينة أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 170,703,383 14,975,263 143,647,199 5,998,771 6,082,150 الماليةالفترة الرصيد اول 

 101,420,314 183,390 101,242,077 2,834,165 (2,839,318) االضمحاللرد  (عبء)

 842,264 24,586 796,392 21,286 -- السنةمبالغ مستردة خالل 

 (467) -- (4) -- (463) عمالت اجنبية ترجمةفروق 

 272,965,494 15,183,239 245,685,664 8,854,222 3,242,369 الماليةالفترة الرصيد أخر 

 

 2021مارس  31 

 االجمـــــالى مشتركةقروض  قروض مباشرة حسابات جارية مدينة مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 1,320,809,996 530,739,118 577,475,983 212,594,895 الماليةالفترة الرصيد اول 

 139,494,179 20,728,248 139,696,341 (20,930,410) عبء اإلضمحالل

 -- -- -- -- تم اعدامهامبالغ 

 (941,171) (437,334) (387,318) (116,519) عمالت اجنبية ترجمة فروق

 1,459,363,004 551,030,032 716,785,006 191,547,966 الماليةالفترة الرصيد أخر 
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 2020ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية إئتمان بطاقات حسابات جارية مدينة أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 88,553,807 12,592,400 61,861,958 3,312,791 10,786,658 الرصيد اول الفترة

 78,482,299 2,329,863 78,357,539 2,409,471 (4,614,574) االضمحالل ( ردعبء)

 3,758,401 53,000 3,428,892 276,509 -- الفترةمبالغ مستردة خالل 

 (91,124) -- (1,190) -- (89,934) عمالت اجنبية ترجمةفروق 

 170,703,383 14,975,263 143,647,199 5,998,771 6,082,150 الفترةالرصيد أخر 

 
 2020ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 1,033,580,000 243,310,785 566,631,064 223,638,151 الفترةالرصيد اول 

 323,850,313 288,060,262 18,368,308 17,421,743 عبء اإلضمحالل

 (23,519,534) -- -- (23,519,534) مبالغ تم اعدامها

 (13,100,783) (631,929) (7,523,389) (4,945,465) عمالت اجنبية ترجمةفروق 

 1,320,809,996 530,739,118 577,475,983 212,594,895 الفترةالرصيد أخر 
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 استثمارات مالية -18
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

    (1)األخر من خالل الدخل الشامل  -إستثمارات بالقيمة العادلة 

 14,950,375,221  16,147,024,251 العادلة مدرجة فى السوقأدوات دين بالقيمة 

 16,238,371,195  15,476,027,120 ( 1-18و اوراق حكومية أخري إيضاح ) أذون الخزانة

 119,495,714  112,496,501 أدوات حقوق ملكية غير مدرجه في السوق 

 1  1 استثمارات تدار بمعرفة الغير

 31,308,242,131  31,735,547,873 اإلجمـــــالى

 (47,041,641)  (65,420,955) الخسائر األئتمانية المتوقعة

 31,261,200,490  31,670,126,918 الصافى

    

    (2إستثمارات بالتكلفة المستهلكة )

  5,663,451,821  5,573,302,605 أدوات دين مدرجه في السوق

  5,000,000   5,000,000 المصري الخليجيوثائق استثمار صندوق البنك 

  7,500,000   7,500,000 صندوق استثمار السيولة النقدى البنك المصري الخليجي )ثراء(

  5,675,951,821  5,585,802,605 اإلجمـــــالى

 (13,030,538)  (12,745,748) الخسائر األئتمانية المتوقعة

 5,662,921,283  5,573,056,857 الصافى

    

    (3من خالل األرباح والخسائر ) -إستثمارات بالقيمة العادلة 

 3,195,582  3,253,996 وثائق صندوق ثراء

 3,195,582  3,253,996 اإلجمالى

 36,927,317,355  37,246,437,771 (3+2+1ستثمارات المالية )اال اجمـــــالى

 
 

 2021مارس  31 

 -استثمارات بالقيمة العادلة  
 أألخر  من خالل الدخل الشامل

استثمارات بالتكلفة 
 المستهلكة

 اإلجمالى

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 20,745,822,757 5,675,951,821 15,069,870,936 الماليةالفترة الرصيد اول 

 3,516,573,414 49,126,352 3,467,447,062 إضافات

 (2,163,065,673) (137,502,480) (2,025,563,193) إستبعادات )بيع/إسترداد(

 (32,176,981) (6,964,219) (25,212,762) ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية ترجمة ارصدةفروق 

 (231,495,362) -- (231,495,362) (30التغير فى القيمة العادلة )ايضاح خسائر 

 9,665,203 5,191,131 4,474,072 إستهالك ) عالوة ( خصم اإلصدار

 (50,912,938) (12,745,748) (38,167,190) الخسائر األئتمانية المتوقعة

 21,794,410,420 5,573,056,857 16,221,353,563 الماليةالفترة الرصيد أخر 
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 2020ديسمبر  31 

 -بالقيمة العادلة استثمارات  
 من خالل الدخل الشامل

بالتكلفة المستهلكةاستثمارات   اإلجمالى 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 9,220,101,040 6,019,091,254 3,201,009,786 الماليةالفترة الرصيد اول 

 14,531,035,485 805,355,250 13,725,680,235 إضافات

 (3,324,252,272) (1,161,878,150) (2,162,374,122) إستبعادات )بيع/إسترداد(

 (8,499,386) (16,360,899) 7,861,513 ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية ترجمة ارصدةفروق 

 285,890,611 -- 285,890,611 (30أرباح التغير فى القيمة العادلة )ايضاح 

 41,547,279 29,744,366 11,802,913 إستهالك ) عالوة ( خصم اإلصدار

 (50,462,543) (13,030,538) (37,432,005) الخسائر األئتمانية المتوقعة

 20,695,360,214 5,662,921,283 15,032,438,931 الماليةالفترة الرصيد أخر 
 
 
 

 *أذون خزانة و أوراق حكومية أخرى 18-1
 

 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 100,000  730,825,000 يوما 91أذون خزانة استحقاق 

 250,000  408,075,000 يوما 182أذون خزانة استحقاق 

 618,025,000  1,250,600,000 يوما 273أذون خزانة استحقاق 

 7,654,960,900  10,958,794,580 يوما 365أذون خزانة استحقاق 

 8,273,335,900  13,348,294,580 االجمـــــالى

    :/ يضاف يخصم

 (501,109,381)    )813,332,341( عوائد لم تستحق بعد

  9,251,016    )22,761,645( فروق إعادة تقييم أذون خزانة 

 (9,609,636)   )27,253,765( الخسائر األئتمانية المتوقعة

 7,771,867,899     12,484,946,829  (1)    االجمـــــالى

    

    عمليات شراء أذون خزانة مع إلتزام بإعادة البيع

 --  -- يوما 91أذون خزانة مشتراه مع إلتزام بإعادة البيع خالل 

  1,312,340,048   -- يوما 182أذون خزانة مشتراه مع إلتزام بإعادة البيع خالل 

  2,164,980,434    516,740,391  يوما 273أذون خزانة مشتراه مع إلتزام بإعادة البيع خالل 

  5,145,342,431    2,646,533,117  يوما 365بإعادة البيع خالل أذون خزانة مشتراه مع إلتزام 

    يضاف:

  40,980,747    2,178,018  تزام بإعادة البيعلالامع مشتراه فروق تقييم أذون خزانة 

 8,663,643,660   3,165,451,526  (2)    االجمـــــالى

    

 (206,750,000)    )201,625,000( عمليات بيع أذون خزانة مع التزام باعادة الشراء

 (206,750,000)    )201,625,000( (3)    االجمـــــالى

 16,228,761,559  15,448,773,355 (3-2+1)    االجمـــــالى
 

 
مليون دوالر أمريكى( عبارة عن أذون خزانة دوالريةر ومبلغ   187.2جنية مصرررري )المعادل لمبلغ  2,940,743,520 * تتضرررمن أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى مبلغ

 مليون يورو( عبارة عن أذون خزانة باليورو. 18.6جنية مصري )المعادل لمبلغ  342,651,060
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 أرباح االستثمارات المالية
 

2020مارس  31  2021مارس  31   

 جنية مصري جنيه مصري 

 11,937,814 11,126,470 من خالل الدخل الشامل األخر  العادلةبالقيمة أرباح بيع استثمارات مالية 

 11,937,814 11,126,470 االجمـــــالى
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 شقيقة شركاتالاستثمارات مالية فى  -19
 

 بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات الشقيقة كما يلي:
 نسبة المساهمة القيمة الدفترية )خسائر( أرباح الشركة إيرادات الشركة الملكية( الشركة )بدون حقوقالتزامات  أصول الشركة البلد مقر الشركة 2021مارس  31

  جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري  

        شركات شقيقة

 %19.997 5,103,261 (6,877,796) 25,409,489 17,735,123 37,367,943 مصر **شركة فرست جاز

 %10.25 46,765,875 (24,256,418) 9,916,828 143,129,960 524,331,658 مصر تثمارات المالية **برايم القابضة لالس شركة

 %27.69 55,715,416 5,244,291 530,526,999 684,487,765 781,521,573 مصر شركة أسطول للنقل البرى 

 %25 29,080,225 13,370,082 90,791,323 696,743,925 812,438,977 مصر شركة أور للتأجير التمويل

 %35 3,582,199 (10,650,432) 307,216 8,146,688 3,153,703 مصر شركة فاينانشيال تكنولوجيز

  140,246,977 (23,170,273) 656,951,855 1,550,243,461 2,158,813,854  االجمـــــالى

 
 نسبة المساهمة القيمة الدفترية )خسائر( أرباح الشركة إيرادات الشركة التزامات الشركة )بدون حقوق الملكية( أصول الشركة البلد مقر الشركة 2020ديسمبر  31

  جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري  

        شركات شقيقة

 %19.997 6,172,026 (1,533,169) 1,105,208 16,579,906 45,414,821 مصر شركة فرست جاز**

 %10.25 47,500,605 (17,088,317) 7,443,802 210,065,180 598,444,935 مصر *شركة برايم القابضة لالستثمارات المالية *

 %27.69 54,263,272 15,402,625 377,154,935 385,194,425 479,835,309 مصر شركة أسطول للنقل البرى 

 %25 26,123,050 1,541,381 18,996,135 407,486,538 475,416,430 مصر شركة أور للتأجير التمويل

  134,058,953 (1,677,480) 404,700,080 1,019,326,049 1,599,111,495  االجمـــــالى

 
 

( ضمن االستثمارات فى شركات شقيقة وذلك )عن طريق شركة ايجيبشان جلف القابضة %10.25( و برايم القابضة لالستثمارات المالية )المساهمة الغير المباشرة  %19,99** تم ادراج شركتى فرست جاز )المساهمة الغير المباشرة 
 باإلضافة لوجود نفوذ مؤثر متمثل في عضوية مجالس إدارات تلك الشركة. لالستثمارات المالية التابعة للبنك(
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 نظام اإلثابة والتحفيز للعاملين -20
 

نظام اإلثابة والتحفيز بنظام المنح وذلك بعد تعديل النظام األساسى للبنك وفقاً لقرار الجمعية العامة  9/5/2017أصدرت الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 
وهو  9/8/2017تاريخ بويتم تطبيق نظام اإلثابة والتحفيز  29/2/2016وذلك بناء على اقتراح مقدم من مجلس إدارة البنك بتاريخ  23/3/2016غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 .اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النظام وفقاً ألحكام القانونتاريخ 

نتائج  والموظفين بالبنك لتميزهم الواضح من خاللويتم منح أسهم نظام اإلثابة والتحفيز لصالح االعضاء التنفيذيين ورؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديرو الصف االول 
 .أعمالهم وتقييمهم السنوى وفقاً لمستوى األداء المالى للبنك وتقرير أداء الفرد حسب درجته الوظيفية

بلغت القيمة العادلة لألسرررهم  سرررهمر حيث8,126,659  جنيه مصرررري وذلك وفقا لعدد 89,330,723 مبلغ 2021مارس  31 بلغ رصررريد نظام االثابة والتحفيز للعاملين في
 جنيه مصري. (36,989,098) جنيه مصرى وبلغت فروق التقييم مبلغ 52,341,625 المحتفظ بها بنظام االثابة والتحفيز للعاملين مبلغ

 
 :العام  خاللحركة النظام فيما يلي بيان ب

 
 2020ديسمبر  31   2021مارس  31 

 جنية مصري سهم جنية مصري سهم 

 83,011,999 6,247,194  89,001,751   8,076,659  الماليةالفترة الرصيد اول 

 5,989,752 1,829,465  328,972   50,000  السنه* خالل اضافات

 89,001,751 8,076,659 89,330,723  8,126,659  الماليةالفترة فى أخر الرصيد 

 
طبقاً لقرار الجمعية العمومية في  2019سررهم متمثلة في توزيعات أسررهم مجانية عن أرباح عام  610,296عدد  2020ديسررمبر  31المنتهية السررنة * تتضررمن اإلضررافات خالل 

 .2020مارس  30
 

ومية في طبقاً لقرار الجمعية العم 2018سررهم متمثلة في توزيعات أسررهم مجانية عن أرباح عام  435,169عدد  2020ديسررمبر  31المنتهية السررنة * تتضررمن اإلضررافات خالل 
 .2019مارس  31
 

 :العامفيما يلي بيان بحركة النظام بقائمة حقوق الملكية خالل 
 

 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 26,603,387  45,711,839 الماليةالفترة الرصيد اول 

  19,108,452   1,771,901 السنة االستهالك خالل

  45,711,839   47,483,740 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 

 
  

 أصول غير ملموسة -21
 

 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 19,913,273  35,514,588 الماليةالفترة  صافى القيمة الدفترية فى أول

 22,990,282  -- الماليةالفترة  اإلضافات خالل

 (7,388,967)  (32,072,99) الماليةالفترة االستهالك خالل 

 --  -- مجمع اهالك األصول المعاد تبويبها

 35,514,588  533,441,59 الماليةالفترة اخر صافى القيمة الدفترية فى 
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 أصول أخرى -22
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31   

 جنية مصري  جنية مصري 

 1,728,579,122  1,407,482,579 إيرادات مستحقة

  170,007,545   193,204,607 مصروفات مقدمة

  480,616,352   457,983,740 دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

  206,664,020   201,264,020 أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون )بعد اإلضمحالل(

  11,617,794   17,091,203 تأمينات وعهد

  77,857,901   77,857,901 استثمارات آلت للبنك* -أصول محتفظ بها بغرض البيع 

  357,692,290   348,765,070 أخرى

  3,033,035,024   2,703,649,120 االجمـــــالى
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 أصول ثابتة -23
 اإلجمالى أخرى سيارات األثاث حاسب الى آالت ومعدات تجهيزات أراضى ومبانى 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

         

  1,095,339,942  119,453,658  13,587,240  62,322,055  157,640,632  22,435,219  301,923,974  417,977,164 2020يناير  1التكلفة فى 

 (354,197,437) (60,955,819) (10,327,394) (18,547,833) (82,062,099) (10,902,318) (126,805,762) (44,596,212) مجمع اإلهالك

  741,142,505  58,497,839  3,259,846  43,774,222  75,578,533  11,532,901  175,118,212  373,380,952 صافى القيمة الدفترية

         

         2020ديسمبر  31

  741,142,505  58,497,839  3,259,846  43,774,222  75,578,533  11,532,901  175,118,212  373,380,952 الفترة صافى القيمة الدفترية أول 

  72,122,942  15,705,809  8,272,500  11,854,931  21,654,607  958,065  12,757,530  919,500 إضافات

 -- -- -- -- -- -- -- -- إعادة تبويب

 (3,507,512) (1,779,283) (463,100) (557,760) (135,156) (32) (572,181) -- إستبعادات

 (94,399,023) (20,064,438) (2,406,574) (9,594,591) (13,014,739) (2,049,683) (39,121,993) (8,147,005) تكلفة أهالك

 -- -- -- -- -- -- -- -- مجمع إهالك اإلصول المعاد تبويبها

  2,685,516  960,645  463,100  554,447  135,145 --  572,179 -- المستبعدةمجمع إهالك األصول 

  718,044,428  53,320,572  9,125,772  46,031,249  84,218,390  10,441,251  148,753,747  366,153,447 صافى القيمة الدفترية

         

  1,163,955,372  133,380,184  21,396,640  73,619,226  179,160,083  23,393,252  314,109,323  418,896,664 2021يناير  1التكلفة فى 

 (445,910,944) (80,059,612) (12,270,868) (27,587,977) (94,941,693) (12,952,001) (165,355,576) (52,743,217) مجمع اإلهالك

  718,044,428  53,320,572  9,125,772  46,031,249  84,218,390  10,441,251  148,753,747  366,153,447 صافى القيمة الدفترية

         

         2021مارس  31

 718,044,428 53,320,572 9,125,772 46,031,249 84,218,390 10,441,251 148,753,747 366,153,447 الماليةالفترة صافى القيمة الدفترية أول 

 58,894,669 3,762,993 2,200,000 10,537,031 1,120,763 15,440 41,258,442 -- إضافات

 (750,880) (10,000) (740,880) -- -- -- -- -- إستبعادات

 (25,752,781) (5,580,450) (820,915) (2,779,732) (3,884,365) (657,395) (10,027,276) (2,002,648) تكلفة أهالك

 740,880 -- 740,880 -- -- -- -- -- مجمع إهالك األصول المستبعدة 

 751,176,316 51,493,115 10,504,857 53,788,548 81,454,788 9,799,296 179,984,913 364,150,799 صافى القيمة الدفترية 

         

 1,222,099,161 137,133,177 22,855,760 84,156,257 180,280,846 23,408,692 355,367,765 418,896,664 2021مارس  31التكلفة فى 

 (470,922,845) (85,640,062) (12,350,903) (30,367,709) (98,826,058) (13,609,396) (175,382,852) (54,745,865) مجمع اإلهالك

 751,176,316 51,493,115 10,504,857 53,788,548 81,454,788 9,799,296 179,984,913 364,150,799 صافى القيمة الدفترية
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 أرصدة مستحقة للبنوك -24
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

  162,602,084    273,392,051  حسابات جارية

  2,528,322,966    1,755,377,150  ودائع

  2,690,925,050    2,028,769,201  االجمـــــالى

    

 2,528,322,966   1,755,377,150  بنوك محلية

 162,602,084   273,392,051  بنوك خارجية

 2,690,925,050   2,028,769,201  االجمـــــالى

    

  162,602,084    273,392,051  أرصدة بدون عائد

  2,528,322,966    1,755,377,150  أرصدة ذات عائد متغير

  2,690,925,050    2,028,769,201  االجمـــــالى

    

  2,690,925,050   2,028,769,201 أرصدة متداولة

  2,690,925,050   2,028,769,201 االجمـــــالى

 
 

 ودائع العمالء -25
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 21,050,753,951  21,598,537,621 ودائع تحت الطلب

 27,075,024,046  32,198,934,041 ودائع ألجل وبإخطار

 9,751,796,348  10,997,569,268 شهادات ادخار ذات عائد متميز

 1,560,336,313  1,710,185,030 ودائع التوفير

 719,068,283  568,283,621 ودائع أخرى

 60,156,978,941  67,073,509,581 االجمـــــالى

    

 43,883,994,727  49,695,303,789 ودائع مؤسسات

 16,272,984,214  17,378,205,792 ودائع أفراد

 60,156,978,941  67,073,509,581 االجمـــــالى
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 ودائع مساندة وقروض أخرى  -26
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 890,857  776,571 قرض البنك التجارى الدولى 

 275,311,750  235,636,500 االستثمار االوروبىقرض بنك 

 1,665,265,500  1,664,000,500 *ودائع مساندة

 1,941,468,107  1,900,413,571 االجمـــــالى

 
مليون جنيه  800البنك بمبلغ ش.م.م تقوم بموجبها شرررررركة مصرررررر للتأمين بإيداع وديعة لدى  –قام البنك بابرام اتفاق مع شرررررركة مصرررررر للتأمين  2017نوفمبر  13بتاريخ * 

 ودائع بحيث يكون تاريخ ايداع اخر وديعة خالل شهر ونصف من تاريخ توقيع العقد وتكون مدة كل وديعة سبع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ 5مصري يتم تقسيمهم الى 
 .ايداع كل وديعة على حده

مليون دوالر أمريكى  35ش.م.م تقوم بموجبها شركة مصر للتأمين بإيداع وديعة لدى البنك بمبلغ  –لتأمين قام البنك بابرام اتفاق مع شركة مصر ل 2020مايو 5بتاريخ * 
 خالل شهر من تاريخ العقد وتكون مدة الوديعة سبع سنوات تبدأ من تاريخ ايداع الوديعة

مليون  20قوم بموجبها شرررركة مصرررر لتأمينات الحياة بإيداع وديعة لدى البنك بمبلغ ش.م.م ت –قام البنك بابرام اتفاق مع شرررركة مصرررر لتأمينات الحياة  2020مايو 5* بتاريخ 
 دوالر أمريكى خالل شهر من تاريخ العقد وتكون مدة الوديعة سبع سنوات تبدأ من تاريخ ايداع الوديعة

 .المجاالت التي يراها مناسبة في مجال االستثماربكافة الودائع لشروط وأحكام البنك المركزي المصري ويحق للبنك استخدام هذه الودائع تخضع تلك 

سررت ضررمن الشررريحة الثانية للقاعدة الرأسررمالية بحيث أنها ليالودائع خاضررعة لشررروط البنك المركزي المصررري ومسررتوفية للمتطلبات المتعلقة بإدراج تلك الودائع وحيث أن تلك 
ومدفوعة بالكاملر تلي في الترتيب حقوق المودعين والدائنين عند التصررفيةر غير مضررمونة وغير مغطاة بكفالة مخصررصررة لنشرراط معين أو لمقابلة أصررول بذاتهار وأنها مصرردرة 

 .من المصدر وال تخضع ألي ترتيبات قانونية أو اقتصادية و أنها ال تتضمن شروط أو حوافز تجعلها قابلة لالسترداد قبل تاريخ االستحقاق
 

 التزامات أخرى -27
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

  417,505,816  314,448,657 عوائد مستحقة

  16,261,174  23,511,626 إيرادات مقدمة

  506,960,814  466,474,541 مصروفات مستحقة

  385,769,135  410,541,363 دائنون

 87,937,202  79,485,202 أرصدة دائنة متنوعة

 1,414,434,141  1,294,461,389 االجمـــــالى

 
 

 مخصصات أخرى -28
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 69,902,411  251,619,155 الماليةالفترة  الرصيد في أول

 461,447  (666,684) جنبيةاألعمالت بال ترجمة ارصدةفروق 

 209,729,005  (114,866,662) المحمل على قائمة الدخل

 (22,361,250)  -- مخصصات إنتفى الغرض منها

 (6,112,458)  -- الماليةالفترة المستخدم خالل 

 251,619,155  136,085,809 الماليةالفترة الرصيد في نهاية 

 
 
 
 
 
 
 



 المجمعة القوائم المالية

 
 2021مارس  31فى   المالية المنتهيةالفترة عن الدورية  المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 60 - 
 

 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 9,627,706  10,227,518 قضايا -مخصص مطالبات محتملة 

 19,018,781  19,018,781 مخصص مطالبات محتملة متنوعة

 2,576,098  2,576,098 ضرائب -مخصص مطالبات محتملة 

 220,396,570  104,263,412 مخصص اإللتزامات العرضية

 251,619,155  136,085,809 الماليةالفترة ا الرصيد في نهاية

 

 رأس المال -29
 

 رأس المال المرخص به

 مليون دوالر امريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى. 500رأس المال المرخص به  يبلغ

 رأس المال المصدر والمدفوع

 422,740,271على عدد جنيه مصرررري( موزعاً  3,623,748,165دوالر أمريكي )المعادل لمبلغ  422,740,271بلغ رأس المال المصررردر والمكتتب فيه والمدفوع مبلغ 
 .األسمية للسهم واحد دوالر أمريكيالقيمة سهم 

 محتجز تحت حساب زيادة رأس المال

زيادة رأس المال عن طريق أصررررررردار أسرررررررهم مجانية والزيادة ممولة من توزيعات األرباح الظاهرة فى  2021مارس  7قررت الجمعية العامة العادية للبنك والمنعقدة بتاريخ 
جنيه مصري وجارى إستكمال كافة اإلجراءات لزيادة رأس المال وقيد أسهم الزيادة  476,874,349و البالغة  2020ديسمبر  31فى القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية 

 بالبورصة المصرية.

 

 واألرباح المحتجزة اإلحتياطيات -30
 

 اإلحتياطيات أ - 30
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

  358,016,028   420,478,666  إحتياطى قانونى

  2,684,997   2,684,997  فروق ترجمة عمالت أجنبيةإحتياطى 

  479,523,012   156,227,159  استثمارات مالية -القيمة العادلة إحتياطى 

 17,529,143   17,529,143  عامإحتياطى 

 8,063,999   10,127,998  المخاطر البنكية العام إحتياطى 

 12,258,723   12,865,030  إحتياطى رأسمالى

 208,750,579  208,750,579 *أحتياطى المخاطر العام

 1,086,826,481  828,663,572 الماليةالفترة الرصيد في نهاية 

 
 كما ال يتم التصرف فيه إال بعد الرجوعر فإنه ال يتم المساس برصيد احتياطى المخاطر العام 2019فبراير  26طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى الصادرة فى * 

 الى البنك المركزى المصرى.
 

 وتتمثل الحركة على اإلحتياطيات فيما يلى:
 

 *إحتياطى المخاطر البنكية العام  1أ/ -30
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 6,000,000  8,063,999 الماليةالفترة  الرصيد في أول

 2,063,999  2,063,999 محول من األرباح المحتجزة

 8,063,999  10,127,998 الماليةالفترة الرصيد في نهاية 
 

تياطى إال بعد حوال يتم التوزيع من هذا اإلحتياطى المخاطر البنكية العام لمقابلة المخاطر غير المتوقعة إتقضى تعليمات البنك المركزى المصرى بتكوين *
 .الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى
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 تابع - واألرباح المحتجزة اإلحتياطيات   -30
 

 *إحتياطى قانونى 2أ/ -30
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

  290,481,824           358,016,028  الماليةالفترة  الرصيد في أول

  67,534,204              62,462,638  2019محول من أرباح عام 

  358,016,028           420,478,666  الماليةالفترة الرصيد في نهاية 

 
 %100وذلك حتى يبلغ رصرريده ما يعادل حتياطى غير قابل للتوزيع إالمالية لتغذية الفترة من صررافى أرباح  %10يتم احتجاز  للنظام االسرراسرري للبنكوفقا *

 من رأس المال.
 

 أستثمارات مالية  -إحتياطى القيمة العادلة  3أ/ -30
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 310,216,186  479,523,012 الماليةالفترة الرصيد في أول 

 184,022,439  (302,310,752) (18التغير في القيمة العادلة )إيضاح خسائر/ أرباح 

 --  -- إجمالى األثر على إعادة التصنيف والقياس

 (14,715,613)  (20,985,101) صافي األرباح والخسائر المحولة الى قائمة الدخل نتيجة االستبعاد

 479,523,012  156,227,159 الماليةالفترة  الرصيد في نهاية

 
 إحتياطى خاص 4أ/ -30

 
وال يتم استخدامه إال بموافقة من البنك المركزى  2008ديسمبر  16اإلحتياطى الخاص طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى الصادرة فى تم تكوين 
 المصرى.

 
 رأسمالى إحتياطى  5أ/   -30

 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 11,646,255  12,258,723 الماليةالفترة الرصيد في أول 

 612,468  606,307 2020محول من أرباح عام 

 12,258,723  12,865,030 الماليةالفترة الرصيد في نهاية 
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 األرباح المحتجزة ب - 30
 

 الحركة على االرباح المحتجزة
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

  753,531,824  702,599,558 الماليةالفترة  الرصيد فى أول

 624,882,196  157,781,712 المالية الفترة أرباح 

 (515,292,627)  (476,874,349) تحت حساب زيادة رأس المال )اسهم مجانية( مجنب

 (68,006,624)  (63,042,050) حصة العاملين فى األرباح

 (22,304,540)  (20,641,492) مكافـأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (2,063,999)  (2,063,999) محول إلى إحتياطى مخاطر بنكية عام

 (67,534,204)  (62,462,638) القانونياإلحتياطى محول الى 

 (612,468)  (606,307) األخرىمحول الى اإلحتياطيات 

 --  (6,225,624) صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

 702,599,558  228,464,811 الماليةالفترة الرصيد في نهاية 

 

  النقدية وما في حكمها -31
 

 اريخ االقتناءألغراض عرض قائمة التدفقات النقديةر تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ استحقاقها ثالثة أشهر من ت
 

 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 5,607,454,516  5,928,981,209 المركزىنقدية وأرصدة لدى البنك 

 2,696,610,288  7,276,687,886 أرصدة لدى البنوك

  7,574,727,535   12,310,575,594 أذون خزانة

 (6,110,021,285)   (6,514,705,461) أرصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة اإلحتياطى

 (300,304,360)   (1,500,000,000) أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 (7,574,628,479)   (11,569,088,190) أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور

 1,893,838,215  5,932,451,038 الماليةالفترة النقدية وما في حكمها في اخر 

 

 التزامات عرضية وارتباطات -32
 

 ارتباطات رأسمالية أ - 32

 201,164,453 وقدرهمبلغ  2021مارس  31بلغ إجمالى قيمــــة االرتباطــــات المتعلقـــة بتجهــيزات الفـــــروع وشراء اصول ومعدات ولم يتم تنفيذها حتى  
 جنيه مصري.

 
 ارتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت ب - 32

 يلي:تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن ضمانات وتسهيالت فيما 
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 269,445,000  131,575,540 إعتمادات مستنديه )استيراد وتصدير(

 2,326,265,000  2,275,531,000 خطابات ضمان

 2,595,710,000  2,407,106,540 االجمـــــالى
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 القروض والتسهيالت والودائع واإللتزامات العرضية -33
 

 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 24,067,000  23,193,000 قروض وتسهيالت

 1,450,000  -- اإللتزامات العرضية

 

 صناديق االستثمار   -34
 

 صندوق استثمار البنك المصرى الخليجى

والئحته التنفيذية ر وتقوم بإدارة الصررندوق شررركة هيرمس إلدارة  1992لسررنة  95رأس المال رقم الصررندوق أحد األنشررطة المصرررفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سرروق 
وثيقة )قيمتها خمسة ماليين  50.000مليون جنيه مصرى خصص للبنك  100صناديق االستثمارر وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق مليون وثيقة يبلغ إجمالى قيمتها 

 .شاط الصندوقجنيه مصرى( لمباشرة ن

  .وثيقة 117611 وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ مصري كما بلغتجنيه 242.55 مبلغ  2021مارس  31وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في 
 

 صندوق ثراء للسيولة النقدية

والئحته التنفيذية ر وتقوم بإدارة الصندوق هى شركة برايم إلدارة  1992لسنة  95الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم 
وثيقة )قيمتها  713,359يه مصرررى خصررص للبنك مليون جن 375وثيقة يبلغ إجمالى قيمتها  34,944,491صررناديق االسررتثمار ر وقد بلغ عدد وثائق اسررتثمار هذا الصررندوق 

 .سبعة ماليين وخمسمائة ألف جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق

 وثيقة. 16075394جنيه مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ  21.0904مبلغ  2021مارس  31وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في 
 

 ضريبة الدخل المؤجلة -35
 االلتزامات الضريبية المؤجلة االصول الضريبية المؤجلة 

 31/03/2021 31/12/2020 31/03/2021 31/12/2020 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 11,138,199 9,573,498 -- -- االصول الثابتة

 -- -- 56,034,688 30,039,685 المخصصات )بخالف مخصص خسائر اضمحالل القروض(

 11,138,199 9,573,498 56,034,688 30,039,685 اجمالى الضريبة التى ينشأ عنها أصل )التزام(

 -- -- 44,896,489 20,466,187 صافى الضريبة التى ينشأ عنها اصل

 
 حركة االصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة

 
 31/03/2021  31/12/2020 

 جنية مصري  جنية مصري 

 9,152,581  44,896,489 الماليةالفترة الرصيد في أول 

 35,743,908  (24,430,302) السنةخالل االضافات 

 --  -- السنة خالل االستبعادات

 44,896,489  20,466,187 الماليةالفترة الرصيد في نهاية 

 
( ضرائب الدخل ال يتم االعتراف باالصول الضريبية المؤجلة فى حالة عدم توقع وجود منافع مستقبلية منها 24طبقا لتعليمات البنك المركزى ومعيار المحاسبة المصرى رقم )

مارس  31المالية المنتهية فى الفترة الضررررريبى خالل  و/او وجود التزامات ضررررريبية مؤجلة تنعكس فى نفس توقيت تلك االصررررول. وبناءاُ على ذلك لم يتم االعتراف باالصررررل
 .2020ديسمبر  31المالية المنتهية فى الفترة وكذلك  2021
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 الموقف الضريبى -36
 

 : وال ضريبة االشخاص االعتباريةا
  :2007حتى عام  2005الفترة من عام 

 .الفترةتم الفحص وإنهاء النزاع الضريبى مع المأمورية لصالح البنك عن هذه 
 :2009حتى عام  2008الفترة من عام 

 .تم الفحص وإنهاء النزاع الضريبى باللجنة الداخلية بمركز كبار الممولين لصالح البنك عن هذه الفترة
 :2011حتى عام  2010الفترة من عام 

 .عليها إلى لجنة الطعن تم الفحص والربط الضريبى وقد تم سداد جزء من االلتزام الضريبى وسيتم إحالة البنود المتنازع
 :2012الفترة 

 .تم الفحص والذى اسفر عن عدم وجود أى إلتزام ضريبى على البنك
 :2014-2013الفترة عن السنوات 

 .تم الفحص وسداد جزء من االلتزام الضريبى
 :2017-2016-2015الفترة عن السنوات 

 .ب عنها أى إلتزامات ضريبيةتم تقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية وال يترت
 

 : ثانياً : ضريبة األجور والمرتبات وما في حكمها
 :2004الفترة من بدء النشاط وحتى عام 

 .تم الفحص وسداد الفروق الضريبية عن تلك الفترة
 :2006حتى عام  2005الفترة من عام 

 .ضريبيةتم الفحص فى ضوء أحكام القانون الجديد وأسفر عن عدم وجود أى فروق 
 :2012وحتى عام  2007الفترة من عام 

 .تم الفحص وسداد المبالغ المستحقة وعدم وجود فروق ضريبية
 :2015وحتى عام  2013الفترة من عام 

 .تم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانون
 :2016عام 

 .العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانون تم سداد الضرائب المستقطعة من
 :2017عام 

 تم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانون.
 

 حداث هامةأ - 37
العالمر مما تسبب في تعطيل األنشطة التجارية واالقتصاديةر مما ادى ذلك المستجد  عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى  19-انتشرت جائحة فيروس كورونا  وباء كوفيد

ع أنحاء سرررواء عن تدابير دعم مختلفة في جميالي حالة من عدم التأكد في البيئة االقتصرررادية المحلية والعالمية. وقد أعلنت السرررلطات المالية والنقدية المحلية والعالمية على حد ال
 .لسلبية المحتملةالعالم لمواجهة اآلثار ا

ة األعمال يل خطة اسرررررتمراريوما ترتب على ذلك من توقف ملموس في العديد من قطاعات االعمال في البيئة االقتصرررررادية ويراقب البنك الوضرررررع عن كثبر فقد قام البنك بتفع
 . حة وتأثيرها وتأثيره على العمليات البنكية واألداء المالي للبنكواإلجراءات األخرى الخاصة بإدارة المخاطر المتعلقة بالتعطل المحتمل لألعمال نتيجة لتلك الجائ

ك الجائحة كثب للوقوف على تأثير تل هذا ونتيجة لحالة عدم التأكد الناتجة عن ذلك وتحسررررررباً للتباطؤ االقتصررررررادي المتوقعر يقوم البنك بمراقبة محفظتة من األدوات المالية عن 
ومات لتلفة للوقوف على الزيادة الهامة في المخاطر االئتمانية والخاصة بالقطاعات االكثر تأثراً باألزمة وفقا ألفضل التقديرات في ضوء المععلى العوامل الكمية والنوعية المخ

 .المتاحة عن االحداث السابقة واالوضاع الحاليةر وبناء على االفتراضات المتعلقة باألداء االقتصادي المتوقع

لعام النظر والدراسررررة في تكوين المخصررررصررررات الالزمة المتوقعة للحد من تأثير تلك الجائحة على محفظة األدوات المالية و القروض والسررررلفيات خالل وقد بدأت ادارة البنك با
 .الحالي

 مارسهاية صرررررول المالية وغير المالية للبنك في نوبناًء على ذلك بدأ البنك بدراسرررررة اآلثار المحتملة المتوقعة للتقلبات االقتصرررررادية الحالية في تحديد المبالغ المفصرررررح عنها لأل 
ق مع اسرررة لتقلبات السرررور وهي تمثل أفضرررل تقييم لإلدارة بناًء على المعلومات التي يمكن مالحظتها. ومع ذلكر تظل األسرررواق متقلبة وتظل المبالغ المفصرررح عنها حسررر2021

لجميع المقترضرررين في فئات معينة من  2020مارس  16اد المعلنة من البنك المركزي المصرررري في إمكانية تكوين مخصرررصرررات كخطوة احترازية مع نهاية فترة تأجيل السرررد
 األدوات المالية حتى وضوح األداء الفعلي للمحفظة.

 
 أرقام المقارنة - 38

 

 الحالية. الماليةالفترة عرض المستخدم فى تم اعادة تبويب أرقام المقارنة لتتوافق مع التغيرات فى ال


