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 قائمة التدفقات النقدية المستقلة
   1037 ديسمبر 13المالية المنتهية فى  السنةعن 

 وتقرأ معها. المستقلة من القوائم الماليةيتجزأ  الجزء  (,3)( الي 1اإليضاحات المرفقة من ) -

31/11/6101 13/31/7103   

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  جنيه مصري جنيه مصري

 قبل الضرائبرباح صافي األ  7776,316107 66333333388

 تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل   

 إهالك واستهالك  1610,6773, 1033313866

 االصول ضمحالل ا عبء   11167176,13 3833,003381

 األخرىعبء المخصصات    1161716771 16333,3030

                                    فروق إعادة تقييم المخصصات االخرى بالعمالت األجنبية                                                                             (0,167,7) ,,16363130

 ارباح بيع اصول ثابتة   (36,316300) (,11,3,3)

 توزيعات أرباح  (167776111) (,3306316,)

 التكلفة المستهلكة  (067116,10,) (6131,33683)

 أرباح بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع  (336,136,73) 113,613008

 اضمحالل أصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع   3767006000 --

 أرباح االستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة  -- (,613306331)

 أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول وااللتزامات المستخدمة من أنشطة التشغيل  3637161106017 3361138,1,,

 واإللتزامات صافى التغير فى األصول   

 ارصدة ودائع لدى البنوك  (07067706300) ,311313,310

  أذون خزانة   (7617061,36107) (3063333,3,30,)

 اصول مالية بغرض المتاجرة فى التغير  -- ,138,63,3

 أصول أخرى  (10760106377) (38333,13,61)

 قروض وتسهيالت و مرابحات للعمالء   (0611061776071) (11301,38183316)

 ارصده مستحقة للبنوك  16710670,6701 3013,133013

 ودائع العمالء  0673060116171 10301,38383611

 التزامات أخرى  30060,76317 ,63,311,316

 أنشطة التشغيل من الناتجة)المستخدمة فى ( صافى التدفقات النقدية (1) (,,770617363) ,131303383380

 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار   

 وإعداد وتجهيز الفروع مدفوعات لشراء أصول ثابتة  (7116,716771) (1,1313136,3)

 متحصالت من بيع اصول ثابتة  3670,6170 13,3803

 مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة  (30677,6103) (1133383131)

 متحصالت من بيع استثمارات مالية بخالف اصول مالية بغرض المتاجرة  3611161116103 13,13330,3,31

 ت أستثمارات مالية بخالف اصول مالية بغرض المتاجرةمشتريا  (1,160716071) (33183381,3,31)

 توزيعات أرباح محصلة  167776111 ,3306316,

 نظام االثأبة و التحفيز  (1,603760,0) --

 )المستخدمة فى ( أنشطة االستثمار  صافى التدفقات النقدية (1) (37761076071) (1313833333333)

 ويلالتدفقات النقدية من أنشطة التم   

 / الودائع المساندة قروض طويلة األجلالتغير فى ال  ,7116707617 03000,,

 توزيعات االرباح المدفوعة  (0763006337) (3633113166)

 زيادة راس المال  7,160116177 ,18,318,303

 أنشطة التمويل الناتجة من صافى التدفقات النقدية (3) 13767116731 3,,13133163

 المالية السنة صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل (1+1+3) 1,161076101 ,,313336,30

 المالية السنةاول رصيد النقدية وما فى حكمها فى   0601767116311  ,,031,,3311,3

 المالية السنة رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر  ,067006077611  3333,383,31,3

 ( 11 )إيضاح فى حكمها فيما يلىوتتمثل النقدية وما    

 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى  760,760,76017 3303336,63313

 أرصدة لدى البنوك  0671361116707 ,331,033,1333

 أذون خزانة  16,7063116700 3081310,3,30,

 اطىارصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة االحتي  (,6,116130677,) (1363836303,13)

 أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر  (07060376300) (31,33,31,,)

 أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور  (1607760376700) (3063333,3,30,)

 السنة النقدية وما في حكمها في أخر  ,067006077611 3333,383,31,3
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   المستقلة قائمة التغير فى حقوق الملكية
 1037 رديسمب 13المالية المنتهية فى  السنة عن

 
 
 
  وتقرأ معها. لةالمستق من القوائم الماليةيتجزأ ( جزء ال ,3( الي )1اإليضاحات المرفقة من ) -

االثابة  األرباح المحتجزة اإلجمالي
 والتحفيز

 محتجز تحت حساب اإلحتياطيات

 زيادة راس المال

 إيضاح المدفوع رأس المال
 

  رقم جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصرى جنيه مصرى يه مصريجن جنيه مصري

 1/1/1016الرصيد فى   33318,,3,,131 -- 36,63813,,1 -- 18631633131 13,133,033383

 محتجز تحت حساب زيادة رأس المال )اكتتاب نقدى(  -- ,18,318,303 -- -- -- ,18,318,303

 حصة العاملين 1013وزيعات ارباح عام ت  -- -- -- -- (1,38113166) (1,38113166)

 مكافأة اعضاء مجلس االدارة  -- -- -- -- (833003000) (833003000)

 المحول الى احتياطى قانونى  -- -- ,1,3811316 -- (,1,3811316) --

 المحول إلى اإلحتياطيات األخرى  -- -- 1331,33,0 -- (1331,33,0) --

 صافى التغير فى القيمة العادلة لألستثمارات المالية المتاحة للبيع  -- -- (3,333,3063) -- -- (3,333,3063)

 المحول إلى إحتياطى المخاطر البنكية من األرباح المحتجزة  -- -- 1833130 -- (1833130) --

 محتجز تحت حساب زيادة راس المال  ,,,11,3,1,3 -- -- -- (,,,11,3,1,3) --

 صافى أرباح السنة المالية  -- -- -- -- ,,013301,1, ,,01330131,

 31/11/1016الرصيد فى   ,33,1331,,,13 ,18,318,303 ,11338813,3 -- ,,01330131, 31,0,,,133133

 3/3/1037الرصيد فى   3671161736137 17763716011 31067716717 -- 70360036377 1613161776170

 المحول الى زيادة راس المال   17763716011 (17763716011) -- -- -- --

 زيادة رأس المال )اكتتاب نقدى(  -- 7,160116177 -- -- -- 7,160116177

 حصة العاملين ,103توزيعات أرباح عام   -- -- -- -- (7063006337) (7063006337)

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  -- -- -- -- (3760006000) (3760006000)

 المحول الى اإلحتياطى القانونى  -- -- 7063006337 -- (7063006337) --

 المحول إلى اإلحتياطيات األخرى  -- -- 1176117 -- (1176117) --

 صافى التغير فى القيمة العادلة لألستثمارات المالية المتاحة للبيع (11) -- -- 10067316,17 -- -- 10067316,17

 المحول إلى إحتياطى المخاطر البنكية من األرباح المحتجزة  -- -- 067176177 -- (067176177) --

 من إحتياطى المخاطر البنكية  إلى األرباح المحتجزة رد  -- -- (1306700) -- 1306700 --

 نظام االثابة والتحفيز  -- -- --  163,76777 -- 163,76777

 اليةالم السنةصافى أرباح   -- -- -- -- 0006,316710 0006,316710

 IFRS 1المحول إلى إحتياطى مخاطر معيار   -- -- 1006,076100  (1006,076100) --

 13/31/1037الرصيد فى   ,3677,60,0610 7,160116177 07763,16110 163,76777 0167076070, 1671767106707
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 قائمة التوزيعات المقترحة لألرباح  
 1037ديسمبر  13عن السنة المالية المنتهية فى 

 
 

31 /11/1016 
 جنية مصري

1037/31/13 
 جنية مصري

 

  الدخل(واقع قائمة  )منارباح السنة  صافي 0006,316710 ,,01330131,

 يخصم  

 طبقاً ألحكام القانون  الرأسمالي لالحتياطيتة محولة ارباح بيع اصول ثاب (36,316300) (,11,3,3)

 احتياطي المخاطر البنكية (161706713) (,,,33813,)

 وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى , IFRSإحتياطي مخاطر معيار  (1006,076100) --

 ارباح السنة القابلة للتوزيع  صافي 11,63776177 6,,3,636,13

 يضاف   

 اول السنة المالية فيارباح محتجزة  10161136030 --

 الرصيد القابل للتوزيع إجمالي 01760116717 6,,3,636,13

   

 :كاالتييوزع   

 %10قانونى  احتياطي 0060,36171 031303118,

 )اسهم مجانية (ن يتوزيعات المساهم 7161176037 --

 حصة العاملين  0060,36171 031303118,

 اعضاء مجلس اإلدارة  مكافأة 37670,6371 1,30003000

 شريحة ثانية مساهمين توزيعات اسهم مجانية 1306,736171 --

 *اخر السنة المالية محتجزة فيأرباح  7061016177 30133,13310

 اإلجمالي 01760116717 6,,3,636,13

 
ئتمانية المرجحة بأوزان المخاطر وذلك من صافي الربح بعد % من إجمالي المخاطر اال1بنسبة  IFRS ,تم تكوين احتياطي مخاطر معيار  *

( .31إيضاح رقم ) ,101الضريبة عن عام 
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  معلومات عامة -3
 

ألحكام قانون االستثمار  اطبق 1,81أكتوبر  ,1فى  1,6تأسس البنك شركة مساهمة مصرية بموجب القرار الوزارى رقم  

بالقانون  العمل و الذي الغي ,1,8( لسنة 130محله قانون االستثمار رقم )و الذي حل   هو تعديالت ,,,1( لسنة 3,رقم )

التنفيذية في جمهورية مصر العربية والبنك  هو الخاص بأصدار ضمانات و حوافز االستثمار  والئحت ,,,1( لسنة 8رقم )

 مدرج في البورصة المصرية.

 

 هفية واالستثمار في جمهورية مصر العربية من خالل مركزخدمات المؤسسات والتجزئة المصر يقدم البنك المصرى الخليجى

 .الميزانية  موظفاً في تاريخ 16,3فرعاً ويوظف  و اربعون ثالثةالرئيسى بمحافظة الجيزة وعدد 

 بجلسته المنعقدة بتاريخ ,101 ديسمبر 31المالية المنتهية في  السنةعن  ستقلةالموقد اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية 

 .,101فبراير  10

 

   السياسات المحاسبية ملخص -1

 
وقد تم إتباع هذه السياسات بثبات لكل  .فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية

 السنوات المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك :
 
 المستقلة أسس إعداد القوائم المالية  أ - 1

وتعديالتها ووفقاً لتعليمات البنك  1006القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل عام  ذهه يتم إعداد

المتفقة مع المعايير المشار إليها 3 وعلى أساس  1008ديسمبر  16المركزي المصري المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ 

مات المالية المبوبة التزاألصول و األمات  المالية بغرض المتاجرة 3 و ااأللتز معدلة بإعادة تقييم األصول والتكلفة التاريخية 

 و جميع عقود المشتقات المالية.ستثمارات المالية المتاحة للبيع األرباح و الخسائر و األيمة العادلة من خالل قعند نشأتها بال

 

 الشقيقة التابعة و الشركات  ب - 1

 الشركات التابعة  3ب/ - 1

( التي يمتلكك البنكك Special Purpose Entities / SPEsالشركات )بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة هي 
بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على الكتحكم فكي سياسكتها الماليكة والتشكغيلية 3 وعكادة يككون للبنكك حصكة ملكيكة تزيكد عكن 

أو تحويلهكا فكي  ممارسكتهاككن مقكوق التصكويت المسكتقبلية التكي مويؤخذ في االعتبكار وجكود وتكأثير ح .نصف حقوق التصويت
 .الوقت الحالي عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة على السيطرة على الشركة

 الشركات الشقيقة 1ب/ - 1

حككد الشككركات الشككقيقة هككي المنشككآت التككي يمتلككك البنككك بطريككق مباشككر أو غيككر مباشككر نفككوذاً مككؤثراً عليهككا ولكككن ال يصككل الككى 
 .% من حقوق التصويت30% الى 10السيطرة 3 وعادة يكون للبنك حصة ملكية من 

يككتم المحاسككبة عككن الشككركات التابعككة والشككقيقة فككي القككوائم الماليككة المسككتقلة للبنككك بطريقككة التكلفككة وفقككاً لهككذه الطريقككة 3 تثبككت 
حالل فكي القيمكة 3 وتثبكت توزيعكات األربكاح فكي االستثمارات بتكلفة االقتناء متضمنة أية شهرة ويخصم منهكا أيكة خسكائر اضكم

 .قائمة الدخل عند اعتماد توزيع هذه األرباح وثبوت حق البنك في تحصيلها

 

 ير القطاعيةالتقار  ج - 1

قطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطه بتقديم منتجكات أو خكدمات تتسكم بمخكاطر ومنكافع تختلكف عكن تلكك 
ات أنشطة أخرى والقطاع الجغرافى يرتبط بتقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة إقتصادية واحدة تتسم بمخكاطر المرتبطة بقطاع

 ومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل فى بيئة إقتصادية مختلفة.
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 تابع -ملخص السياسات المحاسبية    -1
 

   ترجمة العمالت األجنبية  د - 1

 التعامل والعرضعملة  3د/ - 1

 و العرض للبنك.هو عملة التعامل وبالجنية المصري  تقلةالمس تم عرض القوائم المالية

 بالعمالت األجنبية واالرصدة  المعامالت  1د/ - 1

أسكعار  متوسكط أسكاس الماليكة علكى الفتكرةاألخرى خكالل تمسك حسابات البنك بالجنيه المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت  -

تنفيذ المعاملة ويتم إعادة تقيكيم أرصكدة األصكول واإللتزامكات ذات الطبيعكة النقديكة بكالعمالت  ذات شهرارية فى الصرف الس

الماليكة علكى أسكاس أسكعار الصكرف السكارية فكى ذلكك التكاريخ 3 ويكتم اإلعتكراف فكى قائمكة الكدخل  الفتكرةنهايكة األخرى فى 

 -:وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت

 

األربكاح والخسكائر الل  صافى دخل المتاجرة من خالل األرباح والخسائر لألصول / اإللتزامات بغرض المتاجرة أو مكن خك -

 .بحسب النوع

  

 .إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود -

 

إسكتثمارات متاحكة  المصكنفة طبيعكة النقديكة بكالعمالت األجنبيكة عادلكة لكألدوات الماليكة ذات اليتم تحليل التغيرات فى القيمكة ال -

للبيككع )أدوات ديككن( مككا بككين فككروق تقيككيم نتجككت عككن التغيككرات فككى التكلفككة المسككتهلكة ألداة وفككروق نتجككت عككن تغييككر أسككعار 

عتكراف فكى قائمكة الكدخل بفكروق التقيكيم المتعلقكة الصرف السارية وفكروق نتجكت عكن تغييكر القيمكة العادلكة لكألداة 3 ويكتم اإل

بالتغييرات فى التكلفة المستهلكة ضمن عائد القروض واإليرادات المشابهة وبالفروق المتعلقة بتغيير أسعار الصرف فكى بنكد 

طى القيمكة إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى3 ويتم اإلعتراف ضمن حقوق الملكية بفروق التغيير فى القيمة العادلكة )إحتيكا

 العادلة / إستثمارات مالية متاحة للبيع(. 

 

القيمكة العادلكة مثكل  النقديكة األربكاح والخسكائر الناتجكة عكن تغيكرغيكر  تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنكود ذات الطبيعكة  -

ق التقيكيم الناتجكة عكن أدوات حقوق الملكيكة المحكتفظ بهكا بالقيمكة العادلكة مكن خكالل األربكاح والخسكائر ويكتم اإلعتكراف بفكرو

 .أدوات حقوق الملكية المصنفة إستثمارات مالية متاحة للبيع ضمن إحتياطى القيمة العادلة فى حقوق الملكية

 

 األصول المالية اه - 1

3 يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية: أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
وقروض ومديونيات3 واستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق3 واستثمارات مالية متاحة للبيع 3 وتقوم اإلدارة 

 .بتحديد تصنيف استثماراتها عند االعتراف األولي

 عادلة من خالل األرباح والخسائراألصول المالية المبوبة بالقيمة ال  3/اه - 1

  .الية بغرض المتاجرة من خالل األرباح والخسائرتشمل هذه المجموعة أصول م

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

 .تشير إلى الحصول على أرباح فى األجل القصير

 ة المقيمة بالقيمة العادلة منفي جميع األحوال ال يقوم البنك بإعادة تبويب أى أداة مالية نقالً إلى مجموعة األدوات المالي -
 .خالل األرباح أو الخسائر أو إلى مجموعة األصول المالية بغرض المتاجرة
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 القروض والمديونيات  1/اه - 1

 تمثل أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة في سوق نشطة فيما عدا :

األصول بغرض المتاجرة3 3 يتم تبويبها في هذه الحالة ضمن األصول التي ينوى البنك بيعها فوراً أو في مدى زمني قصير -
 التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.أو 

 األصول التي بوبها البنك على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولى بها. -

األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره األصلي فيها ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة  -
  .االئتمانية

 
 االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   1/اه - 1

تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد 
يخ استحقاقها 3 ويتم إعادة تبويب كل وتاريخ إستحقاق محدد ولدى إدارة البنك النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تار

المجموعة على أنها متاحة للبيع إذا باع البنك مبلغ هام من األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بإستثناء حاالت 
 .الضرورة

 
 االستثمارات المالية المتاحة للبيع   7/اه - 1

لية غير مشتقة تكون هناك النية لالحتفاظ بها لمدة غير محددة وقد يتم بيعها تمثل اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع أصوالً ما
 .استجابة للحاجة إلى السيولة أو التغيرات فى أسعار العائد أو الصرف أو األسهم

 
 ما يلى بالنسبة لألصول المالية  ويتبع

 
تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذى يلتزم فيه البنك  يتم اإلعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية فى

بشراء أو بيع األصل وذلك بالنسبة لألصول المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واالستثمارات المالية المحتفظ 
  .بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المالية المتاحة للبيع

 
ندما تنتهى فترة سريان الحق التعاقدى فى الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالى أو يتم استبعاد األصول المالية ع

عندما يحول البنك معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إلى طرف أخر ويتم استبعاد اإللتزامات عندما تنتهى إما 
 .بالتخلص منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها التعاقدية

 

من خالل  واألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلةحقاً بالقيمة العادلة لكل من اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع يتم القياس ال
  .األرباح والخسائر وبالتكلفة المستهلكة لإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 
رات فى القيمة العادلة لألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة الناتجة عن التغي يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر

التى تحدث فيها بينما يتم اإلعتراف مباشرة فى حقوق الملكية باألرباح والخسائر  الفترةمن خالل األرباح والخسائر وذلك فى 
أن يتم استبعاد األصل أو إضمحالل قيمته  الناتجة عن التغيرات فى القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع وذلك إلى

  .عندها يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر المتراكمة التى سبق اإلعتراف بها ضمن حقوق الملكية
 

ل باألصو يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسائر العمالت األجنبية الخاصة
ذات الطبيعة النقدية المبوبة متاحة للبيع 3 وكذلك يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق 

  .الملكية المبوبة متاحة للبيع عندما ينشأ الحق للبنك فى تحصيلها
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 Bid Price ةـــاريــالمعلن عن أسعارها فى أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الجيتم تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات 
إذا لم تكن هناك سوق نشطة لألصل المالى أو لم تتوافر أسعار الطلب الجارية 3 فيحدد البنك القيمة العادلة بإستخدام أحد 

دفقات النقدية المخصومة 3 أو نماذج تسعير الخيارات استخدام معامالت محايدة حديثة أو تحليل الت أساليب التقييم ويتضمن ذلك
أو طرق التقييم األخرى شائعة االستخدام من قبل المتعاملين بالسوق وإذا لم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق 

 .الملكية المبوبة متاحة للبيع 3 يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أى إضمحالل فى القيمة
 
وم البنك بإعادة تبويب األصل المالى المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع الذى يسرى عليه تعريف يق
( نقالً عن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع إلى مجموعة األصول المالية و القروضأسندات الالمديونيات )  –قروض ال

عندما تتوافر لدى البنك النية والقدرة على اإلحتفاظ بهذه األصول المالية خالل وذلك  –المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق وتتم إعادة التبويب بالقيمة العادلة فى تاريخ إعادة التبويب 3 ويتم معالجة أية 

 حقوق الملكية وذلك على النحو التالى :  أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التى تم اإلعتراف بها سابقاً ضمن
 

فى حالة األصل المالى المعاد تبويبه الذى له تاريخ إستحقاق ثابت يتم استهالك األرباح والخسكائر علكى مكدار العمكر المتبقكى  -
س التكلفكة لإلستثمار المحتفظ به حتكى تكاريخ االسكتحقاق بطريقكة العائكد الفعلكى ويكتم اسكتهالك أى فكرق بكين القيمكة علكى أسكا

المستهلكة والقيمة على أساس تاريخ االستحقاق على مدار العمر المتبقى لألصل المالى بإستخدام طريقة العائد الفعلى 3 وفكى 
حالة إضمحالل قيمكة األصكل المكالى الحقكاً يكتم اإلعتكراف بأيكة أربكاح أو خسكائر سكبق اإلعتكراف بهكا مباشكرة ضكمن حقكوق 

 .الملكية فى األرباح والخسائر
 

حقوق الملكية حتى بيع األصكل أو  ى حالة األصل المالى الذى ليس له تاريخ إستحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر ضمنف -
وفى حالة إضمحالل قيمة األصل المالى الحقكاً يكتم اإلعتكراف .التصرف فيه 3 عندئذ يتم اإلعتراف بها فى األرباح والخسائر

 بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى األرباح والخسائر. بأية أرباح أو خسائر سبق اإلعتراف
 
إذا قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات فيتم تسوية القيمة الدفترية لألصل المالي )أو مجموعة األصول   

ترية وذلك بحساب القيمة الحالية المالية( لتعكس التدفقات النقدية الفعلية والتقديرات المعدلة على أن يتم إعادة حساب القيمة الدف
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بسعر العائد الفعلي لألداة المالية يتم االعتراف بالتسوية كإيراد أو مصروف في األرباح 

 .والخسائر
 

الحق بزيادة تقديراته  في جميع األحوال إذا قام البنك بإعادة تبويب أصل مالي طبقاً لما هو مشار إليه وقام البنك في تاريخ 
للمتحصالت النقدية المستقبلية نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من هذه المتحصالت النقدية 3 يتم االعتراف بتأثير هذه الزيادة 
كتسوية لسعر العائد الفعلي وذلك من تاريخ التغير في التقدير وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل في تاريخ التغير في 

 .ر التقدي
 
 المقاصة بين األدوات المالية   و - 1 

يتم إجراء المقاصة بين األصول واإللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانونى قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف 
  .آن واحد بها وكانت هناك النية إلجراء التسوية على أساس صافى المبالغ 3 أو الستالم األصل وتسوية اإللتزام فى
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 إيرادات ومصروفات العائد  ز - 1

يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند "عائد القروض واإليرادات المشابهة" أو "تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة" بإيرادات 
المالية التي ُتحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة  ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائد الفعلي لجميع األدوات

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

وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة الُمستهلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد أو مصاريف العائد 
عمر األداة المتعلقة بها. ومعدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع على مدار 

إذا كان ذلك مناسباً وذلك للوصول بدقة إلى القيمة  سدادها أو تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة المالية3 أو فترة زمنية أقل
وعند حساب معدل العائد الفعلي 3 يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية باألخذ في االعتبار جميع  الدفترية ألصل أو التزام مالي.

شروط عقد األداة المالية )مثل خيارات السداد المبكر( ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية3 وتتضمن طريقة 
ف العقد التي تعتبر جزءاً من معدل العائد الفعلي 3 كما تتضمن تكلفة الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطرا

وعند تصنيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أومضمحلة بحسب الحالة ال يتم .المعاملة أية عالوات أو خصومات
ويتم االعتراف بها ضمن  االعتراف بإيرادات العائد الخاص بها ويتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم المالية 3

 -اإليرادات وفقا لألساس النقدي وذلك وفقاً لما يلى :
 
عندما يتم تحصيلهـا وذلك بعد إسترداد كامل المتأخـرات بالنسبة للقروض االستهالكية والعقارية لإلسكان الشخصى  -

 .والقروض الصغيرة لالنشطة االقتصادية
 
ألساس النقدى أيضاً حيث ُيعلى العائد المحسوب الحقاً وفقاً لشروط عقد الجدولة بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات ُيتبع ا -

% من أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفى حالة استمرار العميل فى االنتظام يتم 13على القرض لحين سداد 
دولة المنتظمة( دون العائد الُمهمش قبل إدراج العائد المحسوب على رصيد القرض القائم باإليرادات )العائد على رصيد الج

 .قبل الجدولة المركز المالىالجدولة الذى ال ُيدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل رصيد القرض فى 
 
 األتعاب والعموالتإيرادات   ح - 1

ف االعتراف يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة ويتم إيقا -
بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة 3 حيث يتم قيدها في سجالت 
هامشية خارج القوائم المالية 3 ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقاً لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائد 

تمثل جزءاً مكمالً للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة عامة يتم معالجتها باعتبارها تعديالً لمعدل العائد  بالنسبة لألتعاب التي
 .الفعلي

 
يتم تأجيل أتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه القروض وذلك على  -

ة المالية 3 ثم يتم االعتراف بر تعويضاً عن التدخل المستمر القتناء األدااعتبارأن أتعاب االرتباط التي يحصل عليها البنك تعت
بتعديل معدل العائد الفعلي على القرض 3 وفي حالة انتهاء فترة االرتباط دون إصدار البنك للقرض يتم االعتراف   بها

 .ضمن اإليرادات عند انتهاء فترة سريان االرتباط باألتعاب
 
ب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند االعتراف األولي ويتم ويتم االعتراف باألتعا 

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

 
يتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على معاملة لصالح و

وذلك عند استكمال المعاملة المعنية   –مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت  –طرف أخر 
تراف بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء ويتم االع
ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مدار  .الخدمة
 .يتم أداء الخدمة فيها التى الفترة
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 إيرادات توزيعات األرباح  ط - 1

 .يتم االعتراف فى قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق فى تحصيلها  
 
 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء  ى - 1 

رصدة أذون يتم عرض األدوات المالية المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول مضافة على أ 
من أرصدة مخصوماُ الخزانة وأوراق حكومية أخرى بالميزانية ويتم عرض االلتزام )اتفاقيات الشراء وإعادة البيع( 

ويتم االعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء على أنه  .أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى بالميزانية
 .تخدام طريقة معدل العائد الفعليعائد يستحق على مدار مدة االتفاقية باس

 
 إضمحالل األصول المالية  ك - 1

 كةالمستهلاألصول المالية المثبتة بالتكلفة   3/ك - 1

يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد األصول الماليكة أو مجموعكة مكن 
عندما يككون 3  مجموعة من األصول المالية مضمحلة ويتم تحمل خسائر االضمحاللاللي أو عد األصل الماويُ  .األصول المالية

هناك دليل موضوعي على االضمحالل نتيجة لحدث أو أكثر من األحداث التكي وقعكت بعكد االعتكراف األولكي لألصكل )"حكدث 
لألصكل المكالي أو لمجموعكة األصكول  "( وكان حدث الخسارة يكؤثر علكى التكدفقات النقديكة المسكتقبليةLoss Eventالخسارة 

 المالية التي يمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها.

 أياً مما يلى : وتتضمن المؤشرات التي يستخدمها البنك لتحديد وجود دليل موضوعي على خسائر االضمحالل 

 أو المدين. تواجه المقترض مالية كبيره صعوبات 

 د.اتفاقية القرض مثل عدم السدا شروط مخالفة 

 أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له فالس المقترض أو دخول في دعوى تصفيةتوقع إ. 

 تدهور الوضع التنافسي للمقترض. 

 أو تنكازالت قكد ال يوافكق البنكك   زاتقيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيا
 على منحها في الظروف العادية.

 الل قيمة الضماناضمح. 

  االئتمانية الحالةتدهور. 
 

ومن األدلة الموضوعية على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالية وجود بيانات واضحة تشير إلى انخفاض يمكن 
يد هذا الرغم من عدم إمكانية تحد قياسه فى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذه المجموعة منذ االعتراف األولى على

 . ات المصرفية ـد المنتجـاالنخفاض لكل أصل على حدة 3 ومثال ذلك زيادة عدد حاالت اإلخفاق فى السداد بالنسبة ألح
ن ـبصفة عامة بي فترةال ة محددة وتتراوح هذهـمحفظ يها لكلوع الخسارة والتعرف علـما بين وق لفترةاالبنك بتقدير  ومـويق 

  ثالثة إلى أثنى عشر شهراً.

ة ـالل لكل أصل مالي على حده إذا كان ذو أهميـي على االضمحـر ما إذا كان هناك دليل موضوعـما يقوم البنك أوال بتقديـك
ى ـجال ُيراعـيس لها أهمية منفردة3 وفى هذا المـي أو فردى لألصول المالية التي لـمالـويتم التقدير على مستوى إج  منفرداً 3
 ما يلي :

 ه أم ال3ـه منفرداً 3 سواء كان هاماً بذاتـالل أصل مالي تم دراستـد دليل موضوعي على اضمحـأنه ال يوجك ـإذا حدد البن -
ابهـة ثم يتم تقييمـها معاً لتقدير اني مشـطر ائتمـصائص خـا خـة هذا األصل مع األصول المالية التي لهـم إضافـعندها يت

 .االضمحالل وفقاً لمعدالت اإلخفاق التاريخية
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إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي 3 عندها يتم دراسته منفرداً لتقدير االضمحالل 3 وإذا  -
نتج عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل 3 ال يتم ضم األصل الى المجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل لها على 

 .أساس مجمع

 .إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم عندئذ ضم األصل الى المجموعة -

ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المسكتقبلية 
علي ـد الفكـدل العائـخدام معـد 3 مخصومة باستـملها بعـم تحـم يتـي لـالتان المستقبلية ـالمتوقعة 3 وال يدخل في ذلك خسائر االئتم

ة الدفترية لألصل باستخدام حسكاب مخصكص خسكائر االضكمحالل ويكتم االعتكراف ـويتم تخفيض القيم .األصلي لألصل المالي
 .بعبء االضمحالل عن خسائر االئتمان في قائمة الدخل

صم ـر الخـكون سعـا يـر 3 عندهــل معدل عائد متغيـاق يحمـظ به حتى تاريخ االستحقـفار المحتـوإذا كان القرض أو االستثم
يد وجود دليل موضوعي على اضمحالل د عند تحدـلي وفقاً للعقـالل هو معدل العائد الفعـستخدم لقياس أية خسائر اضمحـلما

على أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام أسعار ولألغراض العملية 3 قد يقوم البنك بقياس خسائر اضمحالل القيمة  .األصل
 ات النقدية المستقبلية المتوقعة منـة للتدفقـة القيمة الحاليـى إضافـية المضمونة 3 يراعـسوق معلنة 3 وبالنسبة لألصول المال

 .لقة بذلكاألصل المالي 3 وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمان بعد خصم المصاريف المتع

وألغراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمالي 3 يتم تجميع األصول المالية في مجموعات متشابهة من ناحية خصائص 
ع ـي يجريها البنك أخذاً في االعتبار نوع األصل والصناعة والموقـنيف التـة التصـاس عمليـلى أسـاني 3 أي عـر االئتمـالخط

وترتبط تلك الخصائص بتقدير التدفقات النقدية  .متأخرات والعوامل األخرى ذات الصلةالجغرافي ونوع الضمان وموقف ال
اً للشروط التعاقدية ـة وفقـن على دفع المبالغ المستحقـات من تلك األصول لكونها مؤشراً لقدرة المدينيـوعـة للمجمـليـالمستقب

 .لألصول محل الدراسة

ة ـات النقديـاق التاريخية 3 يتم تقدير التدفقـالمالية على أساس معدالت اإلخفوعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول 
دار الخسائر التاريخية لألصول ذات ـتعاقدية لألصول في البنك ومقـدية الـلى أساس التدفقات النقـة عـجموعـة للمـليـالمستقب

 اس البياناتـلى أسـة عـخيـدار الخسائر التاريخصائص خطر االئتمان المشابهة لألصول التي يحوزها البنك ويتم تعديل مق

ية ـدار الخسائر التاريخـقـتي تم خاللها تحديد مـال الفترةالمعلنة الحالية بحيث تعكس أثر األحوال الحالية التي لم تتوافر في 
 .وكذلك إللغاء آثار األحوال التي كانت موجودة في الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حالياً 

البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة من األصول المالية مع التغيرات في البيانات  ويعمل
عار العقارات 3 وموقف ـدالت البطالة 3 وأسـي معـرات فـرى 3 مثال لذلك التغيـرة الى أخـتالموثوق بها ذات العالقة من ف

 ا 3 ويقوم البنك بإجراءـارة في المجموعة ومقدارهـاالت الخسـيرات في احتمالتسديدات وأية عوامل أخرى تشير الى التغ
 .راجعة دورية للطريقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبليةم
 
 اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع   1/ك - 1

اضمحالل أحد أو مجموعة من األصول المالية يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على 
المبوبة ضمن استثمارات مالية متاحة للبيع أو استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق 3 وفى حالة االستثمارات في 

ألداة ألقل من قيمتها 3يؤخذ في االعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لقوق الملكية المبوبة متاحة للبيعأدوات ح
 .الدفترية 3 وذلك عند تقدير ما إذا كان هناك اضمحالل في األصل

ممتداً إذا استمر لفترة تزيد عن تسعة أشهر 3  % من تكلفة القيمة الدفترية ويعد اإلنخفاض10كبيرا إذا بلغ  ويعد االنخفاض
ن حقوق الملكية ويعترف بها في قائمة الدخل3 وال يتم رد وإذا توافرت األدلة المشار إليها يتم ترحيل الخسارة المتراكمة م

ذا اضمحالل القيمة الذي يعترف به بقائمة الدخل فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية إذا حدث ارتفاع في القيمة العادلة الحقاً أما إ
رتفاع بموضوعية بحدث وقع بعد الدين المبوبة متاحة للبيع 3 وكان من الممكن ربط ذلك االارتفعت القيمة العادلة ألدوات 

 .االعتراف باالضمحالل في قائمة الدخل 3 يتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل
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 األصول غير الملموسة  ل - 1
 برامج الحاسب اآللى 

روف فى قائمة الدخل عند تكبدها ويتم االعتراف يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة الحاسب اآللى كمص 
كأصل غير ملموس بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سيطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع 

ة إلى اقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر من سنة 3وتتضمن المصروفات المباشرة تكلفة العاملين فى فريق تطوير البرامج باإلضاف
 .العامة ذات العالقةنصيب مناسب من المصروفات 

 
يتم االعتراف كتكلفة تطوير بالمصروفات التى تؤدى الى الزيادة أو التوسع فى أداء برامج الحاسب االلى عن المواصفات   

 األصلية لها 3 وتضاف إلى تكلفة البرامج األصلية.
 

 أربعفيما ال يزيد عن  منها المتوقع االستفادة السنهبها كأصل على مدار  يتم أستهالك تكلفة برامج الحاسب االلى المعترف  
 .واتسن حيث يتم أستهالكه على عشر )الحزمة البنكية( ساسى للبنكفيما عدا نظام الحاسب اآللى اآلسنوات 

 
 أخرى أصول م  - 1

 البيع بها بغرض المحتفظ غير المتداولة األصول
 

بشكل  لة كاصول محتفظ بها بغرض البيع 3اذا كان من المتوقع ان يتم استرداد قيمتها الدفتريةتم تبويب االصول الغير متداوي
قروض و اصول ثابتة  اساسى من صفقة بيع وليس من االستمرار فى استخدامها 3 و يشمل ذلك االصول المقتناة مقابل تسوية 

 . يقة التى يقتنيها البنك بغرض بيعهااستخدامها بغرض بيعها و الشركات التابعة و الشق البنكالتى يوقف 

 

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

 
        ة اصول محتفظ بها لغرض البيع على اساس يقاس االصل الغير متداول ) او المجموعة الجارى التخلص منها ( و المبوب

 فى تاريخ التصنيف او القيمة العادلة مخصوما منها تكاليف البيع ايهم اقل .  الدفتريةالقيمة 
 

واذا غير البنك خطة البيع 3 يتم تعديل القيمة الدفترية لالصل للمبلغ التى كان سيتم قياس االصل به لو لم يكن مبوبا كاصل 
مقابل تسوية قروض فاذا لم ه بغرض البيع مع االخذ فى االعتبار اى اضمحالل للقيمة . و بالنسبة لالصول المقتناة محتفظ ب

 %من قيمة االصل سنويا.10يتمكن البنك من بيعها خالل المدة المقررة قانونا 3 يتم تكون احتياطى مخاطر البنكية العام بواقع 
 

صول غير المتداوله المحتفظ بها بغرض البيع و ربح و خسارة البيع فى بند ايرادات ويتم االعتراف بالتغيرات فى قيمة اال
  )مصروفات ( تشغيل اخرى .    
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 األصول الثابتة  ن - 1
 

ألصول الثابتة بالتكلفة بصفة أساسية فى مقار المركز الرئيسى والفروع والمكاتب. وتظهر جميع ا األراضى والمبانى تتمثل
التاريخية ناقصاً اإلهالك وخسائر االضمحالل. وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة بإقتناء بنود األصول 

  الثابتة.
 

3 وذلك ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً مستقال3ً حسبما يكون مالئماً 
يكون محتمالً تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل إلى البنك وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة  عندما

التى يتم تحميلها ضمن مصروفات التشغيل األخرى.ال يتم  السنهموثوق بها. ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح فى 
ك لألصول الثابتة األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة بحيث تصل إلى إهالك األراضى3 ويتم حساب اإلهال

 القيمة التخريدية على مدار األعمار اإلنتاجية3 كالتالى:
 
 سنة  0, المبانى واإلنشاءات -
 سنة 0, الخزائن الحديدية            -
 سنوات 10 أثاث مكتبى              -
 سنوات   8 بة وأجهزة تكييف      آالت كاتبة وحاس -
 سنوات   3 أجهزة الحاسب اآللى / نظم آلية متكاملة      -
 سنوات   3 تجهيزات وتركيبات -
 سنوات   , وسائل نقل -
 سنوات   , برامج الحاسب اآللى -

 
ة3 وتعدل كلما كان ذلك ضرورياً.  ويتم ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة في تاريخ كل ميزاني

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

 الدفترية عن القيمة االستردادية.
 
وتمثل القيمة االستردادية صافى القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى 3 ويتم تحديد أرباح وخسائر  

ضمن إيرادات  االستبعادات من األصول الثابتة بمقارنة صافى المتحصالت بالقيمة الدفترية. ويتم إدراج األرباح )الخسائر(
 )مصروفات( تشغيل أخرى في قائمة الدخل.

 
 اضمحالل األصول غير المالية  س - 1
 

ال يتم استهالك األصول التى ليس لها عمر انتاجى محدد ويتم اختبار اضمحاللها سنويا ويكتم دراسكة اضكمحالل األصكول التكى 
 لالسترداد.تكون قابلة لى أن القيمة الدفترية قد ال يتم استهالكها كلما كان هناك أحداث أو تغيرات فى الظروف تشير إ

 
القيمة الدفترية لآلصل عن القيمة اآلستردادية  هب يزيدى ذمحالل وتخفيض قيمة اآلصل بالمبلغ الضويتم اإلعتراف بخسارة اإل

يتم تقدير األضمحالل  غرض لألصل أيهما أعلى ول االستخداميةوتمثل القيمة االستردادية صافى القيمة البيعة لألصل أو القيمة 
إلحاق األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة ويتم مراجعة األصول غير المالية 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  ع - 1
 

التى ال تتجاوز استحقاقها ثالث أشهر  من  النقدية وما فى حكمها األرصدة  تتضمنات النقدية قائمة التدفق عرضألغراض 
واألرصدة لدى البنوك األلزامى وتتضمن النقدية واألرصدة لدى البنك المركزى خارج اطار نسب األحتياطى  تاريخ االقتناء 3 

 وأذون الخزانة أوراق حكومية أخرى.
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 المخصصات األخرى  ف - 1

يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون هناك التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة 
دير قابل ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه االلتزامات 3 مع إمكانية إجراء تق

 .لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام
 

وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه للتسوية باألخذ في االعتبار 
خارج  ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمال ضئيل في وجود تدفق نقدي .هذه المجموعة من االلتزامات

 .بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة0

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

ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل بعد سنة من تاريخ الميزانية 
الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود 3  –دون تأثره بمعدل الضرائب الساري  –دام معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام باستخ

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

 مزايا العاملين  ص - 1

 ماعيةمينات اإلجتأالت  3/ص - 1

يلتزم البنك بسداد اشتراكات الى الهيئة العامة للتأمينات األجتماعية واليتحمل البنك أي إلتزامات إضافية بمجرد سداد تلك 
 .التي تستحق فيها وتدرج ضمن مزايا العاملين الفترة اإلشتراكات الدورية على قائمة الدخل عن

 
 حصة العاملين فى األرباح   1/ص - 1

بة من األرباح النقدية المتوقع توزيعها كحصة للعاملين فى األرباح ويعترف بحصة العاملين فى األرباح كجزء يدفع البنك نس
من توزيعات األرباح فى حقوق الملكية وكإلتزامات عندما تعتمد من الجمعية العامة لمساهمي البنك والتسجل أي إلتزامات 

 .بحصة العاملين فى األرباح غير موزعة
 
 األخرى الخدمةالتزامات مزايا ما بعد انتهاء   1/ص - 1

يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين فيما بعد انتهكاء الخدمكة وعكادة مكا يككون اسكتحقاق هكذه المزايكا مشكروطاً ببقكاء 

لهكذه المزايكا علكى ويكتم اسكتحقاق التككاليف المتوقعكة  .العامل في الخدمة حتى سن التقاعد واستكمال حد أدنكى مكن فتكرة الخدمكة

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

 

 نظام أسهم اإلثابة والتحفيز  7ص/ - 1

بنظكام المكنح وذلكك بعكد  اإلثابكة والتحفيكزنظكام  ,3/101/,أصدرت الجمعيكة العموميكة غيكر العاديكة بجلسكتها المنعقكدة بتكاريخ 

وذلك بناء علكى اقتكراح مقكدم  13/3/1016ل النظام األساسى للبنك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ تعدي

مكن تكاريخ اعتمكاد الهيئكة العامكة للرقابكة الماليكة  اإلثابة والتحفيكزويتم تطبيق نظام  1/1016/,1من مجلس إدارة البنك بتاريخ 

 لقانون.لهذا النظام وفقاً ألحكام ا

لصالح االعضاء التنفيكذيين ورؤسكاء القطاعكات والمكديرين العمكوم ومكديرو الصكف االول  اإلثابة والتحفيزويتم منح أسهم نظام 

مكن خكالل نتكائج أعمكالهم وتقيكيمهم السكنوى وفقكاً لمسكتوى األداء المكالى للبنكك وتقريكر أداء والموظفين بالبنك لتميزهم الواضح 

 فية.الفرد حسب درجته الوظي

تم تقيكيم األسكهم المحكتفظ بهكا بنظكام أثابكة وتحفيكز العكاملين بالقيمكة العادلكة لهكا )القيمكة السكوقية (عنكد انشكاء النظكام وتخصكيص 

األسهم3وفى نهاية كل فترة مالية3يعاد تقييمها بالقيمةالعادلة لها )القيمة السوقية(ويتم اثبات قيمة الفروق الناتجة باحتياطى خاص 

 ملكية بقائمة المركزالمالى .ضمن حقوق ال
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 ضرائب الدخل  ق - 1

والضكريبة المؤجلكة 3 ويكتم االعتكراف بهكا  الحاليكةضكريبة المكن  الكك  الفترة الماليةتتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة 

 .ية التي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكيةبقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملك

ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السكارية فكي تكاريخ إعكداد 

 .الميزانية باإلضافة الى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة

لناشكئة عكن فككروق زمنيكة مؤقتكة بككين القيمكة الدفتريكة لألصككول وااللتزامكات طبقكاً ألسككس ويكتم االعتكراف بالضكرائب المؤجلككة ا

المحاسبية وقيمتها طبقاً لألسس الضريبية 3 هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقكق أو تسكوية 

 .خ إعداد الميزانيةقيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاري

ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضكريبة فكي  

يتحقكق بية المؤجلكة بقيمكة الجكزء الكذي لكن المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل 3 ويتم تخفيض قيمة األصكول الضكري

ضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية 3 على أنه في حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعكة يكتم زيكادة األصكول منه المنفعة ال

 .الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفيضه

 
 رأس  المال  ر - 1

 رباحتوزيعات األ

ية العامة للمساهمين هذه التوزيعات. وتشمل التي تقر فيها الجمع السنهرباح خصما علي حقوق الملكية في تثبت توزيعات األ

 ساسي و القانون.دارة المقررة بالنظام األرباح و مكافأة مجلس اإلتلك التوزيعات حصة العاملين في األ

 

 الماليةإدارة المخاطر  -1
 

الي 3 ويتم تحليل يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها الى مخاطر مالية متنوعة 3 وقبول المخاطر هو أساس النشاط الم

وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معاً 3 ولذلك يهدف البنك الى تحقيق التوازن المالئم بين 

الخطر والعائد والى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك 3 ويعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر 

ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر  .ولة واألخطار التشغيلية األخرىالسوق وخطر السي

 .العائد ومخاطر السعر األخرى

وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه 3 ولمراقبة المخاطر 

ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم  .عتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوالً بأولوااللتزام بالحدود من خالل أساليب ي

 .إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات في األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة

وتقوم إدارة المخاطر بتحديد  .ارةوتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلد

وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك 3 ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة 

إلدارة المخاطر ككل 3 باإلضافة الى سياسات مكتوبة تغطي مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف 

باإلضافة الى ذلك فإن إدارة  .ت األجنبية 3 وخطر أسعار العائد3 واستخدام أدوات المشتقات وغير المشتقات الماليةالعمال

 .لمراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقلاالمخاطر تعد مسئولة عن 
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 خطر االئتمانأ   - 1

خطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد األطكراف بعكدم الوفكاء بتعهداتكه 3 ويعكد خطكر االئتمكان أهكم يتعرض البنك ل
ويتمثل خطر االئتمان بصفة أساسكية فكي  .األخطار بالنسبة للبنك 3 لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر

االستثمار التي يترتب عليها أن تشكتمل أصكول البنكك علكى  أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنها القروض والتسهيالت وأنشطة
وتتركز عمليات  .كما يوجد خطر االئتمان أيضاً في األدوات المالية خارج الميزانية مثل ارتباطات القروض .أدوات الدين

ع تقكاريره الكى اإلدارة والرقابة على خطر االئتمان لكدى فريكق إدارة خطكر االئتمكان فكي إدارة مخكاطر االئتمكان الكذي يرفك
 .مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية

 قياس خطر االئتمان  3أ/ - 1

 قروض والتسهيالت للبنوك والعمالءال

 كما يلي : ثالثة مكوناتلقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء 3 ينظر البنك في 

 .( من قبل العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماته التعاقديةProbability of default)التأخر( )احتماالت اإلخفاق  *

 Exposure atالمركككز الحككالي والتطككور المسككتقبلي المككرجح لككه الككذي يسككتنتج منككه البنككك الرصككيد المعككرض لإلخفككاق ) *
default). 

 .(Loss given defaultخطر اإلخفاق االفتراضي ) *

ال اإلدارة اليومية لنشاط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان التي تعكس الخسكارة المتوقعكة )نمكوذج الخسكارة وتنطوي أعم
( المطلوبكة مكن لجنكة بكازل للرقابكة المصكرفية ويمككن أن تتعكارض المقكاييس The Expected Loss Modelالمتوقعكة 

3 الكذي يعتمكد علكى الخسكائر التكي تحققكت فكي تكاريخ  16ي رقكم التشغيلية مع عبء االضمحالل وفقاً لمعيار المحاسكبة المصكر
 المحققة( وليس الخسائر المتوقعة.الميزانية )نموذج الخسائر 

يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر على مستوى كل عميل باستخدام أساليب تقيكيم داخليكة لتصكنيف الجكدارة مفصكلة لمختلكف فئكات 
للتقيككيم داخليككاً وتراعككى التحلككيالت اإلحصككائية مككع الحكككم الشخصككي لمسككئولي االئتمككان  وقككد تككم تطويرتلككك األسككاليب .العمككالء

ويعككس هيككل الجكدارة المسكتخدم  .وقد تم تقسكيم عمكالء البنكك الكى عشكر فئكات للجكدارة .للوصول الى تصنيف الجدارة المالئم
الجكدارة 3 ممكا يعنكي بصكفة أساسكية أن المراككز بالبنك كما هو مبين في الجدول التالي مدى احتمال التكأخر لككل فئكة مكن فئكات 

ويتم مراجعة وتطوير أساليب التقيكيم كلمكا ككان ذلكك  .االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعاً للتغير في تقييم مدى احتمال التأخر
 .لتأخرويقوم البنك دورياً بتقييم أداء أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت ا .ضرورياً 

 
 فئات التصنيف الداخلي للبنك

 مدلول التصنيف   التصنيف 
 ديون جيدة     1 

 المتابعة العادية     1  
 المتابعة الخاصة     3 
 ديون غير منتظمة     ,
   

النسبة يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر على سبيل المثال 3 ب
وبالنسبة لالرتباطات 3 يدرج البنك كافة المبالغ المسحوبة فعالً باإلضافة الى  .للقرض 3 يكون هذا المركز هو القيمة االسمية

  .المبالغ األخرى التي يتوقع أن تكون قد سحبت حتى تاريخ التأخر إن حدث

ويكتم التعبيكر  .سارة عند المطالبة بالدين إن حكدث التكأخروتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخ
عن ذلك بنسبة الخسارة للدين وبالتأكد يختلف ذلك بحسب نوع المدين 3 وأولوية المطالبكة 3 ومكدى تكوافر الضكمانات أو وسكائل 

  .تغطية االئتمان األخرى
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 ون األخرىألذاأدوات الدين وأذون الخزانة و

بالنسبة ألدوات الدين واألذون 3يقوم البنك بأستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد آند بور أومايعادله إلدراة خطر 
ويكتم النظكر الكى  .التقييمات متاحة 3يتم أستخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة علكى عمكالء األئتمكان هاألئتمان 3وإن لم تكن مثل هذ

رات فكى األوراق الماليكة واألذون علكى أنهكا طريقكة للحصكول علكى جكودة أئتمانيكة أفضكل وفكى نفكس الوقكت تكوفر تلك األستثما
 .مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل

 الحد من وتجنب المخاطر اتسياس  1أ/ - 1

 .ات والدوليقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على مستوى المدين والمجموعات والصناع

ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله على مستوى كل مقترض 3 
ويكتم مراقبكة تلكك المخكاطر بصكفة مسكتمرة  .أو مجموعة مقترضين 3 وعلى مستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية

ويكتم اعتمكاد الحكدود للخطكر االئتمكاني علكى  .أو بصورة متكررة إذا دعكت الحاجكة الكى ذلكك وتكون خاضعة للمراجعة السنوية
 .مستوى المقترض / المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل مجلس اإلدارة بصفة ربع سنوية

رج الميزانيكة 3 وحكد ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلكك بحكدود فرعيكة تشكمل المبكالغ داخكل وخكا
 .ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يومياً  .المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة

يتم أيضاً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمكان عكن طريكق التحليكل الكدوري لقكدرة المقترضكين والمقترضكين المحتملكين علكى 
 .زاماتهم وكذلك بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسباً مقابلة سداد الت

 : ما يلي بعض وسائل الحد من الخطروفي

  الضمانات

ومن هذه الوسائل الحصول علكى ضكمانات مقابكل األمكوال  .يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان
ومن األنواع الرئيسكية لضكمانات القكروض  .ت محددة من الضمانات المقبولةويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئا .المقدمة

 والتسهيالت :
 

 .*  الرهن العقاري
 .*  رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع

 .*  رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية
 

ينمككا تككون التسكهيالت االئتمانيكة لألفكراد بككدون وغالبكاً مكا يككون التمويكل علكى المككدى األطكول واإلقكراض للشكركات مضكموناً ب
ولتخفيض خسارة االئتمان الى الحد األدنى 3 يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد  .ضمان

 .ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو التسهيالت

تككون أدوات  ض والتسهيالت بحسب طبيعكة األداة وعكادة مكا يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً ألصول أخرى بخالف القرو
 Asset -Backed Securitiesون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعكات األدوات الماليكة المغطكاة بأصكول  ذالدين وأ

 .واألدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات المالية
 

  Master Netting Arrangements  ترتيبات المقاصة الرئيسي
 

ام ـل حجم هـتي تمثـراف الـع األطـة مـسيـصفية رئيـيات تـيقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاق
ول وااللتزامات ـقاصة بين األصـراء مـة أن يتم إجـيـة الرئيسـيـة عن اتفاقيات التصفـوال ينتج بصفة عام .من المعامالت
صاحب ـمان المـر االئتـض خطـم تخفيـالي 3 إال أنه يتـم على أساس إجمـنية وذلك ألن التسوية عادة ما تتالظاهرة بالميزا

يع ـللعقود التي في صالح البنك عن طريق اتفاقيات التصفية الرئيسية وذلك ألنه إذا ما حدث تعثر 3 يتم إنهاء وتسوية جم
طر االئتماني الناتج عن أدوات ـلممكن أن يتغير مقدار تعرض البنك للخومن ا .رف األخر بإجراء المقاصةــطـبالغ مع الـالم

 .ة التفاقيات التصفية الرئيسية وذلك خالل فترة قصيرة نظراً ألنه يتأثر بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقياتـاضعـات الخـقـالمشت
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 االرتباطات المتعلقة باالئتمان
  

وتحمل عقود  .ثل الغرض الرئيسي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان في التأكد من إتاحة األموال للعميل عند الطلبيتم
وتكون  .ذات خطر االئتمان المتعلق بالقروض Guarantees and stand by letters of creditالضمانات المالية 

التي يصدرها البنك  Documentary and Commercial Letters of Creditاالعتمادات المستندية والتجارية 
بالنيابة عن العميل لمنح طرف ثالث حق السحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً 

 .مضمونة بموجب البضائع التي يتم شحنها وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من القرض المباشر
 

ن الجزء غير المستخدم من المصرح به لمنح القروض 3 أو الضمانات 3 أو االعتمادات ارتباطات منح االئتما وتمثل
ويتعرض البنك لخسارة محتملة بمبلغ يساوي إجمالي االرتباطات غير المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان  .المستندية

لواقع يقل عن االرتباطات غير المستخدمة وذلك إال أن مبلغ الخسارة المرجح حدوثها في ا .الناتج عن ارتباطات منح االئتمان
ويراقب  .االرتباطات المتعلقة بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات ائتمانية محددة نظراً ألن أغلب

تحمل درجة أعلى البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة األجل عادة ما 
 .من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل

 
 سياسات االضمحالل والمخصصات:  1أ/ - 1

تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثبات أنشطة اإلقراض 
ألغراض التقارير المالية  الميزانيةفقط بخسائر االضمحالل التي وقعت في تاريخ  وبخالف ذلك 3 يتم االعتراف .واالستثمار

بناء على أدلة موضوعية تشير الى االضمحالل ونظراً الختالف الطرق المطبقة 3 تقل عادة خسائر االئتمان المحملة على 
أغراض قواعد البنك المركزي مستخدمة فى الالقوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة المتوقعة 

 المصري.
  

ومع ذلك  .مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة السنة الماليةفي نهاية  الميزانيةمخصص خسائر االضمحالل الوارد في 
نية المتعلقة ويبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل الميزا .3 فإن أغلبية المخصص ينتج من آخر درجتين من التصنيف

 التقييم الداخلي للبنك :لك من فئات ذبالقروض والتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها ك
   

 6101ديسمبر  31 7103ديسمبر  13 تقييم البنك

 
قروض وتسهيالت 

% 
 مخصص خسائر االضمحالل

% 
 قروض وتسهيالت

% 
 مخصص خسائر االضمحالل

% 
 %1.13 %,1.,, %0.77 %0.10,  ديون جيدة

 %13.30 %1,.,, %01.73 %,11.3 المتابعة العادية
 %13., %3.83 %17.11 %30.10 المتابعة الخاصة

 %63.10 %,1.1 %37.01 %3.07 ديون غير منتظمة

 300% 300% 100% 100% 

 
قاً لمعيار تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير الى وجود اضمحالل طب

 3 واستناداً الى المؤشرات التالية التي حددها البنك :  16المحاسبة المصري رقم 
   

 .صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين -
 .مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد -
 .توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له -
 .الوضع التنافسي للمقترض تدهور -
لى عقيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق البنك  -

 .منحها في الظروف العادية
 .اضمحالل قيمة الضمان -
  .تدهور الحالة االئتمانية -
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البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنوياً أو أكثر عندما تقتضي  تتطلب سياسات
الظروف ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات التي تم تقييمها على أساس فردي وذلك بتقييم الخسارة المحققة في 

 .ي تطبيقها على جميع الحسابات التي لها أهمية نسبية بصفة منفردةتاريخ الميزانية على أساس كل حالة على حدة 3 ويجر
ويشمل التقييم عادة الضمان القائم 3 بما في ذلك إعادة تأكيد التنفيذ على الضمان والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات.

لخبرة التاريخية المتاحة ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس المجموعة من األصول المتجانسة باستخدام ا 
 .والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية

 
 موذج قياس المخاطر البنكية العامن  7أ/ - 1

تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل مجموعات   3 (1أ/رقم )باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح 
. ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في المركزي المصريمع متطلبات البنك رعية أكثر تفصيالً بحيث تتفق ـف

مالي ـه الـشاطه ووضعـميل ونـة بالعـقـالمجموعات وفقاً لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير على المعلومات المتعل هذه
 .ظامه في السدادـومدى انت

ة ـلقـما في ذلك االرتباطات المتعـة لخطر االئتمان 3 بويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرض
وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب  .باالئتمان 3 على أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي المصري

 المصرية 3 يتم لمعايير المحاسبة وفقاً لقواعد البنك المركزي المصري عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالية وفقاً 
ويتم تعديل ذلك .تجنيب احتياطي المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصماً على األرباح المحتجزة بمقدار تلك الزيادة

ويعد هذا االحتياطي غير قابل ماً مبلغ الزيادة بين المخصصين ث يعادل دائياالحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بح
 .المالية السنةالحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل  /أ(31اح رقم )ويبين ايض للتوزيع 

 
تقييم البنك المركزي المصري ونسب وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً ألسس التقييم الداخلي مقارنة بأسس 

 المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان:
 

نك تصنيف الب
 المركزي المصري

 مدلول التصنيف
لمخصص نسبة ا

 المطلوب
 مدلول التصنيف الداخلي التصنيف الداخلي

 ديون جيدة 1 صفر مخاطر منخفضة 1
 ديون جيدة 1 %1 مخاطر معتدلة 1
 ديون جيدة 1 %1 مخاطر مرضية 3
 المتابعة العادية 1 %1 مخاطر مناسبة ,
 يةالمتابعة العاد 1 %1 مخاطر مقبولة 3
 المتابعة الخاصة 3 %3 مخاطر مقبولة حدياً  6
 المتابعة الخاصة 3 %3 مخاطر تحتاج لعناية خاصة ,
 ديون غير منتظمة , %10 دون المستوى 8
 ديون غير منتظمة , %30 مشكوك في تحصيلها ,
 ديون غير منتظمة , %100 رديئة 10
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 د األقصى لخطر االئتمان قبل الضماناتالح  0أ/ - 1
 

 13/31/7103 31/11/6101 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية

 ,,,83,3138103 1600360706177 خرىأوراق مالية أأذون الخزانة و

 ,331,033,1333 0671361116707 رصدة لدى البنوكأ

   قروض وتسهيالت للعمالء

   قروض ألفراد

 ,,03368831, 11760376030 حسابات جارية مدينة

 1131333111 1,6,006071 بطاقات ائتمان -

 3130,,,33,,13 1611761076110 قروض شخصية -

 31,1,,,3,, 37760,16,07 قروض عقارية -

   قروض مؤسسات

 30,1,,631,631 06370677,6077 حسابات جارية مدينة

 ,,6331,303830 7600761776117 قروض مباشرة

 ,,63,3830,,33 76037617361,3 قروض مشتركة

   استثمارات مالية

 ,361833,8318, 7613761106177  أدوات دين- 

 ,130,133,1381 3673067716777 أصول اخرى- 

 ,,,1336,38,33, 77610767706701 اإلجمالي

   البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية

 18333103000 11360736000 اعتمادات مستندية

 13,313,3,3000 367706,376000 خطابات ضمان

 13013316,3000 367036,006000 اإلجمالي

 
وذلك بدون األخذ في االعتبار   1016ديسمبر  331  ,101ديسمبر 31يمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض له في 

 .الميزانية 3 تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القيمة الدفترية التي تم عرضها في الميزانيةبالنسبة لبنود  .أية ضمانات
من الحد األقصى المعرض لخطر االئتمان ناتج عن قروض والتسهيالت %30.01 وكما هو مبين بالجدول السابق 3 فإن

% 0,.,3مقابل  %33.01 في أدوات ديناالستثمارات   تمثل  3 بينما  1016ديسمبر  31في %  3.38, مقابل لعمالء ل
 .1016 ديسمبر 31في 
 
وتثق اإلدارة في قدرتها على االستمرار في السيطرة واإلبقاء على الحد األدنى لخطر االئتمان الناتج عن كل من محفظة  

  بناء على ما يلي : القروض والتسهيالت وأدوات الدين
في  % ,0.,, ي أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي مقابلمن محفظة القروض والتسهيالت مصنفة ف 11%.,8 -

 .  1016ديسمبر  31
  ىف%16.,, من محفظة القروض والتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحالل مقابل,0.3,%  -

 .  1016ديسمبر  31
 المالية المنتهية في لسنةاقام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عند منح قروض وتسهيالت خالل  -
 .,101ديسمبر  31 
تمثل أدوات  من االستثمارات في أدوات دين وأذون خزانة  1016 ديسمبر 31في %  3,6,, مقابل  %,,.,, منأكثر  -

 .دين على الحكومة المصرية 
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 قروض وتسهيالت  ,أ/ - 1

 ئتمانية :من حيث الجدارة اال تسهيالتوالفيما يلى أرصدة القروض 

 

 13/31/7103 31/31/,103 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 قروض وتسهيالت للعمالء قروض وتسهيالت للعمالء 

 ,,183,313,1,36 116733631767,0 ضمحاللاال يوجد عليها متأخرات أو 

 0336,13161, 1637,67106031 متأخرات ليست محل إضمحالل

 8,,3338803, 37760716731  محل إضمحالل

 ,363,,,1,38,33 10607,60016370 اإلجمالى

 (,63,383,1,,) (11761736170) ضمحالل والعوائد المقدمة والمجنبةيخصم مخصص خسائر اال

 3,,63,383,,183 17630161136100 الصافى
 

 
 .1016 ديسمبر 31رصيد المحفظة فى مقارنتاً ب%16 بنسبة ,101ديسمبر 31 فىمحفظة القروض والتسهيالت  زيادة -

 .لعمالءل تسهيالتالقروض وضمحالل عن ال( معلومات اضافية عن مخصص خسائر اال18)رقم  حيضاإتضمن ي -

ويتم تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والتسهيالت التي ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل وذلك  -
 .ي المستخدم بواسطة البنكبالرجوع الى التقييم الداخل
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 (ىالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء )بالصاف

 جنيه مصري                                                                                                                       13/31/1037
إجمالى القروض والتسهيالت  مؤسسات أفراد التقييم

 قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة قروض عقارية قروض شخصية بطاقات إئتمان حسابات جارية مدينة للعمالء

 61716117,,3061 617161336713, 06710611167,0 ,161706031600 -- 71767106131 767,06137 11760376030 جيدة

 0607161006111 70,61076110 1603161,06710 0360736170, 37167136711 36777617061,0 ,176777601 -- المتابعة العادية

 1671067176713 7161006100, 0,061176070 161776,106133 -- 1716,706101 361076717 -- المتابعة الخاصة

 7767176113 -- 3061706301 163006773 761176370 760106701, 360116007 -- غير منتظمة

 17630161136100 76037617361,3 7600761776117 06370677,6077 37760,16,07 1611761076110 1,6,006071 11760376030 اإلجمالي

  
 .الممنوحة لألفراد ضمن عمالء ديون متابعة عادية المنتظمة() خلى للبنك يتم إعتبار القروضاوفقاً للتصنيف الد -
 

 بنوك والعمالء )بالصافي(القروض والتسهيالت لل

 جنيه مصري                                                         31/11/1016
إجمالى القروض والتسهيالت  مؤسسات أفراد التقييم

 للعمالء
 قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة قروض عقارية قروض شخصية بطاقات إئتمان حسابات جارية مدينة

 31,3318,31,1, 1303,333,3016 ,3,803,13301, ,131313163311 -- -- -- ,033,31301, جيدة

 83631331,3,03 ,13,1833,1303 1386,31313018 3333836103638 338,30,3,, 13,1331313063 1036,330,1 -- المتابعة العادية

 13063333,3313 30833303011 ,1803,3,301 3,338,031,3 -- -- -- -- المتابعة الخاصة

 33368633,8 -- 3,3013, 3,33016 8830,6 ,303313306 ,13310316 ,136311 غير منتظمة

 3,,63,383,,183 ,,63,3830,,33 ,,6331,303830 30,1,,631,631 31,1,,,3,, 3130,,,33,,13 1131333111 ,,03368831, اإلجمالي
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 روض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل ق

يوما ولكنها ليست محل اضمحالل 3 إال إذا توافرت معلومات  0,القروض والتسهيالت التى توجد عليها متأخرات حتى  هى
مة وتتمثل القروض والتسهيالت للعمالء التى يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل والقي .أخرى تفيد عكس ذلك

 العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلى :
  

 جنيه مصري                                13/31/1037

 
 أفراد

 اإلجمالي قروض عقارية قروض شخصية  بطاقات ائتمان
 11,61336017 16,0767,0 11361176001 361306373  يوما   10متأخرات حتى 

 1161,767,7 ,010610 1767036110 0736311 يوما   0,الى  10متأخرات أكثر من 

 1060776037 06111 1767316,01 1076,37 يوما   10الى  0,متأخرات أكثر من 

 1,3610,6117 761016010 10060016717 163776170 اإلجمالي

 

 
 مؤسسات

 اإلجمالي قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة
 1163106170, 0767116773 00060176177 7061,16073 يوم 10متأخرات حتى 

 11677,6077 -- ,1067,0670 160106111 يوما   0,الى  10متأخرات أكثر من 

 36071670,60,3 10760076000 1,761116,11 1,161,16711 يوما   10الى  0,متأخرات أكثر من 

 3673767776071 73161776773 10063116771 70361076710 اإلجمالي

 
 جنيه مصري                                31/11/1016

 
 أفراد

 اإلجمالي قروض عقارية قروض شخصية  بطاقات ائتمان
 ,1113161333   113330 33,18,,1033 3313331,6  يوماً  30متأخرات حتى 

 3361,,,3,3 13,10 3638,03166 013686, يوماً  60الى  30متأخرات أكثر من 

 ,,1,3,8,33 ,131368 3381,,1,30 1633310 يوماً  0,ى ال 60متأخرات أكثر من 

 16333,631,3 ,3,1,,1 1363,8031,6 63,1131,1 اإلجمالي

 

 
 مؤسسات

 اإلجمالي قروض مباشرة حسابات جارية مدينة
 16,33033311 ,13006361, 1,331,83683 يوم 30متأخرات حتى 

 ,03383301, 1,361,3310 ,03,383,0, يوماً  60الى  30متأخرات أكثر من 

 10,3,3,3361 ,,133,8836 ,813,68386 يوماً  0,الى  60متأخرات أكثر من 

 ,131,3388,, 1,6311,3636 1,630163131 اإلجمالي
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 قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة

 قروض وتسهيالت للعمالء

بلغ رصيد القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات 
 .1016ديسمبر  31جنيه مصري في  8,,3338803,مقابل  ,101ديسمبر  31في  جنيه مصري 37760716731

   
بصفة منفردة متضمناً القيمة العادلة للضمانات التي وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل 

 حصل عليها البنك في مقابل تلك القروض :

 مصريجنيه 
 

 اإلجمالي مؤسسات أفراد التقييم
حسابات 
 جارية مدينة

قروض 
 شخصية

بطاقات 
 ائتمان

قروض 
 عقارية

حسابات جارية 
 مدينة

  قروض مباشرة

13/31/1037         

قروض محل اضمحالل 
 بصفة منفردة

7306107 ,060176073 1613,6770 706377 1067016000 1161736000 37760716731 

        

31/11/1016         

قروض محل ضمحالل 
 بصفة منفردة

-- ,133313306 131303,63 1,,3,1, 11838333000 1113,,13000 ,3338803,,8 

 
  قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها

ادة الهيكلة تمديد ترتيبكات السكداد 3 وتنفيكذ بكرامج اإلدارة الجبريكة 3 وتعكديل وتأجيكل السكداد وتعتمكد سياسكات تتضمن أنشطة إع
تطبيق إعكادة الهيكلكة علكى مؤشكرات أو معكايير تشكير الكى أن هنكاك احتمكاالت عاليكه السكتمرار السكداد وذلكك بنكاء علكى الحككم 

ومن المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة األجل 3  .مستمرةوتخضع تلك السياسات للمراجعة ال .الشخصي لإلدارة
جنيكه مصكري مقابكل  الكف  131163,33 وقد بلغت القروض التكي تكم إعكادة التفكاوض بشكأنها  .خاصة قروض تمويل العمالء

 .1016 ديسمبر 31جنيه مصري في الف  1,13,33

   
 13/31/1037 31/11/1016 

 يه مصريالف جن الف جنيه مصري 

   قروض وتسهيالت للعمالء

   مؤسسات

 -- 37063,7 حسابات جارية مدينة

 1,13,33 ,173607 قروض مباشرة -

 1,13,33 3633,6701 اإلجمالي
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 دين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى ادوات 7أ/ - 1

   

 السنةأدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى وفقاً لوكاالت التقييم في أخر  يمثل الجدول التالي تحليل

 .وما يعادله زورالمالية 3 بناء على تقييم ستاندرد أند ب

 

 اإلجمالي استثمارات في أوراق مالية أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
A -- 767006,11 767006,11 
B 16,7063116700 -- 16,7063116700 

-B 7613761706,7, -- 7613761706,7, 

 376,0161716710 767006,11 ,37601767,7631 اإلجمالي

 
 خطر السوق  ب - 1

سعار لناتجة عن التغير في أيتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ا

. وينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية 3 حيث أن كل منها معرض السوق

للتحركات العامة والخاصة في السوق والتغيرات في مستوى الحساسية لمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد 

ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الى محافظ للمتاجرة أو  .ملكيةومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق ال

 .لغير غرض المتاجرة

وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة المخاطر بالبنك ويتم متابعتها عن طريق 

.مجلس اإلدارة ورؤساء وحدات النشاط بصفة دوريةويتم رفع التقارير الدورية عن مخاطر السوق الى  .فريقين منفصلين

وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن تعامل البنك مباشرة مع العمالء أو مع السوق 3 أما المحافظ لغير غرض  

ذه المحافظ وتتضمن ه .المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لألصول وااللتزامات المتعلقة بمعامالت التجزئة

مخاطر العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات 

 .المتاحة للبيع

 أساليب قياس خطر السوق  3ب/ - 1

د مبادلة سعر العائد وذلك وكذلك الدخول في عقو .من إدارة خطر السوق 3 يقوم البنك بالعديد من استراتيجيات التغطية ءكجز

وفيما يلي  .لموازنة الخطر المصاحب ألدوات الدين والقروض طويلة األجل ذات العائد الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة

 أهم وسائل القياس المستخدمة للسيطرة على خطر السوق :

 

  Stress Testingاختبارات الضغوط 

ويكتم تصكميم  .حجكم الخسكارة المتوقعكة التكي قكد تنشكأ عكن ظكروف معاكسكة بشككل حكاد تعطي اختبكارات الضكغوط مؤشكراً عكن
قوم بها يوتتضمن اختبارات الضغوط التي  .اختبارات الضغوط بما يالءم النشاط باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة

علكى ككل فئكة خطكر واختبكار ضكغوط البنك 3 اختبار ضغط عوامل الخطر 3 حيكث يكتم تطبيكق مجموعكة مكن التحرككات الحكادة 
األسواق النامية 3 حيث تخضع األسواق النامية لتحركات حادة واختبار ضغوط خاصكة 3 تتضكمن أحكداث محتملكة مكؤثرة علكى 

وتقكوم اإلدارة العليكا ومجلكس  .مراكز أو مناطق معينة 3 مثل ما قد ينتج في منطقة ما بسبب تحرير القيود على إحكدى العمكالت
 .راجعة نتائج اختبارات الضغوطاإلدارة بم
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 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 1/ب - 1

ك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية اليوم وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذل .يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية
 .المالية السنةويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية في نهاية  .وكذلك خالل اليوم التي يتم مراقبتها لحظياً 

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

 

 القيمة ألقرب معادل جنيه مصرى
 اإلجمالى عمالت اخرى يورو جنيه أسترلينى دوالر أمريكى جنيه مصرى 

       13/31/1037 فى األصول المالية
 760,760,76017 3167076177 13617360,7 361716111 367736,776,11 0637761736107 نقدية و أرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 0671361116707 1167116731 71,61176701 1167776107 67706173,,1 76107631,6770 أرصدة لدى البنوك
 16,7063116700 -- 71061176000 -- 1603761776700 0671067006000 أذون الخزانة

 10607,60016370 176733 3316,116701 176771 76137617,6111 37601761016777 قروض و تسهيالت للعمالء
       ستثمارات ماليةا
 1671061116017 -- -- -- 367,361706117 3671761076370 متاحة للبيع -
 7677760716113 -- -- -- 776,106311 7611167716701 محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق -

 ,0060716707670 1761116307 11161116011 30367106070 3,600767706771 17611067376077 إجمالى األصول المالية

       13/31/1037 فىلتزامات المالية اال
 76710670,6701 -- -- -- 1,0670,6701 763,060006000 أرصدة مستحقة للبنوك

 7,,7,67,067036 1067306101 17767716701 30367176117 30610761706770 10637,61716171 ودائع العمالء
 ,0016017617 -- -- -- -- ,0016017617 ودائع مساندة / قروض أخرى

 ,0361776,016,0 1067306101 17767716701 30367176117 3067,763016371 17671767776010 لتزامات الماليةجمالى االإ

 7631767016000 361336300 ,716101671 (1176377) 07,67776170 1600761736031 13/31/1037 فى صافى المركز المالى

       
       31/11/1016المالية فى لتزامات االواألصول 

 383,36,033,1,, 31336,33,8 ,,6,1311030 33313,31,, 1,3,6,3,083,61 1636113,1,3601 جمالى األصول الماليةإ

 ,368,,,136313, ,361,,3336 363,30,3,,6 ,,331131,, 1,303836,83601 ,1338163,66311 لتزامات الماليةجمالى االإ

 ,3318138,13,0 (1333331,3) (6,,3333133) 113138 ,313130333, 13,863,3833,8 صافى المركز المالى للميزانية
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 خطر سعر العائد 1ب/ - 1

ر العائد المتمثل في تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد األداة 3 يتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطر التدفقات النقدية لسع
تنخفض األرباح في حالة حدوث تحركات غير  ئد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قدوخطر القيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في السوق 3 وقد يزيد هامش العا

 .اً ويتم مراقبة ذلك يومي ويقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى االختالف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك .متوقعة

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

أكثر من شهر و حتى  حتى شهر واحد 
 ثالث شهور

 أكثر من ثالث شهور
 وحتى سنة

أكثر من سنة و حتى 
 خمس سنوات

 اإلجمالى بدون عائد أكثر من خمس سنوات

        13/31/1037 فى األصول المالية
 760,760,76017 0613361,360,1 -- -- -- 3670,630061,1 -- نقدية و أرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 0671361116707 7016,106017 -- -- -- 10160006000 767,060116110 أرصدة لدى البنوك
 16,7063116700 -- -- -- 0670163776300 16,1767076100 10161006000 أذون الخزانة

 10607,60016370 -- 600167116707, 361,763016107 73160016,17 33163116001 37611767,06117 قروض و تسهيالت للعمالء
        ستثمارات ماليةا
 1671061116017 -- 1637761736711 3617061176,00 -- -- -- متاحة للبيع -
 7677760716113 -- 360136,306071 16370603,6771 11,61176770 17160136111 -- محتفظ بها حتى تاريح االستحقاق -
 367716,176771 367716,176771 -- -- -- -- -- صول مالية اخرىأ

 0760,160716771 7607061106711 1671767776111 6700,,7677763 60,76,716,01, 6317603760,1, 116111607167,7 جمالى األصول الماليةإ

  13/31/1037 فى اليةلتزامات الماال
 76710670,6701 1,0670,6701 -- -- -- 3600060006000 163,060006000 أرصدة مستحقة للبنوك

 7,,7,67,067036 16,7067116737 3607167016071 7600760706717 376700631,6717 0670160,76,07 1617,61716777 ودائع العمالء
 ,0016017617 -- -- ,36137617 00067706000 1006000 -- ودائع مساندة /خرى أقروض 

 3611761716,17 3611761716,17 -- -- -- -- -- التزامات مالية أخرى

 016,1,677,6171 ,063716711607 3607167016071 7600167106310 3161006,0,6717 670161,76,07, 31631,61716777 لتزامات الماليةجمالى االإ

 7671761076737 3671760006110 76,7,60106100 (1617367176730) (31610361316771) (73167076013) 1637063706177 13/31/1037 فى عادة تسعير العائدإفجوة 

        
        31/11/1016األصول وااللتزامات المالية فى 

 ,,3331030,,3,, 33,36,,1333,3 ,,36,,3383,31 31,1380136,0, ,,,33,003,1,3 333,30,136,1, 11331,30133118 إجمالى األصول المالية

 ,136,33803386, 13011300831,3 ,13111311,331 83,01303,36,3 0,,3081311,3, 3,,630,130803 183306330,3,06 إجمالى االلتزامات المالية

 1331,3,0,3130 3363,3,3161 ,183110336,,1 (3,6031313003,) (1368138033316) ,,136,,33,,13 30103,103111, فجوة إعادة تسعير العائد
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  السيولة خطر  ج - 1

خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االستحقاق واستبدال المبالغ 

دعين والوفككاء بارتباطككات فككي الوفككاء بااللتزامككات الخاصككة بالسككداد للمككوويمكككن أن ينككتج عككن ذلككك اإلخفككاق  .التككي يككتم سككحبها

 اإلقراض 

 إدارة مخاطر السيولة

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

ويتضكمن  .يكة الوفكاء بكافكة المتطلبكاتيتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المسكتقبلية للتأككد مكن إمكان -

ويتواجكد البنكك فكي أسكواق المكال العالميكة لتأكيكد تحقيكق ذلكك  .ذلك إحكالل األمكوال عنكد اسكتحقاقها أو عنكد إقراضكها للعمكالء

 .الهدف

فككي االحتفكاظ بمحفظكة مككن األصكول عاليكة التسككويق التكي مكن الممكككن تسكييلها بسكهولة لمقابلككة أيكة اضكطرابات غيككر متوقعكة  -

 .التدفقات النقدية

 .بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصري ةمراقبة نسب السيول -

 .إدارة التركز وبيان استحقاقات القروض -

 

الرئيسكية وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التكدفقات النقديكة لليكوم واألسكبوع والشكهر التكالي 3 وهكي الفتكرات 

وتتمثل نقطة البداية لتلك التوقعكات فكي تحليكل االسكتحقاقات التعاقديكة لاللتزامكات الماليكة وتكواريخ التحصكيالت  .إلدارة السيولة

 .المتوقعة لألصول المالية

ن وتقوم إدارة المخاطر أيضاً بمراقبكة عكدم التطكابق بكين األصكول متوسكطة األجكل 3 ومسكتوى ونكوع الجكزء غيكر المسكتخدم مك

ارتباطات القروض 3 ومكدى اسكتخدام تسكهيالت الحسكابات الجاريكة المدينكة وأثكر االلتزامكات العرضكية مثكل خطابكات الضكمان 

 .واالعتمادات المستندية
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 منهج التمويل

 .ر تنوع واسع في العمالت 3 والمناطق الجغرافية 3 والمصادر 3 والمنتجات واآلجالمراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بالبنك بهدف توفييتم  

 

 الجنيه المصرى                                                           13/31/1037

 
  

 الجنيه المصرى                                                           31/11/1016

 
 

أكثر من شهر و حتى ثالث  حتى شهر واحد البيــــــــــان
 شهور

 أكثر من ثالث شهور
 وحتى سنة

و حتى  أكثر من سنة
 خمس سنوات

 اإلجمالى أكثر من خمس سنوات

       لتزامات الماليةاال
 76710670,6701 -- -- -- 3600060006000 16710670,6701 أرصدة مستحقة للبنوك

 7,,7,67,067036 3607167016070 7600760706717 376700631,6717 0670160,76,07 ,6,0,,316,0763 ودائع العمالء

 ,0016017617 00060006000 ,36137617 7706000 1006000 -- ودائع مساندة / خرىأقروض 

 ,0361776,016,0 3607167016070 7600167106310 3767006,0,6717 670161,76,07, 37607761116107 جمالى اإللتزامات الماليةإ

 ,0060716707670 30613767316370 316013601167,1 7617760,163,1 336,10600,6713 763,761706737 جمالى األصول الماليةإ

أكثر من شهر و حتى ثالث  حتى شهر واحد البيــــــــــان
 شهور

 أكثر من ثالث شهور
 وحتى سنة

 أكثر من سنة و حتى 
 خمس سنوات

 إلجمالىا أكثر من خمس سنوات

       االلتزامات المالية
 1300030003000 -- -- -- 1300030003000 -- أرصدة مستحقة للبنوك

 ,03630313,368, ,13111311,331 ,3,603,0,,838 3081368130,6, 3,,330,130803 183306330,3,06 ودائع العمالء
 136,03000 -- 3186,,130 ,3,33,1 -- -- قروض أخرى

 ,368,,,136313, ,13111311,331 83,01303,36,3 0,,3081311,3, 3,,630,130803 183306330,3,06 تزامات الماليةإجمالى اإلل

 383,36,033,1,, 360136133,03, ,,8301038,131 63,1,31,03616 ,306338,6388, 13313,30,331,3 إجمالى األصول المالية
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صكول المتاحكة لمقابلكة جميككع االلتزامكات ولتغطيكة االرتباطكات المتعلقكة بككالقروض ككل مكن النقديكة 3 واألرصكدة لككدى تتضكمن األ

 .البنوك المركزية 3 واألرصدة لدى البنوك 3 وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخكرى 3 والقكروض والتسكهيالت للبنكوك والعمكالء

باإلضكافة الكى ذلكك 3  .ق السداد خالل سنة وذلكك خكالل النشكاط العكادي للبنككويتم مد أجل نسبة من القروض للعمالء التي تستح

وللبنككك القككدرة علككى مقابلككة  .هنككاك رهككن لككبعض أدوات الككدين وأذون الخزانككة واألوراق الحكوميككة األخككرى لضككمان االلتزامككات

 .رىصافي التدفقات النقدية غير المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخ

 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية  د - 1

 أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة  3د/ - 1

يلخص الجدول التالي القيمة الحالية والقيمة العادلة لألصول وااللتزامات الماليكة التكي لكم يكتم عرضكها فكي ميزانيكة البنكك بالقيمكة 

 العادلة:

 مصري جنيه                                       
 * القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 13/31/1037 31/11/1016 13/31/1037 31/11/1016 
     صول ماليةاأل

 ,331,033,1333 0671361116707 ,331,033,1333 0671361116707 أرصدة لدى البنوك
     قروض وتسهيالت للعمالء

      فرادأ -

 * * ,,03368831, 11760376030 نةحسابات جارية مدي

 * * 1131333111 1,6,006071 بطاقات ائتمان

 * * 3130,,,33,,13 1611761076110 قروض شخصية

 * * 31,1,,,3,, 37760,16,07 قروض عقارية

     

      مؤسسات -

 * * 30,1,,631,631 06370677,6077 حسابات جارية مدينة

 * * ,,6331,303830 7600761776117 قروض مباشرة

 * * ,,63,3830,,33 76037617361,3 قروض مشتركة

     استثمارات مالية

 33133,,33 -- 33133,,33 -- بالقيمة العادلة -دوات ملكية متاحة للبيعأ

 * * 1036133001 306,136703 بالتكلفة -دوات ملكية متاحة للبيعأ
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ 

 قاقاالستح
7677760716113 336,8336,333, 761,167106773 33363311,36,6 

     لتزامات ماليةاال
 1300030003000 76710670,6701 1300030003000 76710670,6701 أرصدة مستحقة للبنوك

 * * ,03630313,368, 7,,7,67,067036 لعمالء اودائع 

 

 .,101 ديسمبر 31في  صول وااللتزامات الماليةلبعض األالقيمة العادلة بقياس لم يقم البنك  * 

 
 أرصدة لدى البنوك

ويتم تقدير القيمة العادلة المتوقعة للودائع التي  .تمثل القيمة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها
لعائد السائد في األسواق المالية للديون ذات خطر تحمل عائد متغير بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر ا

 .ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه

 قروض وتسهيالت للبنوك

وتمثل القيمة العادلة المتوقعة للقروض والتسهيالت  .تتمثل القروض والتسهيالت للبنوك في قروض غير الودائع لدى البنوك
ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في  .توقع تحصيلهاالقيمة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية الم

 .السوق لتحديد القيمة العادلة
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 قروض وتسهيالت للعمالء

وض وتمثل القيمة العادلة المتوقعة للقر .يتم إثبات القروض والتسهيالت بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االضمحالل
ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد  .والتسهيالت القيمة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها

 .الحالي في السوق لتحديد القيمة العادلة

 استثمارات في أوراق مالية

عائد المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 3  االستثمارات في أوراق مالية في الجدول السابق تتضمن فقط األصول التي تحمل
حيث يتم تقييم األصول المتاحة للبيع بالقيمة العادلة فيما عدا أدوات حقوق الملكية التي لم يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة 

ء على أسعار السوق أو ويتم تحديد القيمة العادلة لألصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بنا .بدرجة موثوق بها
وإذا لم تتوفر هذه البيانات 3 يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أسعار األسواق  .األسعار التي تم الحصول عليها من السماسرة

  .المالية لألوراق المالية المتداولة ذات خصائص ائتمان وتاريخ استحقاق ومعدالت مشابهه

 المستحق لبنوك أخرى وللعمالء

القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محدد 3 التي تتضمن ودائع ال تحمل عائد 3 المبلغ الذي سيتم دفعه تمثل 
 .عند الطلب

ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت والقروض األخرى غير المتداولة في سوق نشطة بناء على التدفقات 
 .استخدام سعر العائد على الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابهالنقدية المخصومة ب

 أدوات دين مصدرة

وبالنسبة لألوراق التي ال يوجد لها أسواق نشطة 3 يتم  .يتم حساب إجمالي القيمة العادلة بناء على أسعار األسواق المالية السارية
 .ى المعدل الحالي الذي يناسب المدة المتبقية حتى تاريخ االستحقاقأول مرة استخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة بناء عل

 

  س المالأإدارة ر

  :تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال 3 الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية فيما يلي

 .العربيةااللتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر  -

حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينكه مكن االسكتمرار فكي توليكد عائكد للمسكاهمين واألطكراف األخكرى التكي تتعامكل مكع  -

 .البنك

 .الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط -

بيكة )البنكك المرككزي المصكري فكي جمهوريكة يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقاً لمتطلبكات الجهكة الرقا

مصككر العربيككة( يوميككاً بواسككطة إدارة البنككك 3 مككن خككالل نمككاذج تعتمككد علككى إرشككادات لجنككة بككازل للرقابككة المصككرفية ويككتم تقككديم 

  .البيانات المطلوبة وإيداعات لدى البنك المركزي المصري على أساس ربع سنوي

 لبنك بما يلي :ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم ا

 .مليون جنيه مصري حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع 300االحتفاظ بمبلغ  -

االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبكين عناصكر األصكول وااللتزامكات العرضكية المرجحكة بكأوزان المخكاطر تعكادل أو  -
 .%10تزيد عن 
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 1031ديسمبر  37ابط الجديدة الصادرة بتاريخ طبقا  للضو

 يتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين :

 الشريحة األولى: 

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

   الشريحة الثانية: 
 -:وهي رأس المال المساند 3 ويتكون مما يلي

  
 % من قيمة احتياطى فروق ترجمة العمالت االجنبية الموجبة . 3, -

 % من قيمة االحتياطى الخاص . 3, -

 % من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية ) اذا كان موجبا ( . 3, -

 للبيع. % من قيمة رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة 3, -

 فترية لالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق دالقيمه العادلة عن القيمة ال % من الزيادة فى 3, -

 فترية لالستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة دالقيمه العادلة عن القيمة ال % من الزيادة فى 3, -

 االدوات المالية المختلطة . -

 % من قيمتها لكل سنة من السنوات الخمسة االخيرة من اجلها . 10ائع ( المساندة مع استهالك القروض ) الود -

% من إجمالي 1.13مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة )يجب إال يزيد عن  -

ان المخاطر3 كما يتعين أن يكون مخصص خسائر المخاطر االئتمانية لألصول وااللتزامات العرضية المنتظمة المرجحة بأوز

االضمحالل للقروض والتسهيالت االئتمانية وااللتزامات العرضية غير المنتظمة كاف لمواجهة االلتزامات المكون من أجلها 

 المخصص(.

 % من الشريحة الثانية30% من الشريحة األولي و30استبعادات 

  

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

% من الشريحة 30وعند حساب إجمالي بسط معيار كفاية رأس المال3 يراعي أال تزيد القروض )الودائع( المساندة عن  -

 األولي بعد االستبعادات.

 خاطر التشغيل.ان3 مخاطر السوق3 مويتم ترجيح األصول وااللتزامات العرضية بأوزان مخاطر االئتم -

 معيار كفاية رأس المال من اآلتي:ويتكون مقام 

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر السوق -

 مخاطر التشغيل -

 

% مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين بكل أصل بما يعكس 100ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر إلي 

 دية في االعتبار.مخاطر االئتمان المرتبطة به3 ومع أخذ الضمانات النق

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

 المبالغ.
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 السابقة ةالسنالحالية و لسنةافى نهاية  1س المال طبقا لمقررات بازل أويلخص الجدول التالى حساب معيار كفاية ر

   13/31/1037  31/11/1016 

 جنيه مصريباأللف  جنيه مصريباأللف   

   ولىالشريحة األ

 1336,3131 1610,6071 رأس المال المصدر والمدفوع

 1,13118 3716,77 حتياطى قانونىإ

 ,63338 1776100 حتياطيات أخرىإ

 36,3,10 0306,00 األرباح المحتجزة 

 13660 163,3  راس المالى االساسى االضافى 

 (1133,36) (33067,7) جمالى االستبعادات من  الشريحة االولى إ

 131183,68 163376017 (3ولى  بعد االستبعادات )الشريحة األ جمالىإ

   شريحة الثانيةال

 13108 36107 % من قيمة إحتياطى فروق ترجمة العمالت األجنبية الموجبة3,

 ,3366 7,,16 % من قيمة اإلحتياطى الخاص3,

ذا كان إ% من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية )3,

 ( موجباً 
736017 3366, 

 ,1,13,3 10067,0 مخصص خسائر االضمحالل للقروض و التسهيالت و األلتزامات العرضية المنتظمة

 -- 0006000 القروض )الودائع المساندة(

 13031,8 71,6,01 (1ستبعادات )بعد اال  الشريحة التانيةإجمالى 

 13,6,31,6 161736311 (1+3) إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات

   صول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطراأل

 ,,,1,33383 1060,06710 ئتمانمخاطر اال

 038,0, 716710 مخاطر السوق

 631,0,,13 1637,6707 مخاطر التشغيل

 -- ,16117677 عميل 30قيمة التجاوز الكبر 

 ,103,033,3 1760,06177 لتزمات العرضية مرجحة بأوزان المخاطرصول واالجمالى األإ

 %11.811 %077.,3 معيار كفاية رأس المال )%(

 .للبنك العموميةطبقآ لحساب التوزيع رهنآ بموافقة الجمعية  ,101اح عام ألف جنيه من أرب 333101,تتضمن القاعدة الرأسمالية مبلغ *  

 

 المالية الرافعة نسبة  -ثالثا :

 الخاصة الرقابية التعليمات على بالموافقة قرار 1013 يوليو , بتاريخ جلسته فى المصرى المركزى البنك إدارة مجلس أصدر

 :التالى النحو على ذلك و سنوى ربع أساس على %(3) للنسبة المقرر نىاألد بالحد البنوك إلتزام مع المالية3 بالرافعة

 .,101  عام وحتى 1013 سبتمبر نهاية منا إعتبار إسترشادية كنسبه -

 . 1018  عام من إعتبارا ملزمه رقابيه كنسبه -

 بهدف )المال رأس كفاية ارلمعي األدنى الحد( بازل مقررات من األولى الدعامة ضمن بها اإلعتداد فى للنظر تمهيدا وذلك

 وتعكس الشأن هذا فى الدولية الرقابية الممارسات ألفضل مواكبة و المصرى المصرفى الجهاز سالمة و قوة على الحفاظ

 وأصول 3)االستبعادات بعد( المال رأس كفاية معيار في المستخدمة المال لرأس األولى الشريحة بين العالقة المالية الرافعة

 .مخاطر بأوزان مرجحة غير )الميزانية وخارج داخل (البنك
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  النسبة مكونات

 البسط مكونات -أ 

 حاليا المطبق المال رأس كفاية معيار بسط فى المستخدمة )ستبعاداتاال بعد( المال لرأس األولى الشريحة من النسبة بسط يتكون

 .ىالمصر المركزى البنك وفقا لتعليمات

 المقام مكونات -ب 

 تشمل و"البنك تعرضات"عليه يطلق ما هو و المالية للقوائم وفقا الميزانية وخارج داخل البنك أصول كافة من النسبة مقام يتكون

 :يلى ما مجموع

 .الرأسمالية للقاعدة األولى الشريحة استبعادات بعض خصم بعد الميزانية داخل البنود تعرضات -1

 .المالية األوراق تمويل عمليات عن اتجةالن التعرضات -1

 .) التحويل بمعامالت المرجحة (الميزانية خارج التعرضات -3

 (1037)كنسبة استرشادية حتي عام  المالية الرافعة نسبة التالي الجدول ويلخص
  13/31/1037 31/11/1016 

 جنيه مصريألف  جنيه مصريألف  
 131183,68 163376017 ستبعادات الشريحة األولى من رأس المال بعد اإل

   
 ,336,13,8, 0,67016,71 إجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل االوراق المالية

 133,03813 367716107 إجمالى التعرضات خارج الميزانية

 ,83061380, 0760176710 (2أجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية )

 %61., %0.130 (1/2ة الرافعة الماليه )نسب

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

  

 :LCR  نسبة تغطية السيولة

المرهونة لمقابلة صافى التدفقات  تهدف نسبة تغطية السيولة إلى التأكد من احتفاظ البنك بقدر كافي من األصول السائلة عالية الجودة غير

 :يوماً قادمة في ظل سيناريو للظروف غير المواتية. ويتم حساب تلك النسبة وفقاً للمعادلة اآلتية 30النقدية الخارجة خالل 

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

 .,101% بحلول عام 100على ان تصل تدريجيا الى نسبة  ,101% وفقاً لعام 80نسبة عن على ان التقل ال

 .% اإلجمالى,0.,13% للعمالت األجنبية 3 8,.138% للعمالت المحلية 3 ,31 - ,101بلغت النسبة وفقاً إلقفال ديسمبر 

  

 :NSFR   نسبة صافى التمويل المستقر

بسط النسبة( والتمويل المستقر ) Available stable funding قة بين التمويل المستقر المتاحتمثل نسبة صافى التمويل المستقر العال

مقام النسبة( حيث تعمل النسبة على مواجهة عدم توافق هيكل التمويل طويل االجل من خالل ) Required stable funding المطلوب

رة تمتد لمدة عام علي األقل وذلك لتغطية التوظيفات فى االصول وأي حث البنوك على استخدام مصادر أموال مستقرة طويلة االجل لفت

مطالبات تمويلية تنتج عن االلتزامات خارج الميزانية مما يساعد البنك على هيكلة مصادر االموال لديه3 ويجب أال تقل هذه النسبة عن 

 : % بصفة دائمة. ويتم حساب تلك النسبة وفقاً للمعادلة التالية 100

 %100 ≤قيمة التمويل المستقر المطلوب   \افى التمويل المستقر = قيمة التمويل المستقر المتاح نسبة ص

 % اإلجمالى,3138.0 % 6,.31,3 للعمالت األجنبية % 06.,,1للعمالت المحلية  - ,101بلغت النسبة وفقاً إلقفال ديسمبر 

138.0,%. 
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -7

 
المالية  فترةالوم البنك بإستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول واإللتزامات التى يتم اإلفصاح عنها خالل يق

التالية 3 ويتم تقدير التقديرات واالفتراضات باستمرار على أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل بما فى ذلك التوقعات 

 .د أنها معقولة فى ظل الظروف والمعلومات المتاحةلألحداث المستقبلية التى يعتق

 خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت  أ - 7

ويقوم باستخدام الحكم  .يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل

الدخل 3 وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أية بيانات  الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء االضمحالل في قائمة

موثوق بها تشير الى أنه يوجد انخفاض يمكن قياسة في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل 

لى حدوث وقد تشمل هذه األدلة وجود بيانات تشير ا .التعرف على االنخفاض على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة

 .محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصول البنك تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنك 3 أو ظروف

-عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية 3 تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص 

  .جود أدلة موضوعية تشير الى االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظةمخاطر ائتمانية في و

ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد 

 .من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء على الخبرة

 ى أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع ستثمارات فإضمحالل اال  ب - 7

يحدد البنك إضمحالل اإلستثمارات فى أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك إنخفاض هام أو ممتد فى قيمتها 
التخاذ هذا الحكم يقوم البنك بتقييم العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديداً ما إذا كان اإلنخفاض هاماً أو ممتداً إلى حكم شخصى 3 و

( المعتادة لسعر السهم باإلضافة إلى ذلك قد يكون هناك إضمحالل عندما يكون Volatilityالتذبذبات ) –ضمن عوامل أخرى 
الصناعة أو  هناك دليل على وجود تدهور فى الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية التشغيلية والتمويلية أو أداء

  .القطاع أو التغيرات فى التكنولوجيا

نتيجة فروق أعادة التقييم طبقا  جنية مصرى 3,,3,113,,1 غير المحققة لألستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ االرباح بلغت
 . ,101 ديسمبر 31ألسعار المعلنة فى أسواق رأس المال فى 

 ستحقاق محتفظ بها حتى تاريخ اال ستثمارات ماليةا  ج - 7

يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ إستحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على أنها إستثمارات محتفظ بها 
حتى تاريخ االستحقاق ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصى بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية 

فاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ االستحقاق 3 وإذا أخفق البنك فى اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ والقدرة على اإلحت
االستحقاق فيما عدا فى بعض الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد االستحقاق عندها يتم إعادة تبويب كل 

ستثمارات المتاحة للبيع 3 وبالتالى سوف يتم قياس تلك اإلستثمارات اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى اإل
  .بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية إستثمارات بذلك البند

   فترية بمبلغ القيمة الد تخفيضإذا تم تعليق استخدام تبويب االستثمارات على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 3 سوف يتم 
 .جنيه مصرى لتصل للقيمة العادلة وذلك بتسجيل قيد مقابل فى احتياطى القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية 3130,,8,31

   ضرائب الدخل  د - 7

يخضع البنك لضرائب الدخل مما يستدعي استخدام تقديرات هامة لتحديد المخصص اإلجمالي للضريبة على الدخل.  وهناك 
عمليات والحسابات التي يصعب تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد.  ويقوم البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج عدد من ال

المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقاً لتقديرات مدي احتمال نشأة ضرائب إضافية.  وعندما يكون هناك اختالف بين النتيجة 
3 فإن هذه االختالفات سوف تؤثر على ضريبة الدخل ومخصص الضريبة المؤجلة النهائية للضرائب والمبالغ السابق تسجيلها

 التي يتم تحديد االختالف فيها. الفترةفي 
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 التحليل القطاعي لألنشطة -0
 

يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر المحيطة بها 
ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقاً لألعمال  .ئد المرتبط بهذا النشاط التي قد تختلف عن باقي األنشطة األخرىوالعا

 المصرفية الواردة فيما يلي :

 المؤسسات الكبيرة 6 والمتوسطة والصغيرة

 .تمانية والمشتقات الماليةوتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات جارية مدينة والقروض والتسهيالت االئ

 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 األخرى 3 كإدارة األموال وتشمل األعمال
 

  صافى الدخل من العائد -,

  1037ديسمبر  13 6101ديسمبر  31
  جنية مصرى  جنية مصرى

 من : عائد القروض وااليرادات المشابهة  
 قروض وتسهيالت للعمالء 1637,60706101 13,033,083,13
 أذون وسندات خزانة 1630161076701 ,,13,16316836
 ودائع و حسابات جارية 361776,776311 31,0,,1033,
 )متاحة للبيع( دوات دينأاستثمارات فى  ,36001677 ,3336,311

33338301,3013 ,6,,067006710  

 من : تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة  

 : ودائع وحسابات جارية  

 للبنوك (11067776,01) (3,11,,,16,3)
 للعمالء (7671063116301) (,130,83336311)
 عادة الشراءإدوات مالية مع التزام بأعمليات بيع  (176,016000) (3,30,,130)

(1311,3,163063) (0630061106100)  

 الدخل من العائد صافى 36030631061,0 8,,13310360,3
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 صافى الدخل من األتعاب والعموالت  -7

   1037ديسمبر 13 1610ديسمبر  31
  جنية مصرى  جنية مصرى

  :إيرادات األتعاب والعموالت  
 والعمليات المصرفية أتعاب وعموالت االئتمان  11361,36700 ,1183,36310

 مانة والحفظأتعاب أعمال األ 36,776700 0333,8,
 أتعاب أخرى 161776007 30103108,

13638313,60 11160176307  

  : مصروفات األتعاب والعموالت  

 أتعاب سمسرة مدفوعة (16,306701) (,,33,0131)

 أتعاب أخرى مدفوعة (7160736,13) (1338,331,6)

(1,31,,3,,3) (7,6,076017)  

 الدخل من األتعاب والعموالت صافى 17,617360,1 3,63,,11,33

 
  

  توزيعات أرباح   -7
   1037ديسمبر  13 6101ديسمبر 31

  جنية مصرى  جنية مصرى

 اوراق مالية متاحة للبيع 1716111 1,3038,
 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 1706171 3013361

 شركات تابعة و شقيقة 161116000 0,,33,8,3

,3306316, 167776111  

 
 

   صافى دخل المتاجرة   -1
  1037ديسمبر  13 6101ديسمبر 31

  جنية مصرى  جنية مصرى

 أرباح التعامل فى العمالت األجنبية 33,637,6717 11336613863

 دوات حقوق ملكية بغرض المتاجرةأرباح بيع أ -- ,,338,,

11,31083,61 33,637,6717  

 
 

 إداريةعمومية و مصروفات -30
  1037ديسمبر 13 6101ديسمبر 31

  جنية مصرى جنية مصرى
 تكلفة العاملين  
 أجور ومرتبات (17761776013) (1,,1,631,33)
 مينات أجتماعيةأت (3,63076773) (,113110311)
 آخرى (7161136,07) (13138083111)
 تكلفة المعاشات  
 مزايا التقاعد (1761,0,) (33333,30,)

(3,,3,063011) (17161,16013)  
 دارية أخرىإمصروفات  (73160776171) (,301,,30131)

(6,6300330,,) (77,67306170)  
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 شغيل أخرىت)مصروفات(  -33

  1037ديسمبر 13 6101ديسمبر 31
  جنية مصرى  جنية مصرى

 ارباح بيع ممتلكات ومعدات 7610360,7 ,11,3,3
 مخصصات أخرى )عبء( (1161716771) (16333,3030)

  أخرى (367116171) 33113,68,

(113,8336,3) (1067136177)  

 
 

 ئتمانضمحالل عن خسائر االالا( )عبء -31
  1037ديسمبر 13 6101برديسم 31

  جنيه مصري جنية مصرى

 (18)إيضاح  قروض وتسهيالت للعمالء (11167176,13) (3833,003381)

(3833,003381) (11167176,13)  

 
 مصروفات ضرائب الدخل  -31

  1037ديسمبر  13 6101ديسمبر  31
  جنية مصرى جنية مصرى

 اليةالضرائب الح (17,61176317) (163383,3111)

(163383,3111) (17,61176317)  
  

 
 

 الموقف الضريبى :
 اوال ضريبة االشخاص االعتبارية :

 
 : 1007حتى عام  1000الفترة من عام 

 إنهاء النزاع الضريبى مع المأمورية لصالح البنك عن هذه الفترة.و الفحص تم
 

 :1001حتى عام  1007الفترة من عام 
 يبى باللجنة الداخلية بمركز كبار الممولين لصالح البنك عن هذه الفترة.إنهاء النزاع الضرو الفحص تم
 

 :1033حتى عام  1030الفترة من عام 
 وسيتم إحالة البنود المتنازع عليها إلى لجنة الطعن. ضريبىاللتزام جزء من االتم سداد  وقدالربط الضريبى و الفحص تم
 

 :1031الفترة 
 إلتزام ضريبى على البنك.د أى عدم وجوتم الفحص والذى اسفر عن 

 
 :1037-1031الفترة عن السنوات 

 .سداد جزء من االلتزام الضريبىوتم الفحص 
 

 :1037-,103-1030الفترة عن السنوات 
 تم تقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية وال يترتب عنها أى إلتزامات ضريبية.
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 تابع -مصروفات ضرائب الدخل  -31
 

 -ثانيا  : ضريبة األجور والمرتبات وما في حكمها :
 

 :1007الفترة من بدء النشاط وحتى عام 
 .عن تلك الفترةسداد الفروق الضريبية وتم الفحص 

 
 :,100حتى عام  1000الفترة من عام 

 فروق ضريبية. عدم وجود أى عن ضوء أحكام القانون الجديد وأسفرالفحص فى  تم
 

 :1031وحتى عام  1007الفترة من عام 
 .المبالغ المستحقة وعدم وجود فروق ضريبية وسداد تم الفحص

 
 :1030وحتى عام  1031الفترة من عام 

 سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانون. تم
 

 :,103عام 
 عيد القانونية التى أقرها القانون.سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى الموا تم

 
 :1037عام 

 سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانون. تم

 
  نصيب السهم فى الربح -37

  7103ديسمبر  13 6101ديسمبر  31

  جنية مصرى جنية مصرى

 للتوزيع بعد الضرائب ارباح السنة القابلة  0006,316710 ,,01330131,

 :  يخصم  

 ارباح العاملين (0060,36171) (031303118,)

 اإلدارةمكافاة اعضاء مجلس  (84,654,71,) (1,30003000)

 حصة المساهمين فى األرباح ,71163036,0 ,3331303,,3
 عدد األسهمالمتوسط المرجح ل 137671,6017 13333,33033

 ة المساهمين فى صافى ارباح العامنصيب السهم من حص 3.17 1.36

 
 مشروع حساب التوزيع تحت اعتماد الجمعية العمومية للبنك
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 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى -30

 
 

 أرصدة لدى البنوك -,3

31/11/6101 13/31/7103  

  جنيه مصري جنيه مصري
 نقدية  71763076017 33610,,3,,3

 المركزى فى إطار نسبة االحتياطى األلزامى أرصدة لدى البنك ,6,116130677, 1363836303,13

3303336,63313 760,760,76017   

 أرصدة بدون عائد  0613361,360,1 ,,13161338,38

 أرصدة ذات عائد متغير  3670,630061,1 138,131613,31

3303336,63313 760,760,76017  

31/11/6101 13/31/7103  

  جنيه مصري جنيه مصري

 حسابات جارية 3,76,736717 ,111310,3,1

 ودائع 06,0160776010 3,3,31313610,

331,033,1333, 0671361116707  

   

 االلزامىبنوك مركزية بخالف نسبة االحتياطى  7677760376300 ,31,3333,,,33

 بنوك محلية 3630167136,10 1301331613000

 نوك خارجيةب 1,,37361716 1013,0,3000

331,033,1333, 0671361116707 
 

   

 رصدة بدون عائدأ 7016,106017 ,111310,3,1

 رصدة ذات عائد متغيرأ 060,760116110 3,3,31313610,

331,033,1333, 0671361116707  

   

 أرصدة متداولة 0671361116707 ,331,033,1333

331,033,1333, 0671361116707  
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  * خرىأوراق حكومية أو  زانةأذون خ -37

 
ن دوالر مليككو 1,8.3جنيككة مصككرى )المعككادل لمبلككغ  83,30,,333183 تتضككمن أذون خزانككة وأوراق حكوميككة أخككرى مبلككغ  * 

مليكون يكورو( عبكارة عكن  10جنيكة مصكرى )المعكادل لمبلكغ  3000,,1333,عن أذون خزانة دوالرية 3 ومبلكغ أمريكى( عبارة 
 أذون خزانة باليورو .

 

 

 

 

31/11/6101 13/31/7103  

  جنيه مصري جنيه مصري
 أذون الخزانة واوراق حكومية اخرى 16,7063116700 3081310,3,30,

 يخصم:  
 عمليات بيع أذون الخزانة مع التزام بأعادة الشراء (37160006000) (6631,33000)

 ن الخزانة واوراق حكومية اخرىصافى أذو 160176,116700 3016303,3,30,

   
   
  :وتتمثل أذون الخزانة فى  

 يوم ,,أذون خزانة  1006000 --
 يوم 8,أذون خزانة  33160706000 --

 يوم 1,أذون خزانة  3,61006000 1636,33000
 يوم ,11أذون خزانة  0006000 --
 يوم ,,1أذون خزانة  360006000 --

 يوم 181أذون خزانة  30160006000 363,303000
 يوم 133أذون خزانة  7767706000 --

 يوم 166أذون خزانة  11167006000 8830,33000,
 يوم 1,3أذون خزانة  7060006000, 33383000,,333

 يوم 308أذون خزانة  1160006000 --
 يوم 313اذون خزانة  -- 330003000
 يوم 316أذون خزانة  -- 3330003000

 يوم 311أذون خزانة  30060006000 --
 يوم ,31اذون خزانة  -- 30003000,
 يوم 3,1اذون خزانة  30060006000 --

 يوم 3,3اذون خزانة  -- 3030003000
 يوم 331أذون خزانة  0060006000 3330003000
 يوم 333اذون خزانة  30060006000 3030003000
 يوم 336أذون خزانة  -- 330003000,

 يوم ,33أذون خزانة  7160106000, 138,33300,000

 يوم ,36أذون خزانة  6,7160,76700, 3301,30313,30

 االجمالى  16,7063116700 3081310,3,30,

 عوائد لم تستحقيخصم : (01,630,6771) (16,31133,36)

   (3اجمالى ) 1637760706177 ,,,8381,3,833

(6631,33000) (37160006000) 
مبادرة البنك (بيع أذون الخزانة مع التزام بأعادة الشراءعمليات يخصم :

 المركزى للتمويل العقارى(

 (1اجمالى ) (37160006000) (6631,33000)

 (1-3اجمالى ) 1600360706177 ,,,83,3138103
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 بالصافى مرابحات للعمالءتسهيالت وقروض و -37
 13/31/1037 31/11/1016 

 جنيه مصري جنيه مصري 
   أفراد

 1,,63,,033, 11767116137 حسابات جارية مدينة
 ,,,113,083 176,1167,1 بطاقات ائتمان

 1301,336633,3 1600167106017 قروض شخصية
 3,1,3,30,, 3776,316771 قروض عقارية   

 3363,,1333,31 1603167176777 (3إجمالي )
   مؤسسات 

   
 3613,,6368030 0611767316000 حسابات جارية  مدينة

 ,63,3333,3311 76717677,6770 قروض مباشرة
 ,33,1336303,6 7671763706707 قروض مشتركة

   
 1,333,331831,6 13600,67006,17 (1إجمالي )

 ,363,,,1,38,33 10607,60016370 ( 1+3إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء )

   يخصم
 (1133363018) -- عائد مقدم

 (1331813668,) (11360176177) مخصص خسائر االضمحالل
 (1031,13018) (167016111) العوائد المجنبة

 3,,63,383,,183 17630161136100 مرابحات للعمالءالتسهيالت ووالقروض ى الصاف

 

 مخصص خسائر اإلضمحالل

 جنيه مصرى تحليل حركة مخصص خسائر إضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء
 

 أفراد 1037 ديسمبر 13

  
رية حسابات جا
 مدينة

قروض  قروض شخصية بطاقات
 عقارية

 اإلجمالى

 0,67176077 167716,77 0160716301 7076703 3006000 اول السنة الماليةالرصيد 

 1160,16717 (1006701) 11630161,0 3613160,0 076,01, االضمحالل عبء

 161,1, -- -- 161,1, -- السنةمبالغ مستردة خالل 

 36700 -- -- -- 36700 فروق تقييم

 ,706011617 360776173 7067716317 160116,77 7306107 أخر السنة الماليةالرصيد 

 

 مؤسسات 

 اإلجمالى قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة 

 7,761716077 31163116,11 10,61,76110 01167116017 الرصيد اول السنة المالية

 10167076107 37360076111 17361776177 (,1316,71611) عبء اإلضمحالل

 (11167716000) -- (116,006000) (10767776000) مبالغ تم اعدامها 

 (7631,6170) (3677,6,07) (3116071) (1607,6,77) عمالت اجنبيةفروق تقييم 

 77367106,33 10767776317 71161776710 30767716077 أخر السنة الماليةالرصيد 
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 تابع -بالصافى قروض وتسهيالت ومرابحات للعمالء -37
 

 جنيه مصرى تحليل حركة مخصص خسائر إضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء
   

 أفراد 1016ديسمبر  31

  
حسابات جارية 

 مدينة
 اإلجمالى قروض عقارية قروض شخصية بطاقات

 ,3830,8363 131,03331 ,,33301631 13,16,,13 -- السنة المالية اولالرصيد 

 183,613,33 1313,3113 1833,13,81 (130,33130) 1033000 االضمحالل بءعب

 ,0388,, -- -- ,0388,, -- مبالغ مستردة 

 (,013,1,) -- -- (,013,1,) -- مبالغ تم اعدامها 

 ,3638,8338 ,,36,,,13 ,33338,313 3,3,31, 1033000 الرصيد أخر السنة المالية

   

 مؤسسات 

 اإلجمالى قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة 

 ,3813683338 163,613130 ,33,3,,1863 16,31,63,00 السنة المالية اولالرصيد 

 36,36383616 883,0,3311 3,318,33,1 13,31,,1,13 عبء اإلضمحالل

 (,303031383) -- (,133,11311) (330,3,18,) مبالغ تم اعدامها 

 30,38,6 -- -- 30,38,6  مستردةمبالغ 

 130338,3861 1333113030 113,1,30,3 ,11336383,6 عمالت اجنبيةفروق تقييم 

 ,8683383308 11,31,13611 106336,3,33 ,3313811331 الرصيد أخر السنة المالية

 
 

 استثمارات مالية  -31
 

13/31/,103 13/31/7103   

  جنيه مصري جنيه مصري

 ات مالية متاحة للبيعاستثمار  

 مدرجة فى السوقبالقيمة العادلة  دينأدوات  ,167716737611 133083618,,13
 حقوق ملكية بالقيمة العادلة مدرجة فى السوق -أدوات -- 33133,,33
 مدرجه في السوق بالتكلفة غير  أدوات حقوق ملكية 306,136703 1036133001

   استثمارات تدار بمعرفة الغير 3 1

 (3متاحة للبيع )المالية الستثمارات االإجمالى  1671061116017 3866,,13,3633

 ستحقاقاستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإل  
 أدوات دين مدرجه في السوق  7671760716113 ,33686306,333

 ستثمار صندوق البنك المصري الخليجياوثائق  060006000 330003000
 ستثمار السيولة النقدى البنك المصري الخليجي )ثراء(اصندوق  760006000 33003000,

 (1الستحقاق )امحتفظ بها حتى تاريخ  ستثمارات ماليةاإجمالى  7677760716113 ,336,8336,333

 (1+3ستثمارات مالية )اإجمالى  7611767316071 3,13,,,363,3,
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 تابع – استثمارات مالية  -31

  

13/31/1037 

 محتفظ بها حتى اإلجمالى
 تاريخ أستحقاق

  متاحة للبيع

 
  جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى

 السنة المالية اولالرصيد  ,,3610,617767 06,1760706117 76,07617061,0

 إضافات 367076,376107 7361076771 3671767716077

 سترداد(إعادات )بيع/إستب (,1,16,17607) (3617167036177) (3673160716711)

 جنبيةفروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األ (677,6170,,3) ,76101673 (3,3603,6011)

 (31)ايضاح  التغير فى القيمة العادلة باحرأ 31,61776071 -- 31,61776071
 التكلفة المستهلكة 160776370 0367116770 067116,10,

 الرصيد أخر السنة المالية 1671061116017 7677760716113 7611767316071

 

31/11/1016 

 محتفظ بها حتى اإلجمالى
 تاريخ أستحقاق

  متاحة للبيع

 
  جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى

 السنة المالية اولالرصيد  38,838863811, 11331,3,00 38,13,013311,

 إضافات 33183381,3,31 -- 33183381,3,31

-- 33,0,,81,3,3, (33,0,381,3,3,) 
المحول الى االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق

 سترداد(إإستبعادات )بيع/ (,131863,88303) (6,3,883161) (63116,,1333,3)

 جنبيةفروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األ ,8,630,6301 -- ,8,630,6301

 (31)ايضاح  خسائر التغير فى القيمة العادلة (,3306,,13,) -- (,3306,,13,)
 التكلفة المستهلكة 303,333013 11313836,0 6131,33683

 خسائر االضمحالل (133,3,3868) 3,3,6,38,1 ,1,3010301

 الرصيد أخر السنة المالية 3866,,13,3633 ,336,8336,333 3,13,,,363,3,

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1016ديسمبر  31 1037يسمبر د 13 أرباح االستثمارات المالية 

 جنيه مصرى جنيه مصرى 

 (,183,8,311) -- اضمحالل استثمارات مالية متاحة للبيع )خسائر(
 6133063316 -- أرباح بيع إستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة

 630133110 336,136,73 صول مالية متاحة للبيعأبيع ارباح 
 336,136,73 3,3,,,331, 
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 استثمارات مالية فى شركات تابعة وشقيقة -10
 

 بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات التابعة والشقيقة كما يلي 

البلد  *13/31/1037
مقر 
 الشركة

 التزامات الشركة أصول الشركة
)بدون حقوق 

 الملكية(

 أرباح )خسائر( إيرادات الشركة
 الشركة

 نسبة  القيمة الدفترية
 المساهمة

  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري صريجنيه م  

        شركة تابعة

شركة ايجيبشان جلف القابضة 

 مصر لالستثمارات المالية
17,.171.,30 0061306707 7,60136307 1,67316717 31161706000 11.11% 

 

  شركات شقيقة
      

لتصنيع  اليكس فيششركة 

 مصر األسماك
,763316777 17671,6770 117611, (7016003) 1617,6710 1,.,,% 

اليكس للمنتجات  مجمع شركة

 مصر الغذائية
3106717613, 33067716737 1760136111 1176,71 763176130 1,.,,% 

  06000 )167106017( 1161006710 1367176131 7761736713 مصر **شركة فرست جاز

شركة برايم القابضة 

 **لالستثمارات المالية
  16300 ,,37610767 0,61306131 7063076071 00060,76130 مصر

  13067016770 0067006713 30767,76073 17763716117 360116,176,37  اإلجمالي

 
 

البلد  31/11/1016
مقر 
 الشركة

 التزامات الشركة أصول الشركة
)بدون حقوق 
 الملكية(

أرباح )خسائر(  إيرادات الشركة
 الشركة

 بة نس القيمة الدفترية
 المساهمة

  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري  
        شركة تابعة

شركة ايجيبشان جلف القابضة 

 لالستثمارات المالية
 9,,.,, 03000,,3,,1 13,333836 ,63113313 ,,,830,63, 13136,631,1 مصر

 

 شركات شقيقة
       

لتصنيع  اليكس فيششركة 

 األسماك
 %16.66 331863,30 (,113,38310) 1113300 3333833318 ,,,6831113 مصر

اليكس للمنتجات  مجمع شركة

 الغذائية
 16.669 31383113, (1311333,3) 1,3,1,3,36 11136303,11 1163,8,3301 مصر

  33000 6,,1,03 ,,63333,36 1,31113633 ,360,,3,33 مصر **شركة فرست جاز

شركة برايم القابضة 

 **ثمارات الماليةلالست
  33100 (1136,13111) (,311,,,33) ,,13,1831 381313038,1 مصر

  3,,1103,013 (31333,3038) ,03,8,,883 ,3,31331,,1 88631013,01  اإلجمالي

 

 .,101 ديسمبر 31 و ,101 سبتمبر 30 و 1016 ديسمبر 31 تم اإلعتماد على القوائم المالية المعتمدة فى * 

المسككاهمة الغيككر % ( و بككرايم القابضككة لالسككتثمارات الماليككة ),,1,3المسككاهمة الغيككر المباشككرة ) فرسككت جككاز تككم ادراج شككركتى **

)عن طريق شركة ايجيبشان جلف القابضة لالستثمارات الماليكة وذلك شركات شقيقة  االستثمارات فى ضمن %(8,.,المباشرة 

 رات تلك الشركة.باإلضافة لوجود نفوذ مؤثر متمثل في عضوية مجالس إدا التابعة للبنك(
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 نظام اإلثابة والتحفيز للعاملين -13
 

جنيه مصري وذلك وفقا للقيمة العادلة لعدد  1831833,08مبلغ  ,101ديسمبر  31بلغ رصيد نظام االثابة والتحفيز للعاملين في 
  جنيه مصري. 1316,38,8حيث بلغت فروق التقييم الموجبة مبلغ  3 سهم في ذات التاريخ 136,63000

 حركة األسهم بالنظام على النحو التالي:

 13/31/1037 سهم بيان
 جنيه المصري

 1,603760,0 36,1,6000 ,101شراء خالل عام 
 163,76777  فروق تقييم اسهم نظام االثابة و التحفيز 

 1763706107 36,1,6000 إجمالي عدد أسهم النظام في نهاية السنة المالية 

 

 
 أصول غير ملموسة -11

13/11/6101 13/31/7103  

 برامج الحاسب اآللى جنيه مصري جنيه مصري

 المالية السنة صافى القيمة الدفترية فى أول 10677167,3 1,31,33161

 المالية السنةاألضافات خالل  30677,6103 1133383131

  المالية السنةاألستهالك خالل  (67116,71,) (3,6,3,33,)

 المالية السنةصافى القيمة الدفترية فى نهاية  1767316171 3038,33,61

 

 

 أصول أخرى -11
31/11/6101 13/31/7103  

  جنيه مصري جنيه مصري
 إيرادات مستحقة 1063116007, ,6386,,383,
 مصروفات مقدمة 71610761,1 33368,30,6
 دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة 71067,76111 1,8316833,1
  )بعد اإلضمحالل( أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء للديون 7761716,00 ,101303,3,8
 تأمينات وعهد  3360176177 630813313
 استثمارات الت للبنك* -صول محتفظ بها بغرض البيع أ 176,106117 ,3333833,3
 خرىأ 11,60016771 1,1333,3161

13116313,38,3 3677767176771  

 

جنية ,03,3,,163 ة مبقي مصر امريكا للمستلزمات الطبيه ةشرك كال من حتفظ بها بغرض البيعأصول م رصيد يتضمن *

 جنية مصرى . 1130003000للصناعة التكنولوجيا  االلمانية بقيمة  و هامنز مصرى 

 التىوالذى ينص على ا ,100سبتمبر  8طبقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ  *  

% من راس المال المصدر للشركة من التخلص من 0,"فى حالة عدم تمكن البنك الذى يمتلك أسهماً فى شركة غير مالية تزيد عن 

هذه الزيادة خالل سنة من تاريخ الحيازة يتم قياس خسائر اضمحالل قيمة االسهم وفقاً للقواعد المحاسبية السارية 3 وبحيث ال تقل 

% من راس المال المصدر للشركة3 واإلعتراف بقيمة هذه الخسائر 0,ما يعادل مقدار نسبة الزيادة عن  قيمة هذه الخسائر عن

. قام البنك بحساب إضمحالل لكل  "بحسب الحالة مقابل تخفيض القيمة الدفترية لألسهم بقيمة هذه الخسائر االرباح والخسائر بقائمة

 ." وذلك تطبيقا للقرار السالف ذكرة هامنز لصناعة التكنولوجيه االلمانيةمن شركة مصر امريكا للمستلزمات الطيبة و شركة 
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 أصول ثابتة   -17

  أراضى ومبانى تجهيزات آالت ومعدات حاسب الى  ثاثأ سيارات خرىأ جمالىاإل
  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري

 103,/3/3فى الرصيد         
 التكلفة ,1300,311, ,363163330 338,3306, 1,36183361 631,13318 3013,,31, 1,336,3633 18,3,1033,3

 هالكمجمع اإل (,,103,6333) (1,3,8331,6) (,333833,8) (1830,13838) (338833313) (,,,3,083,) (3311,,1,38) (830383,83,)

 ,3/3/103صافى القيمة الدفترية فى  3033,33883 63,803118 30033811, ,113386330 13,083803 133683136 ,0313,,113 8,33613610
 صافى القيمة الدفترية أول السنة  3033,33883 63,803118 30033811, ,113386330 13,083803 133683136 ,0313,,113 8,33613610
 ضافاتإ 1311,3110, ,11,311 ,,10363838 3831163,13 3333,,1 3,363830, 31,1,,1,38 163383,36,8

 ستبعاداتإ -- -- -- -- -- (103801,) (113,30) (113331,)
 تكلفة أهالك (,133303,3) (1301,36,1) (133133,31) (3,803,61,) (313881,) (303808,) (,33,1,361) (1333813,33)

 تبعدةهالك األصول المسإمجمع  -- -- -- -- -- 0,3308, 331,3 113683,

 ,13/31/103صافى القيمة الدفترية فى  ,1,03331333 3,80,,38, 8,,1333163 3,313,33,, ,,1310331 633313,63 1,33,33106 ,13,36083,8
 3/3/7103الرصيد فى         

 التكلفة 3,1631,6717 1,61716717 37611,6371 767006170, 60736,73, 336,016071 ,716101637 10167176011
 هالكمجمع اإل (1167176077) (1360076177) (761016110) (1167116110) (7611,6707) (061006077) (136,076170) (33161116010)

 صافى القيمة الدفترية 37061116101 767776770 31613,6177 7761116100 161006177 610161,0, ,176011610 1116,076777
 ليةالمالية الحا السنةرصيد         

 السنةصافى القيمة الدفترية أول  37061116101 767776770 31613,6177 7761116100 161006177 610161,0, ,176011610 1116,076777
 ضافاتإ 33163706371 760776117, 1671,6337 7367316,17 7,,3063706 76,336,00 1161,76,03 17063716303
 ستبعاداتإ -- -- (0716117) (301) (137) (36,006303) (060116103) (761176330)

 تكلفة أهالك (7601761,0) (376,176371) (163,76700) (3,63306111) (161306177) (161016137) (3061376777) (00610763,7)
 صول المستبعدة هالك األإمجمع  -- -- 0716171 -- -- 367,16171 060116111 760006717

 أعادة تبويب  (16,016700) -- -- -- -- -- -- (16,016700)

  13/31/1037صافى القيمة الدفترية فى  10161706111 0061116110 3160776003 70611,6117 3060106773 7601,6770 7,6,116113 7,36,006007
  13/31/7103 الرصيد فى        

 التكلفة 1716,076710 ,3076710600 10630161,1 ,,30163,767 136,716311 3760016713 ,716011677 1163106731,
 هالكمجمع اإل (1761376717) (71631,6313) )60176733,( )1761116071 ( (6,7,6,13,) )60116033,( )1,67176070) )3,367706101)

 13/31/1037فى  تريةصافى القيمة الدف 10161706111 0061116110 3160776003 70611,6117 3060106773 7601,6770 7,6,116113 7,36,006007
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 أرصدة مستحقة للبنوك   -10
31/11/6101 13/31/7103  

  جنيه مصري جنيه مصري
 حسابات جارية 1,0670,6701 --

  ودائع 763,060006000 1300030003000

1300030003000 76710670,6701  

   
 بنوك محلية 763,060006000 1300030003000

 جيةبنوك خار 1,0670,6701 --

1300030003000 76710670,6701  

   

 ارصدة بدون عائد  1,0670,6701 --

 أرصدة ذات عائد ثابت 763,060006000 1300030003000

1300030003000 76710670,6701  

   
 أرصدة متداولة 76710670,6701 1300030003000

1300030003000 76710670,6701  

 

 ودائع العمالء -,1
31/11/6101 13/31/7103  

  جنيه مصري جنيه مصري
 ودائع تحت الطلب 31611763106,07 ,831113,6,366
 ودائع ألجل وبإخطار 13670161776007 13,1,3838,,163
 شهادات ادخار ذات عائد متميز 16,7161016077 33,68316631,8
 ودائع التوفير 3611760036770 ,131,03,1,3,6
 ودائع أخرى 7,761116011 1,,3,,60,30

 اإلجمالى 7,,7,67,067036 ,03630313,368,

 
 313000361,3366 1,677061736073 ودائع مؤسسات

 33,33313,,836 16,1067706,17 ودائع أفراد

 ,03630313,368, 7,,7,67,067036 اإلجمالى

   

 16333,130,3 ,7706707601  أرصدة بدون عائد
 363,3131,63336 7160,067,360,7 أرصدة ذات عائد متغير

 33,3,363,31,8 16,0160736077 أرصدة ذات عائد ثابت

 ,03630313,368, 7,,7,67,067036 اإلجمالى

 

 / ودائع مساندة  قروض أخرى -17
31/11/6101 13/31/7103  

  جنيه مصري جنيه مصري
 قرض البنك التجارى الدولى  ,16017617 136,03000
 ساندةودائع م 00060006000 --

136,03000 0016017617,  
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 التزامات أخرى -17

31/11/6101 31/31/7103  
  جنيه مصري جنيه مصري
  عوائد مستحقة 7,1633763,0 ,,331,138,,
 إيرادات مقدمة  ,0767,16,3 3000,,1,36
 مصروفات مستحقة 31367016710 11631003,01
 دائنون  11067106173 ,,,1,13,1,3
 أرصدة دائنة متنوعة 11767336017 18833313011

1311,3,603,8, 3617160176177  

 

 مخصصات أخرى -11
31/11/6101 13/31/7103   

  جنيه مصري جنيه مصري
 المالية السنةالرصيد في أول  ,,70611060 3,0,3,11,,
 فروق تقييم عمالت أجنبية (0,167,7) ,,16363130
 على قائمة الدخلالمحمل  1161716773 16333,3030

 المالية السنةالمستخدم خالل  (76,116,10) --

 المالية السنةالرصيد في نهاية  30767316770 8033,33066

 

 مؤجلةضريبة الدخل ال -10
  االصول الضريبية المؤجلة االلتزامات الضريبية المؤجلة

31/11/1016 13/31/1037 31/11/1016 13/31/7103  
  جنيه مصري جنيه مصري صريجنيه م جنيه مصري
 االصول الثابتة -- -- 3,63,16,31 3,,3,,1136

-- -- 1,313,3168 316017617, 
المخصصات )بخالف مخصص خسائر اضمحالل 

 القروض(
 بنود أخرى -- -- -- --

 ) )التزام أصل عنها ينشأ التى الضريبة اجمالى ,316017617 1,313,3168 3,63,16,31 3,,3,,1136

 صافى الضريبة التى ينشأ عنها اصل 161,76,11 13,3,31,3 -- --

 

 حركة االصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة
31/11/1016 13/31/7103   

  جنيه مصري جنيه مصري
 السنة المالية الرصيد فى اول 367176171 --

 االضافات خالل السنة المالية 067016177 1,,38133,
 السنة المالية االستبعادات خالل (167,16,37) (,633813,6)

 السنة المالية الرصيد فى نهاية 161,76,11 13,3,31,3

 

 

ضرائب الدخل ال يتم االعتراف باالصول الضريبية المؤجلة  (24طبقا لتعليمات البنك المركزى ومعيار المحاسبة المصرى رقم )

وبناءاُ على  لتزامات ضريبية مؤجلة تنعكس فى نفس توقيت تلك االصول.فى حالة عدم توقع وجود منافع مستقبلية منها و/او وجود ا

 31فى السنة المالية المنتهية كذلك و 2117ديسمبر  31المالية المنتهية فى  السنةذلك لم يتم االعتراف باالصل الضريبى خالل  

 .2116ديسمبر 
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 رأس المال  -13
 رأس المال المرخص به

 .مليون دوالر امريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى 300به يبلغ رأس المال المرخص  

 وعرأس المال المصدر والمدف
 هجنيك 13,8633603336 دوالر أمريككي )المعكادل لمبلكغ 316,301,311بلغ رأس المال المصدر والمكتتكب فيكه والمكدفوع مبلكغ 

 .أمريكي سمية للسهم واحد دوالرسهم القيمة األ 316,301,311 مصري( موزعاً على عدد

ورصكة المصكرية وشكركة بتم االنتهاء من اجراءات زيادة رأس المكال عكن طريكق اصكدار اسكهم مجانيكة وتكم قيكد اسكهم الزيكادة بال -
 .,101مايو  3 مصر المقاصة وااليداع والحفظ المركزى بتاريخ

والمرحلكة  للمرحلكة االولكى ,101ر سبتمب 16و حتى  ,101اغسطس  18النقدي لزيادة رأس لمال بتاريخ االكتتاب باب تم فتح  -
دوالر امريككي و  3166,,,163سكهم بقيمكة اسكمية  3166,,,163لعكدد اسكهم  - % 3.60,و تكم تغطيكة االكتتكاب بنسكة  الثانية 

  .و جارى اتخاذ باقى اجراءات الزيادة لدى الجهات المعنيهجنيه مصري  ,,6,331,31,المعادل لمبلغ 

 لمحتجزةرباح اواأل حتياطياتاإل  -11

   

 اإلحتياطيات( 3 13/31/7103 31/11/6101

  جنيه مصري جنيه مصري
 حتياطى قانونىإ 37161,76000 ,1,131183,3
 فروق ترجمة عمالت أجنبيةحتياطى إ 16,776117 ,,,1368,3

 استثمارات مالية متاحة للبيع -القيمة العادلة حتياطى إ 37767136711 (3,01,,,603)
  عامحتياطى إ 3760116371 1,331,31,3
 خاص حتياطى إ 763716111 ,831,3331
 المخاطر البنكية العام حتياطى إ 3163106177 3,30,,833
 حتياطى رأسمالىإ 760716110 38333183,

 * , IFRSإحتياطى مخاطر معيار  1006,076100 --

 يةالمال السنةحتياطيات فى نهاية إجمالى اإل 07763,16110 ,11338813,3

% من إجمالي المخاطر االئتمانية المرجحة بأوزان المخاطر وذلك من صافي الربح بعد 1بنسبة  IFRS ,تم تكوين احتياطي مخاطر معيار  *

وال يكتم اسكتخدامه إال بموافقكة البنكك  1018ينكاير  18وذلك طبقاً لتعليمات البنكك المرككزي المصكري الصكادرة بتكاريخ  ,101الضريبة عن عام 

 زي .المرك

 حتياطيات فيما يلىوتتمثل الحركة على اإل

31/11/6101 13/31/7103  

 )أ( أحتياطى المخاطر البنكية العام جنيه مصري جنيه مصري

 المالية السنةالرصيد فى أول  760716700 833663300

 محول من األرباح المحتجزة 067176177 1833130
 زة *الى األرباح المحتج رد (1306700) --      

 المالية السنةالرصيد فى نهاية  3163106177 3,30,,833

   

تقضى تعليمات البنك المركزى المصرى بتكوين احتياطى المخاطر البنكية العام لمقابلة المخاطر غير المتوقعة وال يتم التوزيع  *
 لى موافقة البنك المركزى المصرى.بعد الحصول ع من هذا االحتياطى إال

 نتيجة بيع اصل الت ملكيته لمصرفنا. احتياطى مخاطر بنكية جنية مصرى من  133,30, مبلغ ردتم *
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31/11/6101 13/31/7103  

 )ب( أحتياطى قانونى جنيه مصري جنيه مصري

 المالية السنةالرصيد فى أول  37163376717 11,330631,0

 1016محول من أرباح عام  7063006337 ,1,3811316

 المالية السنة الرصيد فى نهاية 37161,76000 ,1,131183,3

   

لتغذية احتياطى غير قابل للتوزيع  وذلك حتى يبلغ رصيده  السنة المالية % من صافى أرباح10وفقا للقوانين المحلية يتم احتجاز 
 % من رأس المال.100ما يعادل 

 

13/11/6101 31/31/7103  

 أستثمارات مالية متاحة للبيع -قيمة العادلة )ج( أحتياطى ال جنيه مصري جنيه مصري

 المالية السنة الرصيد فى أول (061176101,) (,63660383)

 (,1إيضاح التغير في القيمة العادلة ) أرباح / )خسائر( 31,61776071 (,3306,,13,)

 عاد المحولة الى قائمة الدخل نتيجة االستبوالخسائر  االرباح صافي 160706071 (3,003,10,)

 فروق تقييم العمالت االجنبية  (10161,7) (,3,66331,)

 االضمحالل نتيجة الدخل قائمة إلى المحولة الخسارة -- 330,3,,3,,

 المالية السنةالرصيد فى نهاية  37767136711 (3,01,,,603)

 
 )د( أحتياطى خاص

يتم استخدامه إال بموافقة  وال 1008ديسمبر  16صادرة فى تم تكوين االحتياطى الخاص طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى ال
 من البنك المركزى المصرى.

 ( األرباح المحتجزة1

31/11/6101 31/31/7103  
 الحركة على االرباح المحتجزة جنيه مصري جنيه مصري
 المالية السنةأول فى الرصيد  70360036377 18631633131
 سنة المالية ارباح ال 0006,316710 ,,01330131,

         
(11,3,1,3,,,) 

 محتجز تحت حساب زيادة رأس المال )اسهم مجانية( --

 المالية السابقة السنةتوزيعات   
 حصة العاملين فى األرباح (7063006337) (1,38113166)
 مكافـأة أعضاء مجلس اإلدارة (3760006000) (833003000)
 تياطى مخاطر بنكية عاممحول إلى إح (760736717) (1833130)
 اإلحتياطى القانونىمحول الى  (7063006337) (,1,3811316)
 محول الى اإلحتياطيات االخرى (1176117) (1331,33,0)
 , IFRSالمحول إلى إحتياطى مخاطر معيار  (1006,076100) --

 المالية السنةالرصيد فى نهاية  0167076070, ,,01330131,
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 لنقدية وما في حكمهاا - 11
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية 3 تتضمن النقديكة ومكا فكي حكمهكا األرصكدة التاليكة التكي ال تتجكاوز تكواريخ اسكتحقاقها ثالثكة 

 أشهر من تاريخ االقتناء

31/11/6101 31/31/7103  

  جنيه مصري جنيه مصري
 المركزى نقدية وأرصدة لدى البنك 760,760,76017 3303336,63313
 أرصدة لدى البنوك 0671361116707 ,331,033,1333
  أذون خزانة  16,7063116700 3081310,3,30,

 رصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة االحتياطىأ (,6,116130677,) (,1363836303,1)
 أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر (07060376300) (31,33,31,,)
 أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور (1607760376700) (3063333,3,30,)

 السنة اخرالنقدية وما في حكمها في  ,067006077611 ,,3333,383,31

 

 التزامات عرضية وارتباطات  -17
 
                ارتباطات رأسمالية  - أ

 ولككككم يككككتم تنفيككككذها حتككككى وشككككراء اصككككول و معككككدات روعــــككككـالفيزات ـككككـة بتجهــككككـات المتعلقـــككككـة االرتباطـــككككـقيم إجمككككالى بلككككغ
  .جنيه مصري83,133381, مبلغ و قدره ,101 ديسمبر 31

 

 رتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالتا -ب 

 ات عن ضمانات وتسهيالت فيما يليتتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباط 

13/11/6101 13/31/7103  

  جنيه مصري جنيه مصري
 إعتمادات مستنديه )استيراد وتصدير(  11360736000 183,3103000

 خطابات ضمان  367706,376000 13,313,3,3000

13013316,3000 367036,006000  

 

 دارة العليامرتبات ومكافأت اإل -  10

 

أصككككككككحاب المكافككككككككآت والمرتبككككككككات األكبككككككككر فككككككككى البنككككككككك مجتمعككككككككين مبلككككككككغ   وقككككككككد بلككككككككغ مككككككككا يتقاضككككككككاة العشككككككككرون
الماليكككككككة   السكككككككنةوذلكككككككك عكككككككن  جنيكككككككة مصكككككككرى 33,113133 جنيكككككككة مصكككككككرى والمتوسكككككككط الشكككككككهرى 17,.77.070

 .,101 ديسمبر 31المنتهية فى 

 
 
 
 
 
 
 

 13/31/7103 13/11/6101 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 38301133,8 17,.77.070 المرتبات والمزايا قصيرة االجل

 
77.070.,17 38301133,8 



 البنك المصري الخليجي )شركة مساهمة مصرية(

 المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
  ,101ديسمبر  31المنتهية فى المالية  السنةعن 

- 54 - 
 

 

 عالقة عامالت مع أطراف ذوىم - ,1
 

تم الدخول فى العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل النشاط العادى 3 ويتضكمن ذلكك القكروض والودائكع وتتمثكل 

 المالية فيما يلى السنةالمعامالت وأرصدة األطراف ذوى العالقة فى نهاية 

                           القروض والتسهيالت ألطراف ذوى عالقة -أ

  دارة العلياأعضاء اإل ركات تابعة وشقيقةش

13/11/6101 13/31/3710 13/11/6101 13/31/7103  

  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري
 المالية السنةالقروض القائمة فى أول  363076171, 3616,,3133 3760136000 ,,1361830,

 المالية السنةرة خالل القروض الصاد 761076770 3333163013 367136000 --
 المالية السنةالقروض المحصلة خالل  (1160076171) (36133138,) )60716000, ( (,,18310,30)

 المالية السنة نهايةالقروض القائمة  1061076070 61310,33,3 167,16000 1,33113000

 

                                                                                    ودائع من أطراف ذوى عالقة -ب 

  دارة العلياأعضاء اإل
13/11/6101 13/31/7103  
   لف جنيه مصريأ لف جنيه مصريأ

 المالية السنةالودائع فى أول  ,31670 133860
 المالية السنةالودائع التى تم ربطها خالل  7,6371 1,3183

 المالية السنةة خالل الودائع المسترد (776317) (,13338)

 المالية السنة نهايةالودائع فى  136707 1,3,36

 

                                                                                                                 وتتمثل الودائع من أطراف ذوى عالقة فيما يلى

  
13/11/6101 13/31/7103   
  لف جنيه مصريأ جنيه مصريلف أ

  ودائع تحت الطلب 767,0 ,16
 ودائع توفير 06117 33883
 دخار وايداعإشهادات  76771 ,10310
 خطارإودائع ألجل وب 163,1 33,00

1,3,36 136707  
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 صناديق االستثمار  - 17
 صندوق استثمار البنك المصرى الخليجى -

والئحته التنفيذية 3  1,,1لسنة  3,رفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم الصندوق أحد األنشطة المص
مليون وثيقة يبلغ إلدارة صناديق االستثمار 3 وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق  شركة هيرمسوتقوم بإدارة الصندوق 

لمباشرة نشاط  قيمتها خمسة ماليين جنيه مصرى(وثيقة ) 30.000خصص للبنك  مصرى مليون جنيه 100إجمالى قيمتها 
 .الصندوق

مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في  جنيه ,1,1.3مبلغ  ,101 ديسمبر 31 مة االستردادية للوثيقة في وقد بلغت القي
 .وثيقة ,13,3,1ذات التاريخ 

 

 صندوق ثراء للسيولة النقدية -

والئحته التنفيذية 3  1,,1لسنة  3,ا للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص به
 1,,3,,,3,3صناديق االستثمار 3 وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق هى شركة برايم إلدارة وتقوم بإدارة الصندوق 

جنيه وخمسمائة ألف ماليين  سبعةا وثيقة )قيمته ,13333,خصص للبنك  مصرى مليون جنيه 3,3وثيقة يبلغ إجمالى قيمتها 
 .لمباشرة نشاط الصندوق مصرى(

جنيه مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في  006,.13مبلغ  ,101 ديسمبر 31وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في 
 .وثيقة 3013,,1,30ذات التاريخ 

 
 

 أرقام المقارنة -17
.ة الحاليةفترافق مع التغيرات فى العرض المستخدم فى التم اعادة تبويب أرقام المقارنة لتتو  

 
 

 أحداث الحقة -11
 

 :تعليمات من البنك المركزي المصري بشأن اآلتي تصدر 1018يناير  18بتاريخ 
  
يناير ( "األدوات المالية" والتي سوف يتم تطبيقها اعتباراً من أول ,تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) -

وفقاً  1018وكذلك القوائم التالية لها خالل عام  1018مارس  31قوم البنك بإعداد القوائم المالية في ي3 على أن  ,101
للتعليمات السارية حالياً الى جانب قيامها بإعداد قوائم مالية تجريبية مدققة في ذلك التاريخ طبقاً للتعليمات الجديدة وفقاً 

 . IFRS ,لمتطلبات معيار 
 
% من إجمالي المخاطر االئتمانية المرجحة بأوزان المخاطر وذلك من 1بنسبة   IFRS ,تكوين احتياطي مخاطر معيار  -

 . وال يتم استخدامه إال بموافقة البنك المركزي ,101صافي الربح بعد الضريبة عن عام 
 


