
 

 

 القوائم المالية

 8102 يونيو المجمعة الدورية

 وكذا تقرير الفحص المحدود عليها



 
  
  

   
  
  
  
  
  
 

   
  الصفحة  الفهرس

    

  ١  تقرير الفحص المحدود
  ٢  المجمعةالميزانية الدورية 

  ٣  المجمعةقائمة الدخل الدورية 
  ٥ -  ٤   المجمعةقائمة التدفقات النقدية 

  ٦  المجمعةقائمة التغير فى حقوق الملكية الدورية 
  ٥١ -  ٧  المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية 
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 2018 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية فى المجمعة قائمة التدفقات النقدية 

 
 2017يونيو  30  2018يونيو  30   

 جنيه مصري  جنيه مصري   

      التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 441,582,981  492,730,954   الربح قبل ضرائب الدخل من العمليات المستمرة

 374,979  (2,240,866)   قبل ضرائب الدخل من العمليات غير المستمرة  الربحالخسارة /

      تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 25,457,855  40,094,824   إهالك واستهالك

 219,781,048  73,275,932   اضمحالل قروض وتسهيالت العمالء عبء

 32,264,925  37,050,002   عبء المخصصات األخرى

 55,450,127  (126,513,808)   فروق تقييم عمله لالستثمارات بخالف أصول مالية بغرض المتاجرة

 (2,800,000)  (5,348,760)   من المخصصات األخرى) المستخدم ( 

 215,482  95,171                                      فروق إعادة تقييم المخصصات االخرى بالعمالت األجنبية                                                                           

 (3,920,241)  (275,848)   توزيعات أرباح

 (133,176)  (551,348)   إيرادات أستثمارات مالية بغرض المتاجرة

 (36,482,385)  (11,202,631)   استهالك عالوة / خصم اإلصدار

 (1,351,067)  (4,815)   ) أرباح ( بيع أصول ثابتة

 --  22,555,164   خسائر أصول متدوالة محتفظ بها بغرض البيع

   (9,548,611)   اصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيعأرباح من بيع 

 (8,470,888)  --   أرباح بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع

 (1,704,983)  --   إيرادات أستثمارات مالية متاحة للبيع

 15,447,994  --   أرباح بيع استثمارات فى شركات شقيقة

 --  (6,411,920)   بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع خسائر

 (486,892)  559,949   أرباح اعادة تقييم استثمارت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر

 (1,172,245)  (2,444,669)   نصيب البنك فى نتائج أعمال شركات شقيقة من تطبيق حقوق الملكية

 734,053,514  501,818,720   التغيرات في األصول وااللتزامات الناتجة من أنشطة التشغيلأرباح التشغيل قبل 

      صافى )الزيادة(/النقص فى األصول وااللتزامات

 (2,323,384,105)  (2,686,133,134)   ارصدة ودائع لدى البنوك

 (5,242,140,321)  (1,366,843,290)    أذون خزانة 

 (631,273,617)  (125,441,654)   أصول أخرى

 (4,936,995,937)  (1,821,318,537)   قروض وتسهيالت و مرابحات للعمالء 

 482,471,479  (1,611,407,216)   ارصده مستحقة للبنوك

 9,827,463,135  9,614,848,498   ودائع العمالء

 (6,793,043)  (316,552,302)   التزامات أخرى

 (10,962)  --   محتفظ بها بغرض البيعإستثمارات  

 (2,096,609,857)  2,188,971,085  (1) صافى التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة فى( أنشطة التشغيل

      التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (185,910,344)  (171,345,267)   مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع

 1,351,067  --   متحصالت من بيع أصول ثابتة

 49,913,858  --   مقبوضات من استثمارت فى شركات شقيقة

 1,534,485  --   مقبوضات من إيرادات استثمارات مالية متاحة للبيع

 133,176  --   مقبوضات )مدفوعات( فى إستثمارت مالية بغرض المتاجرة

 (10,556,668)  (2,532,258)   مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة

 895,030,993  641,020,064   متحصالت من بيع استثمارات مالية بخالف اصول مالية بغرض المتاجرة

 (1,029,972,273)  (746,910,767)   مشتريات أستثمارات مالية بخالف اصول مالية بغرض المتاجرة

 3,531,560  275,848   توزيعات أرباح محصلة

 5,000,000  --   من تخفيض رأس مال أصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع مقبوضات

 --  (32,729,833)   نظام االثأبة و التحفيز

 (269,944,146)  (312,222,213)  (2) )المستخدمة فى( أنشطة االستثمار  صافى التدفقات النقدية

      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (54,150,342)  388,959,000   فى القروض طويلة األجل / الودائع المساندة )مسدد( محصل

 --  (69,364,010)   توزيعات االرباح المدفوعة

 (54,150,342)  319,594,990  (3) صافى التدفقات النقدية الناتجة )المستخدمة فى( من أنشطة التمويل

 (2,420,704,345)  2,196,343,862  (3+2+1) الفترة الماليةصافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل 

 9,558,625,194  5,800,132,906   رصيد النقدية وما فى حكمها فى اول الفترة المالية

 7,137,920,849  7,996,476,768   رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر الفترة المالية
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 تابع - 2018 يوينو 30قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 

 

      (33وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى )إيضاح 

 2,761,191,328  8,828,031,081   نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى
 9,046,487,915  8,279,478,407   أرصدة لدى البنوك

 10,015,324,050  11,711,385,740   خزانةأذون 
 (2,127,258,615)  (7,929,390,420)   أرصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة اإلحتياطى

 (2,543,749,779)  (1,981,667,300)   أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر
 (10,014,074,050)  (10,911,360,740)   أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور

 7,137,920,849  7,996,476,768   النقدية وما في حكمها في أخر الفترة المالية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.وتقرأ معهاالمجمعة ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية 38الى ) )1 (من اإليضاحات المرفقة -
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 2018 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية فى المجمعة قائمة التغير فى حقوق الملكية 

 
 

 محتجز تحت حساب المدفوع رأس المال إيضاح
 زيادة رأس المال

إجمالى حقوق  األرباح المحتجزة االثابة والتحفيز اإلحتياطيات
 الملكية 

الحصص غير 
 المسيطرة

 اجمالى حقوق الملكية
 والمساهمين

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

          2017 يونيو 30

 2,345,103,310 2,660,301 2,342,443,009 649,427,915 -- 125,882,737 287,189,039 1,279,943,318  1/1/2017الرصيد فى 

 -- -- -- -- -- -- (287,189,039) 287,189,039  رأس المال )اكتتاب نقدى( ادةيز

 -- -- -- (219,427,999) -- -- -- 219,427,999  محتجز تحت حساب زيادة رأس المال )اكتتاب نقدى(

 (54,869,673) -- (54,869,673) (54,869,673) -- -- -- --  االرباح الموزعة 

 -- -- -- (40,150,118) -- 40,150,118 -- --  قانونىالمحول الى إحتياطى 

 -- -- -- (227,937) -- 227,937 -- --  المحول إلى اإلحتياطيات األخرى

 95,003,901 -- 95,003,901 -- -- 95,003,901 -- --  صافى التغير فى القيمة العادلة لألستثمارات المالية المتاحة للبيع

 -- -- -- (4,581,494) -- 4,581,494 -- --  المخاطر البنكية من األرباح المحتجزةالمحول إلى إحتياطى 

 85,884 -- 85,884 85,884 -- -- -- --  على االرباح المحتجزة اتيتسو

 256,671,792 (834,022) 257,505,814 257,505,814 -- -- -- --  المالية الفترةصافى أرباح 

 2,641,995,214 1,826,279 2,640,168,935 587,762,392 -- 265,846,187 -- 1,786,560,356  2017يونيو  30الرصيد فى 

          2018يونيو  30

 3,484,598,736 1,386,069 3,483,212,667 647,785,989 2,167,848 577,169,230 469,529,244 1,786,560,356  1/1/2018الرصيد فى 

 -- -- -- -- -- -- (469,529,244) 469,529,244  المحول الى زيادة رأس المال 

 -- -- -- (400,000,000) -- -- 400,000,000 --  زيادة رأس المال )اسهم مجانية(

 (69,364,011) (139) (69,363,872) (69,363,872) -- -- -- --  االرباح الموزعة

 -- -- -- (50,061,982) -- 50,061,982 -- --  المحول الى اإلحتياطى القانونى

 (185,825,270) -- (185,825,270) -- -- (185,825,270) -- -- (31) صافى التغير فى القيمة العادلة لألستثمارات المالية المتاحة للبيع

 -- -- -- (2,245,431) -- 2,245,431 -- --  المحول إلى إحتياطى المخاطر البنكية من األرباح المحتجزة

 -- -- -- (1,619,155) -- 1,619,155 -- --  إلى إحتياطى رأس مالى من األرباح المحتجزةالمحول 

 (6,018,311) -- (6,018,311) -- (6,018,311) -- -- --  احتياطى  نظام االثابة والتحفيز

 3,760,140 -- 3,760,140 -- 3,760,140 -- -- --  نظام االثابة والتحفيز

 269,229,888 (6,090,873) 275,320,761 275,320,761 -- -- -- --  الماليةصافى أرباح الفترة 

 3,496,381,172 (4,704,943) 3,501,086,115 399,816,310 (90,323) 445,270,528 400,000,000 2,256,089,600  2018يونيو  30الرصيد فى 

 

.وتقرأ معهاالمجمعة ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية 38الى ) )1 (من اإليضاحات المرفقة -
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 معلومات عامة -1
 

شيارع احميد نسييم واالورميان  8/10 الرئيسيىيقدم البنك المصرى الخليجى خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في  جمهوريية مصير العربيية مين خيالل مركيزه 
 .الميزانيةموظفاً ف  تاريخ  1776ويوظف  فرعا تسعة وأربعونبمحافظة الجيزة وعدد  بالزا
 

 الشركة القابضة
و تعديالتيه  و اليذي حيل  1974( لسينة 43طبقًيا ألحكيام قيانون االسيتثمار رقيم ) 1981أكتيوبر  14فيى  296تأسس البنك شركة مساهمة مصرية بموجب القرار الوزارى رقم 

والخياص بأصيدار ضيمانات وحيوافز االسيتثمار  والئحتيه التنفيذيية في  جمهوريية  1997( لسينة 8بالقيانون رقيم )و اليذي الغي   1989( لسينة 230محله قانون االستثمار رقم )
 .مصر العربية والبنك مدرج ف  البورصة المصرية

 
 الشركة التابعة

بإصيدار قيانون رأس الميال 1992لسينة  95 ميال رقيمتأسست شركة إيجيبشيان جليف القابضية لثسيتثمارات الماليية  شيركة مسياهمة مصيرية  وفقياً ألحكيام قيانون سيوق رأس ال
و و تيم نشير العقيد األبتيدائ  والنظيام األساسي  للشيركة بصيحيفة الشيركات بيرقم 2012سيبتمبر  18بتاريخ  27221والئحته التنفيذيةو وتم تسجيلها بمكتب السجل التجاري برقم 

 .2012ف  شهر يونيه سنة  56
 .%99.985سهم بنسبة ملكية  1 999 700حصة بشركة ايجيبشان جلف القابضة لألستثمارات المالية عدد  2018 مارس 31هذا ويمتلك البنك ف  
 .%99.985سهم بنسبة ملكية  1 999 700حصة بشركة ايجيبشان جلف القابضة لألستثمارات المالية عدد  2017 ديسمبر 31هذا ويمتلك البنك ف  

 
 بيعإستثمارات غير متداولة محتفظ بها بغرض ال

المنشور فيى  1994لسنة  347وفقا ألحكام قانون اإلستثمارو وطبقا لقرار وزير اإلقتصاد رقم   شركة مساهمة مصرية تأسست شركة مصر أمريكا إلنتاج المستلزمات الطبية 
 .1994سبتمبر سنة  25فى  216الوقائع المصرية بالعدد 
 .%99.42سهم بنسبة ملكية  5 938حصة بشركة مصر أمريكا النتاج المستلزمات الطبية تبلغ  2018 مارس 31هذا ويمتلك البنك فى 

 
بإصييدار قييانون الشييركات والئحتييه التنفيذييية  1981لسيينة  159تأسسييت شييركة هييامنز للصييناعات التكنولوجييية االلمانييية   شييركة مسيياهمة مصييرية   وفقييا الحكييام القييانون رقييم 

 .3/5/1994بتاريخ  98638السجل التجارى برقم  وتعديلها وتم قيد الشركة فى
 .%71.48سهم  بنسبة  21800حصة بشركة هامنز للصناعات التكنولوجية عدد  2018 مارس 31هذا ويمتلك البنك فى 
 .%71.48سهم  بنسبة  21800حصة بشركة هامنز للصناعات التكنولوجية عدد  2017 ديسمبر 31هذا ويمتلك البنك فى 

 
لسينة  8و وفقاألحكيام القيانون رقيم  1998ينياير  3المصرية لتعبئة الغازات   إيجى جاز   ) إسماعيل إبراهيم على الحداد وشركاه ( كشركة توصية بسيطة فيى  تأسست الشركة

 .2018نيو يو 30علما بانه تم بيع االستثمار خالل الربع المنته  ف  .2000يناير  20والئحنه التنفيذية وبدأت اإلنتاج الفعلى فى  1997
ات   إيجيى جياز   ) إسيماعيل بشيأن التيرخيص بتحوييل الشيكل القيانون  للشيركة المصيرية لتعبئية الغياز 205صدر قرار الهيئة العامية لثسيتثمار رقيم  2009فبراير  5بتاريخ 

بإصيدار  1997همة مصرية   وفقا ألحكام القانون رقيم لسينة إبراهيم على الحداد وشركاه ( شركة توصية بسيطة لتصبح شركة مصر لتعبئة الغازات   إيجى جاز   شركة مسا
 .1992لسنة  95قانون ضمانات وحوافز اإلستثمار والئحنه التنفيذية والقانون رقم 

 .%90سهم  بنسبة  360378عدد  بشركة إيجى جاز حصة  2018مارس  31هذا ويمتلك البنك فى 
 .%90سهم  بنسبة  360378عدد  بشركة إيجى جاز حصة  2017 ديسمبر 31هذا ويمتلك البنك فى 

 
 .2018 يوليو 24فى المجمعة  الدورية وقد اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية

 

 ملخص السياسات المحاسبية -2
 

المجمعة. وقد تم إتباع هذه السياسات بثبات لكل السنوات المعروضية إال إذا تيم اإلفصياح عين غيير  الدورية فيما يل  أهم السياسات المحاسبية المتبعة ف  إعداد هذه القوائم المالية
 ذلك :
 

 المجمعة الدورية أسس إعداد القوائم المالية أ - 2

 أسس التجميع ب - 2

ووفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري المعتمدة من وتعديالتها  2006يتم إعداد هذه القوائم المالية الدورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل عام 
المتفقة مع المعايير المشار إليها و وعلى أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة تقييم األصول واأللتزامات المالية بغرض المتاجرةو  2008ديسمبر  16مجلس إدارته بتاريخ 

 لقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واألستثمارات المالية المتاحة للبيع وجميع عقود المشتقات المالية.واألصول واأللتزامات المالية المبوبة عند نشأتها با
 

 -: شركات التاليةالتتضمن هذه القوائم المالية الدورية المجمعة 

 %99.985 شركة إيجيبشان جلف القابضة لثستثمارات المالية

 %99.42 الطبيةشركة مصر أمريكا إلنتاج المستلزمات 

 %71.48 شركة هامنز للصناعات التكنولوجية االلمانية
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ديسمبر  16إدارته بتاريخ  إن إعداد القوائم المالية الدورية المجمعة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ووفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى المعتمدة من مجلس
 بية هامة وكذالك قيام إدارة المجموعة بإستخدام أحكام شخصية عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعةو يتطلب إستخدام فروض وتقديرات محاس   2008

 
 الشركات التابعة والشقيقة ج - 2

 الشركات التابعة 1/ج - 2

مباشير ( الت  يمتلك البنيك بطرييق مباشير أو غيير Special Purpose Entities / SPEsه  الشركات )بما ف  ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة 
وجيود تيأثير القدرة على التحكم ف  سياستها المالية والتشغيلية و وعادة يكون للبنك حصية ملكيية تزييد عين نصيف حقيوق التصيويت بهيا. ويؤخيذ في  االعتبيار 

 ة على الشركة.حقوق التصويت المستقبلية الت  ممكن ممارستها أو تحويلها ف  الوقت الحال  عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة على السيطر

 الشركات الشقيقة 2/ج - 2

يكيون للبنيك حصية الشركات الشقيقة ه  المنشآت الت  يتملك البنك بطريقة مباشرة او غير مباشرة نفوذا مؤثًرا عليها ولكن ال يصل إلى حد السيطرةو وعيادة 
فة ويتم المحاسيبة عنهيا الحقًيا لتياريخ االعتيراف األولي  من حقوق التصويت. تثبت االستثمارات ف  الشركات الشقيقة اوال بالتكل % 50إلى  %20ملكية من 

 بطريقة حقوق الملكية.
 

بنصييب البنيك في  أربياح وخسيائر الشيركات الشيقيقة التي  تنيتج بعيد االقتنياء. وييتم االعتيراف ضيمن حقيوق الملكيية المجمعية ويتم االعتراف ف  قائمة اليدخل 
الملكييية للشييركات الشييقيقة التيي  تنييتج بعييد االقتنيياء. ويييتم تعييديل القيميية الدفترييية للشييركة الشييقيقة بالحركيية بنصيييب البنييك فيي  الحركيية التيي  تطييرأ علييى حقييوق 

دة مدينية غيير المتراكمة الالحقة لالقتناء. إذا ساوى نصيب البنك ف  خسائر الشيركة الشيقيقة أو زاد عين حصيتها في  الشيركة الشيقيقةو بميا في  ذليك أيية أرصي
 .ك بإثبات أية خسائر أخرى إال إذا التزم البنك بذلك أو تكبد مدفوعات نيابة عن الشركة الشقيقةمضمونةو ال يقوم البن

 
ر المحققية إال إذا ويتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت مع الشركات الشقيقة ف  حدود حصة البنك ف  الشيركة الشيقيقة. وييتم اسيتبعاد الخسيائر غيي

ال علييى اضييمحالل قيميية األصييل المتبييادل. ويييتم االعتييراف فيي  قائميية الييدخل باألربيياح والخسييائر الناتجيية عيين تغيييرات هيكييل ملكييية كانييت المعامليية تييوفر دلييي
 الشركات الشقيقة.

 
 التقارير القطاعية د - 2

المرتبطة بقطاعات أنشيطة أخيرى والقطياع قطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطه بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك 
فيى بيئية إقتصيادية الجغرافى يرتبط بتقديم منتجات أو خيدمات داخيل بيئية إقتصيادية واحيدة تتسيم بمخياطر ومنيافع تخصيها عين تليك المرتبطية بقطاعيات جغرافيية تعميل 

 مختلفة.
  
 ترجمة العمالت األجنبية ه - 2

 عملة التعامل والعرض 1/ه - 2

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

 المعامالت واالرصدة بالعمالت األجنبية 2/ه - 2

بالجنيه المصرى وتثبيت المعيامالت بيالعمالت األخيرى خيالل السينة الماليية عليى أسياس أسيعار الصيرف السيارية فيى تياريخ تنفييذ  المجموعةتُمسك حسابات 
ة تقييم أرصدة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى فى نهاية السنة المالية على أسياس أسيعار الصيرف السيارية فيى المعاملة ويتم إعاد

 -تالية:بنود الذلك التاريخو ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن ال
 
  صافى دخل المتاجرة من خالل األرباح والخسائر لألصول / اإللتزامات بغرض المتاجرة أو من خالل األرباح والخسائر بحسب النوع. -

 إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود. -

بيالعمالت األجنبيية  المصينفة إسيتثمارات متاحية للبييع )أدوات ديين( ميا بيين يتم تحليل التغيرات فى القيمية العادلية ليألدوات الماليية ذات الطبيعية النقديية  -
ادلية فروق تقييم نتجت عن التغيرات فى التكلفة المستهلكة ألداة وفيروق نتجيت عين تغييير أسيعار الصيرف السيارية وفيروق نتجيت عين تغييير القيمية الع

قية بيالتغييرات فيى التكلفية المسيتهلكة ضيمن عائيد القيروض واإلييرادات المشيابهة وبيالفروق لألداة و ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بفروق التقييم المتعل
لية المتعلقة بتغيير أسعار الصيرف فيى بنيد إييرادات )مصيروفات( تشيغيل أخيرىو وييتم اإلعتيراف ضيمن حقيوق الملكيية بفيروق التغييير فيى القيمية العاد

 للبيع(.)إحتياطى القيمة العادلة / إستثمارات مالية متاحة 

لملكيية المحيتفظ تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر الناتجة عين تغيير القيمية العادلية مثيل أدوات حقيوق ا -
فة إسيتثمارات ماليية متاحية للبييع بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم اإلعتراف بفيروق التقيييم الناتجية عين أدوات حقيوق الملكيية المصين

 ضمن إحتياطى القيمة العادلة فى حقوق الملكية.
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 تابع - ملخص السياسات المحاسبية -2
  

 األصول المالية و - 2

و وقييروض ومييديونياتو واسييتثمارات مالييية محييتفظ بهييا حتييى تيياريخ بغييرض المتيياجرةبتبويييب األصييول المالييية بييين المجموعييات التالييية: أصييول مالييية  المجموعييةقييوم ت
 األول .االستحقاقو واستثمارات مالية متاحة للبيع و وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف استثماراتها عند االعتراف 

 
 من خالل األرباح والخسائر بغرض المتاجرةاألصول المالية المبوبة  1/و - 2

 تشمل هذه المجموعة أصول مالية بغرض المتاجرة من خالل األرباح والخسائر.

أو إذا كانيت تمثيل جيزءاً يتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمل قيمتها بصفة أساسية بغرض بيعها فى األجيل القصيير  -
 من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً وكان هناك دليل على معامالت فعلية حديثة تشير إلى الحصول على أرباح فى األجل القصير.

لعادلية مين خيالل األربياح أو الخسيائر أو ف  جميع األحوال ال يقوم البنك بإعادة تبويب أى أداة مالية نقالً إلى مجموعة األدوات الماليية المقيمية بالقيمية ا -
 إلى مجموعة األصول المالية بغرض المتاجرة.

 القروض والمديونيات 2/و - 2

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

بيعها فوراً أو ف  مدى زمن  قصيرو يتم تبويبها ف  هذه الحالة ضمن األصول بغرض المتاجرةو أو التي  تيم تبويبهيا مين  المجموعهنوى تاألصول الت   -
 قبل البنك عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

 على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولى بها. المجموعةاألصول الت  يتم تبويبها من قبل  -

بصيورة جوهريية اسيترداد قيمية اسيتثماره األصيل  فيهيا ألسيباب أخيرى بخيالف تيدهور القيدرة االئتمانيية لمصيدر  المجموعيهسيتطيع تاألصول الت  لين  -
 االدارة.

 االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 3/و - 2

ة غيير مشيتقة ذات مبليغ سيداد محيدد أو قابيل للتحدييد وتياريخ إسيتحقاق محيدد وليدى تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصيوالً ماليي
مين  النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها و ويتم إعيادة تبوييب كيل المجموعية عليى أنهيا متاحية للبييع إذا بياع البنيك مبليغ هيامالمجموعه إدارة 

 ستحقاق بإستثناء حاالت الضرورة.األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اال

 االستثمارات المالية المتاحة للبيع 4/و - 2

بة للحاجية إليى السييولة أو تمثل اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع أصوالً مالية غير مشتقة تكون هناك النية لالحتفاظ بها لمدة غير محددة وقد ييتم بيعهيا اسيتجا
 األسهم.التغيرات فى أسعار العائد أو الصرف أو 

  ويتبع ما يلى بالنسبة لألصول المالية

أو بييع األصيل وذليك يتم اإلعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصيول الماليية فيى تياريخ المتياجرة وهيو التياريخ اليذى يلتيزم فييه البنيك بشيراء 
واالستثمارات الماليية المحيتفظ بهيا حتيى تياريخ االسيتحقاق واالسيتثمارات الماليية المتاحية بالنسبة لألصول المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

 للبيع.

ك معظيم المخياطر يتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهى فترة سريان الحق التعاقدى فى الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالى أو عنيدما يحيول البني
 إلى طرف أخر ويتم استبعاد اإللتزامات عندما تنتهى إما بالتخلص منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها التعاقدية.والمنافع المرتبطة بالملكية 

ربياح والخسيائر وبالتكلفية يتم القياس الحقاً بالقيمية العادلية لكيل مين اإلسيتثمارات الماليية المتاحية للبييع واألصيول الماليية المبوبية بالقيمية العادلية مين خيالل األ
 ستهلكة لثستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.الم

خيالل األربياح والخسيائر  يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيمة العادلة لألصول المالية المبوبة بالقيمية العادلية مين
فى حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيمية العادلية لثسيتثمارات الماليية وذلك فى الفترة التى تحدث فيها بينما يتم اإلعتراف مباشرة 

تيى سيبق اإلعتيراف المتاحة للبيع وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو إضمحالل قيمته عندها ييتم اإلعتيراف فيى قائمية اليدخل باألربياح والخسيائر المتراكمية ال
 بها ضمن حقوق الملكية.

النقديية المبوبية  تم اإلعتراف فى قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسيائر العميالت األجنبيية الخاصية باألصيول ذات الطبيعيةي
عنيدما ينشيأ الحيق للبنيك فيى  متاحة للبيع و وكيذلك ييتم اإلعتيراف فيى قائمية اليدخل بتوزيعيات األربياح الناتجية عين أدوات حقيوق الملكيية المبوبية متاحية للبييع

 تحصيلها.

إذا ليم تكين هنياك سيوق نشيطة   Bid Priceيتم تحديد القيمة العادلة لثستثمارات المعلن عن أسعارها فى أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الجــاريــيـة
أحد أساليب التقييم ويتضيمن ذليك اسيتخدام معيامالت محاييدة حديثية أو  لألصل المالى أو لم تتوافر أسعار الطلب الجارية و فيحدد البنك القيمة العادلة بإستخدام

ليم ييتمكن البنيك مين  تحليل التدفقات النقدية المخصومة و أو نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم األخرى شائعة االستخدام من قبل المتعياملين بالسيوق وإذا
 متاحة للبيع و يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أى إضمحالل فى القيمة.تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المبوبة 
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 تابع -األصول المالية  و - 2

الميديونيات )السيندات أو  – يقوم البنك بإعادة تبويب األصل المالى المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبييع اليذى يسيرى علييه تعرييف القيروض
وذليك عنيدما تتيوافر ليدى البنيك  –القروض( نقالً عن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع إلى مجموعة األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

قاق وتيتم إعييادة التبوييب بالقيميية العادليية فيى تيياريخ إعييادة النيية والقييدرة عليى اإلحتفيياظ بهييذه األصيول المالييية خيالل المسييتقبل المنظييور أو حتيى تيياريخ االسييتح
 :التبويبو ويتم معالجة أية أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التى تم اإلعتراف بها سابقاً ضمن حقوق الملكية وذلك على النحو التالى

ألرباح والخسائر على مدار العمر المتبقى لثسيتثمار المحيتفظ بيه حتيى فى حالة األصل المالى المعاد تبويبه الذى له تاريخ إستحقاق ثابت يتم استهالك ا -
اق عليى ميدار تاريخ االستحقاق بطريقة العائد الفعلى ويتم استهالك أى فرق بين القيمة على أساس التكلفة المستهلكة والقيمة على أسياس تياريخ االسيتحق

و وفى حالة إضمحالل قيمة األصل الميالى الحقياً ييتم اإلعتيراف بأيية أربياح أو خسيائر سيبق  العمر المتبقى لألصل المالى بإستخدام طريقة العائد الفعلى
 اإلعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى األرباح والخسائر.

فييه و عندئيذ ييتم فى حالة األصل المالى الذى ليس له تاريخ إستحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر ضمن حقوق الملكية حتى بييع األصيل أو التصيرف  -
مباشيرة اإلعتراف بها فى األرباح والخسائر.وفى حالة إضمحالل قيمية األصيل الميالى الحقياً ييتم اإلعتيراف بأيية أربياح أو خسيائر سيبق اإلعتيراف بهيا 

 ضمن حقوق الملكية فى األرباح والخسائر.

الدفتريية لألصيل الميال  )أو مجموعية األصييول الماليية( ليتعكس التيدفقات النقدييية  إذا قيام البنيك بتعيديل تقديراتيه للمييدفوعات أو المقبوضيات فييتم تسيوية القيميية
ة بسيعر العائيد الفعلي  ليألداة الفعلية والتقديرات المعدلة على أن يتم إعادة حساب القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للتيدفقات النقديية المسيتقبلية المقيدر

 كإيراد أو مصروف ف  األرباح والخسائر.المالية يتم االعتراف بالتسوية 

النقديية المسيتقبلية  ف  جميع األحوال إذا قام البنك بإعادة تبويب أصل مال  طبقاً لما هيو مشيار إلييه وقيام البنيك في  تياريخ الحيق بزييادة تقديراتيه للمتحصيالت
ر هذه الزيادة كتسيوية لسيعر العائيد الفعلي  وذليك مين تياريخ التغيير في  التقيدير نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من هذه المتحصالت النقديةو يتم االعتراف بتأثي

 وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل ف  تاريخ التغير ف  التقدير.
 

 المقاصة بين األدوات المالية ز - 2

المقاصة بين المبالغ المعتيرف بهيا وكانيت هنياك النيية إلجيراء التسيوية يتم إجراء المقاصة بين األصول واإللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانونى قابل للنفاذ إلجراء 
 على أساس صافى المبالغ و أو الستالم األصل وتسوية اإللتزام فى آن واحد.

 
 إيرادات ومصروفات العائد ح - 2

المشيابهة  بيإيرادات ومصيروفات العائيد باسيتخدام طريقية يتم االعتراف ف  قائمة الدخل ضمن بند  عائيد القيروض واإلييرادات المشيابهة  أو  تكلفية الودائيع والتكياليف 
 العادلة من خالل األرباح والخسائر. العائد الفعل  لجميع األدوات المالية الت  تُحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو الت  تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة

ستهلكة ألصل أو التزام مال  وتوزيع إيرادات العائد و مصروفات العائد على مدار عمير األداة المتعلقية بهيا. ومعيدل وطريقة العائد الفعل  ه  طريقة حساب التكلفة المُ 
ذا كيان ذليك لييةو أو فتيرة زمنيية أقيل إالعائد الفعل  هو المعدل الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة الما

بتقيدير التيدفقات النقديية باألخيذ  مناسباً وذلك للوصول بدقة إلى القيمة الدفترية ألصل أو التزام مال  عند االعتراف االولى. وعند حساب معدل العائيد الفعلي  يقيوم البنيك
تبار خسائر االئتمان المستقبليةو وتتضمن طريقة الحساب كافية األتعياب ف  االعتبار جميع شروط عقد األداة المالية )مثل خيارات السداد المبكر( ولكن ال يؤخذ ف  االع

عنيد تصينيف القيروض أو المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد الت  تعتبر جزءاً من معدل العائد الفعل و كما تتضيمن تكلفية المعاملية أيية عيالوات أو خصيومات. و
ليية ال يييتم االعتييراف بييإيرادات العائييد الخيياص بهييا ويييتم قيييدها فيي  سييجالت هامشييية خييارج القييوائم الماليييةو ويييتم المييديونيات بأنهييا غييير منتظميية أومضييمحلة بحسييب الحا

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

 لثسكان الشخصى والقروض الصغيرة لالنشطة االقتصادية.عندما يتم تحصيلهـا وذلك بعد إسترداد كامل المتأخـرات بالنسبة للقروض االستهالكية والعقارية  -

مين  %25لحيين سيداد بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يُتبع األساس النقدى أيضاً حيث يُعلى العائد المحسوب الحقاً وفقاً لشروط عقد الجدولة على القيرض  -
فى االنتظام يتم إدراج العائد المحسيوب عليى رصييد القيرض القيائم بياإليرادات )العائيد عليى  أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفى حالة استمرار العميل

 قبل الجدولة.رصيد الجدولة المنتظمة( دون العائد الُمهمش قبل الجدولة الذى ال يُدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل رصيد القرض فى المركز المالى 
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 إيرادات األتعاب والعموالت ط - 2

والت المتعلقية يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عين خدمية قيرض أو تسيهيل ضيمن اإلييرادات عنيد تأديية الخدمية وييتم إيقياف االعتيراف بيإيرادات األتعياب والعمي -
قيييدها فيي  سييجالت هامشييية خييارج القييوائم الماليييةو ويييتم االعتييراف بهييا ضييمن اإليييرادات وفقيياً بييالقروض أو المييديونيات غييير المنتظميية أو المضييمحلةو حيييث يييتم 

ييتم معالجتهيا باعتبارهيا لألساس النقدي عندما يتم االعتيراف بيإيرادات العائيد بالنسيبة لألتعياب التي  تمثيل جيزءاً مكميالً للعائيد الفعلي  لألصيل الميال  بصيفة عامية 
  .تعديالً لمعدل العائد الفعل

رتبياط التي  يتم تأجيل االعتراف بأتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سيوف ييتم سيحب هيذه القيروض وذليك عليى اعتبيارأن أتعياب اال -
ل  عليى القيرضو وفي  حالية انتهياء فتيرة يحصل عليها البنك تعتبر تعويضاً عن التدخل المستمر القتناء األداة الماليةو ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفع

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

بأتعياب تيرويج القيروض المشيتركة  ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين الت  يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإلييراد عنيد االعتيراف األولي  وييتم االعتيراف
المتياح للمشياركين  ضمن اإلييرادات عنيد اسيتكمال عمليية التيرويج وعيدم احتفياظ البنيك بأيية جيزء مين القيرض أو كيان البنيك يحيتفظ بجيزء ليه ذات معيدل العائيد الفعلي 

 اآلخرين.

مثيل ترتييب شيراء أسيهم أو  –المشياركة في  التفياوض عليى معاملية لصيالح طيرف أخير ويتم االعتراف ف  قائمة الدخل باألتعاب والعميوالت الناتجية عين التفياوض أو 
وذلك عند استكمال المعاملة المعنية  ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلداريية والخيدمات األخيرى عيادة عليى أسياس  –أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت 

الخدمة. ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط المال  وخدمات الحفظ الت  يتم تقديمها على فتيرات طويلية مين اليزمن عليى ميدار التوزيع الزمن  النسب  على مدار أداء 
 الفترة التى يتم أداء الخدمة فيها.

 
 إيرادات توزيعات األرباح ي - 2

 يتم االعتراف فى قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق فى تحصيلها.
 
 شراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع وإعادة الشراءالاتفاقيات  ك - 2

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

 الشراء على أنه عائد يستحق على مدار مدة االتفاقية باستخدام طريقة معدل العائد الفعل .
 
 إضمحالل األصول المالية ل - 2

 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة 1/ل - 2

ل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوع  على اضمحالل أحد األصول المالية أو مجموعة من األصيول الماليية. ويُعيد األصيل يقوم البنك ف  تاريخ ك
أو المال  أو المجموعة من األصول المالية مضمحلة وييتم تحميل خسيائر االضيمحالل و عنيدما يكيون هنياك دلييل موضيوع  عليى االضيمحالل نتيجية لحيدث 

 ( وكيان حيدث الخسيارة ييؤثر عليى التيدفقات النقديية المسيتقبلية Loss Eventحداث الت  وقعت بعد االعتراف األول  لألصل )حدث الخسيارة  أكثر من األ
 .لألصل المال  أو لمجموعة األصول المالية الت  يمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها

   على خسائر االضمحالل أياً مما يلى:وتتضمن المؤشرات الت  يستخدمها البنك لتحديد وجود دليل موضوع

 صعوبات مالية كبيره تواجه المقترض أو المدين. 

 مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد. 

 توقع إفالس المقترض أو دخول ف  دعوى تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له. 

 تدهور الوضع التنافس  للمقترض. 

 قانونيية تتعليق بالصيعوبات الماليية للمقتيرض بمنحيه امتييازات أو تنيازالت قيد ال يوافيق البنيك عليى منحهيا في  الظيروف  قيام البنك ألسباب اقتصادية أو
 .العادية

 .اضمحالل قيمة الضمان 

 تدهور الحالة االئتمانية. 

ض يمكين قياسيه فيى التيدفقات النقديية ومن األدلة الموضوعية عليى خسيائر اضيمحالل مجموعية مين األصيول الماليية وجيود بيانيات واضيحة تشيير إليى انخفيا
ليك زييادة عيدد المستقبلية المتوقعة من هذه المجموعة منذ االعتراف األولى على الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا االنخفاض لكيل أصيل عليى حيدة و ومثيال ذ

ما بين وقـوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظـة محيددة وتتيراوح حاالت اإلخفاق فى السداد بالنسبة ألحـد المنتجـات المصرفية  ويقـوم البنك بتقدير الفترة 
 هذه الفترة بصفة عامة بيـن ثالثة إلى أثنى عشر شهراً.
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 تابع - األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة 1/ل - 2

عليى البنك أوال بتقديـر ما إذا كيان هنياك دلييل موضوعيـ  عليى االضمحيـالل لكيل أصيل ميال  عليى حيده إذا كيان ذو أهمييـة منفيرداًو  وييتم التقيدير كـما يقوم 
 :مستوى إجـمالـ  أو فردى لألصول المالية الت  لـيس لها أهمية منفردةو وفى هذا المـجال يُراعـى ما يل 

دلييل موضيوع  علييى اضمحيـالل أصيل ميال  تيم دراستيـه منفيرداً و سييواء كيان هامياً بذاتيـه أم الو عنيدها يتيـم إضافيـة هييذا إذا حيدد البنيـك أنيه ال يوجيـد  -
 تاريخية.األصل مع األصول المالية الت  لهـا خـصائص خـطر ائتمـان  مشابهـة ثم يتم تقييمـها معاً لتقدير االضمحالل وفقاً لمعدالت اإلخفاق ال

ه يوجيد دلييل موضيوع  عليى اضيمحالل أصيل ميال  و عنيدها ييتم دراسيته منفيرداً لتقيدير االضيمحالل و وإذا نيتج عين الدراسية وجيود إذا حدد البنيك أني -
 خسائر اضمحالل و ال يتم ضم األصل الى المجموعة الت  يتم حساب خسائر اضمحالل لها على أساس مجمع.

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

و وال ييدخل في  ذليك  ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المسيتقبلية المتوقعية
عائيـد الفيـعل  األصيل  لألصيل الميال . وييتم تخفييض القيميـة الدفتريية خسائر االئتمـان المسيتقبلية التيـ  ليـم يتيـم تحيـملها بعيـد و مخصيومة باستيـخدام معيـدل ال

 لألصل باستخدام حساب مخصص خسائر االضمحالل ويتم االعتراف بعبء االضمحالل عن خسائر االئتمان ف  قائمة الدخل.

ندهيـا ييـكون سعيـر الخيـصم الميـستخدم لقيياس أيية خسيائر وإذا كان القرض أو االستثمـار المحتفـظ به حتى تاريخ االستحقيـاق يحميـل معيدل عائيد متغيـيـر و ع
قيياس خسيائر اضمحـالل هو معدل العائد الفعـل  وفقاً للعقـد عند تحديد وجود دليل موضوع  على اضمحالل األصيل. ولألغيراض العمليية و قيد يقيوم البنيك ب

و وبالنسييبة لألصييول المالييـية المضييمونة و يراعييـى إضافييـة القيميية الحاليييـة  اضييمحالل القيميية علييى أسيياس القيميية العادليية لييألداة باسييتخدام أسييعار سييوق معلنيية
 علقة بذلك.للتدفقـات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل المال  و وتلك التدفقات الت  قد تنتج من تنفيذ وبيع الضمان بعد خصم المصاريف المت

ع األصول المالية في  مجموعيات متشيابهة مين ناحيية خصيائص الخطيـر االئتميـان  و أي عيـلى وألغراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمال  و يتم تجمي
العوامييل أسييـاس عمليييـة التصييـنيف التييـ  يجريهييا البنييك أخييذاً فيي  االعتبييار نييوع األصييل والصييناعة والموقييـع الجغرافيي  ونييوع الضييمان وموقييف المتييأخرات و

التيدفقات النقديية المستقبـلييـة للمجمـوعيـات مين تليك األصيول لكونهيا مؤشيراً لقيدرة المدينييـن عليى دفيع األخرى ذات الصلة. وتيرتبط تليك الخصيائص بتقيدير 
 المبالغ المستحقـة وفقـاً للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة.

ـات النقدييـة المستقبـلييـة للمـجموعيـة عيـلى وعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول الماليية عليى أسياس معيدالت اإلخفيـاق التاريخيية و ييتم تقيدير التدفقي
  يحوزهيا البنيك أساس التدفقات النقـدية الـتعاقدية لألصول ف  البنك ومقـدار الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر االئتمان المشابهة لألصيول التي

 .ويتم تعديل مقدار الخسائر التاريـخيـة عـلى أسـاس البيانات

حيوال التي  بحيث تعكس أثر األحوال الحالية الت  لم تتوافر ف  الفترة الـت  تم خاللها تحديد مـقيـدار الخسيائر التاريخيـية وكيذلك إللغياء آثيار األالمعلنة الحالية 
 كانت موجودة ف  الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حالياً.

عة من األصول المالية مع التغيرات ف  البيانات الموثوق بهيا ذات العالقية مين فيـترة ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات ف  التدفقات النقدية لمجمو
احتميـاالت الى أخيـرى و مثيال ليذلك التغييـرات فيـ  معيـدالت البطاليةو وأسيـعار العقيارات و وموقيف التسيديدات وأيية عواميل أخيرى تشيير اليى التغييرات في  

 ك بإجراء مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية.الخسـارة ف  المجموعة ومقدارهـا و ويقوم البن

 اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع 2/ل - 2

ثمارات يقوم البنك ف  تاريخ كل ميزانية بتقدير ميا إذا كيان هنياك دلييل موضيوع  عليى اضيمحالل أحيد أو مجموعية مين األصيول الماليية المبوبية ضيمن اسيت
ذ في  ة للبيع أو استثمارات مالية محيتفظ بهيا حتي  تياريخ االسيتحقاقو وفيى حالية االسيتثمارات في  أدوات حقيوق الملكيية المبوبية متاحية للبييعو يؤخيمالية متاح

 األصل.  االعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد ف  القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفتريةو وذلك عند تقدير ما إذا كان هناك اضمحالل ف

من تكلفة القيمة الدفترية ويعد اإلنخفاض ممتداً إذا استمر لفترة تزييد عين تسيعة أشيهرو وإذا تيوافرت األدلية المشيار إليهيا  %10ويعد االنخفاض كبيرا إذا بلغ 
يعترف بيه بقائمية اليدخل فيميا يتعليق بيأدوات يتم ترحيل الخسارة المتراكمة من حقوق الملكية ويعترف بها ف  قائمة الدخلو وال يتم رد اضمحالل القيمة الذي 

الممكين ربيط ذليك االرتفياع حقوق الملكية إذا حدث ارتفاع ف  القيمة العادلة الحقاً أما إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات الدين المبوبية متاحية للبييعو وكيان مين 
 ضمحالل من خالل قائمة الدخل.بموضوعية بحدث وقع بعد االعتراف باالضمحالل ف  قائمة الدخلو يتم رد اال
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 األصول غير الملموسة م - 2

  برامج الحاسب اآللى
بالمصيروفات يتم االعتيراف بالمصيروفات المرتبطية بتطيوير أو صييانة الحاسيب اآلليى كمصيروف فيى قائمية اليدخل عنيد تكبيدها وييتم االعتيراف كأصيل غيير ملميوس 

مصيروفات المباشيرة تكلفية المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سيطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع اقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر مين سينة ووتتضيمن ال
 العاملين فى فريق تطوير البرامج باإلضافة إلى نصيب مناسب من المصروفات العامة ذات العالقة.

لفية البيرامج راف كتكلفة تطوير بالمصروفات التى تؤدى الى الزيادة أو التوسيع فيى أداء بيرامج الحاسيب االليى عين المواصيفات األصيلية لهياو وتضياف إليى تكيتم االعت
 .األصلية

ربيع سينوات فيميا عيدا نظيام الحاسيب اآلليى يتم أستهالك تكلفة برامج الحاسيب االليى المعتيرف بهيا كأصيل عليى ميدار الفتيرة المتوقيع االسيتفادة منهيا فيميا ال يزييد عين أ
 اآلساسى للبنك )الحزمة البنكية( حيث يتم أستهالكه على عشر سنوات.

 
 العمالء والمدينون المتنوعون ن - 2

 يتم إثبات العمالء والمدينون المتنوعون بالتكلفة المستهلكة ناقصاً خسائر اإلضمحالل.

الدفترية للعمالء والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. ويتم االعتراف بخسيائر اإلضيمحالل بقائمية اليدخلو يتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة 
 ويتم االعتراف برد خسائر اإلضمحالل فى الفترة التى حدث فيها.

 
 المخزون س - 2

لقيمة اإلسترداداية فى سعر البيع المقدر خالل النشاط العيادى ناقصيا التكلفية التقديريية لثتميام يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة اإلستردادية أيهما أقلو تتمثل ا
 ومصروفات البيع .

ون تيام الصينع نصييب مين وتتضمن التكلفة كافة التكاليف التى تتحملها الشركة لشراء وللوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنهو تتضيمن التكلفية فيى حالية المخيز
 كاليف غير المباشرة يحدد وفقا للطاقة التشغيلية العادية.الت
 
 المشروعات تحت التنفيذ ع - 2

تحيول لبنيد األصيول تتمثل مشروعات تحت التنفييذ في  المبيالغ التي  تيم إنفاقهيا بغيرض إنشياء أو شيراء أصيول ثابتية حتيى تصيبح جياهزة لثسيتخدام في  التشيغيل حينئيذ 
 التنفيذ بالتكلفة بعد خصم اإلضمحالل.الثابتةو ويتم تقييم المشروعات تحت 

 
 أخرى أصول ف - 2

 األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع
ة بيييع وليييس ميين تييم تبويييب االصييول الغييير متداوليية كاصييول محييتفظ بهييا بغييرض البيييع واذا كييان ميين المتوقييع ان يييتم اسييترداد قيمتهييا الدفترييية بشييكل اساسييى ميين صييفق

يشمل ذلك االصول المقتناة مقابل تسوية قروض واصول ثابتة التى يوقف البنك استخدامها بغرض بيعها والشيركات التابعية والشيقيقة التيى االستمرار فى استخدامهاو و 
 يقتنيها البنك بغرض بيعها.

 .البيع التقليدية والمعتادة لتلك االصوليكون االصل )او المجوعه الجارى التخلص منها( متاحاً للبيع الفورى بحالته التى يكون عليها بدون اى شروط اال شروط 

التصينيف او القيمية  يقاس االصل الغير متداول )او المجموعة الجارى التخلص منها( والمبوبة اصيول محيتفظ بهيا لغيرض البييع عليى اسياس القيمية الدفتريية فيى تياريخ
 .العادلة مخصوما منها تكاليف البيع ايهم اقل

يتم تعيديل القيمية الدفتريية لالصيل للمبليغ التيى كيان سييتم قيياس االصيل بيه ليو ليم يكين مبوبيا كاصيل محيتفظ بيه بغيرض البييع ميع االخيذ فيى  واذا غير البنك خطة البيعو
حتيياطى مخياطر إييتم تكيون  االعتبار اى اضمحالل للقيمةو وبالنسبة لالصول المقتناة مقابل تسوية قيروض فياذا ليم ييتمكن البنيك مين بيعهيا خيالل الميدة المقيررة قانونياو

 .من قيمة االصل سنويا %10البنكية العام بواقع 

 ل اخرى.ويتم االعتراف بالتغيرات فى قيمة االصول غير المتداوله المحتفظ بها بغرض البيع و ربح و خسارة البيع فى بند ايرادات )مصروفات( تشغي
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 الثابتةاألصول  ص - 2

بالتكلفية التاريخيية ناقصياً  تتمثل االصول الثابتة للبنك فى األراضى والمبانى بصفة أساسية فى مقار المركز الرئيسى والفروع والمكاتب. وتظهر جمييع األصيول الثابتية
 صول الثابتة.اإلهالك ومجمع خسائر االضمحالل. وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة بإقتناء بنود األ

ون محيتمالً تيدفق منيافع اقتصيادية ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً مستقالًو حسبما يكون مالئمياًو وذليك عنيدما يكي
تحمييل مصيروفات الصييانة واإلصيالح فيى الفتيرة التيى ييتم تحميلهيا  مستقبلية مرتبطة باألصل إلى البنك وكان من الممكن تحدييد هيذه التكلفية بدرجية موثيوق بهيا. وييتم

لتكلفية بحييث تصيل ضمن مصروفات التشغيل األخرى.ال يتم إهالك األراضىو ويتم حساب اإلهيالك لألصيول الثابتية األخيرى باسيتخدام طريقية القسيط الثابيت لتوزييع ا
 :إلى القيمة التخريدية على مدار األعمار اإلنتاجيةو كالتالى

 سنة 40 المبانى واإلنشاءات -

 سنة 40 الخزائن الحديدية -

 سنة 18 طرق وتجهيزات وتوصيالت -

 سنوات 10 أثاث مكتبى -

 سنوات 8 آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكييف -

 سنوات 5 أجهزة الحاسب اآللى / نظم آلية متكاملة -

 سنوات 5 تجهيزات وتركيبات -

 سنوات 4 وسائل نقل -

 سنوات 4 برامج الحاسب اآللى -

ألصيول التي  ييتم إهالكهيا ويتم مراجعة القيمة التخريديية واألعميار اإلنتاجيية لألصيول الثابتية في  تياريخ كيل ميزانييةو وتعيدل كلميا كيان ذليك ضيرورياً. وييتم مراجعية ا
الدفتريية قيد ال تكيون قابلية لالسيترداد. وييتم تخفييض القيمية الدفتريية لألصيل بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع أحداث أو تغيرات ف  الظروف تشيير إليى أن القيمية 

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

بياح وخسيائر االسيتبعادات مين األصيول الثابتية بمقارنية وتمثل القيمة االستردادية صافى القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى و ويتم تحدييد أر
 صافى المتحصالت بالقيمة الدفترية. ويتم إدراج األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى ف  قائمة الدخل.

 
 اضمحالل األصول غير المالية ق - 2

اختبار اضمحاللها سنويا ويتم دراسة اضمحالل األصول التى ييتم اسيتهالكها كلميا كيان هنياك ال يتم استهالك األصول الغير مالية التى ليس لها عمر انتاجى محدد ويتم 
 أحداث أو تغيرات فى الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.

عن القيمية اآلسيتردادية وتمثيل القيمية االسيتردادية صيافى القيمية ويتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل وتخفيض قيمة اآلصل بالمبلغ الذى يزيد به القيمة الدفترية لآلصل 
اجعية األصيول غيير البيعة لألصل أو القيمة االسيتخدامية لألصيل أيهميا أعليى ولغيرض  تقيدير األضيمحالل ييتم إلحياق األصيل بأصيغر وحيدة تولييد نقيد ممكنية وييتم مر

 ضمحالل إلى قائمة الدخل وذلك فى تاريخ إعداد كل قوائم مالية.المالية التى وجد فيها اضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد لال
 
 النقدية وما فى حكمها ر - 2

تضيمن النقديية واألرصيدة ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التى ال تتجاوز استحقاقها ثيالث أشيهر مين تياريخ االقتنياءو وت
 حتياطى األلزامى واألرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة أوراق حكومية أخرى.نسب اإل لدى البنك المركزى خارج اطار

 
 المخصصات األخرى ش - 2

ة ويكيون مين الميرجح أن يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبيات القانونيية عنيدما يكيون هنياك التيزام قيانون  أو اسيتدالل  حيال  نتيجية ألحيداث سيابق
 استخدام موارد البنك لتسوية هذه االلتزامات و مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام.يتطلب ذلك 

وعية مين االلتزاميات. وييتم وعندما يكون هناك التزامات متشيابهة فإنيه ييتم تحدييد التيدفق النقيدي الخيارج اليذي يمكين اسيتخدامه للتسيوية باألخيذ في  االعتبيار هيذه المجم
 العتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمال ضئيل ف  وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة.ا

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

اللتزاميات المحيدد لسيدادها أجيل بعيد سينة مين تياريخ الميزانيية باسيتخدام معيدل مناسيب ليذات أجيل سيداد ويتم قياس القيمة الحالية للميدفوعات المقيدر الوفياء بهيا لسيداد ا
اليذي يعكيس القيمية الزمنيية للنقيود و وإذا كيان األجيل أقيل مين سينة تحسيب القيمية المقيدرة لاللتيزام ميا ليم يكين أثرهيا  –دون تأثره بمعدل الضرائب السياري  –االلتزام 

 قيمة الحالية.جوهرياً فتحسب بال
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 تابع -ملخص السياسات المحاسبية  -2
 

 مزايا العاملين ت - 2

 التأمينات اإلجتماعية 1/ت - 2

الدوريية عليى قائمية  يلتزم البنك بسداد اشتراكات الى الهيئة العامة للتأمينات األجتماعيية واليتحميل البنيك أي إلتزاميات إضيافية بمجيرد سيداد تليك اإلشيتراكات
 الفترة الت  تستحق فيها وتدرج ضمن مزايا العاملين.الدخل عن 

 حصة العاملين فى األرباح 2/ت - 2

ألربياح فيى يدفع البنك نسبة من األربياح النقديية المتوقيع توزيعهيا كحصية للعياملين فيى األربياح ويعتيرف بحصية العياملين فيى األربياح كجيزء مين توزيعيات ا
 لعامة لمساهم  البنك والتسجل أي إلتزامات بحصة العاملين فى األرباح غير موزعة.حقوق الملكية وكإلتزامات عندما تعتمد من الجمعية ا

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

سين    الخدمية حتيىيقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين فيميا بعيد انتهياء الخدمية وعيادة ميا يكيون اسيتحقاق هيذه المزاييا مشيروطاً ببقياء العاميل في
سيبية مماثلية لتليك التقاعد واستكمال حد أدنى من فترة الخدمة. ويتم اسيتحقاق التكياليف المتوقعية لهيذه المزاييا عليى ميدار فتيرة التوظييف باسيتخدام طريقية محا

 المستخدمة ف  نظم المزايا المحددة.

 نظام أسهم اإلثابة والتحفيز 4/ت - 2

نظيام اإلثابية والتحفييز بنظيام المينح وذليك بعيد تعيديل  9/5/2017لخليجيى بجلسيتها المنعقيدة بتياريخ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للبنيك المصيرى ا
وذلييك بنياء علييى اقتييراح مقييدم مين مجلييس إدارة البنييك بتيياريخ  23/3/2016النظيام األساسييى للبنييك وفقيياً لقيرار الجمعييية العاميية غييير العاديية المنعقييدة بتيياريخ 

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

بنيك لتمييزهم ويتم مينح أسيهم نظيام اإلثابية والتحفييز لصيالح االعضياء التنفييذيين ورؤسياء القطاعيات والميديرين العميوم وميديرو الصيف االول والميوظفين بال
 أعمالهم وتقييمهم السنوى وفقاً لمستوى األداء المالى للبنك وتقرير أداء الفرد حسب درجته الوظيفية.الواضح من خالل نتائج 

وفييى نهاييية كييل فتييرة  تيم تقييييم األسييهم المحييتفظ بهييا بنظيام أثابيية وتحفيييز العيياملين بالقيميية العادليية لهيا )القيميية السييوقية (عنييد انشيياء النظييام وتخصييص األسييهمو
 حتياطى خاص ضمن حقوق الملكية بقائمة المركزالمالى.إويتم اثبات قيمة الفروق الناتجة ب بالقيمةالعادلة لها )القيمة السوقية( ماليةويعاد تقييمها

 
 الموردون والمصروفات المستحقة ث - 2

 سواء استلمت الشركة فواتير من الموردين أو لم تستلم.يتم األعتراف باأللتزامات بالقيم التى سيتم دفعها فى المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات التى تم إستالمها 
 
 ضرائب الدخل خ - 2

تثناء ضيريبة اليدخل المتعلقية تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة الفترة المالية كال من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلةو ويتم االعتراف بها بقائمة الدخل باسي
 .مباشرة ضمن حقوق الملكية ببنود حقوق الملكية الت  يتم االعتراف بها

ة الييى التسييويات ويييتم االعتييراف بضييريبة الييدخل علييى أسيياس صيياف  الييربح الخاضييع للضييريبة باسييتخدام أسييعار الضييريبة السييارية فيي  تيياريخ إعييداد الميزانييية باإلضيياف
 .الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة

تة بين القيمة الدفتريية لألصيول وااللتزاميات طبقياً ألسيس المحاسيبية وقيمتهيا طبقياً لألسيس الضيريبية و ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤق
سييارية فيي  تيياريخ إعييداد هييذا ويييتم تحديييد قيميية الضييريبة المؤجليية بنيياء علييى الطريقيية المتوقعيية لتحقييق أو تسييوية قيييم األصييول وااللتزامييات باسييتخدام أسييعار الضييريبة ال

 الميزانية.

لهيا االنتفياع بهيذا االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة ف  المسيتقبل يمكين مين خالويتم 
وات التاليية و عليى أنيه في  حالية ارتفياع األصل و ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضيريبية المتوقعية خيالل السين

 المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة القيمة الدقترية لألصول الضريبية المؤجلة وذلك ف  حدود ما سبق تخفيضه.
 
 رأس المال ذ - 2

 توزيعات األرباح
مين هيذه التوزيعيات. وتشيمل تليك التوزيعيات حصية العياملين في  تثبت توزيعيات االربياح خصيما علي  حقيوق الملكيية في  الفتيرة التي  تقير فيهيا الجمعيية العامية للمسياه

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

 
اطر أو مجموعية مين الميال و وييتم تحلييل وتقيييم وإدارة بعيض المخييتعرض البنك نتيجة األنشطة الت  يزاولهيا اليى مخياطر ماليية متنوعيةو وقبيول المخياطر هيو أسياس النشياط 

عيد أهيم أنيواع المخياطر خطير و ولذلك يهدف البنك الى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد والى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المال  للبنكو ويالمخاطر مجتمعة
 .األخطار التشغيلية األخرى. ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرىاالئتمان وخطر السوق وخطر السيولة و

ليهيا ونظيم خيالل أسياليب يعتميد ع وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليهو ولمراقبة المخاطر وااللتيزام بالحيدود مين
ات والخيدمات وأفضيل التطبيقيات معلومات محدثة أوالً بأول. ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعيديلها بحييث تعكيس التغييرات في  األسيواق والمنتجي

 .الحديثة

تقوم إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعياون الوثييق ميع وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر ف  ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. و
خطير محيددة مثيل خطير االئتميان  الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك و ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككلو باإلضيافة اليى سياسيات مكتوبية تغطي  منياطق

بيييةو وخطيير أسييعار العائيدو واسييتخدام أدوات المشييتقات وغيير المشييتقات المالييية. باإلضييافة اليى ذلييك فييإن إدارة المخياطر تعييد مسييئولة عيين وخطير أسييعار صييرف العميالت األجن
 مخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.المراجعة الدورية إلدارة ال

 خطر االئتمان أ - 3

دم الوفياء بتعهداتيه و ويعيد خطير االئتميان أهيم األخطيار بالنسيبة للبنيك و ليذلك تقيوم اإلدارة يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر النياتج عين قييام أحيد األطيراف بعي
ثمار التي  يترتيب بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر. ويتمثل خطر االئتمان بصفة أساسية ف  أنشطة اإلقراض التي  ينشيأ عنهيا القيروض والتسيهيالت وأنشيطة االسيت

أدوات الدين. كما يوجد خطر االئتمان أيضاً ف  األدوات الماليية خيارج الميزانيية مثيل ارتباطيات القيروض. وتتركيز عملييات اإلدارة عليها أن تشتمل أصول البنك على 
دات النشياط لييا ورؤسياء وحيوالرقابة على خطر االئتمان لدى فريق إدارة خطر االئتمان ف  إدارة مخاطر االئتميان اليذي يرفيع تقياريره اليى مجليس اإلدارة واإلدارة الع

 بصفة دورية.

 قياس خطر االئتمان 1/أ - 3

 القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء
 :لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء و ينظر البنك ف  ثالثة مكونات كما يل 

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

  المركز الحال  والتطور المستقبل  المرجح له الذي يستنتج منه البنك الرصيد المعرض لثخفاق(Exposure at default). 

   خطر اإلخفاق االفتراض(Loss given default). 

 The Expected ت  تعكس الخسارة المتوقعية )نميوذج الخسيارة المتوقعيةوتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان ال
Loss Model )  المطلوبة من لجنة بازل للرقابة المصرفية ويمكن أن تتعارض المقاييس التشغيلية مع عيبء االضيمحالل وفقياً لمعييار المحاسيبة المصيري

 .)نموذج الخسائر المحققة( وليس الخسائر المتوقعةو الذي يعتمد على الخسائر الت  تحققت ف  تاريخ الميزانية 26رقم 

تيم تطويرتليك يقوم البنك بتقييم احتمال التيأخر عليى مسيتوى كيل عمييل باسيتخدام أسياليب تقيييم داخليية لتصينيف الجيدارة مفصيلة لمختليف فئيات العميالء. وقيد 
ول  االئتمان للوصول الى تصنيف الجدارة المالئم. وقد تم تقسييم عميالء البنيك األساليب للتقييم داخلياً وتراعى التحليالت اإلحصائية مع الحكم الشخص  لمسئ

رة و مميا يعني  الى عشر فئات للجدارة. ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين ف  الجدول التيال  ميدى احتميال التيأخر لكيل فئية مين فئيات الجيدا
ئات الجدارة تبعياً للتغيير في  تقيييم ميدى احتميال التيأخر. وييتم مراجعية وتطيوير أسياليب التقيييم كلميا كيان ذليك بصفة أساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين ف

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

 فئات التصنيف الداخل  للبنك

 مدلول التصنيف التصنيف

 جيدة ديون 1

 المتابعة العادية 2

 المتابعة الخاصة 3

 ديون غير منتظمة 4

ذا المركيز هيو يعتمد المركز المعرض لثخفاق على المبالغ الت  يتوقع البنك أن تكون قائمية عنيد وقيوع التيأخر عليى سيبيل المثيالو بالنسيبة للقيرضو يكيون هي
المبيالغ المسيحوبة فعيالً باإلضيافة اليى المبيالغ األخيرى التي  يتوقيع أن تكيون قيد سيحبت حتيى تياريخ القيمة االسيمية. وبالنسيبة لالرتباطياتو ييدرج البنيك كافية 

 .التأخر إن حدث

نسيبة الخسيارة لليدين وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر. وييتم التعبيير عين ذليك ب
 يختلف ذلك بحسب نوع المدينو وأولوية المطالبةو ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخرى.وبالتأكد 

 أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى
ألئتميانو وإن ليم تكين مثيل بالنسبة ألدوات الدين واألذونو يقوم البنك بأستخدام التصنيفات الخارجية مثيل تصينيف سيتاندرد آنيد بيور أومايعادليه إلدراة خطير ا

ة واألذون عليى أنهيا هذه التقييمات متاحةو يتم أستخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة على عميالء األئتميان. وييتم النظير اليى تليك األسيتثمارات فيى األوراق الماليي
 .طريقة للحصول على جودة أئتمانية أفضل وفى نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل
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 تابع - إدارة المخاطر المالية -3

 
 تابع - خطر االئتمان أ - 3

 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 2/أ - 3

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

الت  سيتم قبوله على مستوى كل مقترضو أو مجموعة مقترضيينو وعليى ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر 
ة إذا دعيت مستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية. ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السينوية أو بصيورة متكيرر

المقتيرض / المجموعيية والمنيتج والقطيياع والدولية ميين قبيل مجلييس اإلدارة بصيفة ربييع الحاجية الييى ذليك. ويييتم اعتمياد الحييدود للخطير االئتمييان  عليى مسييتوى 
 .سنوية

لمتعليق ببنيود ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما ف  ذلك البنوك وذلك بحيدود فرعيية تشيمل المبيالغ داخيل وخيارج الميزانييةو وحيد المخياطر الييوم  ا
ً  المتاجرة مثل عقود الصرف األجنب  اآلجلة.  .ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يوميا

اتهم وكيذلك يتم أيضاً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عين طرييق التحلييل اليدوري لقيدرة المقترضيين والمقترضيين المحتمليين عليى مقابلية سيداد التزامي
 ً  .بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسبا

 : طروفيما يل  بعض وسائل الحد من الخ

  الضمانات

بنيك بوضيع يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان. ومن هيذه الوسيائل الحصيول عليى ضيمانات مقابيل األميوال المقدمية. ويقيوم ال
 قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة. ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت:

  العقاريالرهن. 

 رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع. 

 رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية. 

خسيارة االئتميان وغالباً ما يكون التمويل على المدى األطول واإلقراض للشركات مضموناً بينما تكون التسهيالت االئتمانية لألفراد بيدون ضيمان. ولتخفييض 
 .لبنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو التسهيالتالى الحد األدنىو يسعى ا

نية بيدون يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً ألصيول أخيرى بخيالف القيروض والتسيهيالت بحسيب طبيعية األداة وعيادة ميا  تكيون أدوات اليدين وأذون الخزا
واألدوات المثيلية التي  تكيون مضيمونة بمحفظية مين األدوات   Asset-Backed Securitiesت األدوات المالية المغطاة بأصولضمان فيما عدا مجموعا

 .المالية

  Master Netting Arrangements  ترتيبات المقاصة الرئيسي

األطـراف الـت  تمثـل حجيم هيـام مين المعيامالت. وال ينيتج بصيفة يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول ف  اتفاقـيات تـصفية رئيـسيـة مـع 
ميا تتيـم عليى أسياس عامـة عن اتفاقيات التصفـيـة الرئيسـييـة أن ييتم إجيـراء ميـقاصة بيين األصيـول وااللتزاميات الظياهرة بالميزانيية وذليك ألن التسيوية عيادة 

قود الت  ف  صالح البنك عن طريق اتفاقيات التصفية الرئيسية وذلك ألنه إذا ما حيدث تعثيرو ييتم إجمـال و إال أنه يتـم تخفيـض خطـر االئتـمان المـصاحب للع
أدوات المشتـقيـات  إنهاء وتسوية جمـيع المـبالغ مع الـطــرف األخر بإجراء المقاصة. ومن الممكن أن يتغير مقدار تعرض البنك للخـطر االئتميان  النياتج عين

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

 االرتباطات المتعلقة باالئتمان

 يتمثل الغرض الرئيس  من االرتباطات المتعلقة باالئتمان ف  التأكد من إتاحة األموال للعميل عند الطلب.

ذات خطير االئتميان المتعليق بيالقروض. وتكيون االعتميادات  Guarantees and stand-by letters of credit وتحميل عقيود الضيمانات الماليية
التي  يصيدرها البنيك بالنيابية عين العمييل لمينح طيرف ثاليث حيق  Documentary and Commercial Letters of Credit المسيتندية والتجاريية

الباً مضيمونة بموجيب البضيائع التي  ييتم شيحنها وبالتيال  تحميل درجية مخياطر أقيل السحب من البنك ف  حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غ
 .من القرض المباشر

خسييارة وتمثييل ارتباطييات ميينح االئتمييان الجييزء غييير المسييتخدم ميين المصييرح بييه لميينح القييروضو أو الضييماناتو أو االعتمييادات المسييتندية. ويتعييرض البنييك ل
غيير المسيتخدمة وذليك بالنسيبة لخطير االئتميان النياتج عين ارتباطيات مينح االئتميان. إال أن مبليغ الخسيارة الميرجح  محتملة بمبلغ يسياوي إجميال  االرتباطيات

عميالء يتمتعيون حدوثها ف  الواقع يقل عن االرتباطيات غيير المسيتخدمة وذليك نظيراً ألن أغليب االرتباطيات المتعلقية بمينح االئتميان تمثيل التزاميات محتملية ل
ية محددة. ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حييث أن االرتباطيات طويلية األجيل عيادة ميا تحميل درجية بمواصفات ائتمان

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

. وبخيالف ذليكو ييتم تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثبيات أنشيطة اإلقيراض واالسيتثمار
 ة تشيير اليى االضيمحالل ونظيراً االعتيراف فقيط بخسيائر االضيمحالل التي  وقعيت في  تياريخ الميزانيية ألغيراض التقيارير الماليية بنياء عليى أدلية موضيوعي

وقعية المسيتخدمة فيى الختالف الطرق المطبقةو تقل عادة خسائر االئتمان المحملة على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقيدر باسيتخدام نميوذج الخسيارة المت
 .أغراض قواعد البنك المركزي المصري

لسنة المالية مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة. ومع ذلكو فإن أغلبية المخصص ينتج مخصص خسائر االضمحالل الوارد ف  الميزانية ف  نهاية ا
كذلك من فئات  من آخر درجتين من التصنيف. ويبين الجدول التال  النسبة للبنود داخل الميزانية المتعلقة بالقروض والتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها

 :التقييم الداخل  للبنك

 مخصص خسائر االضمحالل % قروض وتسهيالت % البنكتقييم 

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 

 %0.44 %0.63 %60.90 %28.96 ديون جيدة

 %52.71 %26.34 %22.16 %53.50 المتابعة العادية

 %28.33 %58.00 %15.90 %16.64 المتابعة الخاصة

 %18.52 %15.03 %1.04 %0.90 ديون غير منتظمة

 100% 100% 100% 100% 

 

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

 .المقترض أو المدين صعوبات مالية كبيرة تواجه -
 .مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد -
 .توقع إفالس المقترض أو دخول ف  دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له -
 .تدهور الوضع التنافس  للمقترض -
 .تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها ف  الظروف العادية قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو -
 .اضمحالل قيمة الضمان -
 تدهور الحالة االئتمانية. -

م تحدييد عيبء تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية الت  تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنوياً أو أكثر عنيدما تقتضي  الظيروف ذليك وييت
الحسابات الت  تم تقييمها على أسياس فيردي وذليك بتقيييم الخسيارة المحققية في  تياريخ الميزانيية عليى أسياس كيل حالية عليى حيدة و ويجيري  االضمحالل على

 علييى الضييمان تطبيقهييا علييى جميييع الحسييابات التيي  لهييا أهمييية نسييبية بصييفة منفييردة. ويشييمل التقييييم عييادة الضييمان القييائم و بمييا فيي  ذلييك إعييادة تأكيييد التنفيييذ
والتحصيييالت المتوقعيية ميين تلييك الحسييابات. ويييتم تكييوين مخصييص خسييائر االضييمحالل علييى أسيياس المجموعيية ميين األصييول المتجانسيية باسييتخدام الخبييرة 

 التاريخية المتاحة والحكم الشخص  واألساليب اإلحصائية.

 نموذج قياس المخاطر البنكية العام 4/أ - 3

(و تقوم اإلدارة بتصنيفات ف  شيكل مجموعيات فيـرعية أكثير تفصييالً بحييث تتفيق 1أ/ -3ة ف  إيضاح رقم )باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبين
كل كبيير مع متطلبات البنك المركزي المصري. ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان ف  هذه المجموعات وفقاً لقواعد وشروط تفصيلية تعتميد بشي

 .بالعـميل ونـشاطه ووضعـه الـمال  ومدى انتـظامه ف  السدادعلى المعلومات المتعلـقـة 

سياس نسيب ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمانو بيـما في  ذليك االرتباطيات المتعـلقيـة باالئتميانو عليى أ
حالل المطلوب وفقاً لقواعيد البنيك المركيزي المصيري عين ذليك المطليوب محددة من قبل البنك المركزي المصري. وف  حالة زيادة مخصص خسائر االضم

لييى األربيياح ألغييراض إعييداد القييوائم المالييية وفقيياً لمعييايير المحاسييبة المصييريةو يييتم تجنيييب احتييياط  المخيياطر البنكييية العييام ضييمن حقييوق الملكييية خصييماً ع
دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائماً مبلغ الزيادة بين المخصصين ويعد هيذا االحتيياط   ويتم تعديل ذلك االحتياط  بصفة المحتجزة بمقدار تلك الزيادة.

 ./أ( الحركة على حساب احتياط  المخاطر البنكية العام خالل السنة المالية32غير قابل للتوزيع ويبين ايضاح رقم )
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 تابع -المخاطر البنكية العام  نموذج قياس 4/أ - 3

الضيمحالل  وفيما يل  بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً ألسس التقييم الداخل  مقارنة بأسس تقيييم البنيك المركيزي المصيري ونسيب المخصصيات المطلوبية
 األصول المعرضة لخطر االئتمان:

تصنيف البنك 
 المركزي المصري

 مدلول التصنيف
نسبة المخصص 

 المطلوب
 مدلول التصنيف الداخلي التصنيف الداخلي

 ديون جيدة 1 صفر مخاطر منخفضة 1

 ديون جيدة 1 %1 مخاطر معتدلة 2

 ديون جيدة 1 %1 مخاطر مرضية 3

 المتابعة العادية 2 %2 مخاطر مناسبة 4

 المتابعة العادية 2 %2 مخاطر مقبولة 5

 المتابعة الخاصة 3 %3 مخاطر مقبولة حدياً  6

 المتابعة الخاصة 3 %5 مخاطر تحتاج لعناية خاصة 7

 ديون غير منتظمة 4 %20 دون المستوى 8

 ديون غير منتظمة 4 %50 مشكوك ف  تحصيلها 9

 ديون غير منتظمة 4 %100 رديئة 10

 الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات 5/أ - 3

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

    البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية

 9,001,585,978  10,913,145,580 أذون الخزانة وأوراق مالية أخرى

 10,254,952  10,806,300 أصول مالية بغرض المتاجرة

 5,821,229,458  8,279,478,407 أرصدة لدى البنوك

    قروض وتسهيالت للعمالء

    قروض ألفراد

 328,018,010  326,404,665 جارية مدينةحسابات  -

 36,600,089  42,924,369 بطاقات ائتمان -

 2,927,907,295  4,279,187,477 قروض شخصية -

 147,069,608  177,380,358 قروض عقارية -

    قروض مؤسسات

 5,185,876,548  5,259,644,292 حسابات جارية مدينة -

 8,008,378,394  7,450,841,021 قروض مباشرة -

 7,518,371,261  8,323,874,723 قروض مشتركة -

    استثمارات مالية

 7,914,290,387  7,980,617,653  أدوات دين- 

 1,377,082,108  1,484,521,019 أصول اخرى

 48,276,664,088  54,528,825,864 االجمـــــالى

    البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية

 321,041,000  1,045,354,000 اعتمادات مستندية

 1,480,614,000  1,619,994,000 خطابات ضمان

 1,801,655,000  2,665,348,000 االجمـــــالى
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 تابع -الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات  5/أ - 3

وذليك بيدون األخيذ في  االعتبيار أيية ضيمانات. بالنسيبة لبنيود  2017ديسيمبر  31و 2018 يونييو 30يمثل الجدول السابق أقصيى حيد يمكين التعيرض ليه في  
 .الميزانيةو تعتمد المبالغ المدرجة على صاف  القيمة الدفترية الت  تم عرضها ف  الميزانية

 %50.00من الحد األقصى المعرض لخطر االئتمان ناتج عن قروض والتسيهيالت للعميالء والبنيوك مقابيل  %47.40وكما هو مبين بالجدول السابقو فإن 
 .2017ديسمبر  31ف   %35,02مقابل  %34,63و بينما  تمثل االستثمارات ف  أدوات دين 2017ديسمبر  31ف  

لخطر االئتمان الناتج عن كل من محفظة القروض والتسهيالت وأدوات اليدين  وتثق اإلدارة ف  قدرتها على االستمرار ف  السيطرة واإلبقاء على الحد األدنى
 بناء على ما يل :

 .  2017ديسمبر  31ف   %84.21من محفظة القروض والتسهيالت مصنفة ف  أعلى درجتين من درجات التقييم الداخل  مقابل  84.51% -

 .  2017ديسمبر  31 فى %90.57ات أو مؤشرات اضمحالل مقابل من محفظة القروض والتسهيالت ال يوجد عليها متأخر 91.21% -

 .2018 يونيو 30 قام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عند منح قروض وتسهيالت خالل الفترة المالية المنتهية ف  -

 تمثل أدوات دين على الحكومة المصرية. من االستثمارات ف  أدوات دين وأذون خزانة  2017ديسمبر  31ف   %99.94مقابل  %99.98أكثر من  -

 قروض وتسهيالت 6/أ - 3

 فيما يلى أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة االئتمانية:
 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 

  قروض وتسهيالت للعمالء  قروض وتسهيالت للعمالء 

  جنية مصري  جنية مصري 

  22,711,194,760  24,475,497,261 ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل

  2,176,735,013  2,198,690,040 متأخرات ليست محل إضمحالل

  173,327,412  144,341,084 محل إضمحالل

  25,061,257,185  26,818,528,385 االجمـــــالى

يخصم مخصص خسائر االضمحالل والعوائد المقدمة 
 والمجنبة

(958,271,480)  (909,035,980)  

  24,152,221,205  25,860,256,905 االجمـــــالى

 
 
 .2017ديسمبر  31مقارنة برصيد المحفظة فى  %6بنسبة  2018يونيو  30زيادة محفظة القروض والتسهيالت للعمالء  فى  -

 .( معلومات اضافية عن مخصص خسائر االضمحالل عن القروض والتسهيالت للعمالء18يتضمن إيضاح رقم ) -

الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والتسهيالت الت  ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل وذلك بالرجوع الى التقييم الداخل   ويتم تقييم -
 المستخدم بواسطة البنك.
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 تابع -قروض وتسهيالت  6/أ - 3

 للبنوك والعمالء )بالصافى(القروض والتسهيالت 

 2018يونيو  30 

للبنوك  إجمالى القروض والتسهيالت اتـــــمؤسس رادـــــأف 
حسابات جارية   لعمالءاو

 مدينة
 قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة قروض عقارية قروض شخصية بطاقات ائتمان

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

  7,759,339,373   3,155,568,869  --  2,671,403,794  --  1,596,667,835   11,817,843   323,881,032  جيدة

  14,095,422,351   4,376,533,698   6,699,801,551   437,420,145  169,453,830  2,381,652,517   28,036,977   2,523,633  المتابعة العادية

  3,909,577,421   791,772,156   737,838,024   2,147,240,855  --  231,455,563   1,270,823  -- المتابعة الخاصة

  95,917,760  --  13,201,446   3,579,498  7,926,528  69,411,562   1,798,726  -- غير منتظمة

 25,860,256,905 8,323,874,723 7,450,841,021 5,259,644,292 177,380,358 4,279,187,477 42,924,369 326,404,665 االجمـــــالى

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

 

 2017ديسمبر  31 

 إجمالى القروض والتسهيالت مؤسســـــات أفـــــراد 
حسابات جارية   للعمالء

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

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

 15,266,243,994 6,389,211,431 5,420,393,860 2,285,019,556 -- 834,735,919 8,865,218 328,018,010 جيدة

 5,072,250,399 456,208,930 2,012,265,795 651,081,340 142,831,433 1,784,975,365 24,887,536 -- المتابعة العادية

 3,725,897,821 672,950,900 560,338,580 2,247,625,211 -- 243,675,302 1,307,828 -- المتابعة الخاصة

 87,828,991 -- 15,380,159 2,150,441 4,238,175 64,520,709 1,539,507 -- غير منتظمة

 24,152,221,205 7,518,371,261 8,008,378,394 5,185,876,548 147,069,608 2,927,907,295 36,600,089 328,018,010 االجمـــــالى
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 تابع -قروض وتسهيالت  6/أ - 3

 قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل

يوما ولكنها ليست محل اضمحالل و إال إذا توافرت معلومات أخرى تفييد عكيس ذليك. وتتمثيل  90هى القروض والتسهيالت التى توجد عليها متأخرات حتى 
 وجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلى:القروض والتسهيالت للعمالء التى ي

 

 2018يونيو  30 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية بطاقات أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 325,687,540 303,173 324,093,160 1,291,207 يوماً  30متأخرات حتى 

 64,229,761 7,603,687 55,998,555 627,519 يوماً  60الى  30متأخرات من 

 17,929,950 112,189 17,533,978 283,783 يوماً  90الى  60متأخرات من 

 407,847,251 8,019,049 397,625,693 2,202,509 االجمـــــالى

 

 2018يونيو  30 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 540,207,181 52,490,628 475,402,326 12,314,227 يوماً  30متأخرات حتى 

 14,305,883 -- 14,305,883 -- يوماً  60الى  30متأخرات من 

 1,236,329,725 357,756,000 591,661,022 286,912,703 يوماً  90الى  60متأخرات من 

 1,790,842,789 410,246,628 1,081,369,231 299,226,930 االجمـــــالى

 
 

 2017ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية بطاقات أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 296,911,538 3,658,865 291,937,502 1,315,171 يوماً  30متأخرات حتى 

 39,967,868 595,356 38,801,320 571,192 يوماً  60الى  30متأخرات من 

 25,077,518 5,299 24,813,602 258,617 يوماً  90الى  60متأخرات من 

 361,956,924 4,259,520 355,552,424 2,144,980 االجمـــــالى

 

 2017ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة مدينةحسابات جارية  مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 699,135,940 58,733,881 555,038,978 85,363,081 يوماً  30متأخرات حتى 

 32,886,088 -- 30,860,856 2,025,232 يوماً  60الى  30متأخرات من 

 1,082,756,061 354,554,000 364,232,639 363,969,422 يوماً  90الى  60متأخرات من 

 1,814,778,089 413,287,881 950,132,473 451,357,735 االجمـــــالى
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 قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة

 قروض وتسهيالت للعمالء
جنييه مصيري في   190,658,137والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفيردة قبيل األخيذ في  االعتبيار التيدفقات النقديية مين الضيمانات بلغ رصيد القروض 

 .2017ديسمبر  31.جنيه مصري ف  188,573,412مقابل  2018مارس  31

لقيمية العادلية للضيمانات التي  حصيل عليهيا البنيك في  مقابيل وفيما يل  تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل بصيفة منفيردة متضيمناً ا
 تلك القروض:

 االجمـــــالى مؤسســـــات أفـــــراد 

حسابات  
 جارية مدينة

قروض  قروض شخصية بطاقات
 عقارية

حسابات جارية 
 مدينة

 قروض مباشرة

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

        

قروض محل اضمحالل بصفة 
 2018يونيو  30منفردة 

544,886 1,453,340 37,637,120 82,738 29,148,000 75,475,000 144,341,084 

        

قروض محل اضمحالل بصفة 
 2017ديسمبر  31منفردة 

715,307 2,216,840 60,537,081 80,184 25,753,000 84,025,000 173,327,412 

 
 قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها

الهيكلية عليى مؤشيرات تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السدادو وتنفيذ برامج اإلدارة الجبريةو وتعديل وتأجيل السداد وتعتمد سياسات تطبيق إعادة 
خصي  ليثدارة. وتخضيع تليك السياسيات للمراجعية المسيتمرة. ومين أو معايير تشير الى أن هناك احتماالت عاليه الستمرار السداد وذلك بنياء عليى الحكيم الش

 1,444,763المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة األجلو خاصة قروض تمويل العمالء. وقد بلغيت القيروض التي  تيم إعيادة التفياوض بشيأنها  
 .2017ديسمبر  31الف جنيه مصري ف   996,868الف جنيه مصري مقابل 

 
 

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 الف جنية مصري  الف جنية مصري 

    قروض وتسهيالت للعمالء

    مؤسسات

 175,167  592,194 حسابات جارية مدينة -

 821,701  852,569 قروض مباشرة -

 996,868  1,444,763 االجمـــــالى

 

 ىالخزانة واألوراق الحكومية األخرادوات دين وأذون  7/أ - 3

المالييةو بنياء عليى تقيييم سيتاندرد أنيد  الفتيرةيمثل الجدول التال  تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى وفقاً لوكاالت التقيييم في  أخير 
 بورز وما يعادله.

 
 االجمـــــالى استثمارات في أوراق مالية أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى 

 جنية مصري مصريجنية  جنية مصري 

A -- 4,421,861 4,421,861 

B 19,687,581,532 -- 19,687,581,532 

 19,692,003,393 4,421,861 19,687,581,532 االجمـــــالى
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 خطر السوق ب - 3

المسيتقبلية الناتجية عين التغيير في  أسيعار السيوق. وينيتج خطير السيوق عين المراكيز يتعرض البنك لخطر السيوق المتمثيل في  تقلبيات القيمية العادلية أو التيدفقات النقديية 
الحساسيية لمعيدالت المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية و حيث أن كل منها معرض للتحركيات العامية والخاصية في  السيوق والتغييرات في  مسيتوى 

أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية. ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق اليى محيافظ للمتياجرة أو لغيير  السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت
 غرض المتاجرة.

قيارير لين. وييتم رفيع التوتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغيير المتياجرة في  إدارة المخياطر بالبنيك وييتم متابعتهيا عين طرييق فيريقين منفصي
بنيك مباشيرة ميع الدورية عن مخاطر السوق اليى مجليس اإلدارة ورؤسياء وحيدات النشياط بصيفة دوريية. وتتضيمن محيافظ المتياجرة تليك المراكيز الناتجية عين تعاميل ال

متعلقية بمعيامالت التجزئية. وتتضيمن هيذه العمالء أو مع السوق و أما المحافظ لغير غرض المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية مين إدارة سيعر العائيد لألصيول وااللتزاميات ال
 ة للبيع.المحافظ مخاطر العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المتاح

 أساليب قياس خطر السوق 1/ب - 3

يية. وكيذلك اليدخول في  عقيود مبادلية سيعر العائيد وذليك لموازنية الخطير المصياحب كجزء من إدارة خطر السوقو يقوم البنك بالعدييد مين اسيتراتيجيات التغط
يطرة عليى خطير ألدوات الدين والقروض طويلية األجيل ذات العائيد الثابيت إذا تيم تطبييق خييار القيمية العادلية. وفيميا يلي  أهيم وسيائل القيياس المسيتخدمة للسي

 : السوق

 Stress Testing اختبارات الضغوط 

شياط اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة الت  قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل حاد. ويتم تصميم اختبارات الضغوط بما ييالءم النتعط  
موعية مجباستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة. وتتضمن اختبارات الضغوط الت  يقوم بهيا البنيك و اختبيار ضيغط عواميل الخطيرو حييث ييتم تطبييق 

ضيمن من التحركات الحادة على كل فئة خطر واختبار ضغوط األسواق النامية و حييث تخضيع األسيواق الناميية لتحركيات حيادة واختبيار ضيغوط خاصية و تت
العلييا ومجليس أحداث محتملة مؤثرة على مراكز أو مناطق معينةو مثيل ميا قيد ينيتج في  منطقية ميا بسيبب تحريير القييود عليى إحيدى العميالت. وتقيوم اإلدارة 

 اإلدارة بمراجعة نتائج اختبارات الضغوط.
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 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 2/ب - 3

مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز ف  نهاية اليوم وكذلك  يتعرض البنك لخطر التقلبات ف  أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المال  والتدفقات النقدية. وقد قام
 لمالية.خالل اليوم الت  يتم مراقبتها لحظياً. ويلخص الجدول التال  مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية ف  نهاية السنة ا

 قيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها:ويتضمن الجدول التال  ال

 القيمة ألقرب معادل جنيه مصرى

 االجمـــــالى عمالت اخرى يورو جنيه أسترلينى دوالر أمريكى جنية مصري 

       2018يونيو  30األصول المالية فى 

 8,828,031,081 15,481,719 19,475,151 4,737,099 1,729,551,977 7,058,785,135 نقدية و أرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 8,279,478,407 17,243,647 894,843,054 114,816,063 2,256,541,562 4,996,034,081 أرصدة لدى البنوك

 11,711,385,740 -- 413,674,000 -- 3,457,711,740 7,840,000,000 أذون الخزانة

 10,806,300 -- -- -- 10,806,300 -- أصول مالية بغرض المتاجرة

 26,803,282,385 10,547 115,836,557 20,898 8,752,929,579 17,934,484,804 قروض وتسهيالت للعمالء

       استثمارات مالية

 4,001,460,892 -- 208,552,299 -- 1,804,170,931 1,988,737,662 متاحة للبيع -

 4,102,278,463 --  -- 66,638,965 4,035,639,498 اإلستحقاقمحتفظ بها حتى تاريخ  -

 63,736,723,268 32,735,913 1,652,381,061 119,574,060 18,078,351,054 43,853,681,180 إجمالى األصول المالية

       

       2018يونيو  30االلتزامات المالية فى 

 2,809,349,486 1 784,837,720 51,703 2,024,460,062 -- أرصدة مستحقة للبنوك

 56,033,768,965 37,702,172 926,892,532 120,234,003 15,443,672,501 39,505,267,757 ودائع العمالء

 891,053,286 -- -- -- 89,439,000 801,614,286 ودائع مساندة / قروض أخرى

 59,734,171,737 37,702,173 1,711,730,252 120,285,706 17,557,571,563 40,306,882,043 إجمالى االلتزامات المالية

 4,002,551,531 (4,966,260) (59,349,191) (711,646) 520,779,491 3,546,799,137 2018يونيو  30صافى المركز المالى فى 

       

       2017ديسمبر  31األصول وااللتزامات المالية فى 

 55,668,130,429 37,322,107 993,993,529 101,490,040 16,154,965,991 38,380,358,762 إجمالى األصول المالية

 51,341,228,872 35,410,952 944,783,803 101,828,224 15,468,102,142 34,791,103,751 إجمالى االلتزامات المالية

 4,326,901,557 1,911,155 49,209,726 (338,184) 686,863,849 3,589,255,011 2017ديسمبر  31صافى المركز المالى فى 



 المجمعةالدورية  القوائم المالية

 
 2018 يونيو 30المالية المنتهية فى الفترة عن المجمعة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 26 - 
 

 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 تابع -خطر السوق  ب - 3

 خطر سعر العائد 3/ب - 3

التيدفقات النقديية المسيتقبلية ألداة ماليية بسيبب التغييرات في  سيعر عائيد األداة و وخطير يتعرض البنك آلثار التقلبات ف  مستويات أسعار العائد السائدة ف  السوق وهو خطير التيدفقات النقديية لسيعر العائيد المتمثيل في  تذبيذب 
ث تحركيات غيير متوقعية. ويقيوم يجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح في  حالية حيدوالقيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير ف  أسعار العائد ف  السوق و وقد يزيد هامش العائد نت
 مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى االختالف ف  إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك ويتم مراقبة ذلك يوميا.

 اس سعر تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ االستحقاق أيهما أقرب:ويلخص الجدول التال  مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة على أس
 

 
حتى أكثر من شهر و حتى شهر واحد

 ثالث شهور
 أكثر من ثالث شهور

 وحتى سنة
أكثر من سنة وحتى 

 خمس سنوات
 االجمـــــالى بدون عائد أكثر من خمس سنوات

        2018يونيو  30األصول المالية فى 

 8,828,031,081 8,828,031,081 -- -- -- -- -- البنك المركزى المصرى نقدية و أرصدة لدى

 8,279,478,407 8,279,478,407 -- -- -- -- -- أرصدة لدى البنوك

 11,711,385,740 -- -- -- 9,855,230,240 795,630,500 1,060,525,000 أذون الخزانة

 10,806,300 10,806,300 -- -- -- -- -- أصول مالية بغرض المتاجرة

 26,818,528,385 -- 6,303,347,031 1,507,209,826 701,323,951 154,910,162 18,151,737,415 قروض وتسهيالت للعمالء

        استثمارات مالية

 4,001,460,892 -- 2,410,685,817 1,587,807,130 2,967,945 -- -- متاحة للبيع -

 4,102,278,463 -- 1,248,069,394 1,970,884,154 819,684,468 40,003,189 23,637,258 محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق -

 1,595,289,874 1,595,289,874 -- -- -- -- -- ) أدوات مالية ( أصول مالية اخرى

 65,347,259,142 18,713,605,662 9,962,102,242 5,065,901,110 11,379,206,604 990,543,851 19,235,899,673 إجمالى األصول المالية

        2018يونيو  30االلتزامات المالية فى 

 2,809,349,486 2,809,349,486 -- -- -- -- -- أرصدة مستحقة للبنوك

 56,033,768,965 4,005,386,677 1,076,872,517 9,026,834,331 21,986,717,246 6,549,395,989 13,388,562,205 ودائع العمالء

 891,053,286 -- -- 90,453,286 800,300,000 300,000 -- ودائع مساندة / قروض أخرى

 961,319,592 961,319,592 -- -- -- -- -- التزامات مالية أخرى

 60,695,491,329 7,776,055,755 1,076,872,517 9,117,287,617 22,787,017,246 6,549,695,989 13,388,562,205 إجمالى االلتزامات المالية

 5,847,337,468 2018يونيو  30صافى المركز المالى فى 
(5,559,152,138
) 

(11,407,810,642) (4,051,386,507) 8,885,229,725 10,937,549,907 4,651,767,813 

        2017ديسمبر  31األصول وااللتزامات المالية فى 

 57,118,528,690 7,516,140,860 9,813,709,918 4,788,166,705 6,568,672,652 6,138,514,063 22,293,324,492 إجمالى األصول المالية

 52,628,855,304 5,181,802,068 1,042,809,081 7,059,895,120 19,355,606,494 6,852,368,654 13,136,373,887 إجمالى االلتزامات المالية

 4,489,673,386 2,334,338,792 8,770,900,837 (2,271,728,415) (12,786,933,842) (713,854,591) 9,156,950,605 فجوة إعادة تسعير العائد
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 خطر السيولة ج - 3

واسيتبدال المبيالغ التي  ييتم سيحبها. ويمكين أن ينيتج عين  خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات ف  الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته الماليية عنيد االسيتحقاق
 ذلك اإلخفاق ف  الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات اإلقراض.

 إدارة مخاطر السيولة

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

قها أو عنيد يوم  عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافة المتطلبات. ويتضمن ذلك إحالل األميوال عنيد اسيتحقايتم إدارة التمويل ال -
 إقراضها للعمالء. ويتواجد البنك ف  أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف.

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

وتوقع التدفقات النقدية للييوم واألسيبوع والشيهر التيال و وهي  الفتيرات الرئيسيية إلدارة السييولة. وتتمثيل نقطية البدايية لتليك وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس 
 .التوقعات ف  تحليل االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية

التطابق بين األصول متوسطة األجلو ومستوى ونوع الجزء غير المستخدم من ارتباطات القروضو وميدى اسيتخدام تسيهيالت وتقوم إدارة المخاطر أيضاً بمراقبة عدم 
 الحسابات الجارية المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية.
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 تابع -لة خطر السيو ج - 3

 منهج التمويل

 اآلجال.يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بالبنك بهدف توفير تنوع واسع ف  العمالتو والمناطق الجغرافيةو والمصادرو والمنتجات و
 

أكثر من شهر وحتى ثالث  حتى شهر واحد 
 شهور

 أكثر من ثالث شهور
 وحتى سنة

أكثر من سنة وحتى خمس 
 سنوات

 االجمـــــالى من خمس سنوات أكثر

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

       2018يونيو  30فى  االلتزامات المالية

 2,809,349,486 -- -- -- -- 2,809,349,486 أرصدة مستحقة للبنوك

 56,033,768,965 1,076,872,518 9,026,834,331 21,986,717,246 6,549,395,989 17,393,948,881 ودائع العمالء

 891,053,286 500,000,000 90,453,286 300,300,000 300,000 -- قروض أخرى / ودائع مساندة

 59,734,171,737 1,576,872,518 9,117,287,617 22,287,017,246 6,549,695,989 20,203,298,367 إجمالى االلتزامات المالية

 63,741,162,968 14,879,516,004 13,169,118,530 13,273,514,363 10,305,696,644 12,113,317,427 الماليةإجمالى األصول 

       

       2017ديسمبر  31االلتزامات المالية فى 

 4,420,756,702 -- -- -- 1,000,000,000 3,420,756,702 أرصدة مستحقة للبنوك

 46,418,378,452 1,042,809,080 7,058,580,834 18,855,126,494 5,852,068,654 13,609,793,390 ودائع العمالء

 502,094,286 500,000,000 1,314,286 480,000 300,000 -- قروض أخرى

 51,341,229,440 1,542,809,080 7,059,895,120 18,855,606,494 6,852,368,654 17,030,550,092 إجمالى االلتزامات المالية

 55,652,884,429 15,402,577,755 12,091,592,769 8,384,562,162 11,620,586,498 8,153,565,245 إجمالى األصول المالية

 
البنيوكو وأذون الخزانية وأوراق حكوميية أخيرىو والقيروض والتسيهيالت واألرصيدة ليدى  تتضمن األصول المتاحة لمقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات المتعلقة بالقروض كل من النقديةو واألرصيدة ليدى البنيوك المركزييةو

ان ك هنياك رهين ليبعض أدوات اليدين وأذون الخزانية واألوراق الحكوميية األخيرى لضيمللبنوك والعمالء. ويتم مد أجل نسبة من القروض للعمالء التي  تسيتحق السيداد خيالل سينة وذليك خيالل النشياط العيادي للبنيك. باإلضيافة اليى ذلي
 االلتزامات. وللبنك القدرة على مقابلة صاف  التدفقات النقدية غير المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخرى.
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 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية د - 3

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

 لة:يلخص الجدول التال  القيمة الحالية والقيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية الت  لم يتم عرضها ف  ميزانية البنك بالقيمة العاد
 

 القيمة العادلة* القيمة الدفترية 

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

     األصول مالية

 5,821,229,458 8,279,478,407 5,821,229,458 8,279,478,407 أرصدة لدى البنوك

     قروض وتسهيالت للعمالء

     أفـــــراد -أ

 * * 328,018,010 326,404,665 حسابات جارية مدينة -

 * * 36,600,089 42,924,369 بطاقات ائتمان -

 * * 2,927,907,295 4,279,187,477 قروض شخصية -

 * * 147,069,608 177,380,358 قروض عقارية -

     مؤسســـــات -ب

 * * 5,185,876,548 5,333,843,740 حسابات جارية مدينة -

 * * 8,008,378,394 7,450,841,021 قروض مباشرة -

 * * 7,518,371,261 8,249,675,275 قروض مشتركة -

     استثمارات مالية

 * * 110,621,701 110,621,701 بالتكلفة -أدوات ملكية متاحة للبيع

 4,362,825,741 4,126,768,317 4,447,072,991 4,102,278,463 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

     االلتزامات مالية

 4,420,756,702 2,809,349,486 4,420,756,702 2,809,349,486 أرصدة مستحقة للبنوك

     ودائع العمالء

 * * 46,418,378,452 56,033,768,965 ودائع العمالء

 * * 36,727,897,825 43,327,677,244 ودائع مؤسسات

 * * 9,690,480,627 12,706,091,721 ودائع أفراد

 * * 502,094,286 891,053,286 قروض أخرى / ودائع مساندة

 
 .2018 يونيو 30*  لم يقم البنك بقياس القيمة العادلة لبعض األصول وااللتزامات المالية ف  

 
 أرصدة لدى البنوك

عليى التي  تحميل عائيد متغيير بنياء تمثل القيمة لثيداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها. ويتم تقدير القيمة العادلة المتوقعية للودائيع 
 التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد السائد ف  األسواق المالية للديون ذات خطر ائتمان  وتاريخ استحقاق مشابه.

 قروض وتسهيالت للبنوك
يمية المخصيومة للتيدفقات تتمثل القروض والتسهيالت للبنوك في  قيروض غيير الودائيع ليدى البنيوك. وتمثيل القيمية العادلية المتوقعية للقيروض والتسيهيالت الق

 النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها. ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحال  ف  السوق لتحديد القيمة العادلة.

 قروض وتسهيالت للعمالء
المتوقعية للقيروض والتسيهيالت القيمية المخصيومة يتم إثبات القروض والتسهيالت بالصاف  بعد خصيم مخصيص خسيائر االضيمحالل. وتمثيل القيمية العادلية 

 ادلة.للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها. ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحال  ف  السوق لتحديد القيمة الع
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 تابع -القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية  د - 3

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

 استثمارات في أوراق مالية
صيول المتاحية االستثمارات ف  أوراق مالية ف  الجدول السابق تتضمن فقط األصول الت  تحمل عائد المحتفظ بها حتى تياريخ االسيتحقاقو حييث ييتم تقيييم األ

ملكية الت  لم يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة بدرجة موثيوق بهيا. وييتم تحدييد القيمية العادلية لألصيول الماليية للبيع بالقيمة العادلة فيما عدا أدوات حقوق ال
ييتم تقيدير القيمية  المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بناء على أسعار السوق أو األسعار الت  تيم الحصيول عليهيا مين السماسيرة. وإذا ليم تتيوفر هيذه البيانياتو

 .لة باستخدام أسعار األسواق المالية لألوراق المالية المتداولة ذات خصائص ائتمان وتاريخ استحقاق ومعدالت مشابههالعاد

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

صيومة باسيتخدام ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع الت  تحمل عائيد ثابيت والقيروض األخيرى غيير المتداولية في  سيوق نشيطة بنياء عليى التيدفقات النقديية المخ
 سعر العائد على الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابه.

 أدوات دين مصدرة
على أسعار األسواق المالية السيارية. وبالنسيبة ليألوراق التي  ال يوجيد لهيا أسيواق نشيطةو ييتم أول ميرة اسيتخدام نميوذج يتم حساب إجمال  القيمة العادلة بناء 

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

  إدارة رأس المال
 :لو الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية فيما يل تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس الما

 االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال ف  جمهورية مصر العربية. -

 نك.حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار ف  توليد عائد للمساهمين واألطراف األخرى الت  تتعامل مع الب -

 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو ف  النشاط. -

وميياً بواسيطة يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقاً لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك المركزي المصيري في  جمهوريية مصير العربيية( ي
للرقابة المصرفية وييتم تقيديم البيانيات المطلوبية وإييداعات ليدى البنيك المركيزي المصيري عليى إدارة البنكو من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل 

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

 .مليون جنيه مصري حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع 500االحتفاظ بمبلغ  -

 .%10ل وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس الما -

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

 :الشريحة األولى
 . المستمر ورأس المال األساس  اإلضاف تتكون الشريحة األول  من جزئين وهما رأس المال 

 :الشريحة الثانية
 :وه  رأس المال المساندو ويتكون مما يل 

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

 . من قيمة االحتياطى الخاص% 45 -

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

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

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

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

 . االدوات المالية المختلطة -

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

ميين إجمييال  المخيياطر االئتمانييية  %1.25 مخصييص خسييائر االضييمحالل للقييروض والتسييهيالت وااللتزامييات العرضييية المنتظميية )يجييب إال يزيييد عيين -
لألصييول وااللتزامييات العرضييية المنتظميية المرجحيية بييأوزان المخيياطرو كمييا يتعييين أن يكييون مخصييص خسييائر االضييمحالل للقييروض والتسييهيالت 

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

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

 .ما يخص قيمة األصول الت  آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون باحتياط  المخاطر البنكية العام- -

 .تمن الشريحة األول  بعد االستبعادا %50وعند حساب إجمال  بسط معيار كفاية رأس المالو يراع  أال تزيد القروض )الودائع( المساندة عن  -

 .ويتم ترجيح األصول وااللتزامات العرضية بأوزان مخاطر االئتمانو مخاطر السوقو مخاطر التشغيل -
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 تابع -القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية  د - 3

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

 :اآلت  ويتكون مقام معيار كفاية رأس المال من

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السوق -
 مخاطر التشغيل -

مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين بكل أصل بما يعكس مخاطر االئتمان المرتبطة بهو  %100ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر إل  
 .ومع أخذ الضمانات النقدية ف  االعتبار

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

 فى نهاية السنة الحالية والسنة السابقة: 2ويلخص الجدول التالى حساب معيار كفاية رأس المال طبقا لمقررات بازل 
 

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 مصريالف جنية   الف جنية مصري 
    الشريحة األولى

 2,256,089  2,656,089 رأس المال المصدر والمدفوع
 182,647  232,331 إحتياطى قانونى
 77,293  27,231 إحتياطيات أخرى

 IFRS9  200,607  200,607احتياطى مخاطر معيار 
 510,605  124,496 األرباح المحتجزة

 3,161  200,000 س المال االساسى االضافى أر
 (115,868)  (198,422) إجمالى االستبعادات من الشريحة االولى

 3,114,534  3,242,332 (1إجمالى الشريحة األولى بعد االستبعادات )
    

    الشريحة الثانية

 1,208  1,208 من قيمة إحتياطى فروق ترجمة العمالت األجنبية الموجبة 45%
 3,664  3,664 من قيمة اإلحتياطى الخاص 45%
 71,027  6,762 من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية )إذا كان موجباً( 45%

 250,760  289,066 مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت واأللتزامات العرضية المنتظمة
 500,000  800,000 القروض )الودائع المساندة(

 826,659  1,100,700 (2الشريحة التانية  بعد االستبعادات )إجمالى 

 3,941,193  4,343,032 (2+1إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات )

    

    األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر

 20,060,725  23,125,285 مخاطر االئتمان
 79,420  -- مخاطر السوق

 2,186,457  2,186,457 التشغيلمخاطر 
 2,238,776  1,969,316 عميل 50قيمة التجاوز الكبر 

 24,565,378  27,281,058 إجمالى األصول وااللتزمات العرضية مرجحة بأوزان المخاطر

 %16.044  %15.92 معيار كفاية رأس المال )%(
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 الماليةنسبة الرافعة  ه - 3

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

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

وسيالمة الجهياز المصيرفى وذلك تمهيدا للنظر فى اإلعتداد بها ضمن الدعامة األولى من مقررات بازل )الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال( بهدف الحفاظ عليى قيوة 
رقابية الدولية فى هذا الشأن وتعكس الرافعة المالية العالقة بين الشريحة األولى ليرأس الميال المسيتخدمة في  معييار كفايية رأس المصرى ومواكبة ألفضل الممارسات ال

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

  مكونات النسبة

 مكونات البسط -أ 

ريحة األوليى لييرأس المييال )بعيد االسييتبعادات( المسييتخدمة فيى بسييط معييار كفاييية رأس المييال المطبيق حاليييا وفقييا لتعليميات البنييك المركييزى يتكيون بسييط النسيبة ميين الشيي
 .المصرى

 مكونات المقام -ب 

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

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

 ويلخص الجدول التال  نسبة الرافعة المالية 
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 الف جنية مصري  الف جنية مصري 

 3,114,534  3,242,232 (1) الشريحة األولى من رأس المال بعد اإلستبعادات

    

 56,809,682  64,981,455 الماليةإجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل االوراق 

 1,789,208  1,941,096 إجمالى التعرضات خارج الميزانية

 58,598,890  66,922,551 (2أجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية )

 %5.315  %4.84 (1/2نسبة الرافعة الماليه )

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

 : LCRنسبة تغطية السيولة 

 30ت النقديية الخارجية خيالل تهدف نسبة تغطية السيولة إلى التأكد من احتفاظ البنك بقدر كاف  من األصول السائلة عاليية الجيودة غيير المرهونية لمقابلية صيافى التيدفقا
 :يتم حساب تلك النسبة وفقاً للمعادلة اآلتيةيوماً قادمة ف  ظل سيناريو للظروف غير المواتية. و

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

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

 .%264.08اإلجمالى  للعمالت األجنبيةو %141.40للعمالت المحليةو  %358.41: 2018 ونيويبلغت النسبة وفقاً إلقفال 

 : NSFRنسبة صافى التمويل المستقر 

 ( بسيييط النسيييبة والتموييييل المسيييتقر المطليييوبAvailable stable fundingتمثيييل نسيييبة صيييافى التموييييل المسيييتقر العالقييية بيييين التموييييل المسيييتقر المتييياح )
(Required stable funding مقام النسبة حيث تعمل النسبة على مواجهة عدم توافق هيكل التمويل طوييل االجيل مين خيالل حيث البنيوك عليى اسيتخدام مصيادر )

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

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

 .%180.55و اإلجمالى %207.67و للعمالت األجنبية %170.49: للعمالت المحلية 2018يونيو اً إلقفال بلغت النسبة وفق
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
 

ويييتم تقييدير التقييديرات واالفتراضييات يقييوم البنييك بإسييتخدام تقييديرات وافتراضييات تييؤثر علييى مبييالغ األصييول واإللتزامييات التييى يييتم اإلفصيياح عنهييا خييالل الفتييرة المالييية التاليييةو 
 وف والمعلومات المتاحة.باستمرار على أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل بما فى ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية التى يعتقد أنها معقولة فى ظل الظر

 

 خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت أ - 4

تقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل. ويقوم باستخدام الحكم الشخص  عنيد تحدييد ميا إذا كيان ينبغي  تسيجيل يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت ل
ت النقديية المسيتقبلية عبء االضمحالل ف  قائمية اليدخلو وذليك لمعرفية ميا إذا كيان هنياك أيية بيانيات موثيوق بهيا تشيير اليى أنيه يوجيد انخفياض يمكين قياسية في  التيدفقا

اليى حيدوث  وقعة من محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على مستوى القرض الواحد ف  تلك المحفظة. وقيد تشيمل هيذه األدلية وجيود بيانيات تشييرالمت
التيدفقات النقديية المسيتقبليةو تغيير سلب  ف  قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنكو أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر ف  أصيول البنيك. عنيد جدولية 

مخاطر ائتمانية في  وجيود أدلية موضيوعية تشيير اليى االضيمحالل مماثلية لتليك -تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص 
 الواردة ف  المحفظة.

وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحيد مين أيية اختالفيات بيين الخسيارة المقيدرة ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة ف  تقدير كل من مبلغ 
 والخسارة الفعلية بناء على الخبرة.

 إضمحالل االستثمارات فى أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع ب - 4

هناك إنخفاض هام أو ممتيد فيى قيمتهيا العادلية عين التكلفية ويحتياج تحدييداً ميا إذا يحدد البنك إضمحالل اإلستثمارات فى أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون 
المعتيادة لسيعر السيهم باإلضيافة  (Volatility) التذبيذبات –كان اإلنخفاض هاماً أو ممتداً إلى حكم شخصىو والتخاذ هذا الحكم يقوم البنيك بتقيييم ضيمن عواميل أخيرى 

ا يكون هناك دلييل عليى وجيود تيدهور فيى الحالية الماليية للشيركة المسيتثمر فيهيا أو تيدفقاتها النقديية التشيغيلية والتمويليية أو أداء إلى ذلك قد يكون هناك إضمحالل عندم
 الصناعة أو القطاع أو التغيرات فى التكنولوجيا.

 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ج - 4

ات وتيواريخ إسيتحقاق ثابتية أو قابلية للتحدييد عليى أنهيا إسيتثمارات محيتفظ بهيا حتيى تياريخ االسيتحقاق ويتطليب ذليك يتم تبويب األصيول الماليية غيير المشيتقة ذات دفعي
تياريخ االسيتحقاقو وإذا أخفيق  التبويب استخدام الحكم الشخصى بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النيية والقيدرة عليى اإلحتفياظ بتليك اإلسيتثمارات حتيى

عنيدها ييتم إعيادة  لبنك فى اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيميا عيدا فيى بعيض الظيروف الخاصية مثيل بييع كميية غيير هامية قيرب ميعياد االسيتحقاقا
تثمارات بالقيمية العادلية ولييس بالتكلفية تبويب كل اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االسيتحقاق إليى اإلسيتثمارات المتاحية للبييعو وبالتيالى سيوف ييتم قيياس تليك اإلسي

 المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية إستثمارات بذلك البند.

جنييه مصيرى لتصيل  84,247,250إذا تم تعليق استخدام تبويب االستثمارات على أنها محتفظ بهيا حتيى تياريخ االسيتحقاقو سيوف ييتم تخفييض القيمية الدفتريية بمبليغ 
 بتسجيل قيد مقابل فى احتياطى القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية. للقيمة العادلة وذلك

 ضرائب الدخل د - 4

سييابات التيي  يخضيع البنييك لضييرائب الييدخل ممييا يسييتدع  اسييتخدام تقيديرات هاميية لتحديييد المخصييص اإلجمييال  للضييريبة علييى اليدخل.  وهنيياك عييدد ميين العمليييات والح
يقوم البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريب  وفقاً لتقديرات مدي احتميال نشيأة ضيرائب يصعب تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد.  و

اليدخل ومخصيص الضيريبة إضافية.  وعندما يكون هناك اختالف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبالغ السابق تسجيلهاو فإن هذه االختالفات سوف تؤثر على ضريبة 
 ف  الفترة الت  يتم تحديد االختالف فيها.المؤجلة 

 
 

 التحليل القطاعي لألنشطة -5
 

ط بهيذا النشياط التي  قيد تختليف عين يتضمن النشاط القطاع  العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة ف  تقديم الخدمات المصيرفية وإدارة المخياطر المحيطية بهيا والعائيد الميرتب
 : التحليل القطاع  للعمليات وفقاً لألعمال المصرفية الواردة فيما يل باق  األنشطة األخرى. ويتضمن 

 المؤسسات الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة
 .مدينة والقروض والتسهيالت االئتمانية والمشتقات الماليةالجارية الوتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات 

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

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

 أنشطة أخرى
وتشمل األعمال المصرفية األخرىو كإدارة األموال.
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 ل من العائدصافى الدخ -6
 الثالثة أشهر المنتهية فى  

 2018يونيو  30
 الستة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 

 الثالثة أشهر المنتهية فى 
 2017يونيو  30

 الستة أشهر المنتهية فى 
 2017يونيو  30

 جنية مصري جنية مصري  جنية مصري جنية مصري 

      عائد القروض وااليرادات المشابهة من:

 -- --  400,598 326,974 قروض وتسهيالت للبنوك

 1,364,958,496 759,820,613  1,838,467,504 914,337,691 قروض وتسهيالت للعمالء

 1,028,427,611 532,414,552  1,107,608,849 551,411,346 أذون وسندات خزانة

 574,457,391 306,141,189  808,683,576 417,107,035 ودائع و حسابات جارية

 915,849 320,010  330,704 144,583 استثمارات فى أدوات دين )متاحة للبيع(

 2,968,759,347 1,598,696,364  3,755,491,231 1,883,327,629 االجمـــــالى

      

      تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من:

 (221,105,680) (139,548,356)  (112,436,037) (49,174,956) ودائع وحسابات جارية للبنوك

 (1,887,387,536) (1,037,129,111)  (2,713,201,019) (1,370,707,461) ودائع وحسابات جارية للعمالء

 (30,481,283) (18,913,645)  (1,643,064) (875,352) عمليات بيع أدوات مالية مع التزام بإعادة الشراء

 -- --  (66,986,301) (37,397,260) ودائع مساندة

 (2,138,974,499) (1,195,591,112)  (2,894,266,421) (1,458,155,029) االجمـــــالى

 829,784,848 403,105,252  861,224,810 425,172,600 صافى الدخل من العائد

 
 

 صافى الدخل من األتعاب والعموالت -7
 الثالثة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 الستة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 

 الثالثة أشهر المنتهية فى 
 2017يونيو  30

 الستة أشهر المنتهية فى 
 2017يونيو  30

 جنية مصري جنية مصري  جنية مصري جنية مصري إيرادات األتعاب والعموالت

 156,963,389 59,740,004  124,264,928 61,089,940 والعمليات المصرفيةأتعاب وعموالت االئتمان 

 1,322,037 406,097  1,894,433 651,778 أتعاب أعمال األمانة والحفظ

 8,089,158 2,965,337  13,789,854 4,848,117 أتعاب أخرى

 166,374,584 63,111,438  139,949,215 66,589,835 االجمـــــالى

      

      مصروفات األتعاب والعموالت

 (869,890) (381,702)  (6,182,041) (3,546,240) مدفوعة أتعاب سمسرة

 (11,958,298) (7,108,671)  (26,880,220) (14,461,756) أتعاب أخرى مدفوعة

 (12,828,188) (7,490,373)  (33,062,261) (18,007,996) االجمـــــالى

 153,546,396 55,621,065  106,886,954 48,581,839 صافى الدخل من األتعاب والعموالت

 
 

 توزيعات أرباح -8
 الثالثة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 الستة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 

 الثالثة أشهر المنتهية فى 
 2017يونيو  30

 الستة أشهر المنتهية فى 
 2017يونيو  30

 جنية مصري جنية مصري  جنية مصري جنية مصري 

 2,094,322 389,346  -- -- متاحة للبيعاوراق مالية 

 142,671 142,671  275,848 204,512 صناديق االستثمار

 2,236,993 532,017  275,848 204,512 االجمـــــالى
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 صافى دخل المتاجرة -9
 الثالثة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 الستة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 

 الثالثة أشهر المنتهية فى 
 2017يونيو  30

 الستة أشهر المنتهية فى 
 2017يونيو  30

 جنية مصري جنية مصري  جنية مصري جنية مصري 

 80,973,633 11,975,020  33,064,386 15,223,086 أرباح التعامل فى العمالت األجنبية

 486,892 251,303  357,456 207,821 فروق تقييم استثمارات مالية بغرض المتاجرة

 133,176 66,588  654,218 151,926 أرباح بيع أدوات حقوق ملكية بغرض المتاجرة

 81,593,701 12,292,911  34,076,060 15,582,833 االجمـــــالى

 
 

 مصروفات إدارية -10
 الثالثة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 الستة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 

 الثالثة أشهر المنتهية فى 
 2017يونيو  30

 الستة أشهر المنتهية فى 
 2017يونيو  30

 جنية مصري جنية مصري  جنية مصري جنية مصري 

      تكلفة العاملين

 (136,599,840) (69,431,925)  (159,823,563) (80,332,401) أجور ومرتبات

 (7,767,423) (3,931,729)  (9,723,463) (4,994,279) تأمينات اجتماعية

 (53,792,741) (26,862,707)  (70,036,385) (33,166,204) آخرى

      تكلفة المعاشات

 (156,273) (63,958)  (738,107) (526,551) مزايا التقاعد

 (198,316,277) (100,290,319)  (240,321,518) (119,019,435) االجمـــــالى

      

 (170,716,568) (86,703,256)  (213,154,634) (110,209,485) أخرىمصروفات إدارية 

 (369,032,845) (186,993,575)  (453,476,152) (229,228,920) االجمـــــالى

 
 

 )مصروفات( تشغيل أخرىإيرادات /  -11
 الثالثة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 الستة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 

 الثالثة أشهر المنتهية فى 
 2017يونيو  30

 الستة أشهر المنتهية فى 
 2017يونيو  30

 جنية مصري جنية مصري  جنية مصري جنية مصري 

 1,351,067 568,267  4,815 4,815 ارباح بيع ممتلكات ومعدات

 (32,044,925) (25,791,378)  (27,501,390) 20,607,349 )عبء( مخصصات أخرىرد 

 (46,345) (731,889)  35,659,352 (531,412) أخرى

 (30,740,203) (25,955,000)  8,162,777 20,080,752 االجمـــــالى

 
 

 )عبء( االضمحالل عن خسائر االئتمان -12
 الثالثة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 الستة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 

 الثالثة أشهر المنتهية فى 
 2017يونيو  30

 الستة أشهر المنتهية فى 
 2017يونيو  30

 جنية مصري جنية مصري  جنية مصري جنية مصري 

 (220,001,048) (28,765,540)  (73,275,932) (27,617,331) (18)إيضاح  قروض وتسهيالت للعمالء

 (220,001,048) (28,765,540)  (73,275,932) (27,617,331) االجمـــــالى
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 مصروفات ضرائب الدخل -13
 الثالثة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 الستة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 الثالثة أشهر المنتهية فى 

 2017يونيو  30
 الستة أشهر المنتهية فى 

 2017يونيو  30
 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 (185,415,594) (95,928,484) (200,050,155) (99,229,948) الحاليةضرائب الدخل 

 129,426 47,794 1,345,119 (133,707)  ضرائب الدخل المؤجلة

 (185,286,168) (95,880,690) (198,705,036) (99,363,655) االجمـــــالى

 
 الثالثة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 الستة أشهر المنتهية فى 

 2018يونيو  30
 الثالثة أشهر المنتهية فى 

 2017يونيو  30
 الستة أشهر المنتهية فى 

 2017يونيو  30
 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 441,582,981 215,584,550 492,730,954 255,789,505 الربح قبل الضرائب

ضرائب الدخل المحسوبة على اساس معدل ضرائب 
22.5% 

57,552,639 
110,864,465 

48,506,524 
99,356,171 

 (25,781,721) (10,166,472) (15,226,594) (1,772,706) إيرادات غير خاضعة للضريبة

)غير قابلة  مصروفات غير معترف بها ضريبيا
 للخصم(

11,067,637 
28,529,605 

12,656,048 
31,156,817 

 80,305,842 44,932,384 75,703,289 32,202,988 الخزانةالمسدد بالزيادة على عائد اذون و سندات 

 378,485 -- 179,390 179,390 الضريبة على توزيعات االرباح

 185,415,594 95,928,484 200,050,155 99,229,948 الضريبة الحالية

 

 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى -14
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 مصريجنية   مصريجنية  

  428,157,038  898,640,661 نقدية

  6,639,910,486  7,929,390,420 أرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإلحتياطى األلزامى

  7,068,067,524  8,828,031,081 االجمـــــالى

  5,311,961,562  7,206,663,001 أرصدة بدون عائد

  1,756,105,962  1,621,368,080 أرصدة ذات عائد متغير

  7,068,067,524  8,828,031,081 االجمـــــالى

 

 أرصدة لدى البنوك -15
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 مصريجنية   مصريجنية  

 168,681,428  187,640,597 حسابات جارية

 5,652,548,030  8,091,837,810 ودائع

 5,821,229,458  8,279,478,407 االجمـــــالى

 4,487,014,100  4,994,000,000 االلزامىبنوك مركزية بخالف نسبة اإلحتياطى 

 1,152,831,695  3,036,942,138 بنوك محلية

 181,383,663  248,536,269 بنوك خارجية

 5,821,229,458  8,279,478,407 االجمـــــالى

 753,695,528  187,640,597 أرصدة بدون عائد

 5,067,533,930  8,091,837,810 متغيرأرصدة ذات عائد 

 5,821,229,458  8,279,478,407 االجمـــــالى

 5,821,229,458  8,279,478,407 أرصدة متداولة

 5,821,229,458  8,279,478,407 االجمـــــالى
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 *و أوراق حكومية أخرى أذون خزانة -16
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 مصريجنية   مصريجنية  

 9,680,192,450  11,711,385,740 أذون الخزانة واوراق حكومية اخرى

    يخصم:

 (142,500,000)  (183,250,000) عمليات بيع أذون الخزانة مع التزام بأعادة الشراء

 9,537,692,450  11,528,135,740 صافى أذون الخزانة واوراق حكومية اخرى

    :وتتمثل أذون الخزانة فى

 135,675,000  800,025,000 يوما 91خزانة استحقاق أذون 

 161,000,000  123,725,000 يوما 182أذون خزانة استحقاق 

 1,677,425,000  1,383,525,000 يوما 273أذون خزانة استحقاق 

 7,706,092,450  9,404,110,740 يوما 365أذون خزانة استحقاق 

 9,680,192,450  11,711,385,740 االجمـــــالى

    يخصم:

 (536,106,472)  (614,990,160) عوائد لم تستحق

 9,144,085,978  11,096,395,580 االجمـــــالى

    يخصم:

 (142,500,000)  (183,250,000) مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى((عمليات بيع أذون الخزانة مع التزام بأعادة الشراء 

 9,001,585,978  10,913,145,580 االجمـــــالى

 
مليون دوالر أمريكيى( عبيارة عين أذون خزانية دوالرييةو ومبليغ  193.3جنية مصري )المعادل لمبلغ  3,457,711,740* تتضمن أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى مبلغ 

 مليون يورو( عبارة عن أذون خزانة باليورو. 20جنية مصري )المعادل لمبلغ  413,674,000
 
 

 أصول مالية بغرض المتاجرة -17
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 10,254,952  10,806,300 وثائق صندوق استثمار ) ثراء(

 10,254,952  10,806,300 االجمـــــالى
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 بالصافى قروض وتسهيالت ومرابحات للعمالء -18
 2017 ديسمبر 31  2018يونيو  30 

 مصريجنية   مصريجنية  

    رادـــــأف

 328,733,317  327,030,877 حسابات جارية مدينة

 38,629,763  44,315,666 بطاقات ائتمان

 3,003,820,528  4,333,841,952 قروض شخصية

 148,613,879  179,184,534 قروض عقارية   

 3,519,797,487  4,884,373,029 (1) اجمـــــالى

    

    ات ـــــمؤسس

 5,294,813,500  5,384,654,408 حسابات جارية  مدينة

 8,419,500,740  8,052,857,496 قروض مباشرة

 7,827,145,458  8,481,397,452 قروض مشتركة

 21,541,459,698  21,918,909,356 (2) اجمـــــالى

 25,061,257,185  26,803,282,385 ( 2+1القروض والتسهيالت للعمالء ) اجمـــــالى

    يخصم:

 (908,403,987)  (942,460,102) مخصص خسائر االضمحالل

 (631,993)  (565,378) العوائد المجنبة

 24,152,221,205  25,860,256,905 صافى القروض والتسهيالت والمرابحات للعمالء

 
 للعمالءتحليل حركة مخصص خسائر إضمحالل القروض والتسهيالت 

 

 2018يونيو  30 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية إئتمان بطاقات حسابات جارية مدينة أفـــــراد

 مصريجنية  مصريجنية  مصريجنية  مصريجنية  مصريجنية  

 80,032,376 1,544,271 75,743,124 2,029,674.00 715,307 الرصيد اول الفترة المالية

 11,060,826 259,905 9,917,949 848,179.00 34,793 االضمحالل عبء

 (33,261,561) -- (31,531,814) (1,602,583) (127,164) مبالغ تم اعدامها

 532,937 -- 416,910 116,027 -- مبالغ مستردة خالل الفترة

 3,276 -- -- -- 3,276 فروق تقييم عمالت اجنبية

 58,367,854 1,804,176 54,546,169 1,391,297 626,212 الرصيد أخر الفترة المالية

 
 2018يونيو  30 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة مؤسســـــات

 مصريجنية  مصريجنية  مصريجنية  مصريجنية  

  828,371,611  308,774,197  410,854,830  108,742,584 الرصيد اول الفترة المالية

  62,215,106 (152,802,051)  197,789,540  17,227,617 اإلضمحاللعبء 

 (9,459,000) -- (9,459,000) -- مبالغ تم اعدامها 

  2,964,531  750,031  2,545,553 (331,053) فروق تقييم عمالت اجنبية

 884,092,248 156,722,177 601,730,923 125,639,148 الرصيد أخر الفترة المالية
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 2017ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية إئتمان بطاقات حسابات جارية مدينة أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 56,898,584 2,449,674 53,589,159 754,751 105,000 الرصيد اول الفترة المالية

 23,069,724 (905,403) 22,153,965 1,212,560 608,602 االضمحالل عبء

 62,363 -- -- 62,363 -- مبالغ مستردة خالل الفترة

 1,705 -- -- -- 1,705 فروق تقييم عمالت اجنبية

 80,032,376 1,544,271 75,743,124 2,029,674 715,307 الرصيد أخر الفترة المالية

 
 2017ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة جارية مدينةحسابات  مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 855,259,084 129,192,622 193,243,935 532,822,527 الرصيد اول الفترة المالية

 209,757,907 181,058,229 241,348,974 (212,649,296) عبء اإلضمحالل

 (232,449,000) -- (23,605,000) (208,844,000) مبالغ تم اعدامها 

 (4,196,380) (1,476,654) (133,079) (2,586,647) فروق تقييم عمالت اجنبية

 828,371,611 308,774,197 410,854,830 108,742,584 الرصيد أخر الفترة المالية

 

 استثمارات مالية -19
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 مصري جنية  جنية مصري 

    استثمارات مالية متاحة للبيع

 3,479,717,396  3,890,839,190 أدوات دين بالقيمة العادلة مدرجة فى السوق

 110,621,701  110,621,701 أدوات حقوق ملكية غير مدرجه ف  السوق بالتكلفة

 1  1 استثمارات تدار بمعرفة الغير

 3,590,339,098  4,001,460,892 (1)االستثمارات المالية المتاحة للبيع  اجمـــــالى

    استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 4,434,572,991  4,089,778,463 أدوات دين مدرجه ف  السوق

 5,000,000  5,000,000 وثائق استثمار صندوق البنك المصري الخليج 

 7,500,000  7,500,000 السيولة النقدى البنك المصري الخليج  )ثراء(صندوق استثمار 

 4,447,072,991  4,102,278,463 (2) محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق االستثمارات المالية اجمـــــالى

 8,037,412,089  8,103,739,355 (2+1ستثمارات المالية )اال اجمـــــالى

 
 2018يونيو  30 

قاقمحتفظ بها حتى تاريخ أستح للبيعمتاحة    اإلجمالى 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 8,037,412,089 4,447,072,991 3,590,339,098 الرصيد اول الفترة المالية

 746,910,767 17,722,044 729,188,723 إضافات

 (634,608,144) (368,105,173) (266,502,971) إستبعادات )بيع/إسترداد(

 126,513,808 421,028 126,092,780 فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

 (183,691,796) -- (183,691,796) (32أرباح التغير فى القيمة العادلة )ايضاح 

 11,202,631 5,167,573 6,035,058 إستهالك ) عالوة ( خصم اإلصدار

 8,103,739,355 4,102,278,463 4,001,460,892 الرصيد أخر الفترة المالية
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 2017ديسمبر  31 

حقاقمحتفظ بها حتى تاريخ أست متاحة للبيع   اإلجمالى 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 7,654,945,260 5,698,570,394 1,956,374,866 الرصيد اول الفترة المالية

 1,998,872,048 41,254,743 1,957,617,305 إضافات

 (1,712,089,894) (1,349,451,347) (362,638,547) إستبعادات )بيع/إسترداد(

 (161,516,529) 4,959,716 (166,476,245) فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

 196,377,579 -- 196,377,579 (32أرباح التغير فى القيمة العادلة )ايضاح 

 60,823,625 51,739,485 9,084,140 عالوة ( خصم اإلصدارإستهالك ) 

 8,037,412,089 4,447,072,991 3,590,339,098 الرصيد أخر الفترة المالية

 
 أرباح االستثمارات المالية

 الثالثة أشهر المنتهية فى 
 2018يونيو  30

 الستة أشهر المنتهية فى 
 2018يونيو  30

 
 الثالثة أشهر المنتهية فى 

 2017يونيو  30
 الستة أشهر المنتهية فى 

 2017يونيو  30
 جنية مصري جنية مصري  جنية مصري جنية مصري 

 (15,447,994) (15,447,994)  -- -- أرباح بيع إستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة

 8,470,888 653,894  6,411,920 1,762,559 أرباح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع

 (6,977,106) (14,794,100)  6,411,920 1,762,559 االجمـــــالى
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 شقيقة شركاتالاستثمارات مالية فى  -20
 

 بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات الشقيقة كما يلي:
 

التزامات الشركة )بدون حقوق  أصول الشركة البلد مقر الشركة 2018يونيو  30
 الملكية(

 نسبة المساهمة القيمة الدفترية أرباح )خسائر( الشركة الشركةإيرادات 

  جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري  

        شركات شقيقة

  32,803,884   110,555,146           125,846,299   *** شركة مجمع اليكس للمنتجات الغذائية
                

171,340  
1,069,893  26.66% 

  870,480   25,262,094             68,477,894   *** شركة اليكس فيش للتصنيع االسماك
                 

(99,122) 
1  26.66% 

 %19.997 6,546,937 (2,713,621)  32,623,460  23,423,259  46,583,943 مصر شركة فرست جاز***

 %9,87 50,003,788  8,248,397  22,053,416  119,014,583  542,296,465 مصر ****شركة برايم القابضة لالستثمارات المالية 

 %27.69  50,848,222  4,319,663  305,536,338  274,782,769  344,467,215 مصر شركة أسطول للنقل البرى **

  108,468,840  9,926,657  393,887,578  553,037,851  1,127,671,816  االجمـــــالى

 
 نسبة المساهمة القيمة الدفترية أرباح )خسائر( الشركة إيرادات الشركة التزامات الشركة )بدون حقوق الملكية( أصول الشركة البلد مقر الشركة 2017ديسمبر  31

  جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري  

        شركات شقيقة

 %26.66 1 (452,051) 294,396 24,826,785 68,112,477 مصر لتصنيع األسماك اليكس فيششركة 

 %26.66 1,115,033 224,679 28,031,922 110,479,818 125,824,316 مصر شركة مجمع اليكس للمنتجات الغذائية

 %19.997 6,530,642 (2,795,094) 23,300,890 21,427,312 48,341,891 مصر شركة فرست جاز

 %9,87 49,803,464 18,908,766 56,310,219 80,104,579 505,067,315 مصر لالستثمارات الماليةشركة برايم القابضة 

 %27.69 50,368,930 7,617,419 383,036,519 389,397,947 457,562,407 مصر شركة أسطول للنقل البرى

  107,818,070 23,503,719 490,973,946 626,236,441 1,204,908,406  االجمـــــالى

 
 .2017 ديسمبر 31*** تم االعتماد على القوائم المالية الدورية المعتمدة فى 

 .2018 مارس 31فى المعتمدة المالية القوائم **** تم االعتماد على 
 2018يونيو  30** تم اإلعتماد على البيانات المالية فى 

 
 س اإلدارة.لود نفوذ مؤثر متمثل ف  عضوية مجأستثمار فى شركات شقيقة  لوج* يتمثل االستثمار فى شركة برايم القابضة لألستثمارت المالية 
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 نظام اإلثابة والتحفيز للعاملين -21
 

األساسى للبنك وفقاً لقرار الجمعية العامة نظام اإلثابة والتحفيز بنظام المنح وذلك بعد تعديل النظام  9/5/2017أصدرت الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 
وهو  9/8/2017ويتم تطبيق نظام اإلثابة والتحفيز بتاريخ  29/2/2016وذلك بناء على اقتراح مقدم من مجلس إدارة البنك بتاريخ  23/3/2016غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 .ألحكام القانونتاريخ اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النظام وفقاً 

بنك لتميزهم الواضح من خالل نتائج ويتم منح أسهم نظام اإلثابة والتحفيز لصالح االعضاء التنفيذيين ورؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديرو الصف االول والموظفين بال
 .ته الوظيفيةأعمالهم وتقييمهم السنوى وفقاً لمستوى األداء المالى للبنك وتقرير أداء الفرد حسب درج

وفى نهاية كل فترة ماليةويعاد تقييمها  يتم تقييم األسهم المحتفظ بها بنظام أثابة وتحفيز العاملين بالقيمة العادلة لها )القيمة السوقية (عند انشاء النظام وتخصيص األسهمو
 ضمن حقوق الملكية.بالقيمةالعادلة لها )القيمة السوقية( ويتم اثبات قيمة الفروق الناتجة بإحتياطى خاص 

 2018ديسيمبر  31سيهم وفي   2,325,000جنيه مصري وذلك وفقا للقيمة العادلية لعيدد  39,434,120مبلغ  2018مارس  31بلغ رصيد نظام االثابة والتحفيز للعاملين ف  
 31ت فيروق التقيييم الموجبية عين الفتيرة الماليية المنتهيية في  سيهم في  ذات التياريخو حييث بلغي 1,696,000جنيه مصري وذلك وفقا للقيمية العادلية لعيدد  28,185,908مبلغ 

  جنيه مصري. 427,969مبلغ  2018مارس 
 

 حركة األسهم بالنظام على النحو التالي:
 

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 

 جنية مصري سهم جنية مصري سهم 

 -- -- 28,185,908 1,696,000 الرصيد اول الفترة المالية

 26,018,060 1,696,000 32,729,833 1,954,000 الفترةشراء خالل 

 2,167,848 -- (6,018,311) -- فروق تقييم اسهم نظام االثابة والتحفيز

 28,185,908 1,696,000 54,897,430 3,650,000 الرصيد اخر الفترة المالية

 
 حركة النظام بحقوق الملكية

 
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 --  2,167,848 الرصيد اول الفترة المالية

 2,167,848  (6,018,311) فروق تقييم اسهم نظام االثابة والتحفيز

 --  3,760,140 االستهالك خالل الفترة

 2,167,848  (90,323) الرصيد اخر الفترة المالية

 
 

 أصول غير ملموسة -22
 

 برامج الحاسب اآللى
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 30,843,461  34,819,989 صافى القيمة الدفترية فى أول الفترة المالية

 10,876,201  2,532,258 اإلضافات خالل الفترة المالية

 (6,899,673)  (3,646,617) االستهالك خالل الفترة المالية

 34,819,989  33,705,630 الماليةاخر الفترة صافى القيمة الدفترية فى 
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 أصول أخرى -23
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 630,202,495  534,791,047 إيرادات مستحقة

  72,356,874    110,768,675 مصروفات مقدمة

  420,768,933   497,501,335 دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

  78,272,600     44,504,600 ملكيتها للبنك وفاء للديون )بعد اإلضمحالل(أصول آلت 

  11,028,274      16,921,679 تأمينات وعهد

  236,809,806    390,802,538 أخرى

  1,449,438,982  1,595,289,874 االجمـــــالى
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 أصول ثابتة -24
 اإلجمالى أخرى أثاث سيارات حاسب الى ومعداتآالت  تجهيزات أراضى ومبانى 

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

         

  364,978,751 51,595,771 11,509,971 7,270,872 67,811,751  25,857,911  36,382,728  164,549,747 2017يناير  1فى  التكلفة

 (124,998,050) (24,002,080) (4,877,763) (5,014,702) (22,854,671) (12,523,498) (31,507,948) (24,217,388) مجمع اإلهالك

  239,980,701 27,593,691 6,632,208 2,256,170 44,957,080  13,334,413  4,874,780  140,332,359 صافى القيمة الدفترية
         

         2017ديسمبر  31

  239,980,701 27,593,691 6,632,208 2,256,170 44,957,080  13,334,413  4,874,780  140,332,359 صافى القيمة الدفترية أول الفترة 

  280,189,151  29,364,601 15,140,668 4,611,600  41,413,694  2,426,117  68,047,328  119,185,143 إضافات

 (7,238,110) (5,033,301) (217) (1,655,151) (103) (549,338) -- -- إستبعادات

 (55,432,449) (10,317,822) (2,321,258) (2,346,717) (16,124,732) (2,169,377) (17,628,183) (4,524,360) تكلفة أهالك

  7,050,894  5,032,332 -- 1,469,283 --  549,279 -- -- مجمع إهالك األصول المستبعدة

 (2,652,750) -- -- -- -- -- -- (2,652,750) اعادة تبويب

  461,897,437 46,639,501 19,451,401 4,335,185 70,245,939  13,591,094  55,293,925  252,340,392 صافى القيمة الدفترية
         

  635,277,042  75,927,071  26,650,422  10,227,321  109,225,342  27,734,690  104,430,056 281,082,140 2018يناير  1فى  التكلفة

 (173,379,605) (29,287,570) (7,199,021) (5,892,136) (38,979,403) (14,143,596) (49,136,131) (28,741,748) مجمع اإلهالك

  461,897,437  46,639,501  19,451,401  4,335,185  70,245,939  13,591,094  55,293,925 252,340,392 صافى القيمة الدفترية
         

         2018يونيو  30

 461,897,437 46,639,501 19,451,401 4,335,185 70,245,939 13,591,094 55,293,925 252,340,392 صافى القيمة الدفترية أول الفترة

 94,617,680 18,175,581 358,998 -- -- 709,495 21,824,599 53,549,007 إضافات

 (1,306,517) -- -- -- (7,704) -- (1,298,813) -- إستبعادات

 (36,448,207) (8,312,592) (974,427) (1,522,574) (9,352,949) (1,166,160) (11,207,685) (3,911,820) تكلفة أهالك

 1,303,628 -- -- -- 4,815 -- 1,298,813 -- مجمع إهالك األصول المستبعدة 

 520,064,021 56,502,490 18,835,972 2,812,611 60,890,101 13,134,429 65,910,839 301,977,579 صافى القيمة الدفترية 

         

 728,588,205 94,102,652 27,009,420 10,227,321 109,217,638 28,444,185 124,955,842 334,631,147 2018يونيو  30فى  التكلفة

 (208,524,184) (37,600,162) (8,173,448) (7,414,710) (48,327,537) (15,309,756) (59,045,003) (32,653,568) مجمع اإلهالك

 520,064,021 56,502,490 18,835,972 2,812,611 60,890,101 13,134,429 65,910,839 301,977,579 صافى القيمة الدفترية
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 للبنوكأرصدة مستحقة  -25
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 260,756,702  308,935,986 حسابات جارية

 4,160,000,000  2,500,413,500 ودائع

 4,420,756,702  2,809,349,486 االجمـــــالى

    

 4,160,000,000  2,500,413,500 بنوك محلية

 260,756,702  308,935,986 بنوك خارجية

 4,420,756,702  2,809,349,486 االجمـــــالى

    

 260,756,702  308,935,986 أرصدة بدون عائد

 4,160,000,000  2,500,413,500 أرصدة ذات عائد متغير

 4,420,756,702  2,809,349,486 االجمـــــالى

    

 4,420,756,702  2,809,349,486 أرصدة متداولة

 4,420,756,702  2,809,349,486 االجمـــــالى

 

 ودائع العمالء -26
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 19,179,752,438  26,230,870,169 ودائع تحت الطلب

 21,403,988,008  22,742,843,128 ودائع ألجل وبإخطار

 3,672,303,074  4,858,121,861 شهادات ادخار ذات عائد متميز

 1,298,001,840  1,428,105,109 ودائع التوفير

 864,333,092  773,828,698 ودائع أخرى

 46,418,378,452  56,033,768,965 االجمـــــالى

    

 36,727,897,825  43,327,677,244 ودائع مؤسسات

 9,690,480,627  12,706,091,721 ودائع أفراد

 46,418,378,452  56,033,768,965 االجمـــــالى

    

 698,335,310  562,460,415 أرصدة بدون عائد

 42,060,461,568  50,624,444,365 أرصدة ذات عائد متغير

 3,659,581,574  4,846,864,185 أرصدة ذات عائد ثابت

 46,418,378,452  56,033,768,965 االجمـــــالى
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 مساندةقروض أخرى / ودائع  -27
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 2,094,286  1,614,286 قرض البنك التجارى الدولى 

 --  89,439,000 قرض بنك االستثمار االوروبى

 500,000,000  800,000,000 *ودائع مساندة

 502,094,286  891,053,286 االجمـــــالى

 
ملييون جنييه  800ش.م.م تقيوم بموجبهيا شيركة مصير للتيأمين بإييداع وديعية ليدى البنيك بمبليغ  –قيام البنيك بيابرام اتفياق ميع شيركة مصير للتيأمين  2017نيوفمبر  13بتاريخ * 

سيتة أشيهر تبيدأ مين تياريخ ودائع بحيث يكون تاريخ ايداع اخر وديعة خالل شهر ونصف من تاريخ توقيع العقد وتكون مدة كل وديعة سبع سينوات و 5مصري يتم تقسيمهم الى 
للسنة األولى ويستحق كل ثالثة أشهر من تاريخ ايداع كل وديعة ويكون العائيد المسيتحق مين بدايية  %18.75ايداع كل وديعة على حده وبحيث يكون معدل العائد للسنة األول  

 .بنك المركزي المصري ويستحق كل ثالثة أشهرالسنة الثانية وحتى السنة السابعة والنصف لك وديعة هو نفس سعر العائد المعلن من ال

 .ستثمارتخضع تلك الوديعة لشروط وأحكام البنك المركزي المصري ويحق للبنك استخدام هذه الوديعة بكافة المجاالت الت  يراها مناسبة ف  مجال اال

دة الرأسمالية بحيث أنها ليست وحيث أن تلك الوديعة خاضعة لشروط البنك المركزي المصري ومستوفية للمتطلبات المتعلقة بإدراج تلك الوديعة ضمن الشريحة الثانية للقاع
دائنين عند التصفيةو غير مضمونة وغير مغطاة بكفالة مخصصة لنشاط معين أو لمقابلة أصول بذاتهاو وأنها مصدرة ومدفوعة بالكاملو تل  ف  الترتيب حقوق المودعين وال

 .االستحقاقمن المصدر وال تخضع ألي ترتيبات قانونية أو اقتصادية و أنها ال تتضمن شروط أو حوافز تجعلها قابلة لالسترداد قبل تاريخ 
 

 التزامات أخرى -28
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

  463,117,165  337,137,011 عوائد مستحقة

  57,769,616  38,413,557 إيرادات مقدمة

  191,506,429  218,970,564 مصروفات مستحقة

  235,820,524  270,142,545 دائنون

  329,658,160  98,354,729 أرصدة دائنة متنوعة

  1,277,871,894  963,018,406 االجمـــــالى

 

 مخصصات أخرى -29
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 80,395,066  104,412,745 الرصيد ف  أول الفترة المالية

 (563,467)  95,171 فروق تقييم عمالت أجنبية

 33,273,771  37,050,002 المحمل على قائمة الدخل

 (8,692,625)  (5,348,760) المستخدم خالل الفترة المالية

 104,412,745  136,209,158 نهاية الفترة الماليةالرصيد في 

 
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 8,552,339  8,553,650 قضايا –مخصص مطالبات محتملة 

 39,154,627  53,681,392 مخصص مطالبات محتملة متنوعة

 17,576,098  17,576,098 ضرائب –مخصص مطالبات محتملة 

 39,129,681  56,398,018 مخصص اإللتزامات العرضية

 104,412,745  136,209,158 المالية الفترةالرصيد ف  نهاية 
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 رأس المال -30
 

 رأس المال المرخص به

 .مليون دوالر امريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى 500يبلغ رأس المال المرخص به 

 رأس المال المصدر والمدفوع

 342,801,588جنييه مصيري( موزعياً عليى عيدد  2,256,089,600دوالر أمريك  )المعادل لمبلغ  342,801,588بلغ رأس المال المصدر والمكتتب فيه والمدفوع مبلغ 
 .سهم القيمة األسمية للسهم واحد دوالر أمريك 

دوالر امريكي  و المعيادل  22,563,558و الخاص بزيادة راس المال المصدر و المدفوع بمبلغ   2018مارس  31بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتارخ 
 سهم.  22,563,558مليون جنيه مصري عن طريق اصدار اسهم مجانية بعدد  400لمبلغ 

 
 

 ةواألرباح المحتجز اإلحتياطيات -31
 

 اإلحتياطيات أ - 31
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 182,268,555  232,330,537 إحتياطى قانونى

 2,684,997  2,684,997 فروق ترجمة عمالت أجنبيةإحتياطى 

 144,721,792  (41,103,478) استثمارات مالية متاحة للبيع -القيمة العادلة إحتياطى 

 17,529,143  17,529,143 عامإحتياطى 

 8,143,329  8,143,329 خاص إحتياطى 

 13,130,944  15,376,375 المخاطر البنكية العام إحتياطى 

 8,083,220  9,702,375 إحتياطى رأسمالى

 IFRS 9* 200,607,250  200,607,250إحتياطى مخاطر معيار 

 577,169,230  445,270,528 الرصيد في نهاية الفترة المالية

 
من إجميال  المخياطر االئتمانيية المرجحية بيأوزان المخياطر وذليك مين صياف  اليربح بعيد الضيريبة عين عيام  %1بنسبة  IFRS 9* تم تكوين إحتياط  مخاطر معيار 

 وال يتم استخدامه إال بموافقة البنك المركزي. 2018يناير  28وذلك طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ  2017
 

 لى:وتتمثل الحركة على اإلحتياطيات فيما ي
 

 إحتياطى المخاطر البنكية العام 1/أ - 31
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 8,549,450  13,130,944 الرصيد ف  أول الفترة المالية

 5,497,244  2,245,431 محول من األرباح المحتجزة

 (915,750)  -- رد الى األرباح المحتجزة *

 13,130,944  15,376,375 الماليةالرصيد في نهاية الفترة 

 
حتيياطى إال بعيد حتياطى المخاطر البنكية العام لمقابلية المخياطر غيير المتوقعية وال ييتم التوزييع مين هيذا اإلإتقضى تعليمات البنك المركزى المصرى بتكوين 
 .الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى

 .ملكيته لمصرفناآلت حتياطى مخاطر بنكية  نتيجة بيع اصل إجنية مصرى من  915,750تم رد مبلغ   2017خالل عام *
 
 
 
 
 



 المجمعةالدورية  القوائم المالية

 
 2018 يونيو 30المالية المنتهية فى الفترة عن المجمعة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 48 - 
 

 

 تابع -واألرباح المحتجزة  اإلحتياطيات  - 31
 
 

 إحتياطى قانونى 2/أ - 31
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 142,118,437  182,268,555 الرصيد ف  أول الفترة المالية

 40,150,118  50,061,982 2017محول من أرباح عام 

 182,268,555  232,330,537 الرصيد في نهاية الفترة المالية

 
مين رأس  %100حتياطى غير قابل للتوزيع وذلك حتى يبلغ رصيده ما يعيادل إمن صافى أرباح السنة المالية لتغذية  %10وفقا للقوانين المحلية يتم احتجاز 

 المال.
 
 

 أستثمارات مالية متاحة للبيع -إحتياطى القيمة العادلة  3/أ - 31
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 (60,997,902)  144,721,792 الرصيد ف  أول الفترة المالية

 196,377,579  (183,691,796) (19أرباح التغير ف  القيمة العادلة )إيضاح خسائر / 

 9,545,082  (2,705,034) األرباح والخسائر المحولة الى قائمة الدخل نتيجة االستبعادصاف  

 (202,967)  571,560 فروق تقييم العمالت االجنبية

 144,721,792  (41,103,478) الرصيد في نهاية الفترة المالية

 
 إحتياطى خاص 4/أ - 31

 
وال يتم استخدامه إال بموافقة من البنك المركزى  2008ديسمبر  16المصرى الصادرة فى تم تكوين اإلحتياطى الخاص طبقا لتعليمات البنك المركزى 

 المصرى.
 

 األرباح المحتجزة ب - 31
 

 الحركة على االرباح المحتجزة
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 429,999,916  647,785,989 المالية الرصيد فى أول السنة

 518,222,545  275,320,761 أرباح السنة المالية 

 --  (400,000,000) محتجز تحت حساب زيادة رأس المال )اسهم مجانية(

 (40,869,673)  (50,879,217) حصة العاملين فى األرباح

 (14,000,000)  (18,484,654) مكافـأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (4,581,494)  (2,245,431) محول إلى إحتياطى مخاطر بنكية عام

 (40,150,118)  (50,061,982) اإلحتياطى القانونىمحول الى 

 (227,937)  (1,619,155) محول الى اإلحتياطيات االخرى

 IFRS 9 --  (200,607,250)المحول إلى إحتياطى مخاطر معيار 

 647,785,989  399,816,311 الرصيد في نهاية الفترة المالية
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  النقدية وما في حكمها -32
 

 اريخ االقتناءألغراض عرض قائمة التدفقات النقديةو تتضمن النقدية وما ف  حكمها األرصدة التالية الت  ال تتجاوز تواريخ استحقاقها ثالثة أشهر من ت
 

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

  7,068,097,231  8,828,031,081 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

  5,821,285,260  8,279,478,407 أرصدة لدى البنوك

  9,680,192,450  11,711,385,740 أذون خزانة

 (6,639,910,486)  (7,929,390,420) أرصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة اإلحتياطى

 (585,014,099)  (1,981,667,300) أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 (9,544,517,450)  (10,911,360,740) أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور

  5,800,132,906  7,996,476,768 النقدية وما في حكمها في اخر الفترة المالية

 

 التزامات عرضية وارتباطات -33
 

 ارتباطات رأسمالية أ - 33

جنييه  66,023,960مبليغ وقيدره  2018 يونييو 30بلغ إجمالى قيمــــة االرتباطــــات المتعلقـــة بتجهــيزات الفـــــروع وشراء اصيول ومعيدات وليم ييتم تنفييذها حتيى 
 مصري.

 
 ارتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت ب - 33

 تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن ضمانات وتسهيالت فيما يل :
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 321,041,000  1,045,354,000 إعتمادات مستنديه )استيراد وتصدير(

 1,480,614,000  1,619,994,000 خطابات ضمان

 1,801,655,000  2,665,348,000 االجمـــــالى
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 .محتفظ بها بغرض البيعغير متداولة وإلتزامات أصول  -34
 

 .2018مارس  31تاريخ ف  تتمثل فى كال من شركة إيجى جاز وشركة هامنز وشركة مصر أمريكا والتى يمتلك البنك حصص مسيطرة فى كال منها 
ري ويتمثل جنيه مص 45 000 000مبلغ  2018مارس  31بلـغ رصـيد مسدد تحت حساب بيع أصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع ف  وقد 

محصل بالكامل هذا ولم يتم نقل ملكية اإلستثمارات للمشترى  و هذا المبلغ فى إجمالى القيمة البيعية ألسهم شركة مصر لتعبئة الغازات )ايجى جاس(
 . حتى تاريخ القوائم المالية

 لتزامات المحتفظ بها بغرض البيع:يلى بيان باألصول واإلوفيما 

 
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

    األصول

 62,273,344  7,199,433 أصول ثابتة )بالصافى(

 4,561,479  3,817,760 المخزون

 403,384  4,978 العمالء وأوراق القبض

 2,526,435  635,274 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 9,442,298  54,462 نقدية لدى البنوك بالصندوق

 23,204,058  23,204,058 تحت التنفيذمشروعات 

 --  342,813 أصول ضريبية مؤجلة

 102,410,998  35,258,778 االجمـــــالى

    

    االلتزامات

 677,325  388,666 موردين وأوراق دفع

 15,105,675  12,152,543 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 909,896  816,260 مستحق ألطراف ذات عالقة

 5,525,111  -- إلتزامات ضريبية مؤجلة

 22,218,007  13,357,469 االجمـــــالى

 (1,274,232)  (257,609) الحصص غير المسيطرة

 20,943,775  13,099,860 الحصص غير المسيطرةاجمالى االلتزامات و

 81,467,223  22,158,918 الصافى

 
 األسس التى يتعامل بها مع الغير وتتمثل طبيعة تلك المعامالت وأرصدتها فى تاريخ المركز المالى فيما يلى:يتعامل البنك مع األطراف ذات العالقة على نفس 

 

 واإللتزامات العرضية والودائع والقروض والتسهيالت  -35
 

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 14,240  7,031 قروض وتسهيالت

 5,061  4,148 اإللتزامات العرضية
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 صناديق االستثمار -36
 

 صندوق استثمار البنك المصرى الخليجى

والئحتيه التنفيذيية و وتقيوم بيإدارة الصيندوق شيركة هييرمس إلدارة  1992لسينة  95الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس الميال رقيم 
وثيقية )قيمتهيا خمسية مالييين  50.000مليون جنيه مصيرى خصيص للبنيك  100وثائق استثمار هذا الصندوق مليون وثيقة يبلغ إجمالى قيمتها صناديق االستثمارو وقد بلغ عدد 

 .جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق

 .وثيقة 168906جنيه مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة ف  ذات التاريخ  98.318مبلغ  8201 يونيو 30وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة ف  
 

 صندوق ثراء للسيولة النقدية

والئحته التنفيذية و وتقيوم بيإدارة الصيندوق هيى شيركة بيرايم إلدارة  1992لسنة  95الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم 
وثيقية )قيمتهيا  713,359ملييون جنييه مصيرى خصيص للبنيك  375وثيقية يبليغ إجميالى قيمتهيا  34,944,491االستثمار و وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق صناديق 

 .سبعة ماليين وخمسمائة ألف جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق

 وثيقة. 474,734,5جنيه مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة ف  ذات التاريخ  2286.61مبلغ  8201 يونيو 30وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة ف  
 
 

 الموقف الضريبى -37

 
 : وال ضريبة االشخاص االعتباريةا

  :2007حتى عام  2005الفترة من عام 
 .تم الفحص وإنهاء النزاع الضريبى مع المأمورية لصالح البنك عن هذه الفترة

 :2009عام  حتى 2008الفترة من عام 
 .تم الفحص وإنهاء النزاع الضريبى باللجنة الداخلية بمركز كبار الممولين لصالح البنك عن هذه الفترة

 :2011حتى عام  2010الفترة من عام 
 .تم الفحص والربط الضريبى وقد تم سداد جزء من االلتزام الضريبى وسيتم إحالة البنود المتنازع عليها إلى لجنة الطعن

 :2012الفترة 
 .تم الفحص والذى اسفر عن عدم وجود أى إلتزام ضريبى على البنك

 :2014-2013الفترة عن السنوات 
 .تم الفحص وسداد جزء من االلتزام الضريبى

 :2017-2016-2015الفترة عن السنوات 
 .تم تقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية وال يترتب عنها أى إلتزامات ضريبية

 
 : ثانياً : ضريبة األجور والمرتبات وما في حكمها

 :2004الفترة من بدء النشاط وحتى عام 
 .تم الفحص وسداد الفروق الضريبية عن تلك الفترة

 :2006حتى عام  2005الفترة من عام 
 .تم الفحص فى ضوء أحكام القانون الجديد وأسفر عن عدم وجود أى فروق ضريبية

 :2012عام  وحتى 2007الفترة من عام 
 .تم الفحص وسداد المبالغ المستحقة وعدم وجود فروق ضريبية

 :2015وحتى عام  2013الفترة من عام 
 .تم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانون

 :2016عام 
 .القانونية التى أقرها القانونتم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد 

 :2017عام 
 تم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانون.

 
 أرقام المقارنة -38
 

 عرض المستخدم فى الفترة الحالية.تم اعادة تبويب أرقام المقارنة لتتوافق مع التغيرات فى ال


