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 2018 ويوني 30المالية المنتهية فى  الفترةعن  المستقلة الدورية قائمة التدفقات النقدية

 

  
 1/1/2018الفترة من  

 30/6/2018حتى 
 1/1/2017الفترة من  

 30/6/2017حتى 
 جنيه مصري  جنيه مصري   

      التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 444,423,758  481,853,150   ضرائب الدخلقبل رباح األ
      

      تعديالت لتسوية صافى األرااح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 25,395,111  40,035,137  (24-22) إهالك واستهالك

 219,781,048  73,275,932  (12) تسهيالت للعمالءالقروض والاضمحالل  عبء
 32,044,925  37,050,001  (11) األخرى عبء المخصصات

 (2,800,000)  (5,348,760)  (29) )المستخدم من( المخصصات األخرى
 215,482  95,171  (29) صصات االخرى بالعمالت األجنبيةفروق إعادة تقييم المخ

 (1,351,067)  --   بيع اصول ثابتة (ارباح)
 (3,531,560)  (142,672)  (8) توزيعات أرباح

 (36,482,385)  (11,202,631)  (19) استهالك عالوة / خصم اإلصدار
 14,700,000  --   اضمحالل أصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع

 55,450,127  (126,513,808)  (19) فروق تقييم عملة لالستثمارات المالية بخالف اصول مالية بغرض المتاجرة
 (8,470,888)  (6,411,920)  (19) إستثمارات مالية متاحة للبيعأرباح بيع 

 739,374,551  482,689,600   من أنشطة التشغيل لناتجةأرااح التشغيل قال التغيرات فى األصول وااللتزامات ا

      وااللتزامات فى األصول )الزيادة(/النقصصافى 
 (2,310,124,519)  (2,686,133,134)   ارصدة ودائع لدى البنوك

 (5,242,140,321)  (1,366,843,290)    أذون خزانة 
 (667,082,410)  (102,882,786)   أصول أخرى

 (4,936,815,937)  (1,824,455,228)   قروض وتسهيالت و مرابحات للعمالء 
 482,471,479  (1,611,407,216)   ارصده مستحقة للبنوك

 9,814,203,549  9,597,657,139   ودائع العمالء
 (6,464,407)  (311,700,989)   التزامات أخرى

 (2,126,578,015)  2,176,924,096  (1) الناتجة من )المستخدمة فى( أنشطة التشغيل صافى التدفقات النقدية

 
 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 
 

 
 

 

 (185,910,344)  (171,350,082)   الفروعمدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز 
 1,351,067  --   متحصالت من بيع اصول ثابتة

 (10,556,668)  (2,532,258)  (22) مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة
 --  10,424,645   مقبوضات من بيع استثمارات في شركات شقيقة

 895,030,993  641,020,063   المتاجرةمتحصالت من بيع استثمارات مالية بخالف اصول مالية بغرض 
 (929,972,273)  (746,910,767)   مشتريات أستثمارات مالية بخالف اصول مالية بغرض المتاجرة

 3,531,560  142,672  (8) توزيعات أرباح محصلة
 --  (32,729,833)  (21) نظام االثأبة و التحفيز

 (226,525,665)  (301,935,560)  (2) أنشطة االستثمارصافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( 

 
 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 
 

 
 

 

 (180,000)  388,959,000   قروض طويلة األجل / الودائع المساندةالتغير فى ال
 (54,150,118)  (67,518,164)   توزيعات االرباح المدفوعة

 (54,330,118)  321,440,836  (3) )المستخدمة فى( أنشطة التمويل الناتجة من صافى التدفقات النقدية

 
 صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة المالية

(1+2+3) 
 

2,196,429,372 
 

(2,407,433,798) 

 9,545,264,606  5,800,047,396   رصيد النقدية وما فى حكمها فى اول الفترة المالية

 7,137,830,808  7,996,476,768   فى حكمها فى آخر الفترة الماليةرصيد النقدية وما 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدورية المستقلة القوائم المالية

- 5 - 
 

 

 

 

 (33وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى )إيضاح 

 2,761,117,051  8,828,031,081   نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

 9,046,472,151  8,279,478,407   أرصدة لدى البنوك

 10,015,324,050  11,711,385,740   أذون خزانة

 (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

 7,137,830,808  7,996,476,768   النقدية وما في حكمها في أخر الفترة المالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.وتقرأ معهاالمستقلة الدورية ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية 39الى ) )1 (من اإليضاحات المرفقة -
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 2018 ويوني 30المالية المنتهية فى  الفترةعن  المستقلة الدورية الملكية قائمة التغير فى حقوق

 

 
 محتجز تحت حساب المدفوع رأس المال إيضاح

 س المالأزيادة ر
 اإلجمالي األرااح المحتجزة االثااة والتحفيز اإلحتياطيات

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

        2017 ويوني 30

 2,313,944,270 620,929,176 -- 125,882,737 287,189,039 1,279,943,318  1/1/2017الرصيد فى 

 -- -- -- -- (287,189,039) 287,189,039  )اكتتاب نقدى( زيادة راس المال

 -- (219,427,999) -- -- -- 219,427,999  (اسهم مجانية محتجز تحت حساب زيادة رأس المال )

 (40,150,118) (40,150,118) -- -- -- --  حصة العاملين 2016توزيعات ارباح عام 

 (14,000,000) (14,000,000) -- -- -- --  اإلدارةمكافأة اعضاء مجلس 

 -- (40,150,118) -- 40,150,118 -- --  حتياطى قانونىإالمحول الى 

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

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

 -- (5,497,244) -- 5,497,244 -- --  المحول إلى إحتياطى المخاطر البنكية من األرباح المحتجزة

 -- 915,750 -- (915,750) -- --  المحتجزةالمحول من احتياطى المخاطر البنكية الى االرباح 

 260,600,114 260,600,114 -- -- -- --  المالية الفترةصافى أرباح 

 2,615,398,167 562,991,624 -- 265,846,187 -- 1,786,560,356  30/6/2017الرصيد فى 

        2018 يونيو 30

 3,437,830,758 602,404,080 2,167,848 577,169,230 469,529,244 1,786,560,356  1/1/2018الرصيد فى 

 -- -- -- -- (469,529,244) 469,529,244  س المال أالمحول الى زيادة ر

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

 (50,061,982) (50,061,982) -- -- -- --  حصة العاملين 2017توزيعات أرباح عام 

 (17,456,182) (17,456,182) -- -- -- --  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

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

 (185,825,270) -- -- (185,825,270) -- -- (32) 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 -- --  من األرباح المحتجزةرأس مالى المحول إلى إحتياطى 

 (6,018,311) -- (6,018,311) -- -- -- (21) نظام االثابة والتحفيز احتياطى 

 3,760,140 -- 3,760,140 -- -- -- (21) االثابة والتحفيزنظام 

 283,681,199 283,681,199 -- -- -- --  المالية الفترةصافى أرباح 

 3,465,910,352 364,640,547 (90,323) 445,270,528 400,000,000 2,256,089,600  30/6/2018الرصيد فى 

 
.وتقرأ معهاالمستقلة  الدورية ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية39الى ) )1 (من المرفقةإليضاحات ا -
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 معلومات عامة -1
 

و تعديالتىه  و الىذي حىل  1974( لسىنة 43طبقىا ألحكىام قىانون االسىتثمار رقىم ) 1981أكتىوبر  14فىى  296تأسس البنك شركة مساهمة مصرية بموجب القرار الوزارى رقم 
و الخىىاص بأصىىدار ضىىمانات و حىىوافز االسىىتثمار  والئحتىىه التنفيذيىىة فىىي  1997( لسىىنة 8و الىىذي الغىىي العمىىل بالقىىانون رقىىم ) 1989( لسىىنة 230االسىىتثمار رقىىم )محلىىه قىىانون 

 .جمهورية مصر العربية والبنك مدرج في البورصة المصرية
 

شىارع احمىد نسىيم واالورمىان  8/10 واالستثمار فىي جمهوريىة مصىر العربيىة مىن خىالل مركىزه الرئيسىىيقدم البنك المصرى الخليجى خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية 
 .القوائم المالية الدوريةظفاً في تاريخ مو 1776واربعون فرعاً ويوظف  تسعةبمحافظة الجيزة وعدد  بالزا

 
 .2018 يوليو 24 فىوقد اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية المستقلة 

 
 

 السياسات المحاساية ملخص -2
 

 : إذا تم اإلفصاح عن غير ذلكفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية. وقد تم إتباع هذه السياسات بثبات لكل السنوات المعروضة إال
 

 أسس إعداد القوائم المالية المستقلة أ - 2

وتعىديالتها ووفقىاً لتعليمىات البنىك المركىزي المصىري المعتمىدة مىن  2006وفقىاً لمعىايير المحاسىبة المصىرية الصىادرة خىالل عىام  الدوريىة يتم إعداد هذه القوائم المالية
بغىرض  المتفقىة مىع المعىايير المشىار إليهىا و وعلىى أسىاس التكلفىة التاريخيىة معدلىة بمعىادة تقيىيم األصىول واأللتزامىات الماليىة 2008ديسمبر  16مجلس إدارته بتاريخ 

الخسىائر واألسىتثمارات الماليىة المتاحىة للبيىع وجميىع عقىود المشىتقات لقيمىة العادلىة مىن خىالل األربىاح والمتاجرةو واألصول واأللتزامىات الماليىة المبوبىة عنىد نشىأتها با
 المالية.

 ك وشىركاته التابعىة طبقًىا لمعىاييرالقىوائم الماليىة المجمعىة للبنى وأعد البنىك أيًضىا وقد تم إعداد هذه القوائم المالية المستقلة للبنك طبقًا ألحكام القوانين المحلية ذات الصلةو
مىن  تجميعًا كليًا في القوائم الماليىة المجمعىة وهىى الشىركات التىي للبنىك فيهىاو بصىورة مباشىرة وغيىر مباشىرةو أكثىر المحاسبة المصريةو وقد تم تجميع الشركات التابعة

بصرف النظىر عىن نوعيىة النشىاطو ويمكىن الحصىول علىى القىوائم  القدرة على السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعةنصف حقوق التصويت أو لديه 
ناقًصىا خسىائر  تكلفىةعرض االستثمارات في شركات تابعة وشىقيقة فىي القىوائم الماليىة المسىتقلة للبنىك ومعالجتهىا محاسىبيًا بال المالية المجمعة للبنك من إدارة البنك. ويتم

حتىى يمكىن الحصىول علىى معلومىات  2018يونيىو  30الماليىة المنتهيىة فىي لفتىرةاتقرأ القوائم المالية المستقلة للبنك مع قوائمه المالية المجمعىةو كمىا فىي . واالضمحالل
 .نقدية والتغيرات في حقوق ملكيتهال كاملة عن المركز المالي للبنك وعن نتائج أعماله وتدفقاته

 
 الشركات التااعة و الشقيقة ب - 2

 الشركات التااعة 1/ب - 2

( التي يمتلك البنىك بطريىق مباشىر أو غيىر مباشىر Special Purpose Entities / SPEsهي الشركات )بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة 
نصىف حقىوق التصىويت. ويؤخىذ فىي االعتبىار وجىود وتىأثير القدرة على التحكم فىي سياسىتها الماليىة والتشىغيلية و وعىادة يكىون للبنىك حصىة ملكيىة تزيىد عىن 

 ة.حقوق التصويت المستقبلية التي ممكن ممارستها أو تحويلها في الوقت الحالي عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة على السيطرة على الشرك

 الشركات الشقيقة 2/ب - 2

مباشر نفوذاً مؤثراً عليها ولكن ال يصل الى حىد السىيطرة و وعىادة يكىون للبنىك حصىة الشركات الشقيقة هي المنشآت التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير 
 .من حقوق التصويت %50الى  %20ملكية من 

ول العادلىة أو المقابىل الىذى قدمىه البنىك مىن أصى يتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات اقتناء البنك للشركاتو ويىتم قيىاس تكلفىة االقتنىاء بالقيمىة
/أو التزامات يقبلها نيابىة عىن الشىركة المقتنىاة و وذلىك فىى تىاريخ التبىادل مضىافًا إليهىا و مصدرة و/أو التزامات تكبدها البنك  للشراء و/أو أدوات حقوق ملكية
 تىاريخ القابلىة للتحديىد وذلىك بقيمتهىا العادلىة فىيو ويتم قياس صافى األصول بما فى ذلك االلتزامىات المحتملىة المقتنىاة االقتناء اية تكاليف تعزى مباشرة لعملية

فىي ذلىك الصىافي شىهرة وإذا قلىت تكلفىة  البنىك االقتناءو بغض النظر عن وجود أية حقوق لألقلية وتعتبىر الزيىادة فىي تكلفىة االقتنىاء عىن القيمىة العادلىة لحصىة
 في قائمة الدخل ضمن بند ايرادات )مصروفات( تشغيل أخرى. مباشرة االقتناء عن القيمة العادلة للصافي المشار إليهو يتم تسجيل الفرق

المسىتقلة للبنىك بطريقىة التكلفىة وفقىاً لهىذه الطريقىة و تثبىت االسىتثمارات بتكلفىة االقتنىاء  الدوريىة يتم المحاسبة عن الشركات التابعة والشقيقة في القوائم الماليىة
قيمة و وتثبت توزيعات األرباح في قائمة الدخل عند اعتماد توزيع هذه األرباح وثبوت حىق البنىك متضمنة أية شهرة ويخصم منها أية خسائر اضمحالل في ال

 في تحصيلها.
 

 التقارير القطاعية ج - 2

والقطىاع شىطة أخىرى قطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطه بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أن
فىى بيئىة إقتصىادية الجغرافى يرتبط بتقديم منتجات أو خىدمات داخىل بيئىة إقتصىادية واحىدة تتسىم بمخىاطر ومنىافع تخصىها عىن تلىك المرتبطىة بقطاعىات جغرافيىة تعمىل 

 .مختلفة
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 ترجمة العمالت األجناية د - 2

 عملة التعامل والعرض 1/د - 2

 المستقلة بالجنية المصري وهو عملة التعامل و العرض للبنك. الدورية تم عرض القوائم المالية

 األجنايةالمعامالت واالرصدة االعمالت  2/د - 2

وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل الفتىرة الماليىة علىى أسىاس متوسىط أسىعار الصىرف السىارية فىى ذات شىهر  مصريتمسك حسابات البنك بالجنيه ال
علىى أسىىاس أسىىعار الصىىرف  تنفيىذ المعاملىىة ويىىتم إعىادة تقيىىيم أرصىىدة األصىول واإللتزامىىات ذات الطبيعىىة النقديىىة بىالعمالت األخىىرى فىىى نهايىة الفتىىرة الماليىىة

 .السارية فى ذلك التاريخ
 :ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية

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

 .إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود -

وات ديىن( مىا بىين فىروق يتم تحليل التغيرات فى القيمة العادلة لألدوات الماليىة ذات الطبيعىة النقديىة بىالعمالت األجنبيىة  المصىنفة إسىتثمارات متاحىة للبيىع )أد
ألداة وفروق نتجت عن تغيير أسعار الصرف السىارية وفىروق نتجىت عىن تغييىر القيمىة العادلىة لىألداة و ويىتم لالتكلفة المستهلكة  تقييم نتجت عن التغيرات فى

سىعار لمتعلقة بتغييىر أاإلعتراف فى قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغييرات فى التكلفة المستهلكة ضمن عائد القروض واإليرادات المشابهة وبالفروق ا
ادلىىة / الصىىرف فىىى بنىىد إيىىرادات )مصىىروفات( تشىىغيل أخىىرىو ويىىتم اإلعتىىراف ضىىمن حقىىوق الملكيىىة بفىىروق التغييىىر فىىى القيمىىة العادلىىة )إحتيىىاطى القيمىىة الع

 إستثمارات مالية متاحة للبيع(.

القيمىة العادلىة مثىل أدوات حقىوق الملكيىة المحىتفظ بهىا بالقيمىة  تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر الناتجة عن تغير
ع ضىمن إحتيىاطى العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم اإلعتراف بفىروق التقيىيم الناتجىة عىن أدوات حقىوق الملكيىة المصىنفة إسىتثمارات ماليىة متاحىة للبيى

 القيمة العادلة فى حقوق الملكية.
  

 األصول المالية ه - 2

و وقروض ومديونياتو واستثمارات مالية محىتفظ بهىا حتىى تىاريخ االسىتحقاقو بغرض المتاجرةيقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية: أصول مالية 
 واستثمارات مالية متاحة للبيع و وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف استثماراتها عند االعتراف األولي.

 
 رض المتاجرةاغاألصول المالية  1/ه - 2

 .تشمل هذه المجموعة أصول مالية بغرض المتاجرة

نىت تمثىل جىزءاً مىن يتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمل قيمتها بصفة أساسىية بغىرض بيعهىا فىى األجىل القصىير أو إذا كا
 .على معامالت فعلية حديثة تشير إلى الحصول على أرباح فى األجل القصيرمحفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً وكان هناك دليل 

ربىاح أو الخسىائر أو إلىى في جميع األحوال ال يقوم البنك بمعادة تبويب أى أداة ماليىة نقىالً إلىى مجموعىة األدوات الماليىة المقيمىة بالقيمىة العادلىة مىن خىالل األ
 مجموعة األصول المالية بغرض المتاجرة.

 القروض والمديونيات 2/ه - 2

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

ا عنىد األصول التي ينوى البنك بيعها فوراً أو في مدى زمنىي قصىيرو يىتم تبويبهىا فىي هىذه الحالىة ضىمن األصىول بغىرض المتىاجرةو أو التىي تىم تبويبهى -
 .مة العادلة من خالل األرباح والخسائرنشأتها بالقي

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

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

 حتى تاريخ االستحقاق االستثمارات المالية المحتفظ اها 3/ه - 2

حقاق محىدد ولىدى تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصىوالً ماليىة غيىر مشىتقة ذات مبلىغ سىداد محىدد أو قابىل للتحديىد وتىاريخ إسىت
على أنها متاحة للبيع إذا باع البنك مبلغ هىام مىن األصىول إدارة البنك النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها و ويتم إعادة تبويب كل المجموعة 

 المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بمستثناء حاالت الضرورة.
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 تااع - األصول المالية ه - 2

 االستثمارات المالية المتاحة للايع 4/ه - 2

المتاحة للبيع أصوالً مالية غير مشتقة تكون هناك النية لالحتفاظ بها لمدة غير محددة وقد يىتم بيعهىا اسىتجابة للحاجىة إلىى السىيولة أو تمثل اإلستثمارات المالية 
 .التغيرات فى أسعار العائد أو الصرف أو األسهم

  ويتاع ما يلى االنساة لألصول المالية

المعتادة لألصىول الماليىة فىى تىاريخ المتىاجرة وهىو التىاريخ الىذى يلتىزم فيىه البنىك بشىراء أو بيىع األصىل وذلىك يتم اإلعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة 
ارات الماليىة المتاحىة بالنسبة لألصول المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واالستثمارات الماليىة المحىتفظ بهىا حتىى تىاريخ االسىتحقاق واالسىتثم

 .للبيع

ظىم المخىاطر استبعاد األصول المالية عندما تنتهى فترة سريان الحق التعاقدى فى الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالى أو عنىدما يحىول البنىك معيتم 
 .لتعاقديةوالمنافع المرتبطة بالملكية إلى طرف أخر ويتم استبعاد اإللتزامات عندما تنتهى إما بالتخلص منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها ا

ربىاح والخسىائر وبالتكلفىة يتم القياس الحقاً بالقيمىة العادلىة لكىل مىن اإلسىتثمارات الماليىة المتاحىة للبيىع واألصىول الماليىة المبوبىة بالقيمىة العادلىة مىن خىالل األ
 .المستهلكة لإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

سائر الناتجة عن التغيرات فى القيمة العادلة لألصول المالية المبوبة بالقيمىة العادلىة مىن خىالل األربىاح والخسىائر يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخ
لىة لإلسىتثمارات الماليىة وذلك فى الفترة التى تحدث فيها بينما يتم اإلعتراف مباشرة فى حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيمىة العاد

ى سىبق اإلعتىراف لمتاحة للبيع وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو إضمحالل قيمته عندها يىتم اإلعتىراف فىى قائمىة الىدخل باألربىاح والخسىائر المتراكمىة التىا
 .بها ضمن حقوق الملكية

جنبيىة الخاصىة باألصىول ذات الطبيعىة النقديىة المبوبىة يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسىائر العمىالت األ
الحىق للبنىك فىى  متاحة للبيع و وكىذلك يىتم اإلعتىراف فىى قائمىة الىدخل بتوزيعىات األربىاح الناتجىة عىن أدوات حقىوق الملكيىة المبوبىة متاحىة للبيىع عنىدما ينشىأ

 تحصيلها.

إذا لىم تكىن هنىاك سىوق نشىطة   Bid Priceأسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الجــاريــىـةيتم تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات المعلن عن أسعارها فى 
مالت محايىدة حديثىة أو لألصل المالى أو لم تتوافر أسعار الطلب الجارية و فيحدد البنك القيمة العادلة بمستخدام أحد أساليب التقييم ويتضىمن ذلىك اسىتخدام معىا

ة و أو نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم األخرى شائعة االستخدام من قبل المتعىاملين بالسىوق وإذا لىم يىتمكن البنىك مىن تحليل التدفقات النقدية المخصوم
 .تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع و يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أى إضمحالل فى القيمة

المىديونيات ) السىندات أو  –األصل المالى المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع الذى يسرى عليىه تعريىف القىروض يقوم البنك بمعادة تبويب 
 وذلىك عنىدما تتىوافر لىدى البنىك –القروض( نقالً عن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع إلى مجموعة األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

ة فىى تىىاريخ إعىىادة النيىة والقىىدرة علىى اإلحتفىىاظ بهىىذه األصىول الماليىىة خىالل المسىىتقبل المنظىىور أو حتىى تىىاريخ االسىىتحقاق وتىتم إعىىادة التبويىب بالقيمىىة العادلىى
 :النحو التالىالتبويبو ويتم معالجة أية أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التى تم اإلعتراف بها سابقاً ضمن حقوق الملكية وذلك على 

لمحىتفظ بىه حتىى فى حالة األصل المالى المعاد تبويبه الذى له تاريخ إستحقاق ثابت يتم استهالك األرباح والخسائر على مدار العمر المتبقىى لإلسىتثمار ا -
على أسىاس تىاريخ االسىتحقاق علىى مىدار تاريخ االستحقاق بطريقة العائد الفعلى ويتم استهالك أى فرق بين القيمة على أساس التكلفة المستهلكة والقيمة 

و خسىائر سىبق العمر المتبقى لألصل المالى بمستخدام طريقة العائد الفعلى و وفى حالة إضمحالل قيمة األصىل المىالى الحقىاً يىتم اإلعتىراف بأيىة أربىاح أ
 .اإلعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى األرباح والخسائر

يس له تاريخ إستحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر ضمن حقوق الملكية حتى بيىع األصىل أو التصىرف فيىه و عندئىذ يىتم فى حالة األصل المالى الذى ل -
مباشىرة اإلعتراف بها فى األرباح والخسائر.وفى حالة إضىمحالل قيمىة األصىل المىالى الحقىاً يىتم اإلعتىراف بأيىة أربىاح أو خسىائر سىبق اإلعتىراف بهىا 

 .األرباح والخسائر ضمن حقوق الملكية فى

التىدفقات النقديىىة  إذا قىام البنىك بتعىديل تقديراتىه للمىىدفوعات أو المقبوضىات فيىتم تسىوية القيمىىة الدفتريىة لألصىل المىالي )أو مجموعىة األصىىول الماليىة( لىتعكس
دفقات النقديىة المسىتقبلية المقىدرة بسىعر العائىد الفعلىي لىألداة الفعلية والتقديرات المعدلة على أن يتم إعادة حساب القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للتى

 .المالية يتم االعتراف بالتسوية كميراد أو مصروف في األرباح والخسائر

ديىة المسىتقبلية النق في جميع األحوال إذا قام البنك بمعادة تبويب أصل مالي طبقاً لما هىو مشىار إليىه وقىام البنىك فىي تىاريخ الحىق بزيىادة تقديراتىه للمتحصىالت
ريخ التغيىر فىي التقىدير نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من هذه المتحصالت النقدية و يتم االعتراف بتأثير هذه الزيادة كتسوية لسعر العائىد الفعلىي وذلىك مىن تىا

 .وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل في تاريخ التغير في التقدير
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 المقاصة اين األدوات المالية و - 2

انىت هنىاك النيىة إلجىراء التسىوية يتم إجراء المقاصة بين األصول واإللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانونى قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعتىرف بهىا وك
 ة اإللتزام فى آن واحد.على أساس صافى المبالغ و أو الستالم األصل وتسوي

 
التزام بمعادة الشراء على أساس الصافى بالميزانية ضمن بند أذون  وتعرض بنود اتفاقيات شراء أذون خزانة مع التزام بمعادة البيع واتفاقيات بيع أذون خزانة مع

 .الخزانة وأوراق حكومية أخرى
0 
 إيرادات ومصروفات العائد ز - 2

ضمن بند "عائىد القىروض واإليىرادات المشىابهة" أو "تكلفىة الودائىع والتكىاليف المشىابهة" بىميرادات ومصىروفات العائىد باسىتخدام طريقىة يتم االعتراف في قائمة الدخل 
 .خالل األرباح والخسائر العادلة من العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي تُحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة

األداة المتعلقىة بهىا. ومعىدل  وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة الُمستهلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد أو مصاريف العائد على مىدار عمىر
ادها أو تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة الماليىةو أو فتىرة زمنيىة أقىل إذا كىان ذلىك العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سد

لنقديىة باألخىذ فىي االعتبىار جميىع مناسباً وذلك للوصول بدقة إلى القيمة الدفترية ألصل أو التزام مالي. وعند حسىاب معىدل العائىد الفعلىي و يقىوم البنىك بتقىدير التىدفقات ا
أو  اليىة )مثىل خيىارات السىداد المبكىر( ولكىن ال يؤخىذ فىي االعتبىار خسىائر االئتمىان المسىتقبليةو وتتضىمن طريقىة الحسىاب كافىة األتعىاب المدفوعىةشروط عقد األداة الم

وض أو المىديونيات قىرالمقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معىدل العائىد الفعلىي و كمىا تتضىمن تكلفىة المعاملىة أيىة عىالوات أو خصىومات.وعند تصىنيف ال
يىة و ويىتم االعتىراف بهىا بأنها غير منتظمة أومضمحلة بحسب الحالة ال يتم االعتراف بىميرادات العائىد الخىاص بهىا ويىتم قيىدها فىي سىجالت هامشىية خىارج القىوائم المال

 :ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدي وذلك وفقاً لما يلى

 .مل المتأخـرات بالنسبة للقروض االستهالكية والعقارية لإلسكان الشخصى والقروض الصغيرة لالنشطة االقتصاديةعندما يتم تحصيلهـا وذلك بعد إسترداد كا -

مىن  %25لحىين سىداد بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يُتبع األساس النقدى أيضاً حيث يُعلى العائد المحسوب الحقاً وفقاً لشروط عقد الجدولة على القىرض  -
عائىد علىى ة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفى حالة استمرار العميل فى االنتظام يتم إدراج العائد المحسىوب علىى رصىيد القىرض القىائم بىاإليرادات )الأقساط الجدول

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

والت المتعلقىة يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عىن خدمىة قىرض أو تسىهيل ضىمن اإليىرادات عنىد تأديىة الخدمىة ويىتم إيقىاف االعتىراف بىميرادات األتعىاب والعمى -
مشىية خىارج القىوائم الماليىة و ويىتم االعتىراف بهىا ضىمن اإليىرادات وفقىاً بالقروض أو المىديونيات غيىر المنتظمىة أو المضىمحلة و حيىث يىتم قيىدها فىي سىجالت ها

يىتم معالجتهىا باعتبارهىا لألساس النقدي عندما يتم االعتىراف بىميرادات العائىد بالنسىبة لألتعىاب التىي تمثىل جىزءاً مكمىالً للعائىد الفعلىي لألصىل المىالي بصىفة عامىة 
 .تعديالً لمعدل العائد الفعلي

هىا أتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه القروض وذلك على اعتبارأن أتعىاب االرتبىاط التىي يحصىل علييتم تأجيل  -
انتهاء فتىرة االرتبىاط دون  الةالبنك تعتبر تعويضاً عن التدخل المستمر القتناء األداة المالية و ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلي على القرضو وفي ح

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

المشىتركة تعىاب تىرويج القىروض ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليىراد عنىد االعتىراف األولىي ويىتم االعتىراف بأ
المتىاح للمشىاركين  ضمن اإليىرادات عنىد اسىتكمال عمليىة التىرويج وعىدم احتفىاظ البنىك بأيىة جىزء مىن القىرض أو كىان البنىك يحىتفظ بجىزء لىه ذات معىدل العائىد الفعلىي

 .اآلخرين

مثىل ترتيىب شىراء أسىهم أو  –عاملىة لصىالح طىرف أخىر ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعمىوالت الناتجىة عىن التفىاوض أو المشىاركة فىي التفىاوض علىى م
وذلك عند استكمال المعاملة المعنية  ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلداريىة والخىدمات األخىرى عىادة علىى أسىاس  –أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت 

عاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فتىرات طويلىة مىن الىزمن علىى مىدار التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة. ويتم االعتراف بأت
 الفترة التى يتم أداء الخدمة فيها.

 
 إيرادات توزيعات األرااح ط - 2

 يتم االعتراف فى قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق فى تحصيلها.
 
 اتفاقيات الايع وإعادة الشراء ي - 2

أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخىرى بالميزانيىة ويىتم عىرض من  ةمخصوماألدوات المالية المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول  يتم عرض
أرصىدة أذون الخزانىىة وأوراق حكوميىىة أخىرى بالميزانيىىة. ويىتم االعتىىراف بىىالفرق بىين سىىعر البيىع وسىىعر إعىىادة  علىىى اً مضىافااللتىزام )اتفاقيىىات الشىراء وإعىىادة البيىىع( 

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

 األصول المالية المثاتة االتكلفة المستهلكة 1/ك - 2

ويُعىد األصىل  يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد األصول المالية أو مجموعة من األصىول الماليىة.
عنىدما يكىون هنىاك دليىل موضىوعي علىى االضىمحالل نتيجىة لحىدث أو المالي أو المجموعة من األصول المالية مضمحلة ويىتم تحمىل خسىائر االضىمحالل و 

وكىان حىدث الخسىارة يىؤثر علىى التىدفقات النقديىة المسىتقبلية "( Loss Event" أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي لألصل )حدث الخسىارة
 .د عليهالألصل المالي أو لمجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بدرجة يعتم

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

 صعوبات مالية كبيره تواجه المقترض أو المدين. 

 مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد. 

 منوح لهتوقع إفالس المقترض أو دخول في دعوى تصفية أو إعادة هيكل التمويل الم. 

 تدهور الوضع التنافسي للمقترض. 

  فىي الظىروف قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصىعوبات الماليىة للمقتىرض بمنحىه امتيىازات  أو تنىازالت قىد ال يوافىق البنىك علىى منحهىا
 .العادية

 اضمحالل قيمة الضمان. 

 تدهور الحالة االئتمانية. 

ائر اضىمحالل مجموعىة مىن األصىول الماليىة وجىود بيانىات واضىحة تشىير إلىى انخفىاض يمكىن قياسىه فىى التىدفقات النقديىة ومن األدلة الموضوعية علىى خسى
لىك زيىادة عىدد المستقبلية المتوقعة من هذه المجموعة منذ االعتراف األولى على الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا االنخفاض لكىل أصىل علىى حىدة و ومثىال ذ

 .السداد بالنسبة ألحـد المنتجـات المصرفية حاالت اإلخفاق فى

 .نى عشر شهراً ويقـوم البنك بتقدير الفترة ما بين وقـوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظـة محددة وتتراوح هذه الفترة بصفة عامة بيـن ثالثة إلى أث

لكىل أصىل مىالي علىى حىده إذا كىان ذو أهميىـة منفىرداً و  ويىتم التقىدير علىى كـما يقوم البنك أوال بتقديـر ما إذا كان هناك دليىل موضوعىـي علىى االضمحىـالل 
 : مستوى إجـمالـي أو فردى لألصول المالية التي لـيس لها أهمية منفردةو وفى هذا المـجال يُراعـى ما يلي

ن هامىاً بذاتىىـه أم الو عنىدها يتىـم إضافىـة هىىذا إذا حىدد البنىـك أنىه ال يوجىـد دليىىل موضىوعي علىى اضمحىـالل أصىىل مىالي تىم دراستىـه منفىىرداً و سىواء كىا -
 تاريخية.األصل مع األصول المالية التي لهـا خـصائص خـطر ائتمـاني مشابهـة ثم يتم تقييمـها معاً لتقدير االضمحالل وفقاً لمعدالت اإلخفاق ال

رداً لتقىدير االضىمحالل و وإذا نىتج عىن الدراسىة وجىود إذا حدد البنىك أنىه يوجىد دليىل موضىوعي علىى اضىمحالل أصىل مىالي و عنىدها يىتم دراسىته منفى -
 .خسائر اضمحالل و ال يتم ضم األصل الى المجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل لها على أساس مجمع

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

االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المسىتقبلية المتوقعىة و وال يىدخل فىي ذلىك ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر 
دفتريىة يض القيمىـة الخسائر االئتمـان المسىتقبلية التىـي لىـم يتىـم تحىـملها بعىـد و مخصىومة باستىـخدام معىـدل العائىـد الفىـعلي األصىلي لألصىل المىالي. ويىتم تخفى

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

يىاس أيىة خسىائر وإذا كان القرض أو االستثمـار المحتفـظ به حتى تاريخ االستحقىـاق يحمىـل معىدل عائىد متغيـىـر و عندهىـا يىـكون سعىـر الخىـصم المىـستخدم لق
سىائر ل هو معدل العائد الفعـلي وفقاً للعقـد عند تحديد وجود دليل موضوعي على اضمحالل األصىل. ولألغىراض العمليىة و قىد يقىوم البنىك بقيىاس خاضمحـال

يمىىة الحاليىىـة قاضىىمحالل القيمىىة علىىى أسىىاس القيمىىة العادلىىة لىىألداة باسىىتخدام أسىىعار سىىوق معلنىىة و وبالنسىىبة لألصىىول المالىىـية المضىىمونة و يراعىىـى إضافىىـة ال
 .ف المتعلقة بذلكللتدفقـات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل المالي و وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمان بعد خصم المصاري

الخطىـر االئتمىـاني و أي عىـلى  وألغراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمالي و يتم تجميع األصول المالية فىي مجموعىات متشىابهة مىن ناحيىة خصىائص
العوامىىل أسىىـاس عمليىىـة التصىىـنيف التىىـي يجريهىىا البنىىك أخىىذاً فىىي االعتبىىار نىىوع األصىىل والصىىناعة والموقىىـع الجغرافىىي ونىىوع الضىىمان وموقىىف المتىىأخرات و

ألصىول لكونهىا مؤشىراً لقىدرة المدينيىـن علىى دفىع األخرى ذات الصلة. وتىرتبط تلىك الخصىائص بتقىدير التىدفقات النقديىة المستقبـليىـة للمجمـوعىـات مىن تلىك ا
 .المبالغ المستحقـة وفقـاً للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة

للمـجموعىـة عىـلى  وعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول الماليىة علىى أسىاس معىدالت اإلخفىـاق التاريخيىة و يىتم تقىدير التدفقىـات النقديىـة المستقبـليىـة
البنىك  دفقات النقـدية الـتعاقدية لألصول في البنك ومقـدار الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر االئتمان المشابهة لألصىول التىي يحوزهىاأساس الت

 .ويتم تعديل مقدار الخسائر التاريـخيـة عـلى أسـاس البيانات

فترة الـتي تم خاللها تحديد مـقىـدار الخسىائر التاريخىـية وكىذلك إللغىاء آثىار األحىوال التىي المعلنة الحالية بحيث تعكس أثر األحوال الحالية التي لم تتوافر في ال
 ً  .كانت موجودة في الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حاليا

الموثوق بهىا ذات العالقىة مىن فىـترة ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة من األصول المالية مع التغيرات في البيانات 
احتمىـاالت  الى أخـرى و مثال لىذلك التغيىـرات فىـي معىـدالت البطالىة و وأسىـعار العقىارات و وموقىف التسىديدات وأيىة عوامىل أخىرى تشىير الىى التغيىرات فىي

 مستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية.الخسـارة في المجموعة ومقدارهـا و ويقوم البنك بمجراء مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات ال
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 تااع - إضمحالل األصول المالية ك - 2

 اإلستثمارات المالية المتاحة للايع 2/ك - 2

الماليىة المبوبىة ضىمن اسىتثمارات يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير مىا إذا كىان هنىاك دليىل موضىوعي علىى اضىمحالل أحىد أو مجموعىة مىن األصىول 
للبيعويؤخىذ فىي  مالية متاحة للبيع أو استثمارات ماليىة محىتفظ بهىا حتىي تىاريخ االسىتحقاق و وفىى حالىة االسىتثمارات فىي أدوات حقىوق الملكيىة المبوبىة متاحىة

 .وذلك عند تقدير ما إذا كان هناك اضمحالل في األصلاالعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية و 

من تكلفة القيمة الدفترية ويعد اإلنخفاض ممتداً إذا استمر لفترة تزيد عن تسعة أشىهر و وإذا تىوافرت األدلىة المشىار إليهىا  %10ويعد االنخفاض كبيرا إذا بلغ 
قائمة الدخلو وال يتم رد اضمحالل القيمة الذي يعترف بىه بقائمىة الىدخل فيمىا يتعلىق بىأدوات يتم ترحيل الخسارة المتراكمة من حقوق الملكية ويعترف بها في 

الممكىن ربىط ذلىك االرتفىاع  حقوق الملكية إذا حدث ارتفاع في القيمة العادلة الحقاً أما إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات الدين المبوبة متاحة للبيع و وكىان مىن
 االعتراف باالضمحالل في قائمة الدخل و يتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل.بموضوعية بحدث وقع بعد 

 
 األصول غير الملموسة ل - 2

  ارامج الحاسب اآللى
المصىروفات يتم االعتىراف بالمصىروفات المرتبطىة بتطىوير أو صىيانة الحاسىب اآللىى كمصىروف فىى قائمىة الىدخل عنىد تكبىدها ويىتم االعتىراف كأصىل غيىر ملمىوس ب

وتتضىمن المصىروفات المباشىرة تكلفىة  المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سيطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع اقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر مىن سىنةو
 .العاملين فى فريق تطوير البرامج باإلضافة إلى نصيب مناسب من المصروفات العامة ذات العالقة

 تطوير بالمصروفات التى تؤدى الى الزيادة أو التوسىع فىى أداء بىرامج الحاسىب االلىى عىن المواصىفات األصىلية لهىاو وتضىاف إلىى تكلفىة البىرامجيتم االعتراف كتكلفة 
 .األصلية

مىا عىدا نظىام الحاسىب اآللىى يتم أستهالك تكلفىة بىرامج الحاسىب االلىى المعتىرف بهىا كأصىل علىى مىدار السىنه المتوقىع االسىتفادة منهىا فيمىا ال يزيىد عىن أربىع سىنوات في
 اآلساسى للبنك )الحزمة البنكية( حيث يتم أستهالكه على عشر سنوات.

 
 أخرى أصول م - 2

 األصول غير المتداولة المحتفظ اها اغرض الايع
اساسىىى مىىن صىىفقة بيىىع ولىىيس مىىن  اذا كىىان مىىن المتوقىىع ان يىىتم اسىىترداد قيمتهىىا الدفتريىىة بشىىكل يىىتم تبويىىب االصىىول الغيىىر متداولىىة كاصىىول محىىتفظ بهىىا بغىىرض البيىىعو

قروض واصول ثابتة التى يوقف البنك استخدامها بغرض بيعها والشىركات التابعىة والشىقيقة التىى  االستمرار فى استخدامهاو و يشمل ذلك االصول المقتناة مقابل تسوية
 . يقتنيها البنك بغرض بيعها

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

القيمىة الدفتريىة فىى تىاريخ التصىنيف او القيمىة  يقاس االصل الغير متداول )او المجموعة الجارى التخلص منها( والمبوبة اصىول محىتفظ بهىا لغىرض البيىع علىى اسىاس
 . ها تكاليف البيع ايهم اقلالعادلة مخصوما من

رض البيىع مىع االخىذ فىى واذا غير البنك خطة البيع ويتم تعىديل القيمىة الدفتريىة لالصىل للمبلىغ التىى كىان سىيتم قيىاس االصىل بىه لىو لىم يكىن مبوبىا كاصىل محىتفظ بىه بغى
حتيىاطى مخىاطر إالبنىك مىن بيعهىا خىالل المىدة المقىررة قانونىاو يىتم تكىون  وبالنسبة لالصول المقتناة مقابل تسوية قىروض فىاذا لىم يىتمكن االعتبار اى اضمحالل للقيمةو

 .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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 األصول الثااتة ن - 2

 اً اإلهىىالك وخسىىائرتتمثىىل األراضىىى والمبىىانى بصىىفة أساسىىية فىىى مقىىار المركىىز الرئيسىىى والفىىروع والمكاتىىب. وتظهىىر جميىىع األصىىول الثابتىىة بالتكلفىىة التاريخيىىة ناقصىى
 .المرتبطة مباشرة بمقتناء بنود األصول الثابتةاالضمحالل. وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات 

ون محىتمالً تىدفق منىافع اقتصىادية ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً مستقالًو حسبما يكون مالئمىاًو وذلىك عنىدما يكى
ذه التكلفىة بدرجىة موثىوق بهىا. ويىتم تحميىل مصىروفات الصىيانة واإلصىالح فىى السىنه التىى يىتم تحميلهىا مستقبلية مرتبطة باألصل إلى البنك وكان مىن الممكىن تحديىد هى

لتكلفىة بحيىث تصىل ضمن مصروفات التشغيل األخرى.ال يتم إهالك األراضىو ويتم حساب اإلهىالك لألصىول الثابتىة األخىرى باسىتخدام طريقىة القسىط الثابىت لتوزيىع ا
 :مدار األعمار اإلنتاجيةو كالتالىإلى القيمة التخريدية على 

 سنة 40 المبانى واإلنشاءات -

 سنة 40 الخزائن الحديدية -

 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 -

ألصىول التىي يىتم إهالكهىا ويتم مراجعة القيمة التخريديىة واألعمىار اإلنتاجيىة لألصىول الثابتىة فىي تىاريخ كىل ميزانيىةو وتعىدل كلمىا كىان ذلىك ضىرورياً. ويىتم مراجعىة ا
الدفتريىة قىد ال تكىون قابلىة لالسىترداد. ويىتم تخفىيض القيمىة الدفتريىة لألصىل بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشىير إلىى أن القيمىة 

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

بىاح وخسىائر االسىتبعادات مىن األصىول الثابتىة بمقارنىة وتمثل القيمة االستردادية صافى القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى و ويتم تحديىد أر
 صافى المتحصالت بالقيمة الدفترية. ويتم إدراج األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى في قائمة الدخل.

 
 اضمحالل األصول غير المالية س - 2

اضمحاللها سنويا ويتم دراسة اضمحالل األصىول التىى يىتم اسىتهالكها كلمىا كىان هنىاك أحىداث أو ال يتم استهالك األصول التى ليس لها عمر انتاجى محدد ويتم اختبار 
 .تغيرات فى الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد

مىة اآلسىتردادية وتمثىل القيمىة االسىتردادية صىافى القيمىة ويتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل وتخفيض قيمة اآلصل بالمبلغ الذى يزيد به القيمة الدفترية لآلصل عن القي
اجعىة األصىول غيىر البيعة لألصل أو القيمة االسىتخدامية لألصىل أيهمىا أعلىى ولغىرض  تقىدير األضىمحالل يىتم إلحىاق األصىل بأصىغر وحىدة توليىد نقىد ممكنىة ويىتم مر

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

مىن تىاريخ االقتنىاءو وتتضىمن النقديىة واألرصىدة  ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التى ال تتجاوز استحقاقها ثىالث أشىهر
 حتياطى األلزامى واألرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة أوراق حكومية أخرى.لدى البنك المركزى خارج اطار نسب اإل

 
 المخصصات األخرى ف - 2

ة ويكىون مىن المىرجح أن يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبىات القانونيىة عنىدما يكىون هنىاك التىزام قىانوني أو اسىتداللي حىالي نتيجىة ألحىداث سىابق
 .البنك لتسوية هذه االلتزامات و مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام يتطلب ذلك استخدام موارد

وعىة مىن االلتزامىات. ويىتم وعندما يكون هناك التزامات متشىابهة فمنىه يىتم تحديىد التىدفق النقىدي الخىارج الىذي يمكىن اسىتخدامه للتسىوية باألخىذ فىي االعتبىار هىذه المجم
 .بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة0صص حتى إذا كان هناك احتمال ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج االعتراف بالمخ

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

بعىد سىنة مىن تىاريخ الميزانيىة باسىتخدام معىدل مناسىب لىذات أجىل سىداد  جىالآمحىدد لسىدادها ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقىدر الوفىاء بهىا لسىداد االلتزامىات ال
الىذي يعكىس القيمىة الزمنيىة للنقىود و وإذا كىان األجىل أقىل مىن سىنة تحسىب القيمىة المقىدرة لاللتىزام مىا لىم يكىن أثرهىا  –دون تأثره بمعدل الضرائب السىاري  –االلتزام 

 جوهرياً فتحسب بالقيمة الحالية.
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 مزايا العاملين ص - 2

 التأمينات اإلجتماعية 1/ص - 2

الدوريىة علىى قائمىة  يلتزم البنك بسداد اشتراكات الى الهيئة العامة للتأمينات األجتماعيىة واليتحمىل البنىك أي إلتزامىات إضىافية بمجىرد سىداد تلىك اإلشىتراكات
 التي تستحق فيها وتدرج ضمن مزايا العاملين. الفترة الدخل عن

 حصة العاملين فى األرااح 2/ص - 2

ألربىاح فىى يدفع البنك نسبة من األربىاح النقديىة المتوقىع توزيعهىا كحصىة للعىاملين فىى األربىاح ويعتىرف بحصىة العىاملين فىى األربىاح كجىزء مىن توزيعىات ا
 لمساهمي البنك والتسجل أي إلتزامات بحصة العاملين فى األرباح غير موزعة.حقوق الملكية وكملتزامات عندما تعتمد من الجمعية العامة 

 التزامات مزايا ما اعد انتهاء الخدمة األخرى 3/ص - 2

ي الخدمىة حتىى سىن يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين فيمىا بعىد انتهىاء الخدمىة وعىادة مىا يكىون اسىتحقاق هىذه المزايىا مشىروطاً ببقىاء العامىل فى
ية مماثلىة لتلىك تقاعد واستكمال حد أدنى من فترة الخدمة. ويتم اسىتحقاق التكىاليف المتوقعىة لهىذه المزايىا علىى مىدار فتىرة التوظيىف باسىتخدام طريقىة محاسىبال

 المستخدمة في نظم المزايا المحددة.

 نظام أسهم اإلثااة والتحفيز 4/ص - 2

نظام اإلثابة والتحفيز بنظىام المىنح وذلىك بعىد تعىديل النظىام األساسىى للبنىك وفقىاً  9/5/2017ريخ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة بتا
ويىتم تطبيىق نظىام  29/2/2016وذلك بناء على اقتراح مقدم مىن مجلىس إدارة البنىك بتىاريخ  23/3/2016لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 .اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النظام وفقاً ألحكام القانونوهو تاريخ  9/8/2017تاريخ باإلثابة والتحفيز 

بنىك لتميىزهم ويتم مىنح أسىهم نظىام اإلثابىة والتحفيىز لصىالح االعضىاء التنفيىذيين ورؤسىاء القطاعىات والمىديرين العمىوم ومىديرو الصىف االول والمىوظفين بال
 .وتقييمهم السنوى وفقاً لمستوى األداء المالى للبنك وتقرير أداء الفرد حسب درجته الوظيفيةالواضح من خالل نتائج أعمالهم 

وفىى نهايىة كىل فتىرة  تم تقيىيم األسىهم المحىتفظ بهىا بنظىام أثابىة وتحفيىز العىاملين بالقيمىة العادلىة لهىا )القيمىة السىوقية (عنىد انشىاء النظىام وتخصىيص األسىهموي
 حتياطى خاص ضمن حقوق الملكية.مويتم اثبات قيمة الفروق الناتجة ب العادلة لها )القيمة السوقية( ةماليةويعاد تقييمها بالقيم

 
 ضرائب الدخل ق - 2

اسىتثناء ضىريبة الىدخل تتضمن ضىريبة الىدخل علىى ربىح أو خسىارة الفتىرة الماليىة  كىال مىن الضىريبة الحاليىة والضىريبة المؤجلىة و ويىتم االعتىراف بهىا بقائمىة الىدخل ب
 .المتعلقة ببنود حقوق الملكية التي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية

ة الىىى التسىىويات ويىىتم االعتىىراف بضىىريبة الىىدخل علىىى أسىىاس صىىافي الىىربح الخاضىىع للضىىريبة باسىىتخدام أسىىعار الضىىريبة السىىارية فىىي تىىاريخ إعىىداد الميزانيىىة باإلضىىاف
 .الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة

ً ويتم اال لألسىس الضىريبيةو  عتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بىين القيمىة الدفتريىة لألصىول وااللتزامىات طبقىاً ألسىس المحاسىبية وقيمتهىا طبقىا
الضىىريبة السىىارية فىىي تىىاريخ إعىىداد  هىىذا ويىىتم تحديىىد قيمىىة الضىىريبة المؤجلىىة بنىىاء علىىى الطريقىىة المتوقعىىة لتحقىىق أو تسىىوية قىىيم األصىىول وااللتزامىىات باسىىتخدام أسىىعار

 .الميزانية

ن خاللهىا االنتفىاع بهىذا ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بممكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المسىتقبل يمكىن مى
لن يتحقق منه المنفعة الضىريبية المتوقعىة خىالل السىنوات التاليىة و علىى أنىه فىي حالىة ارتفىاع األصل و ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي 

 المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفيضه.
 
 االقتراض ر - 2

 .القرض. ويقاس القرض الحقًا بالتكلفة المستهلكة بالقيمة العادلة ناقًصا تكلفة الحصول على الً القروض التي يحصل عليها البنك أويتم االعتراف ب

 

 رأس المال ش - 2

 رااحتوزيعات األ
حصىة العىاملين فىىي  تثبىت توزيعىات األربىاح خصىما علىي حقىىوق الملكيىة فىي السىنه التىي تقىر فيهىىا الجمعيىة العامىة للمسىاهمين هىذه التوزيعىات. وتشىىمل تلىك التوزيعىات

 األرباح و مكافأة مجلس اإلدارة المقررة بالنظام األساسي و القانون.
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 إدارة المخاطر المالية -3

 
مىن اطر أو مجموعىة بعىض المخىيتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولهىا الىى مخىاطر ماليىة متنوعىةو وقبىول المخىاطر هىو أسىاس النشىاط المىاليو ويىتم تحليىل وتقيىيم وإدارة 

عىد أهىم أنىواع المخىاطر خطىر و ولذلك يهدف البنك الى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد والى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للبنكو ويالمخاطر مجتمعة
 .ف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرىاالئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرى. ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صر

خىالل أسىاليب يعتمىد عليهىا ونظىم  وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليهو ولمراقبة المخاطر وااللتىزام بالحىدود مىن
دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعىديلها بحيىث تعكىس التغيىرات فىي األسىواق والمنتجىات والخىدمات وأفضىل التطبيقىات  معلومات محدثة أوالً بأول. ويقوم البنك بمراجعة

 .الحديثة

بالتعىاون الوثيىق مىع  لمخاطر الماليةوتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. وتقوم إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية ا
خطىر محىددة مثىل خطىر االئتمىان  الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك و ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككلو باإلضىافة الىى سياسىات مكتوبىة تغطىي منىاطق

مشىىتقات الماليىىة. باإلضىىافة الىى ذلىىك فىىمن إدارة المخىاطر تعىىد مسىىئولة عىىن وخطىر أسىىعار صىىرف العمىالت األجنبيىىةو وخطىىر أسىىعار العائىدو واسىىتخدام أدوات المشىىتقات وغيىر ال
 مخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.المراجعة الدورية إلدارة ال

 خطر االئتمان أ - 3

بالنسىبة للبنىك و لىذلك تقىوم اإلدارة يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر النىاتج عىن قيىام أحىد األطىراف بعىدم الوفىاء بتعهداتىه و ويعىد خطىر االئتمىان أهىم األخطىار 
ثمار التىي يترتىب بحرص بمدارة التعرض لذلك الخطر. ويتمثل خطر االئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض التىي ينشىأ عنهىا القىروض والتسىهيالت وأنشىطة االسىت

الماليىة خىارج الميزانيىة مثىل ارتباطىات القىروض. وتتركىز عمليىات اإلدارة  عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين. كما يوجد خطر االئتمان أيضاً في األدوات
ليىا ورؤسىاء وحىدات النشىاط والرقابة على خطر االئتمان لدى فريق إدارة خطر االئتمان في إدارة مخاطر االئتمىان الىذي يرفىع تقىاريره الىى مجلىس اإلدارة واإلدارة الع

 بصفة دورية.

 قياس خطر االئتمان 1/أ - 3

 والتسهيالت للانوك والعمالءالقروض 
 : لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء و ينظر البنك في ثالثة مكونات كما يلي

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

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

 خطر اإلخفاق االفتراضي (Loss given default). 

 The Expected وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان التي تعكس الخسارة المتوقعىة )نمىوذج الخسىارة المتوقعىة
Loss Model )  المطلوبة من لجنة بازل للرقابة المصرفية ويمكن أن تتعارض المقاييس التشغيلية مع عىبء االضىمحالل وفقىاً لمعيىار المحاسىبة المصىري

 .و الذي يعتمد على الخسائر التي تحققت في تاريخ الميزانية )نموذج الخسائر المحققة( وليس الخسائر المتوقعة26رقم 

م تطويرتلىك قوم البنك بتقييم احتمال التىأخر علىى مسىتوى كىل عميىل باسىتخدام أسىاليب تقيىيم داخليىة لتصىنيف الجىدارة مفصىلة لمختلىف فئىات العمىالء. وقىد تىي
قد تم تقسىيم عمىالء البنىك األساليب للتقييم داخلياً وتراعى التحليالت اإلحصائية مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول الى تصنيف الجدارة المالئم. و

يعنىي  فئات للجدارة. ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول التىالي مىدى احتمىال التىأخر لكىل فئىة مىن فئىات الجىدارة و ممىاعشر الى 
أخر. ويىتم مراجعىة وتطىوير أسىاليب التقيىيم كلمىا كىان ذلىك بصفة أساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعىاً للتغيىر فىي تقيىيم مىدى احتمىال التى

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

 فئات التصنيف الداخلي للبنك

 مدلول التصنيف التصنيف

 ديون جيدة 1

 المتابعة العادية 2

 المتابعة الخاصة 3

 ديون غير منتظمة 4

ذا المركىز هىو يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمىة عنىد وقىوع التىأخر علىى سىبيل المثىالو بالنسىبة للقىرضو يكىون هى
رى التىي يتوقىع أن تكىون قىد سىحبت حتىى تىاريخ القيمة االسىمية. وبالنسىبة لالرتباطىاتو يىدرج البنىك كافىة المبىالغ المسىحوبة فعىالً باإلضىافة الىى المبىالغ األخى

 .التأخر إن حدث

نسىبة الخسىارة للىدين وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر. ويىتم التعبيىر عىن ذلىك ب
 ى توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخرى.وبالتأكد يختلف ذلك بحسب نوع المدينو وأولوية المطالبةو ومد

 أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى
وإن لىم تكىن مثىل  يقوم البنك بأستخدام التصنيفات الخارجية مثىل تصىنيف سىتاندرد آنىد بىور أومايعادلىه إلدراة خطىر األئتمىانو بالنسبة ألدوات الدين واألذونو

أستخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمىالء األئتمىان. ويىتم النظىر الىى تلىك األسىتثمارات فىى األوراق الماليىة واألذون علىى أنهىا  يتم هذه التقييمات متاحةو
 طريقة للحصول على جودة أئتمانية أفضل وفى نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل.
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 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 2/أ - 3

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

مقترضىينو وعلىى ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله على مستوى كل مقترضو أو مجموعة 
ة إذا دعىت مستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية. ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السىنوية أو بصىورة متكىرر

قبىل مجلىىس اإلدارة بصىفة ربىىع الحاجىة الىىى ذلىك. ويىىتم اعتمىاد الحىىدود للخطىر االئتمىىاني علىى مسىىتوى المقتىرض / المجموعىىة والمنىتج والقطىىاع والدولىة مىىن 
 .سنوية

لمتعلىق ببنىود ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحىدود فرعيىة تشىمل المبىالغ داخىل وخىارج الميزانيىةو وحىد المخىاطر اليىومي ا
 ً  .المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة. ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يوميا

اتهم وكىذلك يتم أيضاً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عىن طريىق التحليىل الىدوري لقىدرة المقترضىين والمقترضىين المحتملىين علىى مقابلىة سىداد التزامى
 ً  .بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسبا

 : وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر

  الضمانات

لضوابط للحد من خطر االئتمان. ومن هىذه الوسىائل الحصىول علىى ضىمانات مقابىل األمىوال المقدمىة. ويقىوم البنىك بوضىع يضع البنك العديد من السياسات وا
 :قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة. ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت

 الرهن العقاري. 

 رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع. 

 أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية رهن. 

خسىارة االئتمىان وغالباً ما يكون التمويل على المدى األطول واإلقراض للشركات مضموناً بينما تكون التسهيالت االئتمانية لألفراد بىدون ضىمان. ولتخفىيض 
 .بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو التسهيالتالى الحد األدنىو يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف المعنية 

نىة بىدون يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً ألصىول أخىرى بخىالف القىروض والتسىهيالت بحسىب طبيعىة األداة وعىادة مىا  تكىون أدوات الىدين وأذون الخزا
واألدوات المثيلىة التىي تكىون مضىمونة بمحفظىة مىن األدوات   Asset-Backed Securitiesضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة بأصول

 .المالية

  Master Netting Arrangements  ترتياات المقاصة الرئيسي

ج بصىفة . وال ينىتيقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقـيات تـصفية رئيـسيـة مـع األطـراف الـتي تمثـل حجىم هىـام مىن المعىامالت
مىا تتىـم علىى أسىاس عامـة عن اتفاقيات التصفـيـة الرئيسـيىـة أن يىتم إجىـراء مىـقاصة بىين األصىـول وااللتزامىات الظىاهرة بالميزانيىة وذلىك ألن التسىوية عىادة 

ئيسية وذلك ألنه إذا ما حىدث تعثىرو يىتم إجمـاليو إال أنه يتـم تخفيـض خطـر االئتـمان المـصاحب للعقود التي في صالح البنك عن طريق اتفاقيات التصفية الر
أدوات المشتـقىـات  إنهاء وتسوية جمـيع المـبالغ مع الـطــرف األخر بمجراء المقاصة. ومن الممكن أن يتغير مقدار تعرض البنك للخـطر االئتمىاني النىاتج عىن

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

 االرتااطات المتعلقة ااالئتمان

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

بىالقروض. وتكىون االعتمىادات ذات خطىر االئتمىان المتعلىق  Guarantees and stand-by letters of credit وتحمىل عقىود الضىمانات الماليىة
التىي يصىدرها البنىك بالنيابىة عىن العميىل لمىنح طىرف ثالىث حىق  Documentary and Commercial Letters of Credit المسىتندية والتجاريىة

تحمىل درجىة مخىاطر أقىل  السحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً مضىمونة بموجىب البضىائع التىي يىتم شىحنها وبالتىالي
 .من القرض المباشر

خسىىارة وتمثىىل ارتباطىىات مىىنح االئتمىىان الجىىزء غيىىر المسىىتخدم مىىن المصىىرح بىىه لمىىنح القىىروضو أو الضىىماناتو أو االعتمىىادات المسىىتندية. ويتعىىرض البنىىك ل
ن ارتباطىات مىنح االئتمىان. إال أن مبلىغ الخسىارة المىرجح محتملة بمبلغ يسىاوي إجمىالي االرتباطىات غيىر المسىتخدمة وذلىك بالنسىبة لخطىر االئتمىان النىاتج عى

عمىالء يتمتعىون حدوثها في الواقع يقل عن االرتباطىات غيىر المسىتخدمة وذلىك نظىراً ألن أغلىب االرتباطىات المتعلقىة بمىنح االئتمىان تمثىل التزامىات محتملىة ل
لخاصة بارتباطات االئتمان حيىث أن االرتباطىات طويلىة األجىل عىادة مىا تحمىل درجىة بمواصفات ائتمانية محددة. ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق ا

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

كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثبىات أنشىطة اإلقىراض واالسىتثمار. وبخىالف ذلىكو يىتم تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها بدرجة 
 نظىراً االعتىراف فقىط بخسىائر االضىمحالل التىي وقعىت فىي تىاريخ الميزانيىة ألغىراض التقىارير الماليىة بنىاء علىى أدلىة موضىوعية تشىير الىى االضىمحالل و

عادة خسائر االئتمان المحملة على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقىدر باسىتخدام نمىوذج الخسىارة المتوقعىة المسىتخدمة فىى الختالف الطرق المطبقةو تقل 
 .أغراض قواعد البنك المركزي المصري

مع ذلكو فمن أغلبية المخصص ينتج مخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية في نهاية السنة المالية مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة. و
التصنيف. ويبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل الميزانية المتعلقة بالقروض والتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها كذلك من فئات من آخر درجتين من 
 :التقييم الداخلي للبنك

 % مخصص خسائر االضمحالل % قروض وتسهيالت تقييم البنك

 30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

 %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  26طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم  اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير الى وجود اضمحاللتساعد أدوات التقييم الداخلية 
 :واستناداً الى المؤشرات التالية التي حددها البنك

 .صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين -
 .مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد -
 .إفالس المقترض أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح لهتوقع  -
 .تدهور الوضع التنافسي للمقترض -
 .وف العاديةقيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها في الظر -
 .الضماناضمحالل قيمة  -
 تدهور الحالة االئتمانية. -

م تحديىد عىبء تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنوياً أو أكثر عنىدما تقتضىي الظىروف ذلىك ويىت
تىاريخ الميزانيىة علىى أسىاس كىل حالىة علىى حىدة و ويجىري االضمحالل على الحسابات التي تم تقييمها على أسىاس فىردي وذلىك بتقيىيم الخسىارة المحققىة فىي 

علىىى الضىىمان  تطبيقهىىا علىىى جميىىع الحسىىابات التىىي لهىىا أهميىىة نسىىبية بصىىفة منفىىردة. ويشىىمل التقيىىيم عىىادة الضىىمان القىىائم و بمىىا فىىي ذلىىك إعىىادة تأكيىىد التنفيىىذ
لىىى أسىىاس المجموعىىة مىىن األصىىول المتجانسىىة باسىىتخدام الخبىىرة والتحصىىيالت المتوقعىىة مىىن تلىىك الحسىىابات. ويىىتم تكىىوين مخصىىص خسىىائر االضىىمحالل ع

 التاريخية المتاحة والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية.

 نموذج قياس المخاطر الانكية العام 4/أ - 3

تقوم اإلدارة بتصنيفات في شىكل مجموعىات فىـرعية أكثىر تفصىيالً بحيىث تتفىق  و(1أ/ -3باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح رقم )
كل كبيىر مع متطلبات البنك المركزي المصري. ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفقاً لقواعد وشروط تفصيلية تعتمىد بشى

 .ي ومدى انتـظامه في السدادعلى المعلومات المتعلـقـة بالعـميل ونـشاطه ووضعـه الـمال

سىاس نسىب ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمانو بىـما فىي ذلىك االرتباطىات المتعـلقىـة باالئتمىانو علىى أ
ك المركىزي المصىري عىن ذلىك المطلىوب محددة من قبل البنك المركزي المصري. وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقاً لقواعىد البنى

لىىى األربىىاح ألغىىراض إعىىداد القىىوائم الماليىىة وفقىىاً لمعىىايير المحاسىىبة المصىىريةو يىىتم تجنيىىب احتيىىاطي المخىىاطر البنكيىىة العىىام ضىىمن حقىىوق الملكيىىة خصىىماً ع
ادل دائماً مبلغ الزيادة بين المخصصين ويعد هىذا االحتيىاطي ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يع المحتجزة بمقدار تلك الزيادة.

 ./أ( الحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل السنة المالية32غير قابل للتوزيع ويبين ايضاح رقم )
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 تااع – إدارة المخاطر المالية -3

 
 تااع – خطر االئتمان أ - 3

 تااع - نموذج قياس المخاطر الانكية العام 4/أ - 3

الضىمحالل  وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً ألسس التقييم الداخلي مقارنة بأسس تقيىيم البنىك المركىزي المصىري ونسىب المخصصىات المطلوبىة
 األصول المعرضة لخطر االئتمان:

تصنيف الانك 
 المركزي المصري

 مدلول التصنيف
نساة المخصص 

 المطلوب
 الداخليمدلول التصنيف  التصنيف الداخلي

 ديون جيدة 1 صفر مخاطر منخفضة 1

 ديون جيدة 1 %1 مخاطر معتدلة 2

 ديون جيدة 1 %1 مخاطر مرضية 3

 المتابعة العادية 2 %2 مخاطر مناسبة 4

 المتابعة العادية 2 %2 مخاطر مقبولة 5

 المتابعة الخاصة 3 %3 مخاطر مقبولة حدياً  6

 المتابعة الخاصة 3 %5 مخاطر تحتاج لعناية خاصة 7

 ديون غير منتظمة 4 %20 دون المستوى 8

 ديون غير منتظمة 4 %50 مشكوك في تحصيلها 9

 ديون غير منتظمة 4 %100 رديئة 10

 الحد األقصى لخطر االئتمان قال الضمانات 5/أ - 3

 30/6/2018  31/12/2017 

 جنية مصري  جنية مصري 

    الانود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية

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

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

    قروض وتسهيالت للعمالء

    قروض ألفراد

 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 -

    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- 

 1,415,443,774  1,522,877,814 أصول اخرى

 48,304,770,802  54,556,376,359 االجمـــــالى

    الانود 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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 تااع - إدارة المخاطر المالية -3

 
 تااع - خطر االئتمان أ - 3

 تااع - األقصى لخطر االئتمان قال الضمانات الحد 5/أ - 3

وذلىك بىدون األخىذ فىي االعتبىار أيىة ضىمانات. بالنسىبة لبنىود  2017ديسىمبر  31و 2018 يونيىو 30يمثل الجدول السابق أقصىى حىد يمكىن التعىرض لىه فىي 
 .الميزانيةو تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القيمة الدفترية التي تم عرضها في الميزانية

 %50.00مقابىل والبنىوك من الحد األقصى المعرض لخطر االئتمان ناتج عن قروض والتسىهيالت للعمىالء  %47.40وكما هو مبين بالجدول السابقو فمن 
 .2017ديسمبر  31في  %35.02مقابل  %34.63و بينما  تمثل االستثمارات في أدوات دين 2017ديسمبر  31في 

ت وأدوات الىدين وتثق اإلدارة في قدرتها على االستمرار في السيطرة واإلبقاء على الحد األدنى لخطر االئتمان الناتج عن كل من محفظة القروض والتسهيال
 :بناء على ما يلي

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

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

 .2018يونيو  30 المالية المنتهية في الفترةتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عند منح قروض وتسهيالت خالل قام البنك ب -

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

 قروض وتسهيالت 6/أ - 3

 :القروض والتسهيالت من حيث الجدارة االئتمانيةفيما يلى أرصدة 
 30/6/2018 31/12/2017 

 قروض وتسهيالت للعمالء قروض وتسهيالت للعمالء 

 جنية مصري جنية مصري 

 22,711,194,760 24,460,251,261 ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل

 2,176,735,013 2,198,690,040 ضمحاللامتأخرات ليست محل 

 188,573,412 159,587,084 ضمحاللامحل 

 25,076,503,185 26,818,528,385 االجمـــــالى

   

 (924,281,980) (958,271,480) يخصم مخصص خسائر االضمحالل والعوائد المجنبة

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

 
 .2017ديسمبر  31برصيد المحفظة فى  ةمقارن%7بنسبة  2018 يونيو 30 فى  للعمالء زيادة محفظة القروض والتسهيالت -

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

بالرجوع الى التقييم الداخلي ويتم تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والتسهيالت التي ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل وذلك  -
 المستخدم بواسطة البنك.
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 تااع - خطر االئتمان أ - 3

 تااع - قروض وتسهيالت 6/أ - 3

 القروض والتسهيالت للانوك والعمالء )االصافى(

 30/6/2018 

 إجمالى القروض والتسهيالت اتـــــمؤسس رادـــــأف 
حسااات جارية   عمالءل

 مدينة
 قروض مشتركة قروض مااشرة حسااات جارية مدينة قروض عقارية قروض شخصية اطاقات ائتمان

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 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

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

 

 31/12/2017 

إجمالى القروض والتسهيالت  اتـــــمؤسس رادـــــأف 
حسابات جارية   للعمالء

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

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري مصريجنية  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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 تااع - خطر االئتمان أ - 3

 تااع - قروض وتسهيالت 6/أ - 3

 قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل

ولكنها ليست محل اضمحاللو إال إذا توافرت معلومىات أخىرى تفيىد عكىس ذلىك. وتتمثىل يوما  90هى القروض والتسهيالت التى توجد عليها متأخرات حتى 
 :القروض والتسهيالت للعمالء التى يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلى

 

 30/6/2018 

 جمـــــالىاال قروض عقارية قروض شخصية اطاقات ائتمان رادـــــأف

 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

 

 30/6/2018 

 جمـــــالىاال قروض مشتركة قروض مااشرة حسااات جارية مدينة اتـــــمؤسس

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 540,207,181 52,490,628 475,402,326 12,314,227 اً يوم 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

 
 

 31/12/2017 

 جمـــــالىاال عقارية قروض قروض شخصية بطاقات ائتمان رادـــــأف

 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

 

 31/12/2017 

 جمـــــالىاال قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة اتـــــمؤسس

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 699,135,940 58,733,881 555,038,978 85,363,081 اً يوم 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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 تااع - االئتمان خطر أ - 3

 تااع - قروض وتسهيالت 6/أ - 3

 قروض وتسهيالت محل اضمحالل اصفة منفردة

 قروض وتسهيالت للعمالء
 30جنيىه مصىري فىي 159,587,084بلغ رصيد القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات 

 .2017ديسمبر  31جنيه مصري في .188,573,412مقابل  2018 يونيو

بنىك فىي مقابىل وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل بصىفة منفىردة متضىمناً القيمىة العادلىة للضىمانات التىي حصىل عليهىا ال
 تلك القروض:

 االجمـــــالى مؤسســـــات أفـــــراد 

حسااات جارية  
 مدينة

قروض  شخصية قروض اطاقات ائتمان
 عقارية

حسااات جارية 
 مدينة

 قروض مااشرة

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

        

قروض محل اضمحالل اصفة 
 30/6/2018منفردة 

544,886 1,453,340 37,637,120 82,738 29,148,000 90,721,000 159,587,084 

        

محل اضمحالل بصفة  قروض
 31/12/2017منفردة 

715,307 2,216,840 60,537,081 80,184 25,753,000 99,271,000 188,573,412 

 
 قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها

الهيكلىة علىى مؤشىرات تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السدادو وتنفيذ برامج اإلدارة الجبريةو وتعديل وتأجيل السداد وتعتمد سياسات تطبيق إعادة 
للمراجعىة المسىتمرة. ومىن  أو معايير تشير الى أن هناك احتماالت عاليه الستمرار السداد وذلك بنىاء علىى الحكىم الشخصىي لىإلدارة. وتخضىع تلىك السياسىات

  المعتىىىاد تطبيىىىق إعىىىادة الهيكلىىىة علىىىى القىىىروض طويلىىىة األجىىىلو خاصىىىة قىىىروض تمويىىىل العمىىىالء. وقىىىد بلغىىىت القىىىروض التىىىي تىىىم إعىىىادة التفىىىاوض بشىىىأنها  
 .2017ديسمبر  31الف جنيه مصري في  996,868الف جنيه مصري مقابل 1,444,763

 
 30/6/2018  31/12/2017 

 جنية مصريالف   مصريجنية الف  

    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

الخزانة واألوراق الحكومية األخرى وفقاً لوكىاالت التقيىيم فىي أخىر السىنة الماليىةو بنىاء علىى تقيىيم سىتاندرد أنىد يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون 
 بورز وما يعادله.

 
 االجمـــــالى استثمارات في أوراق مالية أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى 

 جنية مصري جنية مصري 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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 تااع - إدارة المخاطر المالية -3

 
 خطر السوق ب - 3

وينىتج خطىر السىوق عىن المراكىز يتعرض البنك لخطر السىوق المتمثىل فىي تقلبىات القيمىة العادلىة أو التىدفقات النقديىة المسىتقبلية الناتجىة عىن التغيىر فىي أسىعار السىوق. 
الحساسىية لمعىدالت المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية و حيث أن كل منها معرض للتحركىات العامىة والخاصىة فىي السىوق والتغيىرات فىي مسىتوى 

البنك مدى تعرضه لخطر السوق الىى محىافظ للمتىاجرة أو لغيىر  السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية. ويفصل
 .غرض المتاجرة

لين. ويىتم رفىع التقىارير وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغيىر المتىاجرة فىي إدارة المخىاطر بالبنىك ويىتم متابعتهىا عىن طريىق فىريقين منفصى
وتتضىمن محىافظ المتىاجرة تلىك المراكىز الناتجىة عىن تعامىل البنىك مباشىرة مىع  ورؤسىاء وحىدات النشىاط بصىفة دوريىة. الدورية عن مخاطر السوق الىى مجلىس اإلدارة

ت التجزئىة. وتتضىمن هىذه العمالء أو مع السوق و أما المحافظ لغير غرض المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية مىن إدارة سىعر العائىد لألصىول وااللتزامىات المتعلقىة بمعىامال
 خاطر العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المتاحة للبيع.المحافظ م

 أساليب قياس خطر السوق 1/ب - 3

لىك لموازنىة الخطىر المصىاحب كجزء من إدارة خطر السوقو يقوم البنك بالعديىد مىن اسىتراتيجيات التغطيىة. وكىذلك الىدخول فىي عقىود مبادلىة سىعر العائىد وذ
يطرة علىى خطىر ألدوات الدين والقروض طويلىة األجىل ذات العائىد الثابىت إذا تىم تطبيىق خيىار القيمىة العادلىة. وفيمىا يلىي أهىم وسىائل القيىاس المسىتخدمة للسى

 . السوق

 القيمة المعرضة للخطر

وذلىك لتقىدير خطىر السىوق للمراكىز القائمىة وأقصىى  المتىاجرةو البنك بتطبيق أسلوب "القيمة المعرضة للخطر" للمحافظ بغرض المتاجرة ولغيىر غىرض يقوم
للخطىر معرضىة ال من االفتراضات للتغيرات المتنوعة لظروف السىوق. ويقىوم مجلىس اإلدارة بوضىع حىدود للقيمىة عدد حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء علي

 .بالبنك مخاطر السوقيوميا بمعرفة ادارة  مراقبتها بل البنك للمتاجرة وغير المتاجرة بصورة منفصلة و يتمقالتي يمكن تقبلها من 

أن  العكسىية للسىوق. وهىي تعبىر عىن أقصىى قيمىة يمكىن التحركىات المعرضة للخطر هي توقع إحصائي للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عىن القيمة
مىن القيمىة المعرضىة  أكبىر ( أن تكون الخسارة الفعلية%2(. وبالتالي هناك احتمال إحصائي بنسبة )% 98ثقة محدد ) معامل يخسرها البنكو ولكن باستخدام

. وكىذلك يفتىرض أن حركىة )عشرة أيام ( قبل أن يمكن إقفال المراكز المفتوحة محددة للخطر المتوقعة. ويفترض نموذج القيمة المعرضة للخطر فترة احتفاظ
السىابقة بنىاء علىي بيانىات عىن الخمىس  الحركىة االحتفاظ ستتبع ذات نمط الحركة التي حدثت خالل العشرة أيام السابقة. ويقوم البنىك بتقىدير فترة السوق خالل

 الطريقىة وهىذه –يقىة مباشىرة علىي المراكىز الحاليىة فىي المعىدالت واألسىعار والمؤشىرات و بطر التاريخيىة سنوات السابقة. ويقوم البنك بتطبيق تلك التغيىرات
 .والعوامل المستخدمة لحساب القيمة المعرضة للخطر االفتراضات تعرف بالمحاكاة التاريخية. ويتم مراقبة المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس سالمة

 .بالسوق يمنع استخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود وذلك في حالة وجود تحركات أكبر وال

 Stress Testing  اختاارات الضغوط

م النشىاط تعطي اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل حاد. ويتم تصميم اختبارات الضغوط بما يىالء
مجموعىة باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة. وتتضمن اختبارات الضغوط التي يقوم بهىا البنىك و اختبىار ضىغط عوامىل الخطىرو حيىث يىتم تطبيىق 

تضىمن من التحركات الحادة على كل فئة خطر واختبار ضغوط األسواق النامية و حيىث تخضىع األسىواق الناميىة لتحركىات حىادة واختبىار ضىغوط خاصىة و ت
ليىا ومجلىس أحداث محتملة مؤثرة على مراكز أو مناطق معينةو مثىل مىا قىد ينىتج فىي منطقىة مىا بسىبب تحريىر القيىود علىى إحىدى العمىالت. وتقىوم اإلدارة الع

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

 سعر صرف العمالت األجناية خطر تقلاات 2/ب - 3

م مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية اليوم وكذلك وقييتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية. و
 .لحظياً. ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية في نهاية السنة الماليةخالل اليوم التي يتم مراقبتها 

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

 القيمة ألقرب معادل جنيه مصرى

 االجمـــــالى عمالت اخرى يورو جنيه أسترلينى دوالر أمريكى جنية مصري 

       30/6/2018األصول المالية فى 

   8,828,031,081 15,481,719 19,475,151 4,737,099 1,729,551,978 7,058,785,134 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

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

  

  26,818,528,385 10,547 115,836,668 20,898 8,752,929,579 17,949,730,693 قروض وتسهيالت للعمالء

       استثمارات مالية

   3,901,460,892 -- 208,552,299 -- 1,804,170,931 1,888,737,662 متاحة للبيع -

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

  63,641,162,968 32,735,913 1,652,381,172 119,574,060 18,067,544,755 43,768,927,068 إجمالى األصول المالية

       30/6/2018فى  االلتزامات المالية

   2,809,349,486 1 784,837,671 51,703 2,024,460,111 -- أرصدة مستحقة للبنوك

 37,702,171 926,892,532 120,234,003 15,443,672,501 39,534,907,600 ودائع العمالء
56,063,408,807 

  

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

  59,763,811,579 37,702,172 1,711,730,203 120,285,706 17,557,571,612 40,336,521,886 إجمالى االلتزامات المالية

   3,877,351,389 (4,966,259) (59,349,031) (711,646) 509,973,143 3,432,405,182 30/6/2018صافى المركز المالى فى 

       

       31/12/2017وااللتزامات المالية فى األصول 

 55,583,404,706 37,322,107 993,993,529 101,490,040 16,054,880,482 38,395,718,548 إجمالى األصول المالية

 51,388,602,656 35,410,952 944,783,803 101,828,224 15,468,102,142 34,838,477,535 إجمالى االلتزامات المالية

 4,194,802,050 1,911,155 49,209,726 (338,184) 586,778,340 3,557,241,013 31/12/2017فى صافى المركز المالى 
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 تااع - إدارة المخاطر المالية -3

 تااع - خطر السوق ب - 3

 خطر سعر العائد 3/ب - 3

األداة و وخطىر  السوق وهو خطىر التىدفقات النقديىة لسىعر العائىد المتمثىل فىي تذبىذب التىدفقات النقديىة المسىتقبلية ألداة ماليىة بسىبب التغيىرات فىي سىعر عائىديتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في 
العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح فىي حالىة حىدوث تحركىات غيىر متوقعىة. ويقىوم القيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في السوق و وقد يزيد هامش 

 ً  .مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى االختالف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك ويتم مراقبة ذلك يوميا
 لعائد الذي يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة على أساس سعر تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ االستحقاق أيهما أقرب:ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر ا

 
حتى ثالث أكثر من شهر و حتى شهر واحد

 شهور
 أكثر من ثالث شهور

 وحتى سنة
أكثر من سنة وحتى 

 خمس سنوات
 االجمـــــالى ادون عائد أكثر من خمس سنوات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 30/6/2018األصول المالية فى 

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

 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

 26,818,528,385 -- 6,287,987,355 1,507,209,826 701,323,951 154,910,162 18,167,097,091 قروض وتسهيالت للعمالء

        استثمارات مالية

 3,901,460,892 -- 2,310,685,817 1,587,807,130 2,967,945 -- -- متاحة للبيع -

 4,102,278,463 -- 1,248,069,395 1,970,884,154 819,684,468 40,003,189 23,637,257 محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق -

 1,633,645,931 1,633,645,931 -- -- -- -- -- أصول مالية اخرى

 65,274,808,899 18,741,155,419 9,846,742,567 5,065,901,110 11,379,206,604 990,543,851 19,251,259,348 إجمالى األصول المالية

        30/6/2018االلتزامات المالية فى 

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

 56,063,408,807 4,035,026,518 1,076,872,518 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

 960,826,995 960,826,995 -- -- -- -- -- التزامات مالية أخرى

 60,724,638,574 7,805,202,999 1,076,872,518 9,117,287,617 22,787,017,246 6,549,695,989 13,388,562,205 إجمالى االلتزامات المالية

 4,550,170,325 10,935,952,420 8,769,870,049 (4,051,386,507) (11,407,810,642) (5,559,152,138) 5,862,697,143 30/6/2018صافى المركز المالى فى 

        31/12/2017األصول وااللتزامات المالية فى 

 57,063,043,449 7,545,295,833 9,728,844,332 4,788,166,705 6,568,672,652 6,138,514,063 22,293,549,864 األصول الماليةإجمالى 

 52,626,876,283 5,179,823,046 1,042,809,082 7,059,895,120 19,355,606,494 6,852,368,654 13,136,373,887 إجمالى االلتزامات المالية

 (4,436,167,166( 2,365,472,787 8,686,035,250 (2,271,728,415) (12,786,933,842) (713,854,591) 9,157,175,977 تسعير العائدفجوة إعادة 
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 تااع - إدارة المخاطر المالية -3

 
 خطر السيولة ج - 3

بالتزاماته الماليىة عنىد االسىتحقاق واسىتبدال المبىالغ التىي يىتم سىحبها. ويمكىن أن ينىتج عىن خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة 
  ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات اإلقراض

 إدارة مخاطر السيولة

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

ل األمىوال عنىد اسىتحقاقها أو عنىد يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافة المتطلبات. ويتضمن ذلك إحال -
 .إقراضها للعمالء. ويتواجد البنك في أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف

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

نقطىة البدايىة لتلىك بة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليىوم واألسىبوع والشىهر التىاليو وهىي الفتىرات الرئيسىية إلدارة السىيولة. وتتمثىل وألغراض الرقا
 .التوقعات في تحليل االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية

هيالت المخاطر أيضاً بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجلو ومستوى ونوع الجزء غير المستخدم من ارتباطات القروضو ومىدى اسىتخدام تسى وتقوم إدارة
 الحسابات الجارية المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية.
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 تااع - ر الماليةإدارة المخاط -3

 
 تااع - خطر السيولة ج - 3

 منهج التمويل

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

أكثر من شهر وحتى ثالث  حتى شهر واحد 
 شهور

 أكثر من ثالث شهور
 وحتى سنة

من سنة وحتى خمس  أكثر
 سنوات

 االجمـــــالى أكثر من خمس سنوات

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

       30/6/2018فى  االلتزامات المالية

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

 56,063,408,807 1,076,872,518 9,026,834,331 21,986,717,246 6,549,395,989 17,423,588,723 ودائع العمالء

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

 59,763,811,579 1,576,872,518 9,117,287,617 22,287,017,246 6,549,695,989 20,232,938,209 إجمالى االلتزامات المالية

 58,122,643,052 9,245,535,936 13,169,118,530 13,273,514,364 10,305,696,644 12,128,777,578 إجمالى األصول المالية

       

       31/12/2017االلتزامات المالية فى 

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

 46,465,751,668 1,042,809,080 7,058,580,834 18,855,126,494 5,852,068,654 13,657,166,606 العمالءودائع 

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

 51,388,602,656 1,542,809,080 7,059,895,120 18,855,606,494 6,852,368,654 17,077,923,308 إجمالى االلتزامات المالية

 55,583,404,706 15,317,712,170 12,091,592,769 8,384,562,162 11,620,556,791 8,168,980,814 إجمالى األصول المالية
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 تااع - إدارة المخاطر المالية -3

 
 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية د - 3

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

 لة:يلخص الجدول التالي القيمة الحالية والقيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي لم يتم عرضها في ميزانية البنك بالقيمة العاد
 

 القيمة العادلة* القيمة الدفترية 

 30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري مصريجنية  

     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

 * * 10,621,701 10,621,701 بالتكلفة -أدوات ملكية متاحة للبيع -

 4,362,825,741 4,126,768,317 4,447,072,991 4,102,278,463 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

 * * 9,690,480,627 12,706,091,721 أفـــــراد -

 * * 36,775,271,041 43,357,317,086 مؤسســـــات -

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

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

 
 أرصدة لدى الانوك

علىى التىي تحمىل عائىد متغيىر بنىاء تمثل القيمة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها. ويتم تقدير القيمة العادلة المتوقعىة للودائىع 
 .التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد السائد في األسواق المالية للديون ذات خطر ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه

 قروض وتسهيالت للانوك
يمىة المخصىومة للتىدفقات تتمثل القروض والتسهيالت للبنوك فىي قىروض غيىر الودائىع لىدى البنىوك. وتمثىل القيمىة العادلىة المتوقعىة للقىروض والتسىهيالت الق

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

 قروض وتسهيالت للعمالء
توقعىة للقىروض والتسىهيالت القيمىة المخصىومة يتم إثبات القروض والتسهيالت بالصافي بعد خصىم مخصىص خسىائر االضىمحالل. وتمثىل القيمىة العادلىة الم

 .ادلةللتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها. ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق لتحديد القيمة الع
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 تااع - إدارة المخاطر المالية -3

 
 تااع - القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية د - 3

 تااع - أدوات مالية لم يتم قياسها االقيمة العادلة 1/د - 3

 استثمارات في أوراق مالية
صىول المتاحىة االستثمارات في أوراق مالية في الجدول السابق تتضمن فقط األصول التي تحمل عائد المحتفظ بها حتى تىاريخ االسىتحقاقو حيىث يىتم تقيىيم األ

الملكية التي لم يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة بدرجة موثىوق بهىا. ويىتم تحديىد القيمىة العادلىة لألصىول الماليىة للبيع بالقيمة العادلة فيما عدا أدوات حقوق 
يىتم تقىدير القيمىة  المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بناء على أسعار السوق أو األسعار التي تىم الحصىول عليهىا مىن السماسىرة. وإذا لىم تتىوفر هىذه البيانىاتو

 .ادلة باستخدام أسعار األسواق المالية لألوراق المالية المتداولة ذات خصائص ائتمان وتاريخ استحقاق ومعدالت مشابههالع

 المستحق لانوك أخرى وللعمالء
 .ند الطلبتمثل القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محددو التي تتضمن ودائع ال تحمل عائدو المبلغ الذي سيتم دفعه ع

صىومة باسىتخدام ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائىد ثابىت والقىروض األخىرى غيىر المتداولىة فىي سىوق نشىطة بنىاء علىى التىدفقات النقديىة المخ
 .سعر العائد على الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابه

 أدوات دين مصدرة
على أسعار األسواق المالية السىارية. وبالنسىبة لىألوراق التىي ال يوجىد لهىا أسىواق نشىطةو يىتم أول مىرة اسىتخدام نمىوذج يتم حساب إجمالي القيمة العادلة بناء 

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

 إدارة رأس المال ه - 3

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

 .االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية -

 .بنكحماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين واألطراف األخرى التي تتعامل مع ال -

 .الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط -

وميىاً بواسىطة إدارة يتم مراجعىة كفايىة رأس المىال واسىتخدامات رأس المىال وفقىاً لمتطلبىات الجهىة الرقابيىة )البنىك المركىزي المصىري فىي جمهوريىة مصىر العربيىة( ي
 .ك المركزي المصري على أساس ربع سنويلدى البنوإيداعها البنكو من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة 

 : ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي

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

 .%11.875تعادل أو تزيد عن االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر  -
 2012ديسمبر  18طبقاً للضوابط الجديدة الصادرة بتاريخ 

 : يتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين

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

 :الشريحة الثانية
 :رأس المال المساندو ويتكون مما يليوهي 

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

 . من قيمة االحتياطى الخاص% 45 -

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

 .تثمارات المالية المتاحة للبيعمن قيمة رصيد احتياطى القيمة العادلة لالس% 45 -

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

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

 . المختلطةاالدوات المالية  -

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

مىىن إجمىىالي المخىىاطر االئتمانيىىة لألصىىول  %1.25مخصىىص خسىىائر االضىىمحالل للقىىروض والتسىىهيالت وااللتزامىىات العرضىىية المنتظمىىة )يجىىب إال يزيىىد عىىن  -
منتظمىىة المرجحىىة بىىأوزان المخىىاطرو كمىىا يتعىىين أن يكىىون مخصىىص خسىىائر االضىىمحالل للقىىروض والتسىىهيالت االئتمانيىىة وااللتزامىىات وااللتزامىىات العرضىىية ال

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

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

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

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

 .اطر السوقو مخاطر التشغيلويتم ترجيح األصول وااللتزامات العرضية بأوزان مخاطر االئتمانو مخ -
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 تااع - إدارة المخاطر المالية -3

 
 تااع -إدارة رأس المال  ه - 3

 :ويتكون مقام معيار كفاية رأس المال من اآلتي

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر السوق -

 مخاطر التشغيل -

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

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

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

 30/6/2018  31/12/2017 

 جنية مصريالف   جنية مصريالف  

    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 (1االستاعادات )اعد  إجمالى الشريحة األولى

    

    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 موجباً(من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية )إذا كان  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 (2إجمالى الشريحة التانية  اعد االستاعادات )

 3,941,193  4,343,032 (2+1االستاعادات )إجمالى القاعدة الرأسمالية اعد 

    

    األصول وااللتزامات العرضية المرجحة اأوزان المخاطر

 20,060,725  23,125,285 مخاطر االئتمان

 79,420  -- مخاطر السوق

 2,186,457  2,186,457 مخاطر التشغيل

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

 24,565,378  27,281,058 األصول وااللتزمات العرضية مرجحة اأوزان المخاطرإجمالى 

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

 
 نساة الرافعة المالية و - 3

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

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

لمصىرفى ظر فى اإلعتداد بها ضمن الدعامة األولى من مقررات بازل )الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال( بهدف الحفاظ علىى قىوة وسىالمة الجهىاز اوذلك تمهيدا للن
سىتخدمة فىي معيىار كفايىة رأس المصرى ومواكبة ألفضل الممارسات الرقابية الدولية فى هذا الشأن وتعكس الرافعة المالية العالقة بين الشريحة األولى لىرأس المىال الم

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

  مكونات النساة

 مكونات الاسط -أ 

حاليىىا وفقىىا لتعليمىات البنىىك المركىىزى يتكىون بسىىط النسىبة مىىن الشىىريحة األولىى لىىرأس المىىال )بعىد االسىىتبعادات( المسىىتخدمة فىى بسىىط معيىار كفايىىة رأس المىىال المطبىق 
 .المصرى

 مكونات المقام -ب 

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

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

 ويلخص الجدول التالي نسبة الرافعة المالية 
 30/6/2018  31/12/2017 

 جنية مصريالف   جنية مصريالف  

 3,114,534  3,242,332 (1) المال اعد اإلستاعاداتالشريحة األولى من رأس 

    

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

 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 (1/2نساة الرافعة الماليه )

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

 : LCR نساة تغطية السيولة

 30السائلة عاليىة الجىودة غيىر المرهونىة لمقابلىة صىافى التىدفقات النقديىة الخارجىة خىالل  تهدف نسبة تغطية السيولة إلى التأكد من احتفاظ البنك بقدر كافي من األصول
 :يوماً قادمة في ظل سيناريو للظروف غير المواتية. ويتم حساب تلك النسبة وفقاً للمعادلة اآلتية

ً  30خالل صافى التدفقات النقدية الخارجة  \األصول السائلة عالية الجودة  نسبة تغطية السيولة =  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 يونيوبلغت النسبة وفقاً إلقفال 

 : NSFR نساة صافى التمويل المستقر

 بسىىىط النسىىىبة والتمويىىىل المسىىىتقر المطلىىىوب( Available stable funding) صىىىافى التمويىىىل المسىىىتقر العالقىىىة بىىىين التمويىىىل المسىىىتقر المتىىىاحتمثىىىل نسىىىبة 
(Required stable funding ) مقام النسبة حيث تعمل النسبة على مواجهة عدم توافق هيكل التمويل طويىل االجىل مىن خىالل حىث البنىوك علىى اسىتخدام مصىادر
ارج الميزانيىة ممىا يسىاعد وال مستقرة طويلة االجل لفترة تمتد لمدة عام علي األقل وذلك لتغطية التوظيفات فى االصول وأي مطالبات تمويلية تنتج عن االلتزامات خأم

 : للمعادلة التالية بصفة دائمة. ويتم حساب تلك النسبة وفقاً  % 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 % 207.67  و للعمالت األجنبية %170.49 : للعمالت المحلية 2018 يونيوبلغت النسبة وفقاً إلقفال 
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 الهامة التقديرات واالفتراضات المحاساية -4
 

تم تقىىدير التقىىديرات واالفتراضىىات يقىىوم البنىىك بمسىىتخدام تقىىديرات وافتراضىىات تىىؤثر علىىى مبىىالغ األصىىول واإللتزامىىات التىىى يىىتم اإلفصىىاح عنهىىا خىىالل الفتىىرة الماليىىة التاليىىةو ويىى
 التى يعتقد أنها معقولة فى ظل الظروف والمعلومات المتاحة. باستمرار على أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل بما فى ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية

 

 خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت أ - 4

ا كىان ينبغىي تسىجيل يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل. ويقوم باستخدام الحكم الشخصي عنىد تحديىد مىا إذ
ية ائمىة الىدخلو وذلىك لمعرفىة مىا إذا كىان هنىاك أيىة بيانىات موثىوق بهىا تشىير الىى أنىه يوجىد انخفىاض يمكىن قياسىة فىي التىدفقات النقديىة المسىتقبلعبء االضمحالل في ق

ر الىى حىدوث تشىيالمتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة. وقىد تشىمل هىذه األدلىة وجىود بيانىات 
فقات النقديىة المسىتقبليةو تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنكو أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصىول البنىك. عنىد جدولىة التىد

وجىود أدلىة موضىوعية تشىير الىى االضىمحالل مماثلىة لتلىك مخاطر ائتمانية فىي -تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص 
 .الواردة في المحفظة

الفىات بىين الخسىارة المقىدرة ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحىد مىن أيىة اخت
 والخسارة الفعلية بناء على الخبرة.

 محالل االستثمارات فى أدوات حقوق ملكية متاحة للايعإض ب - 4

تكلفىة ويحتىاج تحديىداً مىا إذا يحدد البنك إضمحالل اإلستثمارات فى أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك إنخفاض هام أو ممتىد فىى قيمتهىا العادلىة عىن ال
المعتىادة لسىعر السىهم باإلضىافة  (Volatility) التذبىذبات –ا الحكم يقوم البنىك بتقيىيم ضىمن عوامىل أخىرى كان اإلنخفاض هاماً أو ممتداً إلى حكم شخصىو والتخاذ هذ

لتشىغيلية والتمويليىة أو أداء إلى ذلك قد يكون هناك إضمحالل عندما يكون هناك دليىل علىى وجىود تىدهور فىى الحالىة الماليىة للشىركة المسىتثمر فيهىا أو تىدفقاتها النقديىة ا
 أو القطاع أو التغيرات فى التكنولوجيا.الصناعة 

جنية مصرى نتيجة فروق أعادة التقييم طبقا ألسىعار المعلنىة فىى أسىواق رأس المىال فىى  (41,103,478)غير المحققة لألستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ  الخسائربلغت 
 .2018 يونيو 30

 استثمارات مالية محتفظ اها حتى تاريخ االستحقاق ج - 4

ويتطلىب ذلىك األصىول الماليىة غيىر المشىتقة ذات دفعىات وتىواريخ إسىتحقاق ثابتىة أو قابلىة للتحديىد علىى أنهىا إسىتثمارات محىتفظ بهىا حتىى تىاريخ االسىتحقاق يتم تبويب 
ت حتىى تىاريخ االسىتحقاقو وإذا أخفىق التبويب استخدام الحكم الشخصى بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النيىة والقىدرة علىى اإلحتفىاظ بتلىك اإلسىتثمارا

ق عنىدها يىتم إعىادة البنك فى اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيمىا عىدا فىى بعىض الظىروف الخاصىة مثىل بيىع كميىة غيىر هامىة قىرب ميعىاد االسىتحقا
يىعو وبالتىالى سىوف يىتم قيىاس تلىك اإلسىتثمارات بالقيمىة العادلىة ولىيس بالتكلفىة تبويب كل اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االسىتحقاق إلىى اإلسىتثمارات المتاحىة للب

 .المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية إستثمارات بذلك البند

جنيه مصىرى لتصىل للقيمىة  24,489,854القيمة الدفترية بمبلغ  زيادةإذا تم تعليق استخدام تبويب االستثمارات على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقو سوف يتم 
 العادلة وذلك بتسجيل قيد مقابل فى احتياطى القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية.

 ضرائب الدخل د - 4

سىىابات التىىي يخضىع البنىىك لضىىرائب الىىدخل ممىىا يسىىتدعي اسىىتخدام تقىديرات هامىىة لتحديىىد المخصىىص اإلجمىىالي للضىىريبة علىىى الىدخل.  وهنىىاك عىىدد مىىن العمليىىات والح
نشىأة ضىرائب  لضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد.  ويقوم البنك بمثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقاً لتقديرات مدي احتمىاليصعب تحديد ا

ضريبة الىدخل ومخصىص الضىريبة إضافية.  وعندما يكون هناك اختالف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبالغ السابق تسجيلهاو فمن هذه االختالفات سوف تؤثر على 
 المؤجلة في الفترة التي يتم تحديد االختالف فيها.

 
 

 التحليل القطاعي لألنشطة -5
 

 ط بهىذا النشىاط التىي قىد تختلىف عىنيتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصىرفية وإدارة المخىاطر المحيطىة بهىا والعائىد المىرتب
 : باقي األنشطة األخرى. ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقاً لألعمال المصرفية الواردة فيما يلي

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

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

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

 أنشطة أخرى
 وتشمل األعمال المصرفية األخرىو كمدارة األموال.
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 صافى الدخل من العائد -6
 1/4/2018الفترة من  

 30/6/2018حتى 
 1/1/2018الفترة من 

 30/6/2018حتى 
 1/4/2017الفترة من 

 30/6/2017حتى 
 1/1/2017الفترة من 

 30/6/2017حتى 
 يجنية مصر يجنية مصر جنية مصري يجنية مصر 

     عائد القروض وااليرادات المشااهة من:

 -- -- 400,598 326,974 بنوكقروض وتسهيالت لل

 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 أدوات دين )متاحة للبيع( استثمارات فى

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

     

     تكلفة الودائع والتكاليف المشااهة 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) (2,713,819,147) (1,371,325,589) ودائع وحسابات جارية للعمالء

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

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

 (2,138,974,499) (1,195,591,112) (2,894,884,549) (1,458,773,157) االجمـــــالى

 829,784,848 403,105,252 860,606,682 424,554,472 صافى الدخل من العائد

 
 

 صافى الدخل من األتعاب والعموالت -7
 1/4/2018الفترة من  

 30/6/2018حتى 
 1/1/2018الفترة من 

 30/6/2018حتى 
 1/4/2017من  الفترة

 30/6/2017حتى 
 1/1/2017الفترة من 

 30/6/2017حتى 
 يجنية مصر يجنية مصر جنية مصري يجنية مصر 

     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 مانة والحفظأتعاب أعمال األ

 8,269,158 3,145,337 13,789,854 4,848,117 أتعاب أخرى

 166,554,584 63,291,438 139,949,215 66,589,835 االجمـــــالى

     

     مصروفات األتعاب والعموالت

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

 (17,352,948) (12,503,321) (26,880,220) (14,461,756) أتعاب أخرى مدفوعة

 (18,222,838) (12,885,023) (33,062,261) (18,007,996) االجمـــــالى

 148,331,746 50,406,415 106,886,954 48,581,839 الدخل من األتعاب والعموالت صافى

 
 

 توزيعات أرااح -8
 1/4/2018الفترة من  

30/6/2018حتى   
 1/1/2018الفترة من 

30/6/2018حتى   

 1/4/2017الفترة من 
 30/6/2017حتى 

 1/1/2017الفترة من 
 30/6/2017حتى 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 389,339 389,339 -- -- اوراق مالية متاحة للبيع

 2,999,550 2,999,550 -- -- شركات تابعة وشقيقة 

 142,671 142,671 142,672 71,336 ق استثماريداصن

 3,531,560 3,531,560 142,672 71,336 االجمـــــالى
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 صافى دخل المتاجرة -9
 1/4/2018الفترة من  

30/6/2018حتى   
 1/1/2018الفترة من 

30/6/2018حتى   

 1/4/2017الفترة من 
 30/6/2017حتى 

 1/1/2017الفترة من 
 30/6/2017حتى 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري مصريجنية  

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

 -- -- (193,892) -- فروق تقييم استثمارات مالية بغرض المتاجرة

 -- -- 654,218 151,926 دوات حقوق ملكية بغرض المتاجرةأرباح بيع أ

 80,973,633 11,975,020 33,524,712 15,375,012 االجمـــــالى

 
 

 مصروفات عمومية وإدارية -10
 1/4/2018الفترة من  

30/6/2018حتى   
 1/1/2018الفترة من 

30/6/2018حتى   
 1/4/2017الفترة من 

 30/6/2017حتى 
 1/1/2017الفترة من 

 30/6/2017حتى 
 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

     العاملينتكلفة 

 (136,599,840) (69,431,925) (158,403,884) (79,742,697) أجور ومرتبات

 (7,767,423) (3,931,729) (9,718,450) (4,991,877) جتماعيةامينات أت

 (53,792,741) (26,862,707) (70,015,385) (33,157,204) آخرى

     تكلفة المعاشات

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

 (198,316,277) (100,290,319) (238,875,826) (118,418,329) االجمـــــالى

     

 (163,131,389) (80,296,401) (212,177,383) (109,508,885) دارية أخرىإمصروفات 

 (361,447,666) (180,586,720) (451,053,209) (227,927,214) االجمـــــالى

 
 

 )مصروفات( تشغيل أخرىايرادات  -11
 1/4/2018الفترة من  

30/6/2018حتى   
 1/1/2018الفترة من 

30/6/2018حتى   

 1/4/2017الفترة من 
 30/6/2017حتى 

 1/1/2017الفترة من 
 30/6/2017حتى 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 1,351,067 568,267 -- -- ارباح بيع ممتلكات ومعدات

 (32,044,925) (25,791,378) (37,050,001) 11,058,738 مخصصات أخرى )عبء(رد / 

 (14,746,345) (731,889) 35,659,352 (531,412) أخرى

 )45,440,203) (25,955,000)  (1,390,649) 10,527,326 االجمـــــالى

 
 

 )عبء( االضمحالل عن خسائر االئتمان -12
 1/4/2018الفترة من  

30/6/2018حتى   
 1/1/2018الفترة من 

30/6/2018حتى   
 1/4/2017الفترة من 

 30/6/2017حتى 
 1/1/2017الفترة من 

 30/6/2017حتى 
 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 (219,781,048) (28,485,540) (73,275,932) (27,617,331) (18)إيضاح  قروض وتسهيالت للعمالء

 (219,781,048) (28,485,540) (73,275,932) (27,617,331) االجمـــــالى
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 مصروفات ضرائب الدخل -13
 1/4/2018الفترة من  

30/6/2018حتى   
 1/1/2018الفترة من 

30/6/2018حتى   
 1/4/2017الفترة من 

 30/6/2017حتى 
 1/1/2017الفترة من 

 30/6/2017حتى 
 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 (183,823,644) (95,158,292) (198,171,951) (98,182,778) الضرائب الحالية

 (183,823,644) (95,158,292) (198,171,951) (98,182,778) االجمـــــالى

 
 1/4/2018 الفترة من 

 30/6/2018حتى 
 1/1/2018الفترة من 

 30/6/2018حتى 
 1/4/2017الفترة من 

 30/6/2017حتى 
 1/1/2017الفترة من 

 30/6/2017حتى 
 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 444,423,758 234,644,881 481,853,150 245,327,999 الربح قبل الضرائب

ضرائب الدخل المحسوبة على اساس معدل ضرائب 
22.5% 

55,198,800 108,416,959 52,795,098 99,995,346 

 (27,294,835) (15,153,721) (14,667,865) (476,610) إيرادات غير خاضعة للضريبة

 30,817,291 12,584,531 28,719,568 11,257,600 )غير قابلة للخصم( مصروفات غير معترف بها ضريبيا

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

 183,823,644 95,158,292 198,171,951 98,182,778 الضرياة الحالية

 %41.44 %41.10 %38.97 %39.81 سعر الضريبة الفعلى

 
 

 نصيب السهم فى الراح -14
 1/4/2018 الفترة من 

 30/6/2018حتى 
 1/1/2018الفترة من 

 30/6/2018حتى 
 1/4/2017الفترة من 

 30/6/2017حتى 
 1/1/2017الفترة من 

 30/6/2017حتى 
 جنية مصري جنية مصري جنية مصري مصري جنية 

 260,600,114 139,486,589 283,681,199 147,145,221 صافى أرباح الفترة

 314,707,418 314,707,418 342,801,588 342,801,588 عدد األسهم

 0.83 0.44 0.83 0.43 نصيب السهم فى  صافى أرااح الفترة )جنيه / سهم(

 
 

 المركزىنقدية وأرصدة لدى الانك  -15
 30/6/2018  31/12/2017 

 مصريجنية   مصريجنية  

 428,157,038  898,640,661 نقدية

 6,639,910,486  7,929,390,420 حتياطى األلزامىأرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإل

 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
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 أرصدة لدى الانوك -16
 30/6/2018  31/12/2017 

 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 االلزامىحتياطى بنوك مركزية بخالف نسبة اإل

 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 بدون عائد أرصدة

 5,067,533,930  8,091,837,810 أرصدة ذات عائد متغير

 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

 
 

 *و أوراق حكومية أخرى أذون خزانة -17
 30/6/2018  31/12/2017 

 مصريجنية   مصريجنية  

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

    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 91أذون خزانة استحقاق 

 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) للتمويل العقارى(مبادرة البنك المركزى (عمليات بيع أذون الخزانة مع التزام بأعادة الشراء 

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

 
مليون دوالر أمريكىى( عبىارة عىن أذون خزانىة دوالريىةو ومبلىغ  193.3)المعادل لمبلغ  مصريجنية  3,457,711,740تتضمن أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى مبلغ  *

 مليون يورو( عبارة عن أذون خزانة باليورو. 20)المعادل لمبلغ  مصريجنية  413,674,000
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 االصافى قروض وتسهيالت ومرااحات للعمالء -18
 30/6/2018  31/12/2017 

 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 شخصيةقروض 

 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

 8,434,746,740  8,068,103,496 قروض مباشرة

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

 21,556,705,698  21,934,155,356 (2) اجمـــــالى

 25,076,503,185  26,818,528,385 ( 2+1القروض والتسهيالت للعمالء ) اجمـــــالى

    يخصم:

 (921,527,987)  (955,584,102) مخصص خسائر االضمحالل

 (2,753,993)  (2,687,378) العوائد المجنبة

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

 
 
 

 تحليل حركة مخصص خسائر إضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء
 

 30/6/2018 

 جمـــــالىاال قروض عقارية قروض شخصية اطاقات ائتمان حسااات جارية مدينة رادـــــأف

 جنية مصري جنية مصري مصريجنية  جنية مصري جنية مصري 

 80,032,376 1,544,271 75,743,124 2,029,674 715,307 المالية الفترةالرصيد اول 

 11,060,826 259,905 9,917,949 848,179 34,793 االضمحالل عبء

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

 532,937 -- 416,910 116,027 -- الفترةمبالغ مستردة خالل 

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

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

 

 30/6/2018 

 جمـــــالىاال قروض مشتركة قروض مااشرة حسااات جارية مدينة اتـــــمؤسس

 جنية مصري جنية مصري مصريجنية  جنية مصري 

 841,495,611 308,774,197 423,978,830 108,742,584 المالية الفترةالرصيد اول 

 62,215,106 (152,004,499) 197,789,540 16,430,065 عبء اإلضمحالل

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

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

 897,216,248 157,519,729 614,854,923 124,841,596 المالية الفترةالرصيد أخر 
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 تااع - االصافى قروض وتسهيالت ومرااحات للعمالء -18
 

 31/12/2017 

 جمـــــالىاال قروض عقارية قروض شخصية بطاقات ائتمان حسابات جارية مدينة رادـــــأف

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري مصريجنية  جنية مصري 

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

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

 62,363 -- -- 62,363 -- الفترةمبالغ مستردة خالل 

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

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

 

 31/12/2017 

 جمـــــالىاال قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة اتـــــمؤسس

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 868,383,084 129,192,622 206,367,935 532,822,527 المالية الفترةالرصيد اول 

 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) عمالت اجنبيةفروق تقييم 

 841,495,611 308,774,197 423,978,830 108,742,584 المالية الفترةالرصيد أخر 

 

 استثمارات مالية -19
 30/6/2018  31/12/2017 

 جنية مصري  جنية مصري 

    استثمارات مالية متاحة للايع

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

 10,621,701  10,621,701 غير مدرجه في السوق بالتكلفة -أدوات حقوق ملكية 

 1  1 استثمارات تدار بمعرفة الغير

 3,490,339,098  3,901,460,892 (1)االستثمارات المالية المتاحة للايع  اجمـــــالى

    

    استثمارات مالية محتفظ اها حتى تاريخ اإلستحقاق

 4,434,572,991  4,089,778,463 في السوقأدوات دين مدرجه 

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

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

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

 7,937,412,089  8,003,739,355 (2+1مالية )الستثمارات اال اجمـــــالى

 
 30/6/2018 

قاقتاريخ أستح محتفظ اها حتى متاحة للايع   اإلجمالى 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 7,937,412,089 4,447,072,991 3,490,339,098 المالية الفترةالرصيد اول 

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

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

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

 (183,691,796) -- (183,691,796) (23أرباح التغير فى القيمة العادلة )ايضاح 

 11,202,631 5,167,573 6,035,058 استهالك عالوة / خصم اإلصدار

 8,003,739,355 4,102,278,463 3,901,460,892 الماليةالفترة الرصيد أخر 



 الدورية المستقلة القوائم المالية

 
 2018 يوينو 30المالية المنتهية فى الفترة عن  المستقلة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

  

- 39 - 
 

 تااع - استثمارات مالية -19
 

 31/12/2017 

حقاقتاريخ أست محتفظ بها حتى متاحة للبيع   اإلجمالى 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

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

 1,898,872,047 41,254,743 1,857,617,304 إضافات

 (1,712,089,893) (1,349,451,347) (362,638,546) إستبعادات

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

 196,377,579 -- 196,377,579 (23أرباح التغير فى القيمة العادلة )ايضاح 

 60,823,625 51,739,485 9,084,140 استهالك عالوة / خصم اإلصدار

 7,937,412,089 4,447,072,991 3,490,339,098 الماليةالفترة الرصيد أخر 

 
 أرااح االستثمارات المالية

 1/4/2018الفترة من  
30/6/2018حتى   

 1/1/2018الفترة من 
30/6/2018حتى   

 1/4/2017الفترة من 
 30/6/2017حتى 

 1/1/2017الفترة من 
 30/6/2017حتى 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 8,470,888 653,894 6,411,920 1,762,559 مالية متاحة للبيعاستثمارات رباح بيع أ

 8,470,888 653,894 6,411,920 1,762,559 االجمـــــالى
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 استثمارات مالية فى شركات تااعة وشقيقة -20
 

 :الغت نساة مساهمة الانك في الشركات التااعة والشقيقة كما يلي
 

 نساة المساهمة القيمة الدفترية الشركة أرااح )خسائر( الشركة إيرادات )ادون حقوق الملكية( التزامات الشركة أصول الشركة البلد مقر الشركة 30/6/2018

  جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري  

        تااعةشركات 

 %99.99 199,970,000 9,433,432 12,027,034 500,455 238,848,544 مصر شركة ايجيبشان جلف القابضة لالستثمارات المالية

        

        شقيقةشركات 

  5,000 (2,713,621) 32,623,460 23,423,259 46,583,943 مصر **شركة فرست جاز

  3,100 8,248,397 22,053,416 119,014,583 542,296,465 مصر **شركة برايم القابضة لالستثمارات المالية

  199,978,100 14,968,208 66,703,910 142,938,297 827,728,952  االجمـــــالى

 
 نسبة المساهمة القيمة الدفترية الشركة أرباح )خسائر( إيرادات الشركة )بدون حقوق الملكية( التزامات الشركة أصول الشركة البلد مقر الشركة 31/12/2017

  جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري  

        تااعةشركات 

 %99.99 199,970,000 36,674,547 46,531,154 50,355,684 286,282,615 مصر القابضة لالستثمارات الماليةشركة ايجيبشان جلف 

        

        شقيقةشركات 

 %26.66 3,286,430 (452,051) 294,396 24,826,785 68,112,477 مصر لتصنيع األسماك اليكس فيششركة 

 %26.66 7,138,215 224,679 28,031,922 110,479,818 125,824,316 مصر اليكس للمنتجات الغذائية مجمع شركة

  5,000 (2,795,094) 23,300,890 21,427,312 48,341,891 مصر **شركة فرست جاز

  3,100 18,908,766 56,310,219 80,104,579 505,067,315 مصر **شركة برايم القابضة لالستثمارات المالية

  210,402,745 52,560,847 154,468,581 287,194,178 1,033,628,614  االجمـــــالى

 
 
 .غير معتمدة 2018 يونيو 30و 2018 مارس 31و  2017 ديسمبر 31 تم اإلعتماد على القوائم المالية المعتمدة فى* 

( ضىمن االسىتثمارات فىى شىركات شىقيقة وذلىك )عىن طريىق شىركة ايجيبشىان جلىف القابضىة %9.87الماليىة )المسىاهمة الغيىر المباشىرة  ( و برايم القابضىة لالسىتثمارات %19,99تم ادراج شركتى فرست جاز )المساهمة الغير المباشرة ** 
 باإلضافة لوجود نفوذ مؤثر متمثل في عضوية مجالس إدارات تلك الشركة. لالستثمارات المالية التابعة للبنك(
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 والتحفيز للعامليننظام اإلثااة  -21
 

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

 .اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النظام وفقاً ألحكام القانونتاريخ 

وظفين بالبنك لتميزهم الواضح من خالل نتائج ويتم منح أسهم نظام اإلثابة والتحفيز لصالح االعضاء التنفيذيين ورؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديرو الصف االول والم
 .أعمالهم وتقييمهم السنوى وفقاً لمستوى األداء المالى للبنك وتقرير أداء الفرد حسب درجته الوظيفية

 وفى نهاية كل فترة ماليةويعاد تقييمها بالقيمة ألسهموتم تقييم األسهم المحتفظ بها بنظام أثابة وتحفيز العاملين بالقيمة العادلة لها )القيمة السوقية (عند انشاء النظام وتخصيص اي
 حتياطى خاص ضمن حقوق الملكية.مويتم اثبات قيمة الفروق الناتجة ب العادلة لها )القيمة السوقية(

 2017 ديسىمبر 31فىي وسىهم  3.650.000جنيه مصري وذلىك وفقىا للقيمىة العادلىة لعىدد  54,897,430مبلغ  2018 يونيو 30بلغ رصيد نظام االثابة والتحفيز للعاملين في 
 2018 يونيىو 30عن الفترة المالية المنتهيىة فىي و حيث بلغت فروق التقييم في ذات التاريخ سهم 1,696,000جنيه مصري وذلك وفقا للقيمة العادلة لعدد  28,185,908مبلغ 
  .جنيه مصري (6,018,311)مبلغ 

 
 :الماليةخالل الفترة حركة النظام فيما يلي ايان ا

 
 30/6/2018 31/12/2017 

 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 الفترة شراء 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 الفترة المالية اخرالرصيد 

 
 خالل الفترة المالية: حقوق الملكيةقائمة احركة النظام فيما يلي ايان ا

 
 30/6/2018  31/12/2017 

 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) الفترة المالية اخرالرصيد 

 
 

 أصول غير ملموسة -22
 

 ارامج الحاسب اآللى
 30/6/2018  31/12/2017 

 جنية مصري  جنية مصري 

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

 10,876,201  2,532,258 الماليةالفترة ضافات خالل اإل

 (6,899,673)  (3,646,617) الماليةالفترة ستهالك خالل اال

 34,819,989  33,705,630 الماليةالفترة  اخرصافى القيمة الدفترية فى 
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 أصول أخرى -23
 30/6/2018  31/12/2017 

 جنية مصري  جنية مصري 

 630,123,557  534,724,459 إيرادات مستحقة

 72,354,969  110,768,117 مصروفات مقدمة

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

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

 11,028,274  16,921,679 تأمينات وعهد

 38,690,937  81,600,763 استثمارات آلت للبنك* -أصول محتفظ بها بغرض البيع 

 236,559,473  347,624,978 أخرى

 1,487,798,743  1,633,645,931 االجمـــــالى

 
وهىامنز للصىناعة   يجنيىة مصىر 26,440,937 بقيمىةأصول محىتفظ بهىا بغىرض البيىع كىال مىن شىركة مصىر امريكىا للمسىتلزمات الطبيىه خرى األصول األ* يتضمن رصيد 

 .يجنية مصر 12,000,000التكنولوجيا  االلمانية بقيمة 

 

 :والذى ينص على االتى 2009سبتمبر  8طبقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ * 

س المال المصدر للشركة من الىتخلص مىن هىذه الزيىادة خىالل سىنة مىن تىاريخ الحيىازة أمن ر %40مالية تزيد عن "فى حالة عدم تمكن البنك الذى يمتلك أسهماً فى شركة غير 
س المىال المصىدر أمىن ر %40 ادة عىنيتم قياس خسائر اضمحالل قيمة االسهم وفقاً للقواعد المحاسبية الساريةو وبحيث ال تقل قيمة هذه الخسائر عن ما يعادل مقدار نسبة الزيى

قىام البنىك بحسىاب إضىمحالل لكىل مىن  كةو واإلعتراف بقيمة هذه الخسائر بقائمة االرباح والخسائر بحسب الحالة مقابل تخفيض القيمة الدفترية لألسهم بقيمة هذه الخسائر".للشر
 كرة.شركة مصر امريكا للمستلزمات الطيبة وشركة هامنز لصناعة التكنولوجيه االلمانية وذلك تطبيقا للقرار السالف ذ
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 أصول ثااتة -24
 اإلجمالى أخرى سيارات أثاث حاسب الى آالت ومعدات تجهيزات أراضى ومبانى 

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

1/1/2017         

 352,837,522 49,202,176 11,603,042 6,541,681 67,755,275 18,226,183 36,382,728 163,126,437 التكلفة

 (113,229,035) (21,608,970) (5,250,077) (4,336,407) (22,822,320) (4,909,235) (31,507,948) (22,794,078) مجمع اإلهالك

 239,608,487 27,593,206 6,352,965 2,205,274 44,932,955 13,316,948 4,874,780 140,332,359 صافى القيمة الدفترية
         

31/12/2017         

 239,608,487 27,593,206 6,352,965 2,205,274 44,932,955 13,316,948 4,874,780 140,332,359 صافى القيمة الدفترية أول الفترة 

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

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

 (55,307,168) (10,317,447) (2,252,217) (2,310,284) (16,110,222) (2,164,455) (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

 461,650,504 46,639,391 8,526,480 15,035,441 70,236,324 13,578,551 55,293,925 252,340,392 صافى القيمة الدفترية
         

1/1/2018         

 623,135,813 73,655,729 14,559,491 21,682,132 109,046,613 20,102,962 104,430,056 279,658,830 التكلفة

 (161,485,309) (27,016,322) (6,033,011) (6,646,691) (38,810,305) (6,524,411) (49,136,131) (27,318,438) مجمع اإلهالك

 461,650,504 46,639,407 8,526,480 15,035,441 70,236,308 13,578,551 55,293,925 252,340,392 صافى القيمة الدفترية
         

30/6/2018         

 461,650,504 46,639,407 8,526,480 15,035,441 70,236,308 13,578,551 55,293,925 252,340,392 صافى القيمة الدفترية أول الفترة

 94,617,681 18,175,582 -- 358,998 -- 709,495 21,824,599 53,549,007 إضافات

 (1,298,813) -- -- -- -- -- (1,298,813) -- إستبعادات

 (36,388,520) (8,312,498) (1,475,324) (968,193) (9,348,244) (1,164,755) (11,207,686) (3,911,820) تكلفة أهالك

 1,298,813 -- -- -- -- -- 1,298,813 -- مجمع إهالك األصول المستبعدة 

 519,879,665 56,502,491 7,051,156 14,426,246 60,888,064 13,123,291 65,910,838 301,977,579 صافى القيمة الدفترية 
         

30/6/2018          

 716,454,681 91,831,311 14,559,491 22,041,130 109,046,613 20,812,457 124,955,842 333,207,837 التكلفة

 (196,575,016) (35,328,820) (7,508,335) (7,614,884) (48,158,549) (7,689,166) (59,045,004) (31,230,258) مجمع اإلهالك

 519,879,665 56,502,491 7,051,156 14,426,246 60,888,064 13,123,291 65,910,838 301,977,579 صافى القيمة الدفترية



 الدورية المستقلة القوائم المالية

 
 2018 يوينو 30المالية المنتهية فى الفترة عن  المستقلة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

  

- 44 - 
 

 للانوكأرصدة مستحقة  -25
 30/6/2018  31/12/2017 

 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
 30/6/2018  31/12/2017 

 جنية مصري  جنية مصري 

 19,227,125,654  26,260,510,011 ودائع تحت الطلب

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

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

 1,298,001,840  1,428,105,109 التوفيرودائع 

 864,333,092  773,828,698 ودائع أخرى

 46,465,751,668  56,063,408,807 االجمـــــالى

    

 36,775,271,041  43,357,317,086 ودائع مؤسسات

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

 46,465,751,668  56,063,408,807 االجمـــــالى

    

 745,708,526  592,100,257 أرصدة بدون عائد

 20,735,116,992  27,976,807,143 أرصدة ذات عائد متغير

 24,984,926,150  27,494,501,407 أرصدة ذات عائد ثابت

 46,465,751,668  56,063,408,807 االجمـــــالى
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 قروض أخرى / ودائع مساندة -27
 30/6/2018  31/12/2017 

 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

 
مليىون جنيىه  800ش.م.م تقىوم بموجبهىا شىركة مصىر للتىأمين بميىداع وديعىة لىدى البنىك بمبلىغ  –قىام البنىك بىابرام اتفىاق مىع شىركة مصىر للتىأمين  2017نىوفمبر  13بتاريخ * 

وديعة سبع سىنوات وسىتة أشىهر تبىدأ مىن تىاريخ ودائع بحيث يكون تاريخ ايداع اخر وديعة خالل شهر ونصف من تاريخ توقيع العقد وتكون مدة كل  5مصري يتم تقسيمهم الى 
للسنة األولى ويستحق كل ثالثة أشهر من تاريخ ايداع كل وديعة ويكون العائىد المسىتحق مىن بدايىة  %18.75ايداع كل وديعة على حده وبحيث يكون معدل العائد للسنة األولي 

 .هو نفس سعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري ويستحق كل ثالثة أشهر وديعة لوالنصف لكالسنة الثانية وحتى السنة السابعة 

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

ري ومستوفية للمتطلبات المتعلقة بمدراج تلىك الوديعىة ضىمن الشىريحة الثانيىة للقاعىدة الرأسىمالية بحيىث أنهىا ليسىت وحيث أن تلك الوديعة خاضعة لشروط البنك المركزي المص
مضىمونة وغيىر مغطىاة بكفالىة  مخصصة لنشاط معين أو لمقابلة أصول بذاتهاو وأنها مصدرة ومدفوعة بالكاملو تلي في الترتيب حقىوق المىودعين والىدائنين عنىد التصىفيةو غيىر

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

 التزامات أخرى -28
  30/6/2018  31/12/2017 

 جنية مصري  جنية مصري 

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

 57,769,616  38,413,557 إيرادات مقدمة

 191,409,735  218,824,640 مصروفات مستحقة

 235,820,371  270,142,545 دائنون

 324,411,097  96,309,242 أرصدة دائنة متنوعة

 1,272,527,984  960,826,995 االجمـــــالى

 
 

 مخصصات أخرى -29
 30/6/2018  31/12/2017 

 جنية مصري  جنية مصري 

 80,395,066  104,412,745 الماليةالفترة الرصيد في أول 

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

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

 (8,692,625)  (5,348,760) المالية الفترةالمستخدم خالل 

 104,412,745  136,209,158 المالية الفترةالرصيد في نهاية 

 
 30/6/2018  31/12/2017 

 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 في نهاية 
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 ضرياة الدخل المؤجلة -30
 االلتزامات الضريبية المؤجلة االصول الضريبية المؤجلة 

 30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 16,169,613 12,909,304 -- -- االصول الثابتة

 -- -- 19,538,246 26,692,438 مخصص خسائر اضمحالل القروض(المخصصات )بخالف 

 16,169,613 12,909,304 19,538,246 26,692,438 اجمالى الضريبة التى ينشأ عنها أصل )التزام(

 -- -- 3,368,633 13,783,134 صافى الضرياة التى ينشأ عنها اصل

 
 الضرياية المؤجلةحركة االصول وااللتزامات 

 30/6/2018  31/12/2017 

 جنية مصري  جنية مصري 

 1,434,273  3,368,632 الماليةالفترة الرصيد في أول 

 5,403,978  10,414,502 المالية الفترةخالل االضافات 

 (3,469,618)  -- المالية الفترةخالل  االستبعادات

 3,368,633  13,783,134 المالية الفترةالرصيد في نهاية 

 
( ضرائب الدخل ال يتم االعتراف باالصول الضريبية المؤجلة فى حالة عدم توقع وجود منافع مسىتقبلية منهىا 24لتعليمات البنك المركزى ومعيار المحاسبة المصرى رقم )طبقا 

 يونيىو 30ة الماليىة المنتهيىة فىى فتىريبى خىالل  الو/او وجود التزامات ضريبية مؤجلة تنعكس فى نفس توقيىت تلىك االصىول. وبنىاءاُ علىى ذلىك لىم يىتم االعتىراف باالصىل الضىر
 .2017ديسمبر  31وكذلك السنة المالية المنتهية فى  2018

 

 رأس المال -31
 

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

 رأس المال المصدر والمدفوع
 342,801,588جنيىه مصىري( موزعىاً علىى عىدد  2,256,089,600دوالر أمريكي )المعادل لمبلغ  342,801,588بلغ رأس المال المصدر والمكتتب فيه والمدفوع مبلغ 

 .سهم القيمة األسمية للسهم واحد دوالر أمريكي

دوالر امريكىي والمعىادل  22,563,558 والخاص بزيادة راس المال المصدر والمدفوع بمبلغ  2018مارس  31بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتارخ  -
  سهم. 22,563,558 عن طريق اصدار اسهم مجانية بعددمليون جنيه مصري  400لمبلغ 

 

 واألرااح المحتجزة اإلحتياطيات -32
 

 اإلحتياطيات أ - 32
 30/6/2018  31/12/2017 

 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 إجمىالي المخىاطر االئتمانيىة المرجحىة بىأوزان المخىاطر وذلىك مىن صىافي الىربح بعىد الضىريبة عىن عىام  %1بنسبة  IFRS 9حتياطي مخاطر معيار إتم تكوين  *

 وال يتم استخدامه إال بموافقة البنك المركزي. 2018يناير  28وذلك طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ  2017
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 تااع - واألرااح المحتجزة حتياطياتاإل -32
 

 تااع - اإلحتياطيات أ - 32
 

 :وتتمثل الحركة على اإلحتياطيات فيما يلى
 

 حتياطى المخاطر الانكية العامإ 1/أ - 32
 30/6/2018  31/12/2017 

 جنية مصري  جنية مصري 

 8,549,450  13,130,944 الماليةالفترة الرصيد في أول 

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

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

 13,130,944  15,376,375 المالية الفترةالرصيد في نهاية 

 
بعىد حتيىاطى إال حتياطى المخاطر البنكية العام لمقابلىة المخىاطر غيىر المتوقعىة وال يىتم التوزيىع مىن هىذا اإلإتقضى تعليمات البنك المركزى المصرى بتكوين 

 .الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى

 .للبنكملكيته  آلتحتياطى مخاطر بنكية  نتيجة بيع اصل إجنية مصرى من  915,750تم رد مبلغ  2017خالل عام  *
 

 حتياطى قانونىإ 2/أ - 32
 30/6/2018  31/12/2017 

 جنية مصري  جنية مصري 

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

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

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

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

 المال.
 

 أستثمارات مالية متاحة للايع -حتياطى القيمة العادلة إ 3/أ - 32
 30/6/2018  31/12/2017 

 جنية مصري  جنية مصري 

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

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

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

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

 144,721,792  (41,103,478) الرصيد في نهاية الفترة المالية

 
 حتياطى خاصإ 4/أ - 32

وال يىتم اسىتخدامه إال بموافقىة مىن البنىك المركىزى  2008ديسىمبر  16الصىادرة فىى حتيىاطى الخىاص طبقىا لتعليمىات البنىك المركىزى المصىرى تم تكوين اإل
 المصرى.
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 تااع - واألرااح المحتجزة اإلحتياطيات -32
 

 األرااح المحتجزة ب - 32
 

 الحركة على االرااح المحتجزة
 30/6/2018  31/12/2017 

 جنية مصري  جنية مصري 

 401,501,177  602,404,080 المالية الفترةأول فى الرصيد 

 500,619,820  283,681,199 السنة المالية الفترة / أرباح 

 --  (400,000,000) محتجز تحت حساب زيادة رأس المال )اسهم مجانية(

 (40,150,118)  (50,061,982) حصة العاملين فى األرباح

 (14,000,000)  (17,456,182) 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 

 602,404,080  364,640,547 الرصيد في نهاية الفترة المالية

 
 

 النقدية وما في حكمها -33
 

 اريخ االقتناءألغراض عرض قائمة التدفقات النقديةو تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ استحقاقها ثالثة أشهر من ت
 

 30/6/2018  03/6/2017 

 جنية مصري  جنية مصري 

 2,761,117,051  8,828,031,081 (15)ايضاح  البنك المركزىنقدية وأرصدة لدى 

 9,046,472,151  8,279,478,407 (16)ايضاح  أرصدة لدى البنوك

 10,015,324,050  11,711,385,740 (17)ايضاح  أذون خزانة

 (2,127,258,615)  (7,929,390,420) أرصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة اإلحتياطى

 (2,543,749,779)  (1,981,667,300) لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهرأرصدة 

 (10,014,074,050)  (10,911,360,740) أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور

 7,137,830,808  7,996,476,768 الفترة الماليةالنقدية وما في حكمها في اخر 

 
 

 التزامات عرضية وارتااطات -34
 

 رأسماليةارتااطات  أ - 34

جنيىه  66,023,960مبلىغ وقىدره  2018 يونيىو 30 بلغ إجمالى قيمــــة االرتباطــــات المتعلقـــة بتجهــيزات الفـــــروع وشراء اصول ومعىدات ولىم يىتم تنفيىذها حتىى
 مصري.

 
 ارتااطات عن قروض وضمانات وتسهيالت ب - 34

 :فيما يليتتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن ضمانات وتسهيالت 
 30/6/2018  31/12/2017 

 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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 مرتاات ومكافأت اإلدارة العليا -35
 30/6/2018  31/12/2017 

 جنية مصري  جنية مصري 

 44,545,624  35,125,716 المرتبات والمزايا قصيرة االجل

 44,545,624  35,125,716 االجمـــــالى

 
جنيىة مصىرى  5,854,286جنيىة مصىرى والمتوسىط الشىهرى  35,125,716وقد بلغ ما يتقاضاة العشرون  أصحاب المكافىآت والمرتبىات األكبىر فىى البنىك مجتمعىين مبلىغ 

 .2018 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةوذلك عن 
 
 

 عامالت مع أطراف ذوى عالقةم -36
 

رصدة األطراف ذوى العالقىة فىى تم الدخول فى العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل النشاط العادىو ويتضمن ذلك القروض والودائع وتتمثل المعامالت وأ
 :المالية فيما يلىنهاية السنة 

 

 القروض والتسهيالت ألطراف ذوى عالقة أ - 36
 شركات تابعة وشقيقة أعضاء اإلدارة العليا 

 30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 14,521,000 9,769,000 61,107,373 35,354,575 المالية الفترةالقروض القائمة فى أول 

 1,831,000 -- 7,304,445 1,538,494 المالية الفترةالقروض الصادرة خالل 

 (6,583,000) (2,738,000) (33,057,243) (5,992,243) المالية الفترةالقروض المحصلة خالل 

 9,769,000 7,031,000 35,354,575 30,900,826 المالية الفترةفي اخرالقروض القائمة 

 
 أطراف ذوى عالقةودائع من  ب - 36

 أعضاء اإلدارة العليا 

 30/6/2018 31/12/2017 

 جنية مصري جنية مصري 

 19,756,325 21,704,125 الماليةالفترة الودائع فى أول 

 46,141,768 27,458,249 الماليةالفترة الودائع التى تم ربطها خالل 

 (44,193,968) (19,561,121) الماليةالفترة الودائع المستردة خالل 

 21,704,125 29,601,253 المالية الفترةفي اخرالودائع 

 
 :وتتمثل الودائع من أطراف ذوى عالقة فيما يلى

 30/6/2018 31/12/2017 

 جنية مصري جنية مصري 

 4,765,213 8,804,159 ودائع تحت الطلب

 5,333,862 7,198,099 ودائع توفير

 8,442,795 10,723,492 شهادات إدخار وايداع

 3,162,255 2,875,503 ودائع ألجل وبمخطار

 21,704,125 29,601,253 المالية الفترةفي اخرالودائع 
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 صناديق االستثمار -37
 

 صندوق استثمار الانك المصرى الخليجى

والئحتىه التنفيذيىة و وتقىوم بىمدارة الصىندوق شىركة هيىرمس إلدارة  1992لسىنة  95الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المىال رقىم 
وثيقىة )قيمتهىا خمسىة ماليىين  50.000مليون جنيه مصىرى خصىص للبنىك  100صناديق االستثمارو وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق مليون وثيقة يبلغ إجمالى قيمتها 

 .جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق

  .وثيقة 168906جنيه مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ  318.98مبلغ  8201 ويوين 30ة االستردادية للوثيقة في وقد بلغت القيم
 

 صندوق ثراء للسيولة النقدية

والئحته التنفيذية و وتقىوم بىمدارة الصىندوق هىى شىركة بىرايم إلدارة  1992لسنة  95الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم 
وثيقىة )قيمتهىا  713,359يىه مصىرى خصىص للبنىك مليىون جن 375وثيقىة يبلىغ إجمىالى قيمتهىا  34,944,491صناديق االستثمار و وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق 

 .نشاط الصندوقسبعة ماليين وخمسمائة ألف جنيه مصرى( لمباشرة 

 وثيقة. 5,734,474 جنيه مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ  16.2286مبلغ  2018 ويوني 30القيمة االستردادية للوثيقة في وقد بلغت 
 

 الموقف الضرياى -38

 
 : وال ضرياة االشخاص االعتااريةا

  :2007حتى عام  2005الفترة من عام 
 .تم الفحص وإنهاء النزاع الضريبى مع المأمورية لصالح البنك عن هذه الفترة

 :2009حتى عام  2008الفترة من عام 
 .الفترةتم الفحص وإنهاء النزاع الضريبى باللجنة الداخلية بمركز كبار الممولين لصالح البنك عن هذه 

 :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 
 .الفحص وسداد جزء من االلتزام الضريبىتم 

 :2017-2016-2015الفترة عن السنوات 
 .تم تقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية وال يترتب عنها أى إلتزامات ضريبية

 
 : ثانياً : ضرياة األجور والمرتاات وما في حكمها

 :2004الفترة من بدء النشاط وحتى عام 
 .الفروق الضريبية عن تلك الفترةتم الفحص وسداد 

 :2006حتى عام  2005الفترة من عام 
 .تم الفحص فى ضوء أحكام القانون الجديد وأسفر عن عدم وجود أى فروق ضريبية

 :2012وحتى عام  2007الفترة من عام 
 .تم الفحص وسداد المبالغ المستحقة وعدم وجود فروق ضريبية

 :2015وحتى عام  2013الفترة من عام 
 .تم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانون

 :2016عام 
 .تم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانون

 :2017عام 
 انونية التى أقرها القانون.تم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد الق

 
 

 أرقام المقارنة -39
 

 تم اعادة تبويب أرقام المقارنة لتتوافق مع التغيرات فى العرض المستخدم فى الفترة الحالية.




