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 2020 مارس 31المالية المنتهية فى  الفترةعن  المجمعة الشامل قائمة الدخل

 
 2019 مارس 31  2020 مارس 31  إيضاح 

      

 146,784,792  151,400,138   الفترةصافى أرباح 

      

      بنود قد يتم إعادة تبويبها في األر باح أو الخسائر:

 169,081,989  (203,960,333)  (30)  الدين صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات في أدوات 

 169,081,989  (203,960,333)   للسنةإجمالى بنود الدخل الشامل األخر 

 315,866,781  (52,560,195)   للفترةإجمالى الدخل الشامل 

      

      و يعود إلى :

 316,265,326  (52,559,944)   نصيب المساهمين فى البنك

 (398,545)  (250)   نصيب حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة

 315,866,781  (52,560,195)   المالية الفترةصافى أرباح 
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 2020 مارس 31المالية المنتهية فى  الفترةعن  المجمعةقائمة التدفقات النقدية 

 
 2019 مارس 31  2020 مارس 31 إيضاح  

 جنيه مصري  جنيه مصري   

      التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 245,645,966  248,378,124   الربح قبل ضرائب الدخل من العمليات المستمرة

 (1,416,785)  (2,232,139)   /الربح  قبل ضرائب الدخل من العمليات غير المستمرة (الخسارة)
      

      تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 25,649,571  21,531,745 (23-21)  إهالك وإستهالك أصول ثابتة وأصول غير ملموسة

 79,673,770  154,015,996 (12)  عبء اضمحالل االئتمان

 (16,907,632)  (7,887,891) (11)  األخرىالمخصصات  / عبء صافى )رد(

 (1,051,991)  (3,363,239) (28)  المستخدم من المخصصات بخالف مخصص القروض

 (721,979)  (317,152) (28)  األجنبيةفروق اعادة ترجمة المخصصات االخري بالعمالت 

 76,054,106  52,740,860 (18)  األجنبيةفروق ترجمة إستثمارات مالية ذات طبيعة نقدية بالعمالت 

 (10,305,215)  13,443,030 (18)  استهالك عالوة / خصم االصدار للسندات

 (448,718)  -- (11)  أرباح بيع اصول ثابتة

 (135,416)  (146,336) (8)  إيرادات من توزيعات أرباح

 (4,096,365)  (24,949,242)   إستثمارات مالية أرباح

 4,838,469  4,777,113 (20)  المدفوعات المبنية على اسهم

 (3,140,447)  2,233,233   نصيب البنك فى نتائج أعمال شركات شقيقة من تطبيق طريقة حقوق الملكية

 393,637,334  458,224,102   وااللتزامات الناتجة من أنشطة التشغيلأرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول 

      صافى )الزيادة(/النقص فى األصول وااللتزامات

 (848,949,836)  1,518,978,685   ارصدة ودائع لدى البنوك

 1,707,200,096  (6,776,697,552)    أذون خزانة 

 --  (6,336,298)   خالل األرباح والخسائرشراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من 

 --  6,803,004   أستبعاد إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 1,272,212,903  1,404,478,980   قروض وتسهيالت و مرابحات للعمالء 

 (249,826,801)  (209,513,485)   أصول أخرى

 (2,036,057,565)  (3,531,996,100)   ارصده مستحقة للبنوك

 7,396,270,160  5,222,740,014   ودائع العمالء

 47,094,165  66,698,708   التزامات أخرى

 975,941  (410,186)   إستثمارات محتفظ بها بغرض البيع

 7,682,556,397  (1,847,030,128)  (1) صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

      التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (32,282,272)  (35,123,345)   مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع

 465,650  --   متحصالت من بيع اصول ثابتة

 398,621,157  (1,437,554,158) (18)  مشتر يات استثمارات مالية بخالف األصول المالية بغرض المتاجرة

 (862,067,971)  438,137,663 (18)  متحصالت من استثمارات مالية بخالف األصول المالية بغرض المتاجرة

 135,416  75,000 (8)  توزيعات أرباح محصلة

 (7,045,513)  (4,137,552) (20)  نظام االثأبة و التحفيز

 (502,173,533)  (1,038,602,392)  (2) صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة االستثمار

      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (12,180,000)  (6,066,000)   التغير فى القروض طويلة األجل / الودائع المساندة

 (78,428,141)  (89,838,744)   توزيعات االرباح المدفوعة

 (90,608,141)  (95,904,744)  (3) أنشطة التمويلصافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( الناتجة من 

 7,089,774,723  (2,981,537,264)  (3+2+1) صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة المالية

 6,654,003,532  4,068,059,545   رصيد النقدية وما فى حكمها فى اول السنة المالية

 13,743,778,255  1,086,522,281   المالية الفترةرصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر 
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 تابع - 2020 مارس 31المالية المنتهية فى  الفترةعن  المجمعةقائمة التدفقات النقدية 

 
 (31وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى )إيضاح 

 
 

 
 

 
 

 7,619,626,242  2,670,636,190  (15) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

 15,424,707,486  2,201,840,364  (16) أرصدة لدى البنوك

 7,755,231,015  9,061,039,937  (19) أذون خزانة

 (8,668,148,345)  (3,495,876,193)   أرصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة اإلحتياطى

 (633,299,160)  (290,078,080)   أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 (7,754,338,983)  (9,061,039,937)   أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور

 13,743,778,255  1,086,522,281   المالية الفترةالنقدية وما في حكمها في أخر 
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 2020 مارس 31المالية المنتهية فى  الفترةعن  المجمعةقائمة التغير فى حقوق الملكية 

 
 

 محتجز تحت حساب المدفوع رأس المال إيضاح
 زيادة رأس المال

إحتياطى مخاطر  اإلحتياطيات
 عام

حقوق المساهمين فى  المحتجزةاألرباح  االثابة والتحفيز
 البنك

الحصص حقوق أصحاب 
 غير المسيطرة

 االجمالى

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

           2019 مارس 31

 3,648,581,225 (5,022,478) 3,653,603,703 700,274,577 7,520,280 -- 289,719,246 400,000,000 2,256,089,600  1/1/2019الرصيد فى 

 -- -- -- -- -- 208,750,579 (208,750,579)  --  المحول إلى إحتياطى المخاطر العام

 -- -- -- -- -- -- -- (400,000,000) 400,000,000  المحول الى زيادة رأس المال 

 -- -- -- (452,365,938) -- -- -- 452,365,938 --  زيادة رأس المال )اسهم مجانية(

 136,353 -- 136,353 136,353 -- -- -- -- --  تسويات

 (78,428,140) -- (78,428,140) (78,428,140) -- -- -- -- --  االرباح الموزعة

 -- -- -- (58,151,287) -- -- 58,151,287 -- --  القانونيالمحول الى اإلحتياطى 

 269,894,854 -- 269,894,854 -- -- -- 269,894,854 -- --  التغير في بنود الدخل الشامل األخرصافي 

 (98,376,102) -- (98,376,102) -- -- -- (98,376,102) -- --  إجمالى األثر على إعادة التصنيف والقياس

 -- -- -- (1,943,880) -- -- 1,943,880 -- --  المحول إلى إحتياطى رأس مالى من األرباح المحتجزة

 4,838,469 -- 4,838,469 -- 4,838,469 -- -- -- --  نظام االثابة والتحفيز

 146,784,792 (398,545) 147,183,337 147,183,337 -- -- -- -- --  المالية  الفترةصافى أرباح 

 3,893,431,451 (5,421,023) 3,898,852,474 256,705,022 12,358,749 208,750,579 312,582,586 452,365,938 2,656,089,600  2019 مارس  31الرصيد فى 

           2020 مارس 31

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

 -- -- -- (515,292,627) -- --  515,292,627 -- (29) المحول الى زيادة رأس المال 

 (89,838,744) -- (89,838,744) (89,838,744) -- --  -- -- (29) االرباح الموزعة

 -- -- -- (67,534,204) -- -- 67,534,204 -- -- (30) القانونيالمحول الى اإلحتياطى 

 (216,971,761) -- (216,971,761) -- -- -- (216,971,761) -- -- (30) صافي التغير في بنود الدخل الشامل األخر

المحول الى احتياطى المخاطر البنكية من االرباح 
 المحتجزة

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

 -- -- -- (612,468) -- -- 612,468 -- -- (30) المحول إلى إحتياطى رأس مالى من األرباح المحتجزة

 4,777,113 -- 4,777,113 -- 4,777,113 -- -- -- -- (20)   االثابة والتحفيز نظام

 151,400,138 (250) 151,400,389 151,400,389 -- -- -- -- -- (30) المالية  الفترةصافى أرباح 

 4,585,280,478 13,748 4,585,266,730 229,590,171 31,380,500 208,750,579 491,797,315 515,292,627 3,108,455,538  2020 مارس 31الرصيد فى 
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 معلومات عامة -1
 

شةارع احمةد نسةيم واالورمةان  8/10 جمهورية مصر العربيةة مةن خةالل مركةزه الرئيسةىيقدم البنك المصرى الخليجى خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في 
 .قائمة المركز المالىموظفاً في تاريخ  1905فرعا ويوظف  خمسونو ثمانيةبمحافظة الجيزة وعدد  بالزا

 
 الشركة القابضة

و تعديالتةه  و الةذي حةل  1974( لسةنة 43طبقًا ألحكةام قةانون االسةتثمار رقةم ) 1981أكتوبر  14فى  296تأسس البنك شركة مساهمة مصرية بموجب القرار الوزارى رقم 
والخةاص بأصةدار ضةمانات وحةوافز االسةتثمار  والئحتةه التنفيذيةة فةي جمهوريةة  1997( لسةنة 8و الذي الغي بالقةانون رقةم ) 1989( لسنة 230محله قانون االستثمار رقم )

 .مصريةمصر العربية والبنك مدرج في البورصة ال
 

 الشركة التابعة

بإصةدار قةانون رأس المةال 1992لسةنة  95 تأسست شركة إيجيبشان جلف القابضة لإلستثمارات الماليةة ششةركة مسةاهمة مصةريةش وفقةاً ألحكةام قةانون سةوق رأس المةال رقةم
نشر العقد األبتةدائي والنظةام األساسةي للشةركة بصةحيفة الشةركات بةرقم  و و تم2012سبتمبر  18بتاريخ  27221والئحته التنفيذيةو وتم تسجيلها بمكتب السجل التجاري برقم 

 .2012في شهر يونيه سنة  56
 .%99.985سهم بنسبة ملكية  1 999 700حصة بشركة ايجيبشان جلف القابضة لألستثمارات المالية عدد  2020 مارس 31هذا ويمتلك البنك في 
 .%99.985سهم بنسبة ملكية  1 999 700حصة بشركة ايجيبشان جلف القابضة لألستثمارات المالية عدد  2019 ديسمبر 31هذا ويمتلك البنك في 

 
 إستثمارات غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع

 

الشةةركات والئحتةةه التنفيذيةةة  بإصةةدار قةةانون 1981لسةةنة  159تأسسةت شةةركة هةةامنز للصةةناعات التكنولوجيةةة االلمانيةةة ش شةةركة مسةةاهمة مصةةرية ش وفقةا الحكةةام القةةانون رقةةم 
 .3/5/1994بتاريخ  98638وتعديلها وتم قيد الشركة فى السجل التجارى برقم 

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

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

 
 

 .2020 مايو 12وقد اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية المجمعة فى 
 
 

  ملخص السياسات المحاسبية -2
 

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

 مجمعةال أسس إعداد القوائم المالية أ - 2

القةوائم           لتعليمةات إعةداد وفقةا وكةذا 2008 ديسةمبر 16 يةخ بتةار إدارتةه مجلةس مةن المعتمةدة المصةرى المركةزى البنةك لتعليمةات وفقةا المجمعةة الماليةة القةوائم هةذه إعةداد يةتم
وقةد تةم إعةداد هةذه    2019 فبرايةر 26 يةخ بتةار المصةري المركةزي البنةك مةن الصةادرة "المالية ( شاألدوات 9  ( المالية ير للتقار الدولي المعيار لمتطلبات طبقا للبنوك المالية

 القوائم المالية المجمعة للبنك طبقا ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة.

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

 %99.985 إيجيبشان جلف القابضة لإلستثمارات الماليةشركة 

 
بأستخدام قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس اإلعتةراف والقيةاس الصةادرة مةن البنةك المركةزى  2018ديسمبر  31وقد كان يتم إعداد القوائم المالية للبنك حتى 

وبناءا على صدور تعليمات البنك المركةزى المصةرى إلعةداد القةوائم الماليةة للبنةوك وفقةا لمتطلبةات المعيةار  2019 يناير 1وأعتبارا من  2008ديسمبر  16المصرى بتاريخ 
اح التالى فقد قامت اإلدارة بتعديل بعض السياسات المحاسبية لتتماشى مع تلك التعليمات ويبين اإليض 2019فبراير  26( ش األدوات المالية ش بتاريخ 9الدولى للتقارير المالية )

 تفاصيل التغيرات فى السياسة المحاسبية.
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 التغيرات فى السياسات المحاسبية ب - 2

ة بإعةداد القةوائم الماليةة للبنةوك وفقةا والخاصة 2019فبرايةر  26بتطبيةق تعليمةات البنةك المركةزي المصةري الصةادرة بتةاريخ  البنةكقام  2019اعتبارا من أول يناير 
تلةةك لناتجةةة عةةن تطبيةةق ( ش األدوات الماليةةةشو وفيمةةا يلةةي ملخةةص للتغيةةرات الرئيسةةية فةةي السياسةةات المحاسةةبية للبنةةك ا9لمتطلبةةات المعيةةار الةةدولي للتقةةار يةةر الماليةةة ) 

 التعليمات.
 

 المالية وااللتزامات المالية األصول تصنيف
العادلةة مةن خةالل األولىو يتم تصنيف األصول المالية على أنها مصنفة بالتكلفة بالمستهلكة و أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخةر أو القيمةة عند اإلعتراف 

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

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

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

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

 خةالل األربةةاحالعادلةةة مةن  ويةتم قيةاس أدوات الةةدين بالقيمةة العادلةة مةةن خةالل بنةود الةةدخل الشةامل األخةر فقةةط فةي حةال اسةةتوفت الشةرطين التةاليين ولةةم تقةاس بالقيمةة
 :والخسائر

 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يكون هدفه قد تحقق من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول الماليةو و 

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

 الةدخل ضةمن بنةود العادلةة القيمة في الالحقة التغيرات قياس رجعة بال ختاري ان للبنك يجوز للمتاجرةو بها المحتفظ غير األسهم في باالستثمار األولي االعتراف عند
 .أساس كل إستثمار على حده على االختيار هذا إجراء األخر.يتم الشامل

 .والخسائر باح االر خالل من العادلة بالقيمة مصنفة أنها على األخرى المالية األصول جميع تصنيف يتم
حدد بال رجعة أصال ماليا يلبى المتطلبات التى سيتم قياسها بالتكلفة المسةتهلكة أو بالقيمةة العادلةة مةن خةالل يأن بنك باإلضافة إلى ذلكو عند اإلعتراف االولىو يمكن لل

المحاسةبى التةى قةد  الشامل االخرو على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر فى حال أن القيام بذلك سيلغى أو يخفض بشةكل كبيةر حالةة عةدم التطةابقالدخل 
 تنشأ خالفا لذلك.

 

 تقييم نموذج العمل: 
 

وتقةديم  مسةتوى المحفظةة ألن هةذا يعكةس علةى أفضةل وجةه طةر يقةة إدارة األعمةالبإجراء تقييم هدف نموذج األعمال الذي يحةتفظ فيةه باألصةل علةى  المجموعة تقوم
 إلى اإلدارة. تشمل المعلومات التي يتم النظر فيها: المعلومات

 ة تركةز علةى كسةب السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وأليةة عمةل تلةك السياسةات مةن الناحيةة العمليةة. وخصوصةا لمعرفةة مةا إذا كانةت إسةتراتيجية اإلدار
 األصولوفقات النقدية من خالل بيع تعاقدية أو مطابقة مدة األصول المالية مع مدة اإللتزامات المالية التى تمول تلك األصول أو تحقيق التدلاإيرادات الفوائد 

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

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

 النظةر فةى  عدد صفقات وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سةابقةو واسةباب هةذه المبيعةات وتوقعاتهةا بشةأن نشةاط المبيعةات فةي المسةتقبل. ومةع ذلةك و ال يةتم
صةول الماليةة وكيفيةة تحقيةق بشكل منفصل بل إعتبارها جزءا من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلةن للبنةك ألدارة األ المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات

 التدفقات النقدية.

لخسةائر ألنهةا غيةر محةتفظ بهةا وا يتم قياس األصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي يتم تقييم أدائهةا علةى أسةاس القيمةة العادلةة بالقيمةة العادلةة مةن خةالل االربةاح
 لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية فقط وغير محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية مع بيع األصول المالية.

 
 :تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هى مجرد دفعات للمبلغ األصلى والفائدة

 

للقيمة الزمنية   المبلغ األصلي على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. يتم تعريف الفائدة على أنها المقابل الماديألغراض هذا التقييمو يتم تعريف 
مثةل مخةاطر السةيولة  ولمخةاطر وتكةاليف اإلقةراض األساسةية األخةرى )   تحت السداد خةالل فتةرة زمنيةة معينةة للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي

 والتكاليف اإلدارية ( و وكذلك هامش الربح.
شةروط التعاقديةة لةألداة. وهةذا يشةمل فى إطار تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هى مجرد مدفوعات للمبلغ األصلى والفائدة و فإن البنك يأخذ بعين اإلعتبار ال

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

 

الةوارد بتعليمةات البنةك  ش نمةوذج الخسةارة المحققةة 2019فبرايةر  26ش طبقا لتعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ  9يستبدل المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم 
بنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة كما ينطبق نموذج االضمحالل في القيمة الجديد على كافة األصول المالية باإلضافة  2008ديسمبر  16المركزي الصادرة بتاريخ 

 .إلى بعض ارتباطات وتعهدات القروض وعقود الضمانات المالية
و يتم اإلعتراف بخسائر اإلئتمان بصورة مبكرة أكثر مما كان الوضةع عليةه بموجةب تعليمةات البنةك المركةزى الصةادرة  9ر المالية رقم بموجب المعيار الدولى للتقاري

 .2008ديسمبر  16بتاريخ 
أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل منهجا من ثالث مراحل لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من االصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة و المجموعة تطبق

 الشامل األخر تقوم األصول باإلنتقال بين المراحل الثالث التالية إستنادا إلى التغير فى جودة اإلئتمان منذ اإلعتراف األولى بها .
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 شهرا 12: خسارة االئتمان المتوقعة على مدى المرحلة االولى
 

أو التةي تنطةوي علةى  تتضمن المرحلة األولى االصول المالية عند االعتراف األولي والتي ال تنطوي على زيادة جوهرية في مخةاطر االئتمةان منةذ االعتةراف األولةي
 .مخاطر ائتمانية منخفضة نسبيا

الفائةدة علةى إجمةالي القيمةة الةدفتر يةة لألصةول ) بةدون خصةم مخصةص شةهرا وتحتسةب  12بالنسبة لهذه األصول و يتم االعتراف بخسائر ائتمانية متوقعة على مدى 
شةهرا بعةد تةار يةخ القةوائم  12شهرا هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي قةد تنةتج مةن حةاالت إخفةاق محتملةة خةالل  12االئتمان(.خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 .المالية
 

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

في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ولكن ال يوجةد دليةل موضةوعي علةى اضةمحالل القيمةة. يةتم زيادة جوهرية تتضمن المرحلة الثانية األصول المالية التي بها 
يستمر احتساب الفائدة على إجمالي القيمة الدفتر ية لألصول. خسارة االئتمان المتوقعة على مدي  االعتراف بخسائر ائتمان متوقعة على مدة الحياة لتلك األصول ولكن

 .الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من جميع حاالت االخفاق الممكنة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية
 

 اضمحالل قيمة االئتمان -حياة المرحلة الثالثة: خسارة االئتمان المتوقعة على مدى ال
 

ول يةتم االعتةراف بخسةائر تتضمن المرحلة الثالثة األصول المالية التي يوجد بها دليل موضوعي على انخفةاض القيمةة فةي تةاريخ القةوائم الماليةة و بالنسةبة لهةذه األصة
 .ائتمان متوقعة على مدى الحياة

 
 المعامالت المستبعدة عند التجميع ج - 2

األرصدة واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة ) فيما عدا مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية ( الناشئة من التعامالت بين يتم إستبعاد 
ى ال ى الحد الذشركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية المجمعة. يتم إستبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة المكاسب غير المحققة ولكن فقط إل

 يوجد فيه إنخفاض فى القيمة.

 زوال السيطرة د - 2

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

 الشركات الشقيقةاإلستثمارات في  عنالمحاسبة  ه - 2

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

 

إن وجدت  –و وال تظهر الشهرة الناتجة عن إقتناء الشركات الشقيقة  الشقيقةشركات لل عمليات إقتناء البنك طريقة الشراء فى المحاسبة عن يتم إستخدام  -
فةى القةوائم الماليةة المجمعةة بصورة مستقلة وإنما تكون ضمن القيمة الدفترية لإلستثمار. ويتم المحاسبة عن اإلستثمارات فةى الشةركات الشةقيقة بعةد اإلقتنةاء  –

 للبنك بأستخدام طريقة حقوق الملكية.
 

بقائمة المركز المالى المجمعة بالتكلفة و ويتم تسةويته بعةد ذلةك لألعتةراف وطبقا لطريقة حقوق الملكية يتم اإلعتراف االولى باإلستثمار فى شركة شقيقة  -
 بنصيب المجموعة فى أرباح أو خسائر والتغيرات االخرى فى صافى اصول الشركة الشقيقة.

 
 التقارير القطاعية و - 2

بينمةا افع تختلف عن تلك المرتبطةة بقطاعةات أنشةطة أخةرى وقطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطه بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومن
فةى بيئةة  القطاع الجغرافى بتقةديم منتجةات أو خةدمات داخةل بيئةة إقتصةادية واحةدة تتسةم بمخةاطر ومنةافع تخصةها عةن تلةك المرتبطةة بقطاعةات جغرافيةة تعمةليرتبط 

 إقتصادية مختلفة.
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 العمالت األجنبيةترجمة  ز - 2

 عملة التعامل والعرض 1/ز - 2

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

 المعامالت واالرصدة بالعمالت األجنبية 2/ز - 2

بالجنيه المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية فى تةاريخ تنفيةذ المعاملةة  البنكتُمسك حسابات 
 ارية فةى ذلةكويتم إعادة تقييم أرصدة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى فةى نهايةة السةنة الماليةة علةى أسةاس أسةعار الصةرف السة

 -التالية: التاريخو ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود

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

 يرادات )مصروفات( تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود.إ -

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

جنبيةة  المصةنفة إسةتثمارات متاحةة للبيةع )أدوات ديةن( مةا بةين يتم تحليل التغيرات فى القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعةة النقديةة بةالعمالت األ -
ير أسةعار الصةرف السةارية وفةروق نتجةت عةن تغييةر القيمةة العادلةة داة وفروق نتجت عن تغألفروق تقييم نتجت عن التغيرات فى التكلفة المستهلكة ل

ات فى التكلفة المسةتهلكة ضةمن عائةد القةروض واإليةرادات المشةابهة وبةالفروق لألداة و ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغيير
 اتالتغيةر ببةاقى بنود الدخل الشةامل بحقةوق الملكيةةالمتعلقة بتغيير أسعار الصرف فى بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرىو ويتم اإلعتراف ضمن 

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

لملكيةة المحةتفظ تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر الناتجة عن تغير القيمة العادلة مثةل أدوات حقةوق ا -
التقييم الناتجة عن أدوات حقةوق الملكيةة المصةنفة إسةتثمارات ماليةة متاحةة للبيةع بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم اإلعتراف بفروق 

 ضمن إحتياطى القيمة العادلة فى حقوق الملكية.
 

 األصول المالية ح - 2

 2019يناير  1السياسة المالية المطبقة إعتبارا من 

خل الشةامل بتبويب أصوله المالية بين المجموعات التالية: أصول مالية يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة و أصةول ماليةة بالقيمةة العادلةة مةن خةالل الةد بنكوم اليق
ول الماليةة وتةدفقاتها األخر و أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويستند التصنيف  بشكل عام إلةى نمةوذج األعمةال الةذى تةدار بةه األصة

 النقدية التعاقدية.

 االصول المالية بالتكلفة المستهلكة

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

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

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

 .المالية االداة لمصدر االئتمانية القدرة في تدهور وجود  -

 .والقيمة الدورية حيث من مبيعات أقل -

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

 االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

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

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

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

 االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

 النقديةة التةدفقات تعظةيم و العادلةة القيمة أساس على المالية االصول إدارة و المتاجرة تتضمن أخرى أعمال نماذج ضمن المالي باألصل يحتفظ
 طريق البيع. عن

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

 :يلي فيما االعمال نموذج خصائص وتتمثل

 هيكلة مجموعة االنشطة مصممة ألستخراج مخرجات محددة. -

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

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

 واإللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانونى قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها وكانت هناك النيةة إلجةراء التسةويةيتم إجراء المقاصة بين األصول 
 على أساس صافى المبالغ و أو الستالم األصل وتسوية اإللتزام فى آن واحد.

 
 إيرادات ومصروفات العائد ي - 2

شعائد القروض واإليرادات المشابهةش أو شتكلفةة الودائةع والتكةاليف المشةابهةش بةإيرادات ومصةروفات العائةد باسةتخدام طريقةة يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند 
 رباح والخسائر.العادلة من خالل األ العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي تُحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة

أصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد و مصروفات العائد على مدار عمر األداة كانت ألداة دين سواء وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة الُمستهلكة 
المتوقةع سةدادها أو تحصةيلها خةالل العمةر المتوقةع لةألداة الماليةةو أو فتةرة  المتعلقة بها. ومعدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية

مةالي عنةد االعتةراف االولةى. وعنةد حسةاب معةدل العائةد الفعلةي يقةوم البنةك بتقةدير اللتةزام االألصةل أو ازمنية أقل إذا كان ذلك مناسباً وذلةك للوصةول بدقةة إلةى قيمةة 
ميع شةروط عقةد األداة الماليةة )مثةل خيةارات السةداد المبكةر( ولكةن ال يؤخةذ فةي االعتبةار خسةائر االئتمةان المسةتقبليةو وتتضةمن التدفقات النقدية باألخذ في االعتبار ج

خصومات. لة أية عالوات أو طريقة الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معدل العائد الفعليو كما تتضمن تكلفة المعام
سةجالت هامشةية خةارج  وعند تصنيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أومضمحلة بحسب الحالة ال يتم االعتراف بإيرادات العائد الخاص بها ويتم قيدها في

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

 لهـا وذلك بعد إسترداد كامل المتأخـرات بالنسبة للقروض االستهالكية والعقارية لإلسكان الشخصى والقروض الصغيرة لالنشطة االقتصادية.عندما يتم تحصي -

مةن  %25سداد لحين بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يُتبع األساس النقدى أيضاً حيث يُعلى العائد المحسوب الحقاً وفقاً لشروط عقد الجدولة على القرض  -
إليرادات )العائةد علةى أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفى حالة استمرار العميل فى االنتظام يتم إدراج العائد المحسوب على رصيد القرض القةائم بةا

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

 إيرادات األتعاب والعموالت ك - 2

والت المتعلقةة يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضةمن اإليةرادات عنةد تأديةة الخدمةة ويةتم إيقةاف االعتةراف بةإيرادات األتعةاب والعمة -
و حيةث يةتم قيةدها فةي سةجالت هامشةية خةارج القةوائم الماليةةو ويةتم االعتةراف بهةا ضةمن )المرحلة الثالثة( بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة

لمالي بصفة عامة يتم معالجتهةا اإليرادات وفقاً لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائد بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزءاً مكمالً للعائد الفعلي لألصل ا
 ا تعديالً لمعدل العائد الفعلي.باعتباره

رتبةاط التةي يتم تأجيل االعتراف بأتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه القةروض وذلةك علةى اعتبةارأن أتعةاب اال -
بها بتعديل معدل العائد الفعلي على القرضو وفي حالة انتهةاء فتةرة  يحصل عليها البنك تعتبر تعويضاً عن التدخل المستمر القتناء األداة الماليةو ثم يتم االعتراف

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

العتراف األولي ويةتم االعتةراف بأتعةاب تةرويج القةروض المشةتركة ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند ا
المتةاح للمشةاركين  ضمن اإليرادات عند استكمال عملية التةرويج وعةدم احتفةاظ البنةك بأيةة جةزء مةن القةرض أو كةان البنةك يحةتفظ بجةزء لةه ذات معةدل العائةد الفعلةي

 اآلخرين.

مثةل ترتيةب شةراء أسةهم أو  –ت الناتجة عن التفاوض أو المشةاركة فةي التفةاوض علةى معاملةة لصةالح طةرف أخةر ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموال
وذلك عند استكمال المعاملة المعنية  ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى عادة علةى أسةاس  –أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت 

زمن علةى مةدار ني النسبي على مدار أداء الخدمة. ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الالتوزيع الزم
 الفترة التى يتم أداء الخدمة فيها.

 
 إيرادات توزيعات األرباح ل - 2

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

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

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

 2019يناير  1السياسة المالية المطبقة اعتباراً من 

د إضةمحالل بمراجعة لكافة أصولة المالية فيما عدا األصول المالية التى يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لتقدير مةدى وجةو بنكقوم الي
 فى قيمتها كما هو موضح أدناه

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

 االئتمانيةة الخسةارة حسةاب ويةتم األولةيو االعتةراف تةاريخ منةذ االئتمةان مخةاطر فةي جوهريةا ارتفاعةا تشةهد لةم التةي ماليةال األصول: األولى المرحلة -
 شهر. 12المتوقعة لها لمدة 

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

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

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

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

م بعةد إعتبارهةا إذا تم تحديد أن هناك زيادة جوهرية فى خطر األئتمان منذ اإلعتراف األولةى و يةتم نقةل األدارة الماليةة إلةى المرحلةة الثانيةة حيةث ال يةت -
 مضمحلة فى هذه المرحلة.

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

ة يةةتم تصةةنيف األصةةول الماليةةة التةةى أنشةةأها أو أقتنائهةةا البنةةك وتتضةةمن معةةدل مرتفةةع مةةن خطةةر اإلئتمةةان عةةن معةةدالت البنةةك لألصةةول الماليةةة منخفضةة -
الخسائر اإلئتمانية المتوقعةعلى  المخاطر عند اإلعتراف األولى بالمرحلة الثانية مباشرةو وبالتالى يتم قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة بشأنها على أساس

 مدى حياة األصل.

 الزيادة الجوهرية فى مخاطر اإلئتمان

 وكةذلك العوامةل والنوعيةة الكميةة المعةايير مةن يلةي ممةا أكثةر أو واحةد تحقةق عنةد االئتمةان خطةر فةي جوهريةة زيادة شهدت قد المالية داةاأل أن بنكال عتبري
 .السداد عن بالتوقف المتعلقة

 الكمية المعايير 

االعتةراف  عنةد المتوقةع المتبقةي العمةر خةالل اإلخفةاق باحتمةاالت مقارنةة المالي المركز يخ تار من لألداة المتبقي العمر خالل اإلخفاق احتماالت زيادة عند
 األولى وذلك وفقا لهيكل المخاطر المقبولة لدى البنك.

 النوعية المعايير 

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

 المتوسطة وعات والمشر المؤسسات قروض

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

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

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

 .المقترض تواجه صعوبات نتيجة الجدولة طلب -

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

 .للمقترض المستقبلية النقدية التدفقات على تؤثر مستقبلية اقتصادية تغييرات -

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

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

 :السداد عن التوقف

ة عةدم تدرج قروض وتسهيالت المؤسسات والمشروعات المتوسطةو والصغيرةو ومتناهية الصغرو والتجزئة المصرفية ضمن المرحلة الثانيةة إذا كانةت فتةر
( 3( يومةا خةالل )30( أيام سنويا لتصةبح )10يوم( ستنخفض بمعدل ) 60( يومو علما بأن هذه المده )90( يوم على األكثر وتقل عن )60السداد تزيد عن )

 سنوات من تاريخ التطبيق.

 (:3.2.1) المراحل بين الترقي

 االولى المرحلة الى الثانية المرحلة من الترقي: 

والنوعيةة الخاصةة بالمرحلةة األولةى وسةداد كامةل ال يتم نقل األصةل المةالى مةن المرحلةة الثانيةة إلةى المرحلةة األولةى إال بعةد إسةتيفاء كافةة العناصةر الكميةة 
 المتاخرات من األصل المالى والعوائد.

 الترقي من المرحلة الثالثة الي المرحلة الثانية 

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

 الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية. استيفاء كافة العناصر -

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

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

 األصول غير الملموسة س - 2

  برامج الحاسب اآللى
المصةروفات يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صةيانة الحاسةب اآللةى كمصةروف فةى قائمةة الةدخل عنةد تكبةدها ويةتم االعتةراف كأصةل غيةر ملمةوس ب

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

البةرامج تكلفة تطوير بالمصروفات التى تؤدى الى الزيادة أو التوسع فى أداء برامج الحاسب االلةى عةن المواصةفات األصةلية لهةاو وتضةاف إلةى تكلفةة بيتم االعتراف 
عةدا نظةام الحاسةب يتم أستهالك تكلفة برامج الحاسب االلى المعترف بها كأصل على مدار الفترة المتوقع االستفادة منها فيما ال يزيد عن أربع سنوات فيمةا و واألصلية

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

 أخرى أصول ع - 2

 ولة المحتفظ بها بغرض البيعاألصول غير المتدا
ة بيةةع ولةةيس مةةن تةةم تبويةةب االصةةول الغيةةر متداولةةة كاصةةول محةةتفظ بهةةا بغةةرض البيةةع واذا كةةان مةةن المتوقةةع ان يةةتم اسةةترداد قيمتهةةا الدفتريةةة بشةةكل اساسةةى مةةن صةةفق

البنك استخدامها بغرض بيعها والشركات التابعة والشقيقة التةى االستمرار فى استخدامهاو و يشمل ذلك االصول المقتناة مقابل تسوية قروض واصول ثابتة التى يوقف 
 يقتنيها البنك بغرض بيعها.

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

)او المجموعة الجارى التخلص منها( والمبوبة اصول محتفظ بها لغرض البيةع علةى اسةاس القيمةة الدفتريةة فةى تةاريخ التصةنيف او القيمةة يقاس االصل الغير متداول 
 العادلة مخصوما منها تكاليف البيع ايهم اقل.

لةو لةم يكةن مبوبةا كاصةل محةتفظ بةه بغةرض البيةع مةع االخةذ فةى واذا غير البنك خطة البيعو يتم تعديل القيمة الدفترية لالصل للمبلغ التةى كةان سةيتم قيةاس االصةل بةه 
يةتم تكةون إحتيةاطى مخةاطر  االعتبار اى اضمحالل للقيمةو وبالنسبة لالصول المقتناة مقابل تسوية قروض فاذا لم يتمكن البنةك مةن بيعهةا خةالل المةدة المقةررة قانونةاو

 .من قيمة االصل سنويا %10البنكية العام بواقع 

ل اخةةرى.ويةةتم االعتةةراف بةةالتغيرات فةةى قيمةةة االصةةول غيةةر المتداولةةه المحةةتفظ بهةةا بغةةرض البيةةع و ربةةح و خسةةارة البيةةع فةةى بنةةد ايةةرادات )مصةةروفات( تشةةغي
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 تابع - ملخص السياسات المحاسبية -2
 

 األصول الثابتة ف - 2

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

ون محةتمالً تةدفق منةافع اقتصةادية ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً مستقالًو حسبما يكون مالئماًو وذلك عندما يكة
فات الصةيانة واإلصةالح فةى الفتةرة التةى يةتم تحملهةا هةا. ويةتم تحميةل مصةروعلي يعتمةدمستقبلية مرتبطة باألصل إلى البنك وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة 

تةأثير جةوهري علةى القيمةة القابلةة لإلهةالكو وبالتةالي  وال يعتبةر البنةك القيمةة التخريديةة ألصةوله الثابتةة ذات أهميةة نسةبية أو ذات ضمن مصروفات التشغيل األخرى
 .صل.تحسب قيمة اإلهالك لتلك األصول الثابتة بدون خصم قيمة تخريدية لأل

التخريديةة علةى مةدار ال يتم إهالك األراضىو ويتم حسةاب اإلهةالك لألصةول الثابتةة األخةرى باسةتخدام طريقةة القسةط الثابةت لتوزيةع التكلفةة بحيةث تصةل إلةى القيمةة 
 األعمار اإلنتاجيةو كالتالى:

 سنة 50 المبانى واإلنشاءات -

 سنة 40 الخزائن الحديدية -

 سنوات 10 األثاث -

 سنوات 8 أالت ومعدات -

 سنوات 8 تجهيزات -

 سنوات 5 أجهزة -

 سنوات 8 حاسب ألى  -

 سنوات 5 وسائل نقل -

ألصةول التةي يةتم إهالكهةا ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتةة فةي تةاريخ كةل ميزانيةةو وتعةدل كلمةا كةان ذلةك ضةرورياً. ويةتم مراجعةة ا
الدفتريةة لألصةل تحديد االضمحالل عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قةد ال تكةون قابلةة لالسةترداد. ويةتم تخفةيض القيمةة بغرض 

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

القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى و ويتم تحديد أرباح وخسائر االستبعادات مةن األصةول الثابتةة بمقارنةة وتمثل القيمة االستردادية صافى 
 صافى المتحصالت بالقيمة الدفترية. ويتم إدراج األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى في قائمة الدخل.

 
 لماليةاضمحالل األصول غير ا ص - 2

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

صةافى القيمةة بخسارة اإلضمحالل وتخفيض قيمة اآلصل بالمبلغ الذى يزيد به القيمة الدفترية لآلصل عن القيمة اآلستردادية وتمثل القيمة االسةتردادية ويتم اإلعتراف 
يةتم مراجعةة األصةول غيةر البيعة لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى ولغةرض  تقةدير األضةمحالل يةتم إلحةاق األصةل بأصةغر وحةدة توليةد نقةد ممكنةة و

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

 النقدية وما فى حكمها ق - 2

ث أشهر من تةاريخ االقتنةاءو وتتضةمن النقديةة واألرصةدة ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التى ال تتجاوز استحقاقها ثال
 لدى البنك المركزى خارج اطار نسب اإلحتياطى األلزامى واألرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة أوراق حكومية أخرى.

 
 المخصصات األخرى ر - 2

قةانوني أو اسةتداللي حةالي نتيجةة ألحةداث سةابقة ويكةون مةن المةرجح أن يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون هنةاك التةزام 
 يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه االلتزامات و مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام.

ن اسةتخدامه للتسةوية باألخةذ فةي االعتبةار هةذه المجموعةة مةن االلتزامةات. ويةتم وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التةدفق النقةدي الخةارج الةذي يمكة
 االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمال ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة.

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

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

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

 مزايا العاملين ش - 2

 التأمينات اإلجتماعية 1/ش - 2

بمجةرد سةداد تلةك اإلشةتراكات الدوريةة علةى قائمةة  يلتزم البنك بسداد اشتراكات الى الهيئة العامة للتأمينات األجتماعية واليتحمل البنك أي إلتزامات إضةافية
 الدخل عن الفترة التي تستحق فيها وتدرج ضمن مزايا العاملين.

 حصة العاملين فى األرباح 2/ش - 2

اح فةى ألربةيدفع البنك نسبة من األرباح النقدية المتوقع توزيعها كحصةة للعةاملين فةى األربةاح ويعتةرف بحصةة العةاملين فةى األربةاح كجةزء مةن توزيعةات ا
 حقوق الملكية وكإلتزامات عندما تعتمد من الجمعية العامة لمساهمي البنك والتسجل أي إلتزامات بحصة العاملين فى األرباح غير موزعة.

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

اسةتحقاق هةذه المزايةا مشةروطاً ببقةاء العامةل فةي الخدمةة حتةى سةن يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين فيما بعد انتهاء الخدمةة وعةادة مةا يكةون 
سةبية مماثلةة لتلةك التقاعد واستكمال حد أدنى من فترة الخدمة. ويتم استحقاق التكاليف المتوقعة لهةذه المزايةا علةى مةدار فتةرة التوظيةف باسةتخدام طريقةة محا

 المستخدمة في نظم المزايا المحددة.

 حفيزنظام أسهم اإلثابة والت 4/ش - 2

نظةام اإلثابةة والتحفيةز بنظةام المةنح وذلةك بعةد تعةديل  9/5/2017أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للبنك المصرى الخليجى بجلستها المنعقةدة بتةاريخ 
مةن مجلةس إدارة البنةك بتةاريخ وذلةك بنةاء علةى اقتةراح مقةدم  23/3/2016النظام األساسى للبنك وفقةاً لقةرار الجمعيةة العامةة غيةر العاديةة المنعقةدة بتةاريخ 

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

االول والمةوظفين بالبنةك لتميةزهم ويتم منح أسهم نظام اإلثابة والتحفيةز لصةالح االعضةاء التنفيةذيين ورؤسةاء القطاعةات والمةديرين العمةوم ومةديرو الصةف 
 الواضح من خالل نتائج أعمالهم وتقييمهم السنوى وفقاً لمستوى األداء المالى للبنك وتقرير أداء الفرد حسب درجته الوظيفية.

 

 ضرائب الدخل ت - 2

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

سةويات ة الةى التويتم االعتراف بضةريبة الةدخل علةى أسةاس صةافي الةربح الخاضةع للضةريبة باسةتخدام أسةعار الضةريبة السةارية فةي تةاريخ إعةداد الميزانيةة باإلضةاف
 .الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة

ا طبقةاً لألسةس الضةريبية و ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات طبقاً ألسةس المحاسةبية وقيمتهة
ق أو تسةوية قةيم األصةول وااللتزامةات باسةتخدام أسةعار الضةريبة السةارية فةي تةاريخ إعةداد هذا ويتم تحديةد قيمةة الضةريبة المؤجلةة بنةاء علةى الطريقةة المتوقعةة لتحقة

 الميزانية.

ن خاللها االنتفةاع بهةذا ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن م
ارتفةاع  ض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية و علةى أنةه فةي حالةةاألصل و ويتم تخفي

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

 االقتراض ث - 2

 راف بالقروض التي يحصل عليها البنك أوالً بالقيمة العادلة ناقًصا تكلفة الحصول على القرض. ويقاس القرض الحقًا بالتكلفة المستهلكة.يتم االعت
 

 رأس المال خ - 2

 توزيعات األرباح
 ل تلةك التوزيعةات حصةة العةاملين فةيالتوزيعةات. وتشةمتثبت توزيعات االرباح خصما علي حقوق الملكية فةي الفتةرة التةي تقةر فيهةا الجمعيةة العامةة للمسةاهمين هةذه 

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

 
اطر أو مجموعةة مةن ويةتم تحليةل وتقيةيم وإدارة بعةض المخةيتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها الى مخاطر مالية متنوعةةو وقبةول المخةاطر هةو أسةاس النشةاط المةاليو 

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

م خالل أسةاليب يعتمةد عليهةا ونظة وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليهو ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود من
ات والخةدمات وأفضةل التطبيقةات معلومات محدثة أوالً بأول. ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات فةي األسةواق والمنتجة

 .الحديثة

رة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. وتقوم إدا
خطةر محةددة مثةل خطةر االئتمةان  الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك و ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككلو باإلضافة الى سياسات مكتوبةة تغطةي منةاطق

ر أسةعار العائةدو واسةتخدام أدوات المشةتقات وغيةر المشةتقات الماليةة. باإلضةافة الةى ذلةك فةإن إدارة المخةاطر تعةد مسةئولة عةن وخطر أسعار صرف العمةالت األجنبيةةو وخطة
 مخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.المراجعة الدورية إلدارة ال

 خطر االئتمان أ - 3

ء بتعهداتةه و ويعةد خطةر االئتمةان أهةم األخطةار بالنسةبة للبنةك و لةذلك تقةوم اإلدارة يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد األطةراف بعةدم الوفةا
ثمار التةي يترتةب بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر. ويتمثل خطر االئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنها القروض والتسةهيالت وأنشةطة االسةت

دين. كما يوجد خطر االئتمان أيضاً في األدوات المالية خارج الميزانية مثل ارتباطةات القةروض. وتتركةز عمليةات اإلدارة عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات ال
اط ليةا ورؤسةاء وحةدات النشةوالرقابة على خطر االئتمان لدى فريق إدارة خطر االئتمان في إدارة مخاطر االئتمان الذي يرفع تقاريره الةى مجلةس اإلدارة واإلدارة الع

 بصفة دورية.

 قياس خطر االئتمان 1/أ - 3

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

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

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

  خطر اإلخفاق االفتراضي(Loss given default). 

 The Expected الخسارة المتوقعة )نموذج الخسارة المتوقعة وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان التي تعكس
Loss Model )  المطلوبة من لجنة بازل للرقابة المصرفية ويمكن أن تتعارض المقاييس التشغيلية مع عبء االضمحالل وفقاً لمعيةار المحاسةبة المصةري

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

تةم تطويرتلةك يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر على مستوى كل عميةل باسةتخدام أسةاليب تقيةيم داخليةة لتصةنيف الجةدارة مفصةلة لمختلةف فئةات العمةالء. وقةد 
ئتمان للوصول الى تصنيف الجدارة المالئم. وقد تم تقسيم عمالء البنك األساليب للتقييم داخلياً وتراعى التحليالت اإلحصائية مع الحكم الشخصي لمسئولي اال

رة و ممةا يعنةي الى عشر فئات للجدارة. ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكةل فئةة مةن فئةات الجةدا
دارة تبعاً للتغير في تقييم مةدى احتمةال التةأخر. ويةتم مراجعةة وتطةوير أسةاليب التقيةيم كلمةا كةان ذلةك بصفة أساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الج

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

 فئات التصنيف الداخلي للبنك

 مدلول التصنيف التصنيف

 ديون جيدة 1

 المتابعة العادية 2

 المتابعة الخاصة 3

 ديون غير منتظمة 4

ذا المركةز هةو يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر علةى سةبيل المثةالو بالنسةبة للقةرضو يكةون هة
المسةحوبة فعةالً باإلضةافة الةى المبةالغ األخةرى التةي يتوقةع أن تكةون قةد سةحبت حتةى تةاريخ  القيمة االسمية. وبالنسبة لالرتباطاتو يدرج البنةك كافةة المبةالغ

 .التأخر إن حدث

نسةبة الخسةارة للةدين وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر. ويتم التعبير عن ذلةك ب
 ذلك بحسب نوع المدينو وأولوية المطالبةو ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخرى.وبالتأكد يختلف 

 أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى
األئتمةانو وإن لةم تكةن مثةل بالنسبة ألدوات الدين واألذونو يقوم البنك بأستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد آنةد بةور أومايعادلةه إلدراة خطةر 

ة واألذون علةى أنهةا هذه التقييمات متاحةو يتم أستخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمالء األئتمان. ويتم النظر الةى تلةك األسةتثمارات فةى األوراق المالية
 ل.طريقة للحصول على جودة أئتمانية أفضل وفى نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التموي
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 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 2/أ - 3

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

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

المقتةرض / المجموعةة والمنةتج والقطةاع والدولةة مةن قبةل مجلةس اإلدارة بصةفة ربةع الحاجة الى ذلك. ويةتم اعتمةاد الحةدود للخطةر االئتمةاني علةى مسةتوى 
 .سنوية

لمتعلةق ببنةود ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل المبالغ داخةل وخةارج الميزانيةةو وحةد المخةاطر اليةومي ا
ً  المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة.  .ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يوميا

اتهم وكةذلك يتم أيضاً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقةدرة المقترضةين والمقترضةين المحتملةين علةى مقابلةة سةداد التزامة
 ً  .بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسبا

 : طروفيما يلي بعض وسائل الحد من الخ

  الضمانات

بنةك بوضةع يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان. ومن هذه الوسائل الحصول على ضةمانات مقابةل األمةوال المقدمةة. ويقةوم ال
 قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة. ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت:

  العقاريالرهن. 

 رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع. 

 رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية. 

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

نةة بةدون يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً ألصول أخرى بخالف القةروض والتسةهيالت بحسةب طبيعةة األداة وعةادة مةا  تكةون أدوات الةدين وأذون الخزا
واألدوات المثيلة التي تكون مضةمونة بمحفظةة مةن األدوات   Asset-Backed Securitiesت األدوات المالية المغطاة بأصولضمان فيما عدا مجموعا

 .المالية

  Master Netting Arrangements  ترتيبات المقاصة الرئيسي

طـراف الـتي تمثـل حجم هـام من المعةامالت. وال ينةتج بصةفة يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقـيات تـصفية رئيـسيـة مـع األ
مةا تتةـم علةى أسةاس عامـة عن اتفاقيات التصفـيـة الرئيسـيـة أن يتم إجـراء مـقاصة بةين األصةـول وااللتزامةات الظةاهرة بالميزانيةة وذلةك ألن التسةوية عةادة 

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

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

 االرتباطات المتعلقة باالئتمان

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

ذات خطةر االئتمةان المتعلةق بةالقروض. وتكةون االعتمةادات  Guarantees and stand-by letters of credit وتحمةل عقةود الضةمانات الماليةة
التةي يصةدرها البنةك بالنيابةة عةن العميةل لمةنح طةرف ثالةث حةق  Documentary and Commercial Letters of Credit المسةتندية والتجاريةة

غالباً مضمونة بموجب البضائع التةي يةتم شةحنها وبالتةالي تحمةل درجةة مخةاطر أقةل السحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة 
 .من القرض المباشر

خسةارة وتمثل ارتباطات مةنح االئتمةان الجةزء غيةر المسةتخدم مةن المصةرح بةه لمةنح القةروضو أو الضةماناتو أو االعتمةادات المسةتندية. ويتعةرض البنةك ل
ت غير المسةتخدمة وذلةك بالنسةبة لخطةر االئتمةان النةاتج عةن ارتباطةات مةنح االئتمةان. إال أن مبلةغ الخسةارة المةرجح محتملة بمبلغ يساوي إجمالي االرتباطا

عمةالء يتمتعةون حدوثها في الواقع يقل عن االرتباطات غير المستخدمة وذلةك نظةراً ألن أغلةب االرتباطةات المتعلقةة بمةنح االئتمةان تمثةل التزامةات محتملةة ل
نية محددة. ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة األجل عةادة مةا تحمةل درجةة بمواصفات ائتما

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

. وبخةالف ذلةكو يةتم تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار
 موضةوعية تشةير الةى االضةمحالل ونظةراً االعتراف فقط بخسائر االضةمحالل التةي وقعةت فةي تةاريخ الميزانيةة ألغةراض التقةارير الماليةة بنةاء علةى أدلةة 

وقعةة المسةتخدمة فةى الختالف الطرق المطبقةو تقل عادة خسائر االئتمان المحملة على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة المت
 .أغراض قواعد البنك المركزي المصري

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

 :فئات التقييم الداخلي للبنك

 مخصص خسائر االضمحالل % قروض وتسهيالت % تقييم البنك

 2019ديسمبر  31 2020 مارس 31 2019ديسمبر  31 2020 مارس 31 

 %0.85 %8.61 %37.30 %33.47 ديون جيدة

 %4.73 %5.39 %49.62 %53.24 المتابعة العادية

 %38.99 %25.61 %9.21 %9.21 المتابعة الخاصة

 %55.43 %60.39 %3.87 %4.08 ديون غير منتظمة

 100% 100% 100% 100% 

 

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

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

م تحديةد عةبء تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنوياً أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلةك ويةت
الحسابات التي تم تقييمها على أساس فردي وذلك بتقييم الخسةارة المحققةة فةي تةاريخ الميزانيةة علةى أسةاس كةل حالةة علةى حةدة و ويجةري  االضمحالل على

 علةةى الضةةمان تطبيقهةةا علةةى جميةةع الحسةةابات التةةي لهةةا أهميةةة نسةةبية بصةةفة منفةةردة. ويشةةمل التقيةةيم عةةادة الضةةمان القةةائم و بمةةا فةةي ذلةةك إعةةادة تأكيةةد التنفيةةذ
والتحصةةيالت المتوقعةةة مةةن تلةةك الحسةةابات. ويةةتم تكةةوين مخصةةص خسةةائر االضةةمحالل علةةى أسةةاس المجموعةةة مةةن األصةةول المتجانسةةة باسةةتخدام الخبةةرة 

 التاريخية المتاحة والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية.

 نموذج قياس المخاطر البنكية العام 4/أ - 3

(و تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل مجموعات فـرعية أكثر تفصةيالً بحيةث تتفةق 1أ/ -3ة في إيضاح رقم )باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبين
كل كبير مع متطلبات البنك المركزي المصري. ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفقاً لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بش

 .بالعـميل ونـشاطه ووضعـه الـمالي ومدى انتـظامه في السدادعلى المعلومات المتعلـقـة 

سةاس نسةب ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمانو بـما في ذلك االرتباطات المتعـلقةـة باالئتمةانو علةى أ
حالل المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي المصةري عةن ذلةك المطلةوب محددة من قبل البنك المركزي المصري. وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضم

لةةى األربةةاح ألغةةراض إعةةداد القةةوائم الماليةةة وفقةةاً لمعةةايير المحاسةةبة المصةةريةو يةةتم تجنيةةب احتيةةاطي المخةةاطر البنكيةةة العةةام ضةةمن حقةةوق الملكيةةة خصةةماً ع
دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائماً مبلغ الزيادة بين المخصصين ويعد هذا االحتياطي  ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة المحتجزة بمقدار تلك الزيادة.

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

 
 تابع -خطر االئتمان  أ - 3

 تابع -المخاطر البنكية العام  نموذج قياس 4/أ - 3

الضةمحالل  وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً ألسس التقييم الداخلي مقارنة بأسس تقييم البنك المركزي المصري ونسةب المخصصةات المطلوبةة
 األصول المعرضة لخطر االئتمان:

تصنيف البنك 
 المركزي المصري

 مدلول التصنيف
نسبة المخصص 

 المطلوب
 مدلول التصنيف الداخلي التصنيف الداخلي

 ديون جيدة 1 صفر مخاطر منخفضة 1

 ديون جيدة 1 %1 مخاطر معتدلة 2

 ديون جيدة 1 %1 مخاطر مرضية 3

 المتابعة العادية 2 %2 مخاطر مناسبة 4

 المتابعة العادية 2 %2 مخاطر مقبولة 5

6  ً  المتابعة الخاصة 3 %3 مخاطر مقبولة حديا

 المتابعة الخاصة 3 %5 مخاطر تحتاج لعناية خاصة 7

 ديون غير منتظمة 4 %20 دون المستوى 8

 ديون غير منتظمة 4 %50 مشكوك في تحصيلها 9

 ديون غير منتظمة 4 %100 رديئة 10

 الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات 5/أ - 3

 المجمعةالبنود المعرضة لخطر االئتمان في قائمة المركز المالى 

 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

    البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية

 5,230,029,082  2,201,840,364 أرصدة لدى البنوك

 12,723,036  12,256,330 أدوات دين -أصول مالية بغرض المتاجرة 

 9,158,573,593  9,263,164,937 أذون الخزانة وأوراق مالية أخرى

    قروض وتسهيالت للعمالء

    قروض ألفراد

  312,528,495  72,572,476 حسابات جارية مدينة -

  66,745,296  73,169,424 بطاقات ائتمان -

  4,435,559,851  5,320,979,653 قروض شخصية -

  226,008,466  236,779,228 قروض عقارية -

    قروض مؤسسات

  4,279,835,050  3,298,527,243 جارية مدينةحسابات  -

  7,262,358,564  6,485,693,041 قروض مباشرة -

  7,844,548,680  7,520,797,240 قروض مشتركة -

    استثمارات مالية

 9,096,979,525  9,751,729,813  أدوات دين 

 2,283,398,041  2,413,595,195 أصول اخرى

 50,209,287,679  46,651,104,944 االجمـــــالى

    البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية

 371,205,000  521,170,000 اعتمادات مستندية

 2,046,121,000  2,208,445,000 خطابات ضمان

 2,417,326,000  2,729,615,000 االجمـــــالى
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 تابع -خطر االئتمان  أ - 3

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

 المجمعةالبنود المعرضة لخطر االئتمان في قائمة المركز المالى 

 2020مارس  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أرصدة لدى البنوك

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 2,201,840,364 -- -- 2,201,840,364 جيدةديون 

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 2,201,840,364 -- -- 2,201,840,364 إجمالى القيمة الدفترية

 (1,799,627) -- -- (1,799,627) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 2,200,040,737 -- -- 2,200,040,737 القيمة الدفترية

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أرصدة لدى البنوك

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 5,230,029,082 -- -- 5,230,029,082 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 5,230,029,082 -- -- 5,230,029,082 إجمالى القيمة الدفترية

 (1,702,204) -- -- (1,702,204) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 5,228,326,878 -- -- 5,228,326,878 القيمة الدفترية

 
 

 2020مارس  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية األولى المرحلة أذون الخزانة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 9,263,164,937 -- -- 9,263,164,937 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 9,263,164,937 -- -- 9,263,164,937 إجمالى القيمة الدفترية

 (27,867,662) -- -- (27,867,662) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 9,235,297,275 -- -- 9,235,297,275 القيمة الدفترية
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 تابع -خطر االئتمان  أ - 3

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

 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أذون الخزانة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 9,158,573,593 -- -- 9,158,573,593 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 9,158,573,593 -- -- 9,158,573,593 إجمالى القيمة الدفترية

 (10,018,560) -- -- (10,018,560) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 9,148,555,033 -- -- 9,148,555,033 القيمة الدفترية

 
 

 2020مارس  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت لألفراد

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 2,440,232,701 11,861,448 20,354,486 2,408,016,767 ديون جيدة

 3,093,543,672 -- -- 3,093,543,672  المتابعة العادية

 71,194,387 -- 71,194,387 -- متابعة خاصة

 98,530,021 98,530,021 -- -- ديون غير منتظمة

 5,703,500,781 110,391,469 91,548,873 5,501,560,439 إجمالى القيمة الدفترية

 (115,652,518) (55,245,525) (18,305,764) (42,101,229) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 5,587,848,263 55,145,944 73,243,109 5,459,459,210 القيمة الدفترية

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى وتسهيالت لألفرادقروض 

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 2,113,437,246 10,943,205 8,681,613 2,093,812,428 ديون جيدة

 2,783,943,443 -- -- 2,783,943,443  المتابعة العادية

 53,601,538 -- 53,601,538 -- متابعة خاصة

 89,859,881 89,859,881 -- -- ديون غير منتظمة

 5,040,842,108 100,803,086 62,283,151 4,877,755,871 إجمالى القيمة الدفترية

 (88,553,807) (43,957,409) (11,162,953) (33,433,445) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 4,952,288,301 56,845,677 51,120,198 4,844,322,426 القيمة الدفترية

 
 
 
 
 



 المجمعة القوائم المالية

 
 2020 مارس 31فى   المالية المنتهيةالفترة عن  المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 23 - 
 

 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 تابع -خطر االئتمان  أ - 3

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

 2020مارس  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت للمؤسسات

 الحياةمدى  مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 5,261,444,917 104,322 349 5,261,340,246 ديون جيدة

 9,155,401,375 -- 237,188,571 8,918,212,804  المتابعة العادية

 2,047,250,157 -- 497,332,319 1,549,917,838 متابعة خاصة

 840,921,075 840,921,075 -- -- ديون غير منتظمة

 17,305,017,524 841,025,397 734,521,239 15,729,470,888 القيمة الدفتريةإجمالى 

 (1,109,028,734) (684,871,357) (79,590,473) (344,566,904) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 16,195,988,790 156,154,040 654,930,766 15,384,903,984 القيمة الدفترية

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى للمؤسسات قروض وتسهيالت

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 6,997,697,346 287,320 2,800 6,997,407,226 ديون جيدة

 9,338,023,391 -- 282,977,808 9,055,045,583  المتابعة العادية

 2,195,089,896 4,372,922 1,079,261,417 1,111,455,557 متابعة خاصة

 855,931,661 855,931,661 -- -- ديون غير منتظمة

 19,386,742,294 860,591,903 1,362,242,025 17,163,908,366 إجمالى القيمة الدفترية

 (1,020,456,000) (573,957,368) (325,876,720) (120,621,912) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 18,366,286,294 286,634,535 1,036,365,305 17,043,286,454 القيمة الدفترية

 
 

 2020مارس  31

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل األخر

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     اإلئتماندرجة 

 3,422,861,331 -- -- 3,422,861,331 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 3,422,861,331 -- -- 3,422,861,331 إجمالى القيمة الدفترية

 (20,949,806) -- -- (20,949,806) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 3,401,911,525 -- -- 3,401,911,525 القيمة الدفترية
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 تابع -خطر االئتمان  أ - 3

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

 2019ديسمبر  31

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل األخر

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 3,101,009,773 -- -- 3,101,009,773 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 3,101,009,773 -- -- 3,101,009,773 إجمالى القيمة الدفترية

 (19,084,904) -- -- (19,084,904) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 3,081,924,869 -- -- 3,081,924,869 القيمة الدفترية

 
 

 2020مارس  31

 أدوات دين بالتكلفة المستهلكة
 

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 6,351,989,984 -- -- 6,351,989,984 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 6,351,989,984 -- -- 6,351,989,984 إجمالى القيمة الدفترية

 (12,776,617) -- -- (12,776,617) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 6,339,213,367 -- -- 6,339,213,367 القيمة الدفترية

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 6,019,091,254 -- -- 6,019,091,254 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 6,019,091,254 -- -- 6,019,091,254 إجمالى القيمة الدفترية

 (9,613,793) -- -- (9,613,793) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 6,009,477,461 -- -- 6,009,477,461 القيمة الدفترية
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 بين بداية ونهاية السنة نتيجة لهذه العوامل:  ECLيوضح الجدول التالي التغيرات في الخسائر األئتمانية المتوقعة 

 2020مارس  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أرصدة لدى البنوك

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

 127,836 -- -- 127,836 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 -- -- -- -- أستبعادهاأصول مالية أستحقت أو تم 

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

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

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

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

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- اإلعدام خالل الفترة

 (30,413) -- -- (30,413) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 1,799,627 -- -- 1,799,627 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أرصدة لدى البنوك

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 5,067,712 -- -- 5,067,712 2019يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

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

 (3,066,014) -- -- (3,066,014) أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

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

 -- -- -- -- إلى المرحلة الثانيةالمحول 

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

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

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (299,494) -- -- (299,494) ترجمة عمالت أجنبيةفروق 

 1,702,204 -- -- 1,702,204 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجمعة القوائم المالية

 
 2020 مارس 31فى   المالية المنتهيةالفترة عن  المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 26 - 
 

 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 تابع -خطر االئتمان  أ - 3

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

 2020مارس  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أذون الخزانة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

 18,041,096 -- -- 18,041,096 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

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

 -- -- -- -- إلى المرحلة األولىالمحول 

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

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

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

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (191,994) -- -- (191,994) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 27,867,662 -- -- 27,867,662 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أذون الخزانة

 الحياةمدى  مدى الحياة شهر 12

 13,204,092 -- -- 13,204,092 2019يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

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

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

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

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

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

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

(832,741) -- -- (832,741) 

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

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (2,352,791) -- -- (2,352,791) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 10,018,560 -- -- 10,018,560 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 تابع -خطر االئتمان  أ - 3

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

 2020مارس  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت لألفراد

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

 12,887,299 22,854 20,084 12,844,361 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 (13,039,228) (721,509) (5,444,715) (6,873,004) أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- (658,670) 658,670 المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- 1,882,514 (1,882,514) المحول إلى المرحلة الثانية

 -- 1,884,068 (1,412,187) (471,881) المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 
 اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاقحالة 

4,479,382 12,755,785 8,998,869 26,234,036 

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

 1,106,173 1,106,173 -- -- متحصالت من ديون سبق اعدامها

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (89,569) (2,338) -- (87,231) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 115,652,518 55,245,525 18,305,764 42,101,229 الرصيد فى أخر الفترة المالية

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت لألفراد

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

  73,142,623   40,296,417   8,274,179   24,572,027  2019يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

  25,499,388   2,012,149   1,559,283   21,927,956  أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

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

 -- -- (402,298)   402,298  المحول إلى المرحلة األولى

 -- --  527,224  (527,224)  الثانيةالمحول إلى المرحلة 

 --  548,085  (423,005)  (125,080)  المحول إلى المرحلة الثالثة

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

 (12,761,979)  1,627,573   24,357,297   13,222,891  

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

  2,803,718   2,803,718  -- -- متحصالت من ديون سبق اعدامها

 (26,020,085)  (26,020,085)  -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (94,728)  (40,172)  (3)  (54,553)  فروق ترجمة عمالت أجنبية

  88,553,807   43,957,409   11,162,953   33,433,445  الرصيد فى أخر الفترة المالية
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 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت للشركات

 مدى الحياة الحياةمدى  شهر 12

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

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

 (12,661,447) (196,849) (12,458,000) (6,598) أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- (86,970,851) 86,970,851 األولىالمحول إلى المرحلة 

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

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

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

137,735,323 (144,651,783) 123,748,211 116,831,751 

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

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

 -- -- -- -- محول من مخصصات أخرى

 (17,234,608) (17,234,608) -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (11,486,962) (8,526,765) (2,205,613) (754,584) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 1,109,028,734 684,871,357 79,590,473 344,566,904 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 

 
 

 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت للشركات

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 877,919,509 707,192,906 6,454,323 164,272,280 2019يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 811,454 283,539 4,195 523,720 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 (7,019,693) (6,763,683) (47,778) (208,232) أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- (58,641,031) 58,641,031 المحول إلى المرحلة األولى

 -- (276,260) 21,198,260 (20,922,000) المحول إلى المرحلة الثانية

 -- 266,392,371 (266,390,570) (1,801) المحول إلى المرحلة الثالثة

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

(102,460,424) 637,150,992 (357,705,276) 176,985,292 

 -- -- -- -- إعدامهامتحصالت من ديون سبق 

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

 25,000,000 -- -- 25,000,000 محول من مخصصات أخرى

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

 (53,240,562) (35,166,229) (13,851,671) (4,222,662) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 1,020,456,000 573,957,368 325,876,720 120,621,912 المالية السنةالرصيد فى أخر 
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 2020مارس  31

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل األخر

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

 2,255,008 -- -- 2,255,008 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

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

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

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

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

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

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (390,106) -- -- (390,106) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 20,949,806 -- -- 20,949,806 الرصيد فى أخر الفترة المالية

 
 2019ديسمبر  31

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل األخر

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 5,537,697 -- -- 5,537,697 2019يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 15,377,510 -- -- 15,377,510 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

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

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

 -- -- -- -- الثانيةالمحول إلى المرحلة 

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

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

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (1,830,303) -- -- (1,830,303) أجنبيةفروق ترجمة عمالت 

 19,084,904 -- -- 19,084,904 الرصيد فى أخر الفترة المالية
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 2020مارس  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية األولىالمرحلة  أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

 3,339,645 -- -- 3,339,645 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

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

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

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

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

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

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (176,821) -- -- (176,821) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 12,776,617 -- -- 12,776,617 الرصيد فى أخر الفترة المالية

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 19,966,326 -- -- 19,966,326 2019يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

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

 (9,324,374) -- -- (9,324,374) أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

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

 -- -- -- -- المرحلة الثانيةالمحول إلى 

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

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

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (1,028,159) -- -- (1,028,159) عمالت أجنبيةفروق ترجمة 

 9,613,793 -- -- 9,613,793 الرصيد فى أخر الفترة المالية
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وذلةك بةدون األخةذ فةي االعتبةار أيةة ضةمانات. بالنسةبة لبنةود  2019ديسمبر  31و 2020 مارس 31أقصى حد يمكن التعرض له في  ةول السابقامثل الجدت
 الميزانيةو تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القيمة الدفترية التي تم عرضها في الميزانية.

 من الحد األقصةى المعةرض لخطةر االئتمةان %49.17فإن البنود المعرضة لخطر االئتمان في قائمة المركز المالى ب الخاص وكما هو مبين بالجدول السابق
فةي  %27.36مقابةل  %40.63و بينما  تمثةل االسةتثمارات فةي أدوات ديةن 2019ديسمبر  31في  %55.47ناتج عن قروض والتسهيالت للعمالء مقابل 

 .2019ديسمبر  31

درتها على االستمرار في السيطرة واإلبقاء على الحد األدنى لخطر االئتمان الناتج عن كل من محفظة القروض والتسهيالت وأدوات الدين وتثق اإلدارة في ق
 بناء على ما يلي:

 .2019ديسمبر  31في  %90.64من محفظة القروض والتسهيالت مصنفة في أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي مقابل  90.80% -

 .2019ديسمبر  31 فى %90.90من محفظة القروض والتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحالل مقابل  92.69% -

 .2020مارس  31الفنرة المالية المنتهية في قام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عند منح قروض وتسهيالت خالل  -

 .2019ديسمبر  31في  %100مقابل  خزانة تمثل أدوات دين على الحكومة المصرية من االستثمارات في أدوات دين وأذون 98.59% -
 
 قروض وتسهيالت 6/أ - 3

 فيما يلى أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة االئتمانية:
 2019ديسمبر  31 2020 مارس 31 

 قروض وتسهيالت للعمالء قروض وتسهيالت للعمالء 

 جنية مصري جنية مصري 

 22,218,027,397 21,325,522,389 عليها متأخرات أو اضمحاللال يوجد 

 1,324,266,422 802,788,908 متأخرات ليست محل إضمحالل

 885,290,583 880,207,008 محل إضمحالل

 24,427,584,402 23,008,518,305 االجمـــــالى

 (1,109,546,733) (1,225,212,027) يخصم مخصص خسائر االضمحالل والعوائد المجنبة

 23,318,037,669 21,783,306,278 االجمـــــالى

 
 .2019ديسمبر  31مقارنة برصيد المحفظة فى  %6بنسبة  2020 مارس 31 محفظة القروض والتسهيالت للعمالء  فى  انخفاض -

 .للعمالء( معلومات اضافية عن مخصص خسائر االضمحالل عن القروض والتسهيالت 17يتضمن إيضاح رقم ) -

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجمعة القوائم المالية

 
 2020 مارس 31فى   المالية المنتهيةالفترة عن  المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 32 - 
 

 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 تابع -خطر االئتمان  أ - 3

 تابع -وتسهيالت قروض  6/أ - 3

 )بالصافى( عمالءللالقروض والتسهيالت 

 2020مارس  31 

إجمالى القروض والتسهيالت  اتـــــمؤسس رادـــــأف 
حسابات جارية   عمالءلل

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

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

 7,596,189,464 3,468,634,695 -- 1,692,530,923 -- 2,339,407,157 29,609,245 66,007,444 جيدة

 12,182,884,979 3,111,330,774 5,497,637,389 517,833,367 198,433,679 2,819,034,753 38,604,688 10,329 المتابعة العادية

 1,804,833,155 426,161,158 473,953,139 851,755,195 5,959,737 46,364,278 639,385 263 المتابعة الخاصة

 199,398,680 106,015,906 20,677,125 29,031,160 17,847,190 24,825,251 813,329 188,719 غير منتظمة

 21,783,306,278 7,112,142,533 5,992,267,653 3,091,150,645 222,240,606 5,229,631,439 69,666,647 66,206,755 االجمـــــالى

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

 

 2019ديسمبر  31 

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

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

 9,101,725,237 3,575,110,301 559,655,021 2,862,575,413 -- 1,777,245,827 25,615,192 301,523,483 جيدة

 12,069,490,042 3,343,453,047 5,557,316,906 409,813,075 195,045,577 2,527,492,667 36,339,859 28,911 المتابعة العادية

 1,816,323,686 525,206,333 502,930,179 745,675,543 1,193,445 40,604,726 711,938 1,522 المتابعة الخاصة

 330,498,704 157,468,214 88,657,045 37,991,107 17,177,044 28,251,857 765,516 187,921 غير منتظمة

 23,318,037,669 7,601,237,895 6,708,559,151 4,056,055,138 213,416,066 4,373,595,077 63,432,505 301,741,837 االجمـــــالى
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 قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل

أخرى تفيد عكس ذلك. وتتمثةل يوما ولكنها ليست محل اضمحالل و إال إذا توافرت معلومات  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:

 

 2020مارس  31 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية بطاقات أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

ً  30متأخرات حتى   542,928,932 60,404 540,246,217 2,622,311 يوما

ً  60الى  30متأخرات من   207,406,662 62,689 206,673,476 670,497 يوما

ً  90الى  60متأخرات من   40,009,173 12,094,178 27,655,195 259,800 يوما

 790,344,767 12,217,271 774,574,888 3,552,608 االجمـــــالى

 

 2020مارس  31 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

ً  30متأخرات حتى   585,144 -- 506,144 79,000 يوما

ً  60الى  30متأخرات من   -- -- -- -- يوما

ً  90الى  60متأخرات من   11,858,997 -- 6,104,302 5,754,695 يوما

 12,444,141 -- 6,610,446 5,833,695 االجمـــــالى

 
 

 2019ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية بطاقات أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

ً  30متأخرات حتى   518,877,107 39,003 518,038,385 799,719 يوما

ً  60الى  30متأخرات من   69,430,910 29,748 68,765,999 635,163 يوما

ً  90الى  60متأخرات من   34,689,040 12,081,249 22,356,830 250,961 يوما

 622,997,057 12,150,000 609,161,214 1,685,843 االجمـــــالى

 

 2019ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

ً  30متأخرات حتى   374,082,480 301,816,247 48,381,344 23,884,889 يوما

ً  60الى  30متأخرات من   95,798,964 -- 95,798,964 -- يوما

ً  90الى  60متأخرات من   231,387,921 34,809,441 186,713,785 9,864,695 يوما

 701,269,365 336,625,688 330,894,093 33,749,584 االجمـــــالى
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 تابع -خطر االئتمان  أ - 3

 تابع -قروض وتسهيالت  6/أ - 3

 قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة

 قروض وتسهيالت للعمالء
 31جنيه مصري في 885,290,583 ار التدفقات النقدية من الضماناتاضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتببلغ رصيد القروض والتسهيالت محل 

 . 2020مارس  31.جنيه مصري في 880,207,008مقابل  2019 ديسمبر 

للضةمانات التةي حصةل عليهةا البنةك فةي مقابةل وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة متضمناً القيمةة العادلةة 
 تلك القروض:

 االجمـــــالى  مؤسســـــات أفـــــراد 

حسابات جارية  
 مدينة

قروض  قروض شخصية بطاقات
 عقارية

حسابات جارية 
 مدينة

 قروض مشتركة قروض مباشرة

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

         

 قروض محل اضمحالل
 31بصفة منفردة 

 2020 مارس
158 1,281,941 37,999,492 4,342 107,129,643 418,727,432 315,064,000 880,207,008 

         

 اضمحالل قروض محل
 31بصفة منفردة 

 2019ديسمبر 
-- 1,008,879 28,344,987 5,057 111,243,722 423,857,938 320,830,000 885,290,583 

 
 قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها

الهيكلة على مؤشرات تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السدادو وتنفيذ برامج اإلدارة الجبريةو وتعديل وتأجيل السداد وتعتمد سياسات تطبيق إعادة 
للمراجعةة المسةتمرة. ومةن  أو معايير تشير الى أن هناك احتماالت عاليه الستمرار السداد وذلك بناء على الحكم الشخصي لةإلدارة. وتخضةع تلةك السياسةات

 1,228,154المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة األجلو خاصة قروض تمويل العمالء. وقد بلغت القةروض التةي تةم إعةادة التفةاوض بشةأنها 
 .2019ديسمبر  31الف جنيه مصري في   1,325,962الف جنيه مصري مقابل 

 
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 الف جنية مصري  جنية مصري الف 

    قروض وتسهيالت للعمالء

    مؤسسات

 665,489  656,296 حسابات جارية مدينة -

 660,473  571,858 قروض مباشرة -

 1,325,962  1,228,154 االجمـــــالى

 

 ىالخزانة واألوراق الحكومية األخرادوات دين وأذون  7/أ - 3

الماليةةو بنةاء علةى تقيةيم سةتاندرد أنةد  الفترةيمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى وفقاً لوكاالت التقييم في أخر 
 بورز وما يعادله.

 االجمـــــالى استثمارات في أوراق مالية أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 AA+ -- 271,446,267 271,446,267الي  Aمن 

B 19,007,005,576 -- 19,007,005,576 

 19,278,451,843 271,446,267 19,007,005,576 االجمـــــالى
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 خطر السوق ب - 3

النقديةة المسةتقبلية الناتجةة عةن التغيةر فةي أسةعار السةوق. وينةتج خطةر السةوق عةن المراكةز  يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلةة أو التةدفقات
الحساسةية لمعةدالت المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية و حيث أن كل منها معرض للتحركات العامة والخاصة في السةوق والتغيةرات فةي مسةتوى 

د ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية. ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الى محافظ للمتاجرة أو لغيةر السوق أو لألسعار مثل معدالت العائ
 غرض المتاجرة.

م رفةع التقةارير لين. ويةتوتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة المخاطر بالبنةك ويةتم متابعتهةا عةن طريةق فةريقين منفصة
بنةك مباشةرة مةع الدورية عن مخاطر السوق الى مجلس اإلدارة ورؤساء وحدات النشةاط بصةفة دوريةة. وتتضةمن محةافظ المتةاجرة تلةك المراكةز الناتجةة عةن تعامةل ال

تزامةات المتعلقةة بمعةامالت التجزئةة. وتتضةمن هةذه العمالء أو مع السوق و أما المحافظ لغير غرض المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لألصول واالل
 ة للبيع.المحافظ مخاطر العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المتاح

 أساليب قياس خطر السوق 1/ب - 3

يات التغطية. وكةذلك الةدخول فةي عقةود مبادلةة سةعر العائةد وذلةك لموازنةة الخطةر المصةاحب كجزء من إدارة خطر السوقو يقوم البنك بالعديد من استراتيج
يطرة علةى خطةر ألدوات الدين والقروض طويلة األجل ذات العائد الثابت إذا تةم تطبيةق خيةار القيمةة العادلةة. وفيمةا يلةي أهةم وسةائل القيةاس المسةتخدمة للسة

 : السوق

 Stress Testing اختبارات الضغوط 

م النشاط تعطي اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل حاد. ويتم تصميم اختبارات الضغوط بما يالء
بيةق مجموعةة باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة. وتتضمن اختبارات الضغوط التي يقوم بها البنك و اختبار ضغط عوامةل الخطةرو حيةث يةتم تط

ضةمن من التحركات الحادة على كل فئة خطر واختبار ضغوط األسواق النامية و حيث تخضع األسواق النامية لتحركةات حةادة واختبةار ضةغوط خاصةة و تت
دارة العليةا ومجلةس أحداث محتملة مؤثرة على مراكز أو مناطق معينةو مثل ما قد ينتج فةي منطقةة مةا بسةبب تحريةر القيةود علةى إحةدى العمةالت. وتقةوم اإل

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

 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 2/ب - 3

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

 تالي القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها:ويتضمن الجدول ال

 

 مصريالقيمة ألقرب معادل جنيه 

 االجمـــــالى عمالت اخرى يورو جنيه أسترلينى دوالر أمريكى جنية مصري 

       2020مارس  31األصول المالية فى 

 2,670,636,190 12,302,859 31,086,701  5,403,906 1,434,786,553 1,187,056,171 نقدية و أرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 2,200,040,737 12,569,489 294,349,990 121,777,574 448,961,313 1,322,382,371 أرصدة لدى البنوك

 29,529,448,098 -- 321,145,089 -- 2,958,607,154 26,249,695,854 أذون الخزانة

 21,783,306,278 -- 15,475,635 12,540 5,422,098,324 16,345,719,779 قروض وتسهيالت للعمالء

       استثمارات مالية

 3,510,785,738.00 -- 346,981,607 -- 1,254,138,025 1,909,666,107 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر -

 6,339,213,367 -- 106,693,518 -- 1,114,168,868 5,118,350,980 بالتكلفة المستهلكة -

 12,256,330 -- -- --   -- 12,256,330 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 66,045,686,738 24,872,349 1,115,732,540 127,194,020 12,632,760,238 52,145,127,592 إجمالى األصول المالية

       

       2020مارس  31االلتزامات المالية فى 

 1,913,613,805 -- 400,672,135 -- 712,941,670 800,000,000 أرصدة مستحقة للبنوك

 61,261,167,689 27,188,399 794,937,253 127,507,693 10,986,847,970 49,324,686,374 ودائع العمالء

 1,116,384,286 -- -- -- 315,064,000 801,320,286 ودائع مساندة / قروض أخرى

 64,291,165,780 27,188,399 1,195,609,388 127,507,693 12,014,853,639 50,926,006,659 إجمالى االلتزامات المالية

 1,754,520,958 (2,316,051) (79,876,848) (313,673) 617,906,598 1,219,120,932 2020مارس  31صافى المركز المالى فى 

       

       2019ديسمبر  31األصول وااللتزامات المالية فى 

 64,474,533,682 41,768,716 1,149,877,084 123,174,879 14,466,884,621 48,693,134,202 إجمالى األصول المالية

 62,613,902,019 23,574,487 1,104,800,952 124,231,494 13,751,390,248 47,609,904,838 إجمالى االلتزامات المالية

 1,860,631,663 18,194,229 45,076,132 (1,056,615) 715,494,373 1,082,923,544 2019ديسمبر  31صافى المركز المالى فى 
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 خطر سعر العائد 3/ب - 3

سةبب التغيةرات فةي سةعر عائةد األداة و وخطةر أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد المتمثةل فةي تذبةذب التةدفقات النقديةة المسةتقبلية ألداة ماليةة بيتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات 
ي السوق و وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح في حالة حدوث تحركات غير متوقعةة. ويقةوم القيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد ف

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

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

 
أكثر من شهر وحتى ثالث  حتى شهر واحد

 شهور
وحتى  أكثر من ثالث شهور

 سنة
أكثر من سنة وحتى خمس 

 سنوات
 االجمـــــالى سنواتأكثر من خمس 

       2020 مارس 31األصول المالية فى 

 1,298,467,086 -- -- -- -- 1,298,467,086  أرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 2,200,040,737 -- -- -- 21,442,706 2,178,598,031 أرصدة لدى البنوك

 32,215,044,316 -- -- 26,028,369,522 2,514,728,377 3,671,946,418 أذون الخزانة

 14,411,985,294 4,154,884,217 7,528,267,914 1,631,900,035 784,130,726 312,802,403 سندات وأدوات مالية أخرى 

 23,920,168,157 973,355,685 3,463,413,994 1,368,281,943 606,238,549 17,508,877,986  االئتمانية المنتظمةقروض وتسهيالت 

 342,281,392 342,281,392 -- -- -- -- غير منتظمة صافى القروض

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

 74,392,986,982 5,470,521,294 10,991,681,908 29,028,551,500 3,931,540,357 24,970,691,922 إجمالى األصول المالية

       2020مارس  31االلتزامات المالية فى 

 2,116,543,328 -- -- 202,327,125 -- 1,914,216,203 مستحقة للبنوكأرصدة 

 27,926,608,797 -- 7,531,003,499 5,255,141,364 1,751,713,788 13,388,750,145 تحت الطلب ودائع العمالء

 1,595,871,386 -- 557,064,868 334,627,647 111,542,549 592,636,323 ودائع التوفير

 24,516,793,776 667,149,045 3,084,362,679 4,622,969,954 4,867,318,361 11,274,993,738 وبأخطارودائع الجل 

 9,102,521,900 53,610,712 4,732,863,920 738,628,492 139,218,105 3,438,200,671 شهادات ادخار

 1,126,720,286 -- -- -- 325,400,000 801,320,286 قروض طويلة االجل

 66,385,059,473 720,759,757 15,905,294,965 11,153,694,582 7,195,192,803 31,410,117,366 االلتزامات الماليةإجمالى 

 8,007,927,509 4,749,761,537 (4,913,613,058) 17,874,856,919 (3,263,652,446) (6,439,425,443) 2020مارس  31صافى المركز المالى فى 

       2019ديسمبر  31األصول وااللتزامات المالية فى 

 77,193,618,375 4,876,931,791 10,103,594,035 26,852,858,977 6,151,711,011 29,208,522,561 إجمالى األصول المالية

 70,724,115,299 794,734,937 15,644,363,735 9,632,981,734 5,218,646,932 39,433,387,961 إجمالى االلتزامات المالية

 6,469,503,076 4,082,196,854 (5,540,769,700) 17,219,877,243 933,064,079 (10,224,865,400) فجوة إعادة تسعير العائد
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 خطر السيولة ج - 3

بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االستحقاق واستبدال المبةالغ التةي يةتم سةحبها. ويمكةن أن ينةتج عةن  خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء
 ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات اإلقراض.

 إدارة مخاطر السيولة

 : إدارة المخاطر البنك ما يليتتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة 

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

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

يولة. وتتمثةل نقطةة البدايةة لتلةك وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشهر التاليو وهةي الفتةرات الرئيسةية إلدارة السة
 .لماليةالتوقعات في تحليل االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول ا

ى استخدام تسهيالت وتقوم إدارة المخاطر أيضاً بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجلو ومستوى ونوع الجزء غير المستخدم من ارتباطات القروضو ومد
 الحسابات الجارية المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية.
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 تابع -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

أكثر من سنة وحتى خمس 
 سنوات

 االجمـــــالى أكثر من خمس سنوات

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

       2020مارس  31االلتزامات المالية فى 

 1,913,613,805 -- -- -- -- 1,913,613,805 أرصدة مستحقة للبنوك

 61,363,715,265 19,348,480,906 7,121,245,247 20,879,327,493 7,340,036,618 6,674,625,001 ودائع العمالء

 1,116,384,286 800,776,571 313,411,429 114,286  2,082,000 قروض أخرى / ودائع مساندة

 64,393,713,356 20,149,257,477 7,434,656,676 20,879,441,779 7,340,036,618 8,590,320,806 إجمالى االلتزامات المالية

 66,033,430,408 10,715,102,705 12,116,574,589 20,927,094,538 10,011,713,047 12,262,945,529 إجمالى األصول المالية

       

       2019ديسمبر  31االلتزامات المالية فى 

 5,445,609,905 -- -- -- -- 5,445,609,905 أرصدة مستحقة للبنوك

 56,045,841,828 -- 26,444,529,228 12,837,443,936 5,205,220,193 11,558,648,471 ودائع العمالء

 1,122,450,286  1,121,721,286 429,000 300,000 -- قروض أخرى

 62,613,902,019 -- 27,566,250,514 12,837,872,936 5,205,520,193 17,004,258,376 إجمالى االلتزامات المالية

 64,474,533,682 -- 15,120,770,926 22,845,456,715 11,368,863,461 15,139,442,580 إجمالى األصول المالية

 
البنةوكو وأذون الخزانةة وأوراق حكوميةة أخةرىو والقةروض والتسةهيالت  واألرصدة لةدى تتضمن األصول المتاحة لمقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات المتعلقة بالقروض كل من النقديةو واألرصدة لدى البنوك المركزيةو

مان ك هنةاك رهةن لةبعض أدوات الةدين وأذون الخزانةة واألوراق الحكوميةة األخةرى لضةللبنوك والعمالء. ويتم مد أجل نسبة من القروض للعمالء التي تستحق السداد خالل سنة وذلةك خةالل النشةاط العةادي للبنةك. باإلضةافة الةى ذلة
 االلتزامات. وللبنك القدرة على مقابلة صافي التدفقات النقدية غير المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخرى.
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 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية د - 3

 بالقيمة العادلةأدوات مالية لم يتم قياسها  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 

 2019ديسمبر  31 2020 مارس 31 2019ديسمبر  31 2020 مارس 31 

 جنية مصري جنية مصري مصريجنية  جنية مصري 

     األصول مالية

 5,228,326,878 2,200,040,737 5,228,326,878 2,200,040,737 أرصدة لدى البنوك

     قروض وتسهيالت للعمالء

     أفـــــراد -أ

 * * 301,741,837 66,206,755 حسابات جارية مدينة -

 * * 63,432,505 69,666,647 بطاقات ائتمان -

 * * 4,373,595,077 5,229,631,439 قروض شخصية -

 * * 213,416,066 222,240,606 قروض عقارية -

     مؤسســـــات -ب

 * * 4,056,055,138 3,091,150,645 حسابات جارية مدينة -

 * * 6,708,559,151 5,992,267,653 قروض مباشرة -

 * * 7,601,237,895 7,112,142,533 قروض مشتركة -

     استثمارات مالية

 * * 110,621,701 110,621,701 بالتكلفة –أدوات ملكية 

 5,993,278,895 6,452,868,938 6,009,477,461 6,339,213,367 بالتكلفة المستهلكة

     االلتزامات مالية

 5,445,609,905 1,913,613,805 5,445,609,905 1,913,613,805 أرصدة مستحقة للبنوك

     العمالءودائع 

 * * 38,911,609,028 43,943,201,267 ودائع مؤسسات

 * * 17,134,232,800 17,317,966,422 ودائع أفراد

 * * 1,122,450,286 1,116,384,286 قروض أخرى / ودائع مساندة

 
 .2020 مارس 31*  لم يقم البنك بقياس القيمة العادلة لبعض األصول وااللتزامات المالية في 

 
 أرصدة لدى البنوك

التي تحمل عائةد متغيةر بنةاء علةى تمثل القيمة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها. ويتم تقدير القيمة العادلة المتوقعة للودائع 
 خطر ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه.التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد السائد في األسواق المالية للديون ذات 

 قروض وتسهيالت للبنوك
ة للتةدفقات تتمثل القروض والتسهيالت للبنوك في قروض غير الودائع لةدى البنةوك. وتمثةل القيمةة العادلةة المتوقعةة للقةروض والتسةهيالت القيمةة المخصةوم

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

 قروض وتسهيالت للعمالء
صةومة يتم إثبات القروض والتسهيالت بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االضةمحالل. وتمثةل القيمةة العادلةة المتوقعةة للقةروض والتسةهيالت القيمةة المخ

 تم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق لتحديد القيمة العادلة.للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها. وي
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 تابع -أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة  1/د - 3

 استثمارات في أوراق مالية
أوراق مالية في الجدول السابق تتضمن فقط األصول التي تحمل عائد المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقو حيث يتم تقيةيم األصةول المتاحةة  االستثمارات في

ادلةة لألصةول الماليةة يمةة العللبيع بالقيمة العادلة فيما عدا أدوات حقوق الملكية التي لم يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة بدرجة موثوق بها. ويتم تحديد الق
يةتم تقةدير القيمةة  المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بناء على أسعار السوق أو األسعار التي تم الحصول عليها مةن السماسةرة. وإذا لةم تتةوفر هةذه البيانةاتو

 .قاق ومعدالت مشابههالعادلة باستخدام أسعار األسواق المالية لألوراق المالية المتداولة ذات خصائص ائتمان وتاريخ استح

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

المتداولةة فةي سةوق نشةطة بنةاء علةى التةدفقات النقديةة المخصةومة باسةتخدام ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت والقروض األخرى غيةر 
 سعر العائد على الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابه.

 أدوات دين مصدرة
م أول مةرة اسةتخدام نمةوذج يتم حساب إجمالي القيمة العادلة بناء على أسعار األسواق المالية السارية. وبالنسبة لألوراق التي ال يوجةد لهةا أسةواق نشةطةو يةت

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

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

 االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية. -

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

 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط. -

لمال واستخدامات رأس المال وفقاً لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك المركزي المصري في جمهورية مصر العربيةة( يوميةاً بواسةطة يتم مراجعة كفاية رأس ا
زي المصةري علةى إدارة البنكو من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيةداعات لةدى البنةك المركة

 .ساس ربع سنويأ
 : ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي

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

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

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

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

 :الشريحة الثانية
 :ويتكون مما يليوهي رأس المال المساندو 

 . 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 -

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

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

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

 . االدوات المالية المختلطة -

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

مةن إجمةالي المخةاطر االئتمانيةة  %1.25مخصص خسائر االضةمحالل للقةروض والتسةهيالت وااللتزامةات العرضةية المنتظمةة )يجةب إال يزيةد عةن  -
زان المخةةاطرو كمةةا يتعةةين أن يكةةون مخصةةص خسةةائر االضةةمحالل للقةةروض والتسةةهيالت لألصةةول وااللتزامةةات العرضةةية المنتظمةةة المرجحةةة بةةأو

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

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

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

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

 .التشغيلويتم ترجيح األصول وااللتزامات العرضية بأوزان مخاطر االئتمانو مخاطر السوقو مخاطر  -
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 :ويتكون مقام معيار كفاية رأس المال من اآلتي

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السوق -
 مخاطر التشغيل -

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

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

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

 .2019 مايو من عام

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

 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 الف جنية مصري  الف جنية مصري 
    الشريحة األولى

 3,108,456  3,623,749 رأس المال المصدر والمدفوع
 290,482  358,016 إحتياطى قانونى

 29,175  29,788 إحتياطيات أخرى
 208,750  208,750 احتياطى المخاطر العام

 95,573  78,190 األرباح المحتجزة
 565,671  100,014 س المال االساسى االضافى أر

 310,216  93,244 اجمالى بنود الدخل الشامل اآلخر المتراكم بالميزانية
 (132,567)  )137,825( األولىإجمالى االستبعادات من الشريحة 

 4,475,756  4,353,926 (1إجمالى الشريحة األولى بعد االستبعادات )
    

    الشريحة الثانية

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

280,489  214,649 

 800,000  800,000 القروض )الودائع المساندة(

 1,014,649  1,080,489 (2إجمالى الشريحة التانية  بعد االستبعادات )

 5,490,405  5,434,415 (2+1إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات )

    

    المرجحة بأوزان المخاطراألصول وااللتزامات العرضية 

 23,331,531  22,439,121 مخاطر االئتمان
 --  -- مخاطر السوق

 3,161,820  3,161,820 مخاطر التشغيل
 1,848,633  2,063,579 عميل 50قيمة التجاوز الكبر 

 28,341,984  27,664,520 إجمالى األصول وااللتزمات العرضية مرجحة بأوزان المخاطر

 %19.372  419.64%  كفاية رأس المال )%(معيار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجمعة القوائم المالية

 
 2020 مارس 31فى   المالية المنتهيةالفترة عن  المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 43 - 
 

 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 نسبة الرافعة المالية ه - 3

قرار بالموافقة على التعليمات الرقابية الخاصة بالرافعة الماليةو مع إلتزام البنوك بالحد  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  -

لمعيار كفاية رأس المال( بهدف الحفاظ على قوة وسةالمة الجهةاز المصةرفى وذلك تمهيدا للنظر فى اإلعتداد بها ضمن الدعامة األولى من مقررات بازل )الحد األدنى 
تخدمة في معيةار كفايةة رأس المصرى ومواكبة ألفضل الممارسات الرقابية الدولية فى هذا الشأن وتعكس الرافعة المالية العالقة بين الشريحة األولى لرأس المال المس

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

  مكونات النسبة

 مكونات البسط -أ 

يمةات البنةك المركةزى يتكون بسط النسبة من الشةريحة األولةى لةرأس المةال )بعةد االسةتبعادات( المسةتخدمة فةى بسةط معيةار كفايةة رأس المةال المطبةق حاليةا وفقةا لتعل
 .المصرى

 مكونات المقام -ب 

 :النسبة من كافة أصول البنك داخل وخارج الميزانية وفقا للقوائم المالية وهو ما يطلق عليه شتعرضات البنكش و تشمل مجموع ما يلى يتكون مقام

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

 ويلخص الجدول التالي نسبة الرافعة المالية 
 2019ديسمبر  31  2020مارس  31 

 الف جنية مصري  الف جنية مصري 

 4,475,756  4,353,926 (1) الشريحة األولى من رأس المال بعد اإلستبعادات

    

 68,429,536  70,324,904 التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل االوراق الماليةإجمالى 

 1,605,738  1,868,172 إجمالى التعرضات خارج الميزانية

 70,035,274  72,193,076 (2أجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية )

 %6.391  %6.031 (1/2نسبة الرافعة الماليه )

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

 : LCRنسبة تغطية السيولة 

 30الخارجةة خةالل ت النقديةة تهدف نسبة تغطية السيولة إلى التأكد من احتفاظ البنك بقدر كافي من األصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لمقابلةة صةافى التةدفقا
 :يوماً قادمة في ظل سيناريو للظروف غير المواتية. ويتم حساب تلك النسبة وفقاً للمعادلة اآلتية

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

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

 .%223.88اإلجمالى  للعمالت األجنبيةو %135.15للعمالت المحليةو  %247.77: 2020مارس بلغت النسبة وفقاً إلقفال 

 : NSFRنسبة صافى التمويل المستقر 

 ( بسةةةط النسةةةبة والتمويةةةل المسةةةتقر المطلةةةوبAvailable stable fundingتمثةةةل نسةةةبة صةةةافى التمويةةةل المسةةةتقر العالقةةةة بةةةين التمويةةةل المسةةةتقر المتةةةاح )
(Required stable funding مقام النسبة حيث تعمل النسبة على مواجهة عدم توافق هيكل التمويل طويل االجل من خةالل حةث البنةوك علةى اسةتخدام مصةادر )

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

 %100≤ قيمة التمويل المستقر المطلوب  \ ر المتاحنسبة صافى التمويل المستقر = قيمة التمويل المستق

 .%186.66للعمالت األجنبيةو اإلجمالى %180.63للعمالت المحليةو  %187.94: 2020بلغت النسبة وفقاً مارس 
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
 

األصةول واإللتزامةات التةى يةتم اإلفصةاح عنهةا خةالل الفتةرة الماليةة التاليةةو ويةتم تقةدير التقةديرات واالفتراضةات يقوم البنةك بإسةتخدام تقةديرات وافتراضةات تةؤثر علةى مبةالغ 
 وف والمعلومات المتاحة.باستمرار على أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل بما فى ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية التى يعتقد أنها معقولة فى ظل الظر

 

 ر االضمحالل في القروض والتسهيالتخسائ أ - 4

ا كةان ينبغةي تسةجيل يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل. ويقوم باستخدام الحكم الشخصي عند تحديد ما إذ
شةير الةى أنةه يوجةد انخفةاض يمكةن قياسةة فةي التةدفقات النقديةة المسةتقبلية عبء االضمحالل في قائمة الدخلو وذلك لمعرفة ما إذا كةان هنةاك أيةة بيانةات موثةوق بهةا ت

تشةير الةى حةدوث المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة. وقد تشمل هذه األدلة وجةود بيانةات 
بنكو أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصول البنك. عند جدولة التةدفقات النقديةة المسةتقبليةو تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد لل

مخاطر ائتمانية في وجود أدلة موضوعية تشةير الةى االضةمحالل مماثلةة لتلةك -تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص 
 محفظة.الواردة في ال

الفات بةين الخسةارة المقةدرة ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية اخت
 والخسارة الفعلية بناء على الخبرة.

 بالتكلفة المستهلكةية استثمارات مال ب - 4

المشتقة ذات دفعةات وتةواريخ إسةتحقاق ثابتةة أو قابلةة للتحديةد علةى أنهةا إسةتثمارات محةتفظ بهةا حتةى تةاريخ االسةتحقاق ويتطلةب ذلةك يتم تبويب األصول المالية غير 
اقو وإذا أخفةق تةاريخ االسةتحق التبويب استخدام الحكم الشخصى بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على اإلحتفاظ بتلةك اإلسةتثمارات حتةى

ق عنةدها يةتم إعةادة البنك فى اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيما عدا فى بعض الظةروف الخاصةة مثةل بيةع كميةة غيةر هامةة قةرب ميعةاد االسةتحقا
م قيةاس تلةك اإلسةتثمارات بالقيمةة العادلةة ولةيس بالتكلفةة تبويب كل اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى اإلستثمارات المتاحة للبيعو وبالتةالى سةوف يةت

 المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية إستثمارات بذلك البند.

جنيةه مصةرى لتصةل  163,377,044إذا تم تعليق استخدام تبويب االستثمارات على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقو سةوف يةتم زيةادة  القيمةة الدفتريةة بمبلةغ 
 قيمة العادلة وذلك بتسجيل قيد مقابل فى احتياطى القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية.لل

 ضرائب الدخل ج - 4

سةابات التةي يخضع البنك لضرائب الةدخل ممةا يسةتدعي اسةتخدام تقةديرات هامةة لتحديةد المخصةص اإلجمةالي للضةريبة علةى الةدخل.  وهنةاك عةدد مةن العمليةات والح
نها بشكل مؤكد.  ويقوم البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقاً لتقديرات مدي احتمال نشأة ضرائب يصعب تحديد الضريبة النهائية ع

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

 
 

 التحليل القطاعي لألنشطة -5
 

ط بهةذا النشةاط التةي قةد تختلةف عةن يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر المحيطة بها والعائد المةرتب
 : األخرى. ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقاً لألعمال المصرفية الواردة فيما يليباقي األنشطة 

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

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

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

 أنشطة أخرى
موال.وتشمل األعمال المصرفية األخرىو كإدارة األ
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 صافى الدخل من العائد -6
 2019 مارس 31  2020 مارس 31  

 جنية مصري  جنية مصري  

     عائد القروض وااليرادات المشابهة من:

 --  --  قروض وتسهيالت للبنوك

 881,736,948  666,376,855  قروض وتسهيالت للعمالء

 550,006,100  527,268,854  أذون وسندات خزانة

   686,354,698  شراء أدوات مالية مع التزام بإعادة االبيععمليات 

 418,053,962  28,244,710  ودائع و حسابات جارية

 24,199  9,371,356  استثمارات فى أدوات دين )بالقيمة العادلة(

 1,849,821,209  1,917,616,473  االجمـــــالى

     

     تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من:

 (63,370,204)  (134,976,548)  ودائع وحسابات جارية للبنوك
 (1,299,372,747)  (1,099,970,380)  ودائع وحسابات جارية للعمالء

 (1,124,006)  (48,177,553)  عمليات بيع أدوات مالية مع التزام بإعادة الشراء
 (32,098,630)  (23,446,575)  ودائع مساندة

 (1,395,965,587)  (1,306,571,056)  االجمـــــالى

 453,855,622  611,045,417  صافى الدخل من العائد

 
 

 صافى الدخل من األتعاب والعموالت -7
 2019 مارس 31  2020 مارس 31  

 جنية مصري  جنية مصري  

     إيرادات األتعاب والعموالت

  86,978,941  87,407,493  والعمليات المصرفيةأتعاب وعموالت االئتمان 
  2,732,700  664,785  أتعاب أعمال األمانة والحفظ

 3,513,635  12,107,379  أتعاب أخرى

 93,225,276  100,179,657  االجمـــــالى

     

     مصروفات األتعاب والعموالت

 (618,000)  (919,447)  أتعاب سمسرة مدفوعة
 (16,811,590)  (19,153,195)  أتعاب أخرى مدفوعة

 (17,429,590)  (20,072,642)  االجمـــــالى

  75,795,686  80,107,015  صافى الدخل من األتعاب والعموالت
 

 توزيعات أرباح -8
 2019 مارس 31  2020ديسمبر  31  

 جنية مصري  جنية مصري  

 --  146,336  توزيعات استثمارات مالية

 135,416  --  صناديق االستثمار

 --  --  شركات شقيقة

 135,416  146,336  االجمـــــالى
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 صافى دخل المتاجرة -9
 2019 مارس 31  2020 مارس 31  

 جنية مصري  جنية مصري  

 26,996,280  37,452,784  أرباح التعامل فى العمالت األجنبية

 204,076  486,590  بغرض المتاجرةدين أرباح بيع أدوات 

 384,213  2,177,573  بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرفروق تقييم استثمارات مالية 

 --  240,626  إيرادات إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر

 27,584,569  40,357,573  االجمـــــالى

 
 

 مصروفات إدارية -10
 2019 مارس 31  2020 مارس 31  

 جنيه مصري  مصريجنيه   

     تكلفة العاملين

 (93,372,956)  (104,993,914)  أجور ومرتبات

 (6,646,401)  (6,819,256)  تأمينات اجتماعية

 (37,736,114)  (92,386,459)  آخرى

     تكلفة المعاشات

 (102,830)  (84,429)  مزايا التقاعد

 (137,858,301)  (204,284,058)  االجمـــــالى

     

 (123,710,893)  (156,630,972)  مصروفات إدارية أخرى

 (261,569,194)  (360,915,030)  االجمـــــالى

 
 

 )مصروفات( تشغيل أخرىإيرادات /  -11
 2019 مارس 31  2020 مارس 31  

 جنيه مصري  جنيه مصري  

 448,718  --  ارباح بيع ممتلكات ومعدات

 16,907,632  7,887,891  مخصصات أخرىرد )عبء( 

 4,924,474  14,060,337  أخرى

 22,280,824  21,948,228  االجمـــــالى

 
 

 )عبء( االضمحالل عن خسائر االئتمان -12
 2019مارس  31 2020مارس  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 (65,877,016) (130,252,411) (18)إيضاح  قروض وتسهيالت للعمالء

 4,406,480 (127,836) لدى البنوك أرصدة

 (18,125,885) (18,041,096) أذون الخزانة

 )1,628,824( (2,255,008) أذوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 1,551,476 (3,339,645) أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 (79,673,769) (154,015,996) االجمـــــالى
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 السهم فى الربحنصيب  -13
 2019مارس  31 2020مارس  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 145,786,469 156,561,624 صافى أرباح الفترة

 390,617,799 390,617,799 األسهمعدد 

 0.37 0.40 )جنيه / سهم( الفترةنصيب السهم فى  صافى أرباح 

 .على أساس القوائم المالية المستقلة* 
 

 األصول المالية واإللتزامات الماليةتبويب وقياس  -14

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

أدوات دين بالقيمة  التكلفة المستهلكة 2020مارس  31
العادلة من خالل الدخل 

 الشامل األخر

أدوات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل األخر

أصول مالية بالقيمة 
العادلة من خالل أرباح 

 أو خسائر

 إجمالى القيمة الدفترية

 2,670,636,190 -- -- -- 2,670,636,190 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 2,201,840,364 -- -- -- 2,201,840,364 أرصدة لدى البنوك

 29,557,315,760 -- -- 29,557,315,760 -- أذون خزانة

 23,008,518,305 -- -- -- 23,008,518,305 قروض وتسهيالت للعمالء

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل األخر

-- 3,412,239,830 119,495,714 -- 3,412,239,830 

 6,351,989,984 -- -- -- 6,351,989,984 إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 األرباح والخسائر

-- -- -- 12,256,330 12,256,330 

 1,641,075,547 -- -- -- 1,641,075,547 أصول مالية أخرى

 68,975,368,024 12,256,330 119,495,714 32,969,555,590 35,874,060,390 إجمالي األصول المالية

 1,913,613,805 -- -- -- 1,913,613,805 أرصدة مستحقة للبنوك

 61,261,167,689 -- -- -- 61,261,167,689 ودائع العمالء

 1,116,384,286 -- -- -- 1,116,384,286 قروض أخرى

 291,099,331 -- -- -- 291,099,331 التزامات مالية أخرى

 64,582,265,111 -- -- -- 64,582,265,111 إجمالي االلتزامات المالية

 
أدوات دين بالقيمة  التكلفة المستهلكة 2019 ديسمبر 31

العادلة من خالل الدخل 
 الشامل األخر

أدوات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل األخر

أصول مالية بالقيمة 
العادلة من خالل أرباح 

 أو خسائر

 إجمالى القيمة الدفترية

 4,048,855,106 -- -- -- 4,048,855,106 وأرصدة لدى البنك المركزينقدية 

 5,230,029,082 -- -- -- 5,230,029,082 أرصدة لدى البنوك

 22,798,236,079 -- -- 22,798,236,079 -- أذون خزانة

 24,427,584,402 -- -- -- 24,427,584,402 قروض وتسهيالت للعمالء

العادلة من خالل استثمارات مالية بالقيمة 
 الدخل الشامل األخر

-- 3,090,388,271 110,621,514 -- 3,201,009,785 

 6,019,091,254 -- -- -- 6,019,091,254 إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 األرباح والخسائر

-- -- -- 12,723,036 12,723,036 

 968,158,733 -- -- -- 968,158,733 أخرىأصول مالية 

 66,705,687,477 12,723,036 110,621,514 25,888,624,350 40,693,718,577 إجمالي األصول المالية

 5,445,609,905 -- -- -- 5,445,609,905 أرصدة مستحقة للبنوك

 56,038,427,675 -- -- -- 56,038,427,675 ودائع العمالء

 1,122,450,286 -- -- -- 1,122,450,286 قروض أخرى

 301,445,676 -- -- -- 301,445,676 التزامات مالية أخرى

 62,907,933,542 -- -- -- 62,907,933,542 إجمالي االلتزامات المالية
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 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى -15
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31   

 مصريجنية   مصريجنية  

 380,012,377  470,791,514 نقدية

 3,668,842,729  2,199,844,676 أرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإلحتياطى األلزامى

 4,048,855,106  2,670,636,190 االجمـــــالى

    

 4,048,855,106  2,670,636,190 أرصدة بدون عائد

 4,048,855,106  2,670,636,190 االجمـــــالى

 

 أرصدة لدى البنوك -16
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 مصريجنية   مصريجنية  

 78,630,220  76,165,827 حسابات جارية

 5,151,398,862  2,125,674,537 ودائع

 (1,702,204)  (1,799,627) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 5,228,326,878  2,200,040,737 االجمـــــالى

    

 4,391,501,642  1,321,631,800 االلزامىبنوك مركزية بخالف نسبة اإلحتياطى 
 661,654,357  688,576,776 بنوك محلية

 176,873,083  191,631,788 بنوك خارجية
 (1,702,204)  (1,799,627) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 5,228,326,878  2,200,040,737 االجمـــــالى

    

 104,230,220  101,765,827 بدون عائدأرصدة 
 5,125,798,862  2,100,074,537 أرصدة ذات عائد متغير

 (1,702,204)  (1,799,627) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 5,228,326,878  2,200,040,737 االجمـــــالى

    

 5,230,029,082  2,201,840,364 أرصدة متداولة

 (1,702,204)  (1,799,627) اإلضمحالليخصم مخصص خسائر 

 5,228,326,878  2,200,040,737 االجمـــــالى
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 بالصافى قروض وتسهيالت ومرابحات للعمالء -17
 2019ديسمبر  31  2020مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

    أفـــــراد

 312,528,495  72,572,476 حسابات جارية مدينة

 66,745,296  73,169,424 ائتمانبطاقات 

 4,435,559,851  5,320,979,653 قروض شخصية

 226,008,466  236,779,228 قروض عقارية   

 5,040,842,108  5,703,500,781 (1) اجمـــــالى

    

    مؤسســـــات 

 4,279,835,050  3,298,527,243 حسابات جارية  مدينة

 7,262,358,564  6,485,693,041 قروض مباشرة

 7,844,548,680  7,520,797,240 قروض مشتركة

 19,386,742,294  17,305,017,524 (2) اجمـــــالى

 24,427,584,402  23,008,518,305 ( 2+1القروض والتسهيالت للعمالء ) اجمـــــالى

    يخصم:

 (1,109,009,807)  (1,224,681,252) مخصص خسائر االضمحالل

 (536,926)  (530,775) المجنبة العوائد

 23,318,037,669  21,783,306,278 صافى القروض والتسهيالت والمرابحات للعمالء

 

 تحليل حركة مخصص خسائر إضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء

 2020مارس  31 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية إئتمان بطاقات حسابات جارية مدينة أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 88,553,807 12,592,400 61,861,958 3,312,791 10,786,658 الرصيد اول السنة المالية

 26,082,107 1,939,222 28,363,140 112,132 (4,332,387) االضمحالل عبء

 1,106,173 7,000 1,021,319 77,854 -- الفترةمبالغ مستردة خالل 

 (89,569) -- (1,019) -- (88,550) فروق تقييم عمالت اجنبية

 115,652,518 14,538,622 91,245,398 3,502,777 6,365,721 الماليةالفترة الرصيد أخر 

 

 2020مارس  31 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري مصري جنية 

 1,033,580,000 243,310,785 566,631,064 223,638,151 المالية السنةالرصيد اول 

 104,170,304 168,414,153 (66,418,864) 2,175,015 عبء اإلضمحالل

 (17,234,608) -- -- (17,234,608) مبالغ تم اعدامها

 (11,486,962) (3,070,231) (6,786,812) (1,629,919) فروق تقييم عمالت اجنبية

 1,109,028,734 408,654,707 493,425,388 206,948,639 الماليةالفترة الرصيد أخر 
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 2019 ديسمبر 31 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية إئتمان بطاقات حسابات جارية مدينة أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري مصريجنية  جنية مصري جنية مصري 

 62,415,235 2,000,855 57,939,419 1,886,906 588,055 الرصيد اول السنة المالية

أثر التغيرات الناتجة عن التطبيق 
 IFRS 9األولى للمعيار الدولى 

2 2,947,225 3,856,429 3,923,732 10,727,388 

 73,142,623 5,924,587 61,795,848 4,834,131 588,057 2019يناير  1الرصيد المعدل فى 

 38,722,279 6,929,131 21,222,581 (144,243) 10,714,810 االضمحالل عبء

 (26,020,085) (282,818) (23,611,253) (1,702,559) (423,455) مبالغ تم اعدامها

 2,803,718 21,500 2,456,756 325,462 -- السنةمبالغ مستردة خالل 

 (94,728) -- (1,974) -- (92,754) اجنبية فروق تقييم عمالت

 88,553,807 12,592,400 61,861,958 3,312,791 10,786,658 المالية السنةالرصيد أخر 

 
 2019ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة  مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 932,422,723 242,907,556 589,092,296 100,422,871 الرصيد اول السنة المالية

أثر التغيرات الناتجة عن التطبيق 

 IFRS 9األولى للمعيار الدولى 
(5,788,576) (34,712,958) (14,001,680) (54,503,214) 

 877,919,509 228,905,876 554,379,338 94,634,295 2019يناير  1الرصيد المعدل فى 

 170,777,053 33,989,062 28,351,163 108,436,828 عبء اإلضمحالل

 635,489 -- 635,489 -- السنةمبالغ مستردة خالل 

 25,000,000 -- -- 25,000,000 محول من مخصصات أخرى

 (53,876,051) (19,584,153) (29,858,926) (4,432,972) فروق تقييم عمالت اجنبية

 1,020,456,000 243,310,785 553,507,064 223,638,151 المالية السنةالرصيد أخر 
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 استثمارات مالية -18
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

    (1من خالل الدخل الشامل ) -إستثمارات بالقيمة العادلة 

 3,090,388,271  3,412,239,829 مدرجة فى السوقأدوات دين بالقيمة العادلة 

 22,797,930,259  29,557,315,760 * أذون الخزانة

 110,621,514  119,495,714 أدوات حقوق ملكية غير مدرجه في السوق بالتكلفة

 1  1 استثمارات تدار بمعرفة الغير

 25,998,940,045  33,089,051,304 اإلجمـــــالى

 (29,103,464)  (48,817,468) خسائر اإلضمحالليخصم مخصص 

 25,969,836,581  33,040,233,836 الصافى

    

    (2إستثمارات بالتكلفة المستهلكة )

 6,006,591,254  6,339,489,984 أدوات دين مدرجه في السوق

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

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

 6,019,091,254  6,351,989,984 اإلجمـــــالى

 (9,613,793)  (12,776,617) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 6,009,477,461  6,339,213,367 الصافى

    

    (3والخسائر )من خالل األرباح  -إستثمارات بالقيمة العادلة 

 --  6,336,298 أدوات دين

 12,723,036  5,920,032 وثائق صندوق ثراء

 12,723,036  12,256,330 اإلجمالى

 31,992,037,078  39,391,703,533 (3+2+1ستثمارات المالية )اال اجمـــــالى

 
 

 2020 مارس 31 

 -استثمارات بالقيمة العادلة  
 من خالل الدخل الشامل

استثمارات بالتكلفة 
 المستهلكة

 اإلجمالى

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 9,220,101,040 6,019,091,254 3,201,009,786 المالية السنةالرصيد اول 

 1,437,554,158 410,838,081 1,026,716,077 إضافات

 (426,199,849) (72,009,800) (354,190,049) إستبعادات )بيع/إسترداد(

 (55,710,374) (15,232,689) (40,477,685) فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

 (278,576,417) -- (278,576,417) (30أرباح التغير فى القيمة العادلة )ايضاح 

 (13,443,030) 9,303,138 (22,746,168) إستهالك ) عالوة ( خصم اإلصدار

 (33,726,423) (12,776,617) (20,949,806) يخصم : مخصص خسائر إضمحالل

 9,849,999,105 6,339,213,367 3,510,785,738 المالية الفترةالرصيد أخر 
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 2019 ديسمبر 31 

 -بالقيمة العادلة استثمارات  
 من خالل الدخل الشامل

بالتكلفة استثمارات 
 المستهلكة

 اإلجمالى

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 8,640,592,921 6,389,646,202 2,250,946,719 المالية السنةالرصيد اول 

 2,617,864,860 85,848,513 2,532,016,347 إضافات

 (2,169,448,295) (1,129,707,593) (1,039,740,702) إستبعادات )بيع/إسترداد(

 (259,395,717) (67,933,634) (191,462,083) فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

 443,397,468 -- 443,397,468 (30أرباح التغير فى القيمة العادلة )ايضاح 

 45,465,905 33,929,981 11,535,924 إستهالك ) عالوة ( خصم اإلصدار

 (98,376,102) 707,307,785 (805,683,887) استثمارات بالتكلفة المستهلكةالى بالقيمة العادلة استثمارات المحول من 

 (28,698,697) (9,613,793) (19,084,904) يخصم : مخصص خسائر إضمحالل

 9,191,402,343 6,009,477,461 3,181,924,882 المالية السنةالرصيد أخر 
 
 
 

 أذون خزانة و أوراق حكومية أخرى* 
 

 2019ديسمبر  31  2020مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 94,900,000  -- يوما 91استحقاق أذون خزانة 

 1,860,775,000  1,341,825,000 يوما 182أذون خزانة استحقاق 

 2,276,525,000  3,082,300,000 يوما 273أذون خزانة استحقاق 

 5,258,315,260  5,166,801,840 يوما 365أذون خزانة استحقاق 

 9,490,515,260  9,590,926,840 االجمـــــالى

    :/ يضاف يخصم

 (346,671,421)  (325,151,178) عوائد لم تستحق

 14,729,754  (2,610,725) فروق إعادة تقييم أذون خزانة 

 (10,018,560)  (27,867,662) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 9,148,555,033  9,235,297,275 (1)    االجمـــــالى

    

    بإعادة البيععمليات شراء أذون خزانة مع إلتزام 

 3,700,606,456  -- يوما 91أذون خزانة مشتراه مع إلتزام بإعادة البيع خالل 

 2,973,265,654  2,973,265,654 يوما 182أذون خزانة مشتراه مع إلتزام بإعادة البيع خالل 

 6,269,528,867  8,033,161,016 يوما 273أذون خزانة مشتراه مع إلتزام بإعادة البيع خالل 

 6,759,310,508  9,258,119,822 يوما 365أذون خزانة مشتراه مع إلتزام بإعادة البيع خالل 

    يضاف:

 137,370,181  231,729,331 فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 19,840,081,666  20,496,275,823 (2)    االجمـــــالى

    

 (6,200,725,000)  (202,125,000) عمليات بيع أذون خزانة مع التزام باعادة الشراء

 (6,200,725,000)  (202,125,000) (3)    االجمـــــالى

 22,787,911,699  29,529,448,098 (3-2+1)    االجمـــــالى
 

مليون دوالر أمريكى( عبارة عن أذون خزانةة دوالريةةو ومبلةغ  187.8جنية مصري )المعادل لمبلغ  2,958,450,960* تتضمن أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى مبلغ 
 مليون يورو( عبارة عن أذون خزانة باليورو. 18.6جنية مصري )المعادل لمبلغ  321,050,880
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 أرباح االستثمارات المالية
 

2019 مارس 31  2020مارس  31   

 جنية مصري  جنية مصري 

 4,096,365  11,937,814 بالقيمة العادلةأرباح بيع استثمارات مالية 

 4,096,365  11,937,814 االجمـــــالى
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 شقيقة شركاتالاستثمارات مالية فى  -19
  

 بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات الشقيقة كما يلي:
 نسبة المساهمة القيمة الدفترية )خسائر( أرباح الشركة إيرادات الشركة الملكية( التزامات الشركة )بدون حقوق أصول الشركة البلد مقر الشركة 2019 ديسمبر 31

  جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري  

        شركات شقيقة

 %26.66 1 (4,162,896) 23,883,573 109,830,427 117,876,470 مصر  شركة مجمع اليكس للمنتجات الغذائية

 %26.66 1,890,892 (826,542) 305,284 25,873,465 67,636,550 مصر  شركة اليكس فيش للتصنيع االسماك

 %19.997 6,478,613 1,473,043 37,266,870 16,350,237 42,860,853 مصر ***شركة فرست جاز

 %10.25 49,252,158 (11,630,171) 11,059,709 107,220,634 514,658,672 مصر شركة برايم القابضة لالستثمارات المالية ***

 %27.69 54,263,272 15,402,625 377,154,935 385,194,425 479,835,309 مصر شركة أسطول للنقل البرى 

 %25 18,750,000 -- -- -- -- مصر شركة أور للتأجير التمويل

  130,634,936 256,059 449,670,371 644,469,188 1,222,867,854  االجمـــــالى

 
)خسائر( أرباح  إيرادات الشركة التزامات الشركة )بدون حقوق الملكية( أصول الشركة البلد مقر الشركة 2019ديسمبر  31

 الشركة
 نسبة المساهمة القيمة الدفترية

  جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري  

        شقيقةشركات 

 %26.66 1 (3,237,839) 18,806,521 110,334,243 119,305,344 مصر  شركة مجمع اليكس للمنتجات الغذائية

 %26.66 2,111,248 (447,666) 230,081 25,451,509 67,593,470 مصر  شركة اليكس فيش للتصنيع االسماك

 %19.997 7,317,348 1,876,889 36,927,599 19,190,209 44,227,782 مصر شركة فرست جاز**

 %10.25 50,871,195 4,235,582 7,214,409 56,695,081 479,941,225 مصر *شركة برايم القابضة لالستثمارات المالية *

 %27.69 53,818,377 14,561,000 28,052,000 416,486,000 510,284,000 مصر شركة أسطول للنقل البرى 

 %25 18,750,000 -- -- -- --  شركة أور للتأجير التمويل

  132,868,169 16,987,966 91,230,610 628,157,042 1,221,351,821  االجمـــــالى

 
 

شةركات شةقيقة وذلةك )عةن طريةق شةركة ايجيبشةان جلةف القابضةة  ( ضمن االستثمارات فى%10.25( و برايم القابضة لالستثمارات المالية )المساهمة الغير المباشرة  %19,99** تم ادراج شركتى فرست جاز )المساهمة الغير المباشرة 
 باإلضافة لوجود نفوذ مؤثر متمثل في عضوية مجالس إدارات تلك الشركة. لالستثمارات المالية التابعة للبنك(
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 نظام اإلثابة والتحفيز للعاملين -20
 

نظام اإلثابة والتحفيز بنظام المنح وذلك بعد تعديل النظام األساسى للبنك وفقاً لقرار الجمعية العامة  9/5/2017المنعقدة بتاريخ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية بجلستها 
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 

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

سةهمو حيةث بلغةت القيمةة العادلةة لألسةهم  7,193,171جنيةه مصةري وذلةك وفقةا لعةدد  87,149,551مبلةغ  2020مةارس  31 بلغ رصيد نظام االثابة والتحفيز للعاملين فةي
 جنيه مصري. (39,557,057) جنيه مصرى وبلغت فروق التقييم مبلغ 47,592,494 الثابة والتحفيز للعاملين مبلغالمحتفظ بها بنظام ا

 
 :خالل العام حركة النظام فيما يلي بيان ب

 
 2019ديسمبر  31   2020 مارس 31 

 جنية مصري سهم جنية مصري سهم 

 62,285,606 3,921,000 83,011,999 6,247,194 المالية السنةالرصيد اول 

 20,726,393 2,326,194 4,137,552 945,977 السنه* الفترةخالل  اضافات

 83,011,999 6,247,194 87,149,551 7,193,171 المالية الفترةفى أخر الرصيد 

 
 31طبقةاً لقةرار الجمعيةة العموميةة فةي  2018سةهم متمثلةة فةي توزيعةات أسةهم مجانيةة عةن أربةاح عةام  435,169عدد  2020ارس ـم 31* تتضمن اإلضافات خالل الفترة 

 .2019مارس 
 

 31طبقةاً لقةرار الجمعيةة العموميةة فةي  2017سةهم متمثلةة فةي توزيعةات أسةهم مجانيةة عةن أربةاح عةام  296,194عدد  2019ديسمبر  31* تتضمن اإلضافات خالل الفترة 
 .2018مارس 

 
 :العامفيما يلي بيان بحركة النظام بقائمة حقوق الملكية خالل 

 
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31  

 جنية مصري  جنية مصري 

 7,520,280  26,603,387 المالية السنةالرصيد اول 

 19,083,107  4,777,113 السنة الفترة االستهالك خالل

 26,603,387  31,380,500 المالية السنةالرصيد فى أخر 

 
  

 أصول غير ملموسة -21
 

 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 36,601,128  19,913,273 المالية السنةصافى القيمة الدفترية فى أول 

 9,100,610  -- المالية السنة اإلضافات خالل

 (24,319,146)  -- (23إيضاح رقم ) إعادة تبويب

 (6,153,845)  (595,229) السنة الماليةاالستهالك خالل 

 4,684,526  -- مجمع اهالك األصول المعاد تبويبها

 19,913,273  19,318,044 المالية الفترةاخر صافى القيمة الدفترية فى 

 
 
 
 
 
 



 المجمعة القوائم المالية

 
 2020 مارس 31فى   المالية المنتهيةالفترة عن  المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 56 - 
 

 أصول أخرى -22
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 968,158,733  1,641,075,547 إيرادات مستحقة

 146,621,240  226,008,906 مصروفات مقدمة

 388,299,073  400,098,861 دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

 194,962,469  194,962,469 أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء للديون )بعد اإلضمحالل(

 11,348,739  13,581,437 تأمينات وعهد

 77,857,901  77,857,901 استثمارات آلت للبنك* -أصول محتفظ بها بغرض البيع 

 1,031,070,198  486,117,841 أخرى

 2,818,318,353  3,039,702,962 االجمـــــالى
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 أصول ثابتة -23
 اإلجمالى أخرى سيارات األثاث حاسب الى آالت ومعدات تجهيزات أراضى ومبانى 

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

         

  897,193,277   110,768,474   13,742,690   60,973,978   109,081,201   21,160,950   190,049,468   391,416,516  2019يناير  1التكلفة فى 

 (247,974,393) (43,570,129)  (8,074,829)  (12,948,530)  (58,476,867)  (8,873,508)  (80,344,509) (35,686,021)  مجمع اإلهالك

 649,218,884  67,198,345   5,667,861   48,025,448   50,604,334   12,287,442  109,704,959  355,730,495  صافى القيمة الدفترية

         

         2019ديسمبر  31

 649,218,884  67,198,345   5,667,861   48,025,448   50,604,334   12,287,442  109,704,959  355,730,495   السنةصافى القيمة الدفترية أول 

 176,559,874 31,503,486 -- 1,590,396 3,386,626 1,644,212 111,874,506 26,560,648 إضافات

 24,319,146 (20,865,706) -- -- 45,184,852 -- -- -- إعادة تبويب

 (2,732,355) (1,952,596) (155,450) (242,319) (12,047) (369,943)   إستبعادات

 (104,253,940) (19,323,027) (2,408,015) (5,841,347) (18,912,751) (2,397,356) (46,461,253) (8,910,191) تكلفة أهالك

 (4,684,526) -- -- -- (4,684,526) -- -- -- مجمع إهالك اإلصول المعاد تبويبها

 2,715,422 1,937,337 155,450 242,044 12,045 368,546 -- -- مجمع إهالك األصول المستبعدة

 741,142,505 58,497,839 3,259,846 43,774,222 75,578,533 11,532,901 175,118,212 373,380,952 صافى القيمة الدفترية

         

 1,095,339,942 119,453,658 13,587,240 62,322,055 157,640,632 22,435,219 301,923,974 417,977,164 2020يناير  1التكلفة فى 

 (354,197,437) (60,955,819) (10,327,394) (18,547,833) (82,062,099) (10,902,318) (126,805,762) (44,596,212) مجمع اإلهالك

 741,142,505 58,497,839 3,259,846 43,774,222 75,578,533 11,532,901 175,118,212 373,380,952 صافى القيمة الدفترية

         

         2020 مارس 31

 741,142,505 58,497,839 3,259,846 43,774,222 75,578,533 11,532,901 175,118,212 373,380,952 صافى القيمة الدفترية أول السنة المالية

  23,323,557   4,050,430   4,150,000   321,543   8,101,394   7,410   5,773,280   919,500  إضافات

 (543,883) (9,683) -- -- -- -- (534,200) -- إستبعادات

 (20,936,516)  (3,824,243)  (331,785)  (1,531,488)  (1,681,630)  (99,621)  (11,328,688)  (2,139,061)  تكلفة أهالك

 543,883 9,683 -- -- -- -- 534,200 -- مجمع إهالك األصول المستبعدة 

 743,529,546 58,724,026 7,078,061 42,564,277 81,998,297 11,440,690 169,562,804 372,161,391 صافى القيمة الدفترية 

         

  1,118,119,616   123,494,405   17,737,240   62,643,598   165,742,026   22,442,629   307,163,054   418,896,664  2020 مارس 31التكلفة فى 

 (374,590,070)  (64,770,379)  (10,659,179)  (20,079,321)  (83,743,729)  (11,001,939)  (137,600,250) (46,735,273)  مجمع اإلهالك

  743,529,546   58,724,026   7,078,061   42,564,277   81,998,297   11,440,690   169,562,804   372,161,391  صافى القيمة الدفترية
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 أرصدة مستحقة للبنوك -24
 2019ديسمبر  31  2019 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 166,130,835  272,608,965 حسابات جارية

 5,279,479,070  1,641,004,840 ودائع

 5,445,609,905  1,913,613,805 االجمـــــالى

    

 5,281,496,920  1,580,591,930 بنوك محلية

 164,112,985  333,021,875 بنوك خارجية

 5,445,609,905  1,913,613,805 االجمـــــالى

    

 166,130,835  272,608,965 أرصدة بدون عائد

 5,279,479,070  1,641,004,840 أرصدة ذات عائد متغير

 5,445,609,905  1,913,613,805 االجمـــــالى

    

 5,445,609,905  1,913,613,805 أرصدة متداولة

 5,445,609,905  1,913,613,805 االجمـــــالى

 
 

 ودائع العمالء -25
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 22,791,180,509  26,261,090,393 ودائع تحت الطلب

 20,785,807,378  22,972,758,173 ودائع ألجل وبإخطار

 7,866,768,278  8,629,702,108 شهادات ادخار ذات عائد متميز

 1,477,445,947  1,571,829,760 ودائع التوفير

 3,117,225,563  1,825,787,255 ودائع أخرى

 56,038,427,675  61,261,167,689 االجمـــــالى

    

 38,904,194,875  43,943,201,267 ودائع مؤسسات

 17,134,232,800  17,317,966,422 ودائع أفراد

 56,038,427,675  61,261,167,689 االجمـــــالى
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 قروض أخرى / ودائع مساندة -26
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 1,620,286  1,320,286 قرض البنك التجارى الدولى 

 320,830,000  315,064,000 قرض بنك االستثمار االوروبى

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

 1,122,450,286  1,116,384,286 االجمـــــالى

 
مليةون جنيةه  800ش.م.م تقةوم بموجبهةا شةركة مصةر للتةأمين بإيةداع وديعةة لةدى البنةك بمبلةغ  –قام البنك بابرام اتفةاق مةع شةركة مصةر للتةأمين  2017نوفمبر  13بتاريخ * 

 ودائع بحيث يكون تاريخ ايداع اخر وديعة خالل شهر ونصف من تاريخ توقيع العقد وتكون مدة كل وديعة سبع سنوات وستة أشهر تبةدأ مةن تةاريخ 5مصري يتم تقسيمهم الى 
 ..ايداع كل وديعة على حده

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

عدة الرأسمالية بحيث أنها ليست وحيث أن تلك الوديعة خاضعة لشروط البنك المركزي المصري ومستوفية للمتطلبات المتعلقة بإدراج تلك الوديعة ضمن الشريحة الثانية للقا
مضمونة وغير مغطاة بكفالة  مخصصة لنشاط معين أو لمقابلة أصول بذاتهاو وأنها مصدرة ومدفوعة بالكاملو تلي في الترتيب حقوق المودعين والدائنين عند التصفيةو غير

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

 التزامات أخرى -27
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 301,445,676  291,099,331 عوائد مستحقة

 16,826,352  29,101,195 إيرادات مقدمة

 267,165,733  332,848,313 مصروفات مستحقة

 269,843,359  285,180,308 دائنون

 112,994,104  191,490,632 أرصدة دائنة متنوعة

 968,275,224  1,129,719,779 االجمـــــالى

 
 

 مخصصات أخرى -28
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 123,049,032  69,902,411 المالية السنةالرصيد في أول 

 (1,938,921)  (317,152) فروق تقييم عمالت أجنبية

 25,152,615  11,723,359 المحمل على قائمة الدخل

 (40,681,110)  (19,611,250) مخصصات إنتفى الغرض منها

 (10,679,205)  (3,363,239) المالية الفترةالمستخدم خالل 

 (25,000,000)  -- المحول الى مخصصات القروض

 69,902,411  58,334,129 المالية الفترةالرصيد في نهاية 

 
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 8,710,241  10,042,879 قضايا –مخصص مطالبات محتملة 

 22,433,299  -- مخصص مطالبات محتملة متنوعة

 2,576,098  2,576,098 ضرائب –مخصص مطالبات محتملة 

 36,182,773  45,715,152 مخصص اإللتزامات العرضية

 69,902,411  58,334,129 المالية السنةالرصيد في نهاية 
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 رأس المال -29
 

 رأس المال المرخص به

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

 رأس المال المصدر والمدفوع

 390,617,799جنيه مصري( موزعةاً علةى عةدد  3,108,455,538دوالر أمريكي )المعادل لمبلغ  390,617,799بلغ رأس المال المصدر والمكتتب فيه والمدفوع مبلغ 
 .سهم القيمة األسمية للسهم واحد دوالر أمريكي

 محتجز تحت حساب زيادة رأس المال

زيادة رأس المال عن طريق أصدار أسهم مجانية والزيادة ممولة من توزيعات األرباح الظةاهرة فةى  2020مارس  30بتاريخ  ةقررت الجمعية العامة العادية للبنك والمنعقد   
جنيه مصري وجارى إستكمال كافة اإلجراءات لزيادة رأس المال وقيد أسهم الزيادة  515,292,627و البالغة  2019ديسمبر  31القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 

 بالبورصة المصرية.

 واألرباح المحتجزة اإلحتياطيات -30
 

 اإلحتياطيات أ - 30
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 290,481,824  358,016,028 قانونىإحتياطى 

 2,684,997  2,684,997 أجنبيةفروق ترجمة عمالت إحتياطى 

 310,216,186  93,244,425 استثمارات مالية -القيمة العادلة إحتياطى 

 17,529,143  17,529,143 عامإحتياطى 

 6,000,000  8,063,999 المخاطر البنكية العام إحتياطى 

 11,646,255  12,258,723 إحتياطى رأسمالى

 208,750,579  208,750,579 أحتياطى المخاطر العام

 847,308,984  700,547,894 المالية الفترة / السنةالرصيد في نهاية 

 
 

 وتتمثل الحركة على اإلحتياطيات فيما يلى:
 

 إحتياطى المخاطر البنكية العام  1أ/ -30
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 6,000,000  6,000,000 الماليةالسنة الرصيد في أول 

 --  2,063,999 محول من األرباح المحتجزة

 6,000,000  8,063,999 المالية الفترةالرصيد في نهاية 

 
إال بعد  حتياطىحتياطى المخاطر البنكية العام لمقابلة المخاطر غير المتوقعة وال يتم التوزيع من هذا اإلإتقضى تعليمات البنك المركزى المصرى بتكوين 

 .الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجمعة القوائم المالية

 
 2020 مارس 31فى   المالية المنتهيةالفترة عن  المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 61 - 
 

 تابع - واألرباح المحتجزة اإلحتياطيات   -30
 

 إحتياطى قانونى 2أ/ -30
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 232,330,537  290,481,824 المالية السنةالرصيد في أول 

 58,151,287  67,534,204 2019محول من أرباح عام 

 290,481,824  358,016,028 المالية الفترةالرصيد في نهاية 

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

 المال.
 

 أستثمارات مالية  -إحتياطى القيمة العادلة  3أ/ -30
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 (187,278,385)  310,216,186 المالية السنةالرصيد في أول 

 595,497,403  (201,557,746) (18التغير في القيمة العادلة )إيضاح خسائر / أرباح 

 (98,376,102)  -- التصنيف والقياسإجمالى األثر على إعادة 

 (1,339,507)  (13,011,428) صافي األرباح والخسائر المحولة الى قائمة الدخل نتيجة االستبعاد

 1,712,777  (2,402,587) األجنبيةفروق تقييم العمالت 

 310,216,186  93,244,425 المالية الفترةالرصيد في نهاية 

 
 إحتياطى خاص 4أ/ -30

 
وال يتم استخدامه إال بموافقة من البنك المركزى  2008ديسمبر  16تكوين اإلحتياطى الخاص طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى الصادرة فى تم 

 المصرى.
 

 رأسمالى إحتياطى  5أ/   -30
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 9,702,375  11,646,255 المالية السنةالرصيد في أول 

 1,943,880  612,468 2019محول من أرباح عام 

 11,646,255  12,258,723 المالية الفترةالرصيد في نهاية 
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 األرباح المحتجزة ب - 30
 

 الحركة على االرباح المحتجزة
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 700,274,579  753,531,824 المالية الرصيد فى أول السنة

 657,959,241  151,400,389 المالية  الفترةأرباح 

 (452,365,938)  (515,292,627) محتجز تحت حساب زيادة رأس المال )اسهم مجانية(

 136,358  -- تسويات

 (13,738,486)  -- المساهمة فى إستثمار محتفظ لغرض البيع

 (58,361,909)  (67,534,204) حصة العاملين فى األرباح

 (20,276,854)  (22,304,540) مكافـأة أعضاء مجلس اإلدارة

 --  (2,063,999) محول إلى إحتياطى مخاطر بنكية عام

 (58,151,287)  (67,534,204) القانونياإلحتياطى محول الى 

 (1,943,880)  (612,468) األخرىمحول الى اإلحتياطيات 

 753,531,824  229,590,171 المالية الفترةالرصيد في نهاية 

 

  النقدية وما في حكمها -31
 

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

 2019ديسمبر  31  2020مارس  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 4,048,855,106  2,670,636,190 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

 5,230,029,082  2,201,840,364 أرصدة لدى البنوك

 2,957,848,593  9,061,039,937 أذون خزانة

 (5,034,744,371)  (3,495,876,193) أرصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة اإلحتياطى

 (270,219,000)  (290,078,080) أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 (2,863,709,865)  (9,061,039,937) أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور

 4,068,059,545  1,086,522,281 المالية الفترةالنقدية وما في حكمها في اخر 

 

 التزامات عرضية وارتباطات -32
 

 رأسماليةارتباطات  أ - 32

  272,324,863مبلغ وقدره   2020 مارس 31بلغ إجمالى قيمــــة االرتباطــــات المتعلقـــة بتجهــيزات الفـــــروع وشراء اصول ومعدات ولم يتم تنفيذها حتى  
 جنيه مصري.

 
 ارتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت ب - 32

 وتسهيالت فيما يلي:تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن ضمانات 
 2019ديسمبر  31  2020 مارس 31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 371,205,000  521,170,000 إعتمادات مستنديه )استيراد وتصدير(

 2,046,121,000  2,208,445,000 خطابات ضمان

 2,417,326,000  2,729,615,000 االجمـــــالى
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 واإللتزامات العرضيةالقروض والتسهيالت والودائع  -33
 

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 

 جنية مصري  جنية مصري 

 24,233  23,583 قروض وتسهيالت

 3,102  2,906 اإللتزامات العرضية

 

 صناديق االستثمار   -34
 

 صندوق استثمار البنك المصرى الخليجى

والئحته التنفيذيةة و وتقةوم بةإدارة الصةندوق شةركة هيةرمس إلدارة  1992لسنة  95بموجب قانون سوق رأس المال رقم الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك 
وثيقة )قيمتهةا خمسةة ماليةين  50.000مليون جنيه مصرى خصص للبنك  100صناديق االستثمارو وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق مليون وثيقة يبلغ إجمالى قيمتها 

 .مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق جنيه

  .وثيقة108015 وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ  جنيه مصري كما بلغت 71.195مبلغ  2020 مارس 31وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في 
 

 صندوق ثراء للسيولة النقدية

والئحته التنفيذية و وتقوم بإدارة الصندوق هى شةركة بةرايم إلدارة  1992لسنة  95رأس المال رقم الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق 
وثيقةة )قيمتهةا  713,359مليةون جنيةه مصةرى خصةص للبنةك  375وثيقة يبلغ إجمالى قيمتهةا  34,944,491صناديق االستثمار و وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق 

 .لف جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوقسبعة ماليين وخمسمائة أ

 وثيقة. 19052866جنيه مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ  5458.19مبلغ  2020 مارس 31 وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في 
 

 ضريبة الدخل المؤجلة -35
 االلتزامات الضريبية المؤجلة االصول الضريبية المؤجلة 

 31 /3/2020 31/12/2019 31/3/2020 31/12/2019 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 6,013,545 10,242,649 -- -- االصول الثابتة

 -- -- 15,148,420 12,545,557 المخصصات )بخالف مخصص خسائر اضمحالل القروض(

 6,013,545 10,242,649 15,148,420 12,545,557 اجمالى الضريبة التى ينشأ عنها أصل )التزام(

 -- -- 9,134,875 2,302,908 صافى الضريبة التى ينشأ عنها اصل

 
 حركة االصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة

 
 31/3/2020  31/12/2019 

 جنية مصري  جنية مصري 

 12,904,873  9,134,875 الرصيد في أول السنة المالية

 --  -- خالل الفترةاالضافات 

 (3,769,998)  (6,831,967) الفترة خالل االستبعادات

 9,134,875  2,302,908 الرصيد في نهاية الفترة المالية

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

 مةارس 31الماليةة المنتهيةة فةى  الفتةرةالضةريبى خةالل  و/او وجود التزامات ضريبية مؤجلة تنعكس فى نفس توقيت تلك االصول. وبناءاُ على ذلةك لةم يةتم االعتةراف باالصةل
 .2019ديسمبر  31وكذلك السنة المالية المنتهية فى  2020
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 الموقف الضريبى -36
 

 : وال ضريبة االشخاص االعتباريةا
  :2007حتى عام  2005الفترة من عام 

 .الفترةتم الفحص وإنهاء النزاع الضريبى مع المأمورية لصالح البنك عن هذه 
 :2009حتى عام  2008الفترة من عام 

 .تم الفحص وإنهاء النزاع الضريبى باللجنة الداخلية بمركز كبار الممولين لصالح البنك عن هذه الفترة
 :2011حتى عام  2010الفترة من عام 

 .عليها إلى لجنة الطعن تم الفحص والربط الضريبى وقد تم سداد جزء من االلتزام الضريبى وسيتم إحالة البنود المتنازع
 :2012الفترة 

 .تم الفحص والذى اسفر عن عدم وجود أى إلتزام ضريبى على البنك
 :2014-2013الفترة عن السنوات 

 .تم الفحص وسداد جزء من االلتزام الضريبى
 :2017-2016-2015الفترة عن السنوات 

 .يترتب عنها أى إلتزامات ضريبيةتم تقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية وال 
 

 : ثانياً : ضريبة األجور والمرتبات وما في حكمها
 :2004الفترة من بدء النشاط وحتى عام 

 .تم الفحص وسداد الفروق الضريبية عن تلك الفترة
 :2006حتى عام  2005الفترة من عام 

 .ضريبية تم الفحص فى ضوء أحكام القانون الجديد وأسفر عن عدم وجود أى فروق
 :2012وحتى عام  2007الفترة من عام 

 .تم الفحص وسداد المبالغ المستحقة وعدم وجود فروق ضريبية
 :2015وحتى عام  2013الفترة من عام 

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

 .من العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانونتم سداد الضرائب المستقطعة 
 :2017عام 

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

 حداث هامةأ - 37
العالمو مما تسبب في تعطيل األنشطة التجارية واالقتصاديةو مما ادى ذلك المستجدش عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى  19-انتشرت جائحة فيروس كورونا شوباء كوفيد

سواء عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء الي حالة من عدم التأكد في البيئة االقتصادية المحلية والعالمية. وقد أعلنت السلطات المالية والنقدية المحلية والعالمية على حد ال
 .لسلبية المحتملةالعالم لمواجهة اآلثار ا

يل خطة استمرارية األعمال وما ترتب على ذلك من توقف ملموس في العديد من قطاعات االعمال في البيئة االقتصادية ويراقب البنك الوضع عن كثبو فقد قام البنك بتفع
 . حة وتأثيرها وتأثيره على العمليات البنكية واألداء المالي للبنكواإلجراءات األخرى الخاصة بإدارة المخاطر المتعلقة بالتعطل المحتمل لألعمال نتيجة لتلك الجائ

كثب للوقوف على تأثير تلك الجائحة  هذا ونتيجة لحالة عدم التأكد الناتجة عن ذلك وتحسباً للتباطؤ االقتصادي المتوقعو يقوم البنك بمراقبة محفظتة من األدوات المالية عن 
لومات تلفة للوقوف على الزيادة الهامة في المخاطر االئتمانية والخاصة بالقطاعات االكثر تأثراً باألزمة وفقا ألفضل التقديرات في ضوء المععلى العوامل الكمية والنوعية المخ

 .المتاحة عن االحداث السابقة واالوضاع الحاليةو وبناء على االفتراضات المتعلقة باألداء االقتصادي المتوقع

العام لنظر والدراسة في تكوين المخصصات الالزمة المتوقعة للحد من تأثير تلك الجائحة على محفظة األدوات المالية و القروض والسلفيات خالل وقد بدأت ادارة البنك با
 .الحالي

صول المالية وغير المالية للبنك في نهاية مارس وبناًء على ذلك بدأ البنك بدراسة اآلثار المحتملة المتوقعة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المفصح عنها لأل 
اسة لتقلبات السوق مع و وهي تمثل أفضل تقييم لإلدارة بناًء على المعلومات التي يمكن مالحظتها. ومع ذلكو تظل األسواق متقلبة وتظل المبالغ المفصح عنها حس2020

لجميع المقترضين في فئات معينة من  2020مارس  16اد المعلنة من البنك المركزي المصري في إمكانية تكوين مخصصات كخطوة احترازية مع نهاية فترة تأجيل السد
 األدوات المالية حتى وضوح األداء الفعلي للمحفظة.

 
 أرقام المقارنة - 38

 

 الحالية. المالية الفترةعرض المستخدم فى تم اعادة تبويب أرقام المقارنة لتتوافق مع التغيرات فى ال


