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 2021سبتمبر  30 عن الفترة المالية المنتهية فى الدورية المستقلة الشامل قائمة الدخل

 
 

 
 1/7/2021الفترة من  إيضاح

  30/9/2021حتى 
 1/1/2021الفترة من 

  30/9/2021حتى 
 1/7/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 1/1/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري  

 466,175,004 149,143,467 507,016,607 173,063,413  لفترةصافى أرباح ا

      

      بنود قد يتم إعادة تبويبها في األرباح أو الخسائر:

المالية بالقيمة  صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات
 الدينأدوات  -األخرالعادلة من خالل الدخل الشامل 

(31) (60,542,673) (220,293,580) 
(38,831,201) (91,413,984) 

 (91,413,984) (38,831,201) (220,293,580) (60,542,673)  األخرإجمالى بنود الدخل الشامل 

 374,761,020 110,312,266 286,723,027 112,520,740  إجمالى الدخل الشامل للفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.وتقرأ معها الدورية المستقلة( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية 40الى ) )1 (من اإليضاحات المرفقة -
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  2021سبتمبر  30المالية المنتهية فى  الفترةعن  الدورية المستقلةقائمة التدفقات النقدية 

 

  
 1/1/2021الفترة من  إيضاح

  30/9/2021حتى 
 1/1/2020الفترة من  

 30/9/2020حتى 

 جنيه مصري  جنيه مصري   

      التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 754,069,933  1,123,361,620   قبل الضرائبصافى أرباح الفترة  

      النقدية من أنشطة التشغيل تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات

 76,419,611  84,835,060 (22-24)  إهالك وإستهالك أصول ثابتة وأصول غير ملموسة

 437,206,620  339,328,323 (12)  االئتمانعن خسائر ضمحالل إلعبء ا

 69,906,442  (114,381,991) (11)  صافى عبء/ )رد( المخصصات االخري

 (6,385,048)  (8,822,263) (29)  بخالف مخصص القروض المستخدم من المخصصات

 186,152  (580,469) (29)  فروق اعادة ترجمة المخصصات االخري بالعمالت االجنبية

 23,442,427  37,822,317 (19)  فروق ترجمة إستثمارات مالية ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

 (30,848,249)  (32,079,001) (19)  استهالك عالوة / خصم االصدار للسندات

 (512,807)  (2,550) (11)  أرباح بيع اصول ثابتة

 (8,287,808)  (1,077,860) (8)  إيرادات من توزيعات أرباح

 (30,152,029)  (43,511,803) (19)  أرباح بيع استثمارات مالية 

 14,331,339  5,315,702 (21)  (نظام االثابة والتحفيز للعاملين) سهمأالمدفوعات المبنية على 

أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول وااللتزامات الناتجة من أنشطة 
 التشغيل

  1,390,207,085  1,299,376,583 

      صافى )الزيادة(/النقص فى األصول وااللتزامات

 (2,039,213,041)  (3,222,896,797)   رصدة لدى البنوكأ

 (936,511,874)  (3,361,987,960)    أذون خزانة 

 (33,310,101)  --   إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 799,119,778  (498,386,185)   قروض وتسهيالت و مرابحات للعمالء

 (972,837,288)  595,513,713   أصول أخرى

 1,267,496,595  (110,989,348)   ارصده مستحقة للبنوك

 5,242,965,166  8,327,748,796   ودائع العمالء

 33,168,401  (463,878,603)   التزامات أخرى

 4,660,254,219  2,655,330,701  (1) صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

      التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (120,877,296)  (129,891,641)   وإعداد وتجهيز الفروعمدفوعات لشراء أصول ثابتة 

 1,334,802  783,287   متحصالت من بيع اصول ثابتة

استثمارات مالية بخالف األصول المالية بغرض بيع/استرداد متحصالت من 
 المتاجرة

  4,519,397,340  2,518,168,529 

 (10,097,217,361)  (8,307,892,109) (19)  المالية بغرض المتاجرةاستثمارات مالية بخالف األصول لشراء  مدفوعات

 146,336  19,861,002 (8)  توزيعات أرباح محصلة

 (24,116,032)  --   مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة

 (5,701,485)  (328,972) (21)  نظام االثأبة و التحفيزلشراء أسهم  مدفوعات

 (7,728,262,507)  (3,898,071,093)  (2) )المستخدمة فى( أنشطة االستثمار صافى التدفقات النقدية

      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 821,351,230  (80,247,464)   الودائع المساندةوالتغير فى القروض طويلة األجل 

 (89,838,744)  (83,164,761)   توزيعات االرباح المدفوعة

 731,512,486  (163,412,225)  (3) النقدية )المستخدمة فى( الناتجة من أنشطة التمويلصافى التدفقات 

 (2,336,495,802)  (1,406,152,617)  (3+2+1) الفترةصافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل 

 4,068,059,545  1,904,758,075   قدية وما فى حكمها فى اول الفترةرصيد الن

 1,731,563,743  498,605,458   الفترةرصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر 
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 تابع - 2021سبتمبر  30المالية المنتهية فى  الفترةعن  الدورية المستقلةقائمة التدفقات النقدية 

 
 (32وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى )إيضاح 

 
 

 
 

 
 

 6,349,585,582  6,312,288,359  (16) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

 2,719,909,248  3,716,630,310  (17) أرصدة لدى البنوك

 4,463,764,748  19,660,348,708  (19) أذون خزانة

 (7,043,846,302)  (6,895,615,744)   أرصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة اإلحتياطى

 (300,304,360)  (2,726,683,800)   أشهرأرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة 

 (4,457,545,173)  (19,568,362,375)   أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور

 1,731,563,743  498,605,458   الفترةالنقدية وما في حكمها في أخر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.وتقرأ معها الدورية المستقلة( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية 40الى ) )1 (من المرفقةاإليضاحات  -
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 2021سبتمبر  30المالية المنتهية فى  الفترةعن  الدورية المستقلةقائمة التغير فى حقوق الملكية 
 

 
 محتجز تحت حساب المدفوع رأس المال إيضاح

 زيادة رأس المال
مخاطر إحتياطى  اإلحتياطيات

 عام
 االجمالى  األرباح المحتجزة االثابة والتحفيز

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

         2020 سبتمبر 30

 4,738,669,299 756,301,390 26,603,387 208,750,579 638,558,405 -- 3,108,455,538  1/1/2020الرصيد فى 

 -- (515,292,627) -- -- -- 515,292,627 --  رأس المال )اسهم مجانية( زيادة

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

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

 (104,701,619) -- -- -- (104,701,619) -- --  صافى التغير فى بنود الدخل الشامل األخر

 -- (2,063,999) -- -- 2,063,999 -- --  المخاطر البنكية العامالمحول إلى إحتياطى 

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

 14,331,339 -- 14,331,339 -- -- -- --  نظام االثابة والتحفيز

 466,175,004 466,175,004 -- -- -- -- --  المالية الفترةصافى أرباح 

 5,024,635,279  547,134,352   40,934,726   208,750,579  604,067,457    515,292,627   3,108,455,538   2020 سبتمبر 30الرصيد فى 

         

         2021سبتمبر  30

 5,462,478,518 706,192,033 45,711,839 208,750,579 878,075,902 -- 3,623,748,165  1/1/2021الرصيد فى 

 -- (476,874,349) -- -- -- 476,874,349 -- (30) زيادة رأس المال )اسهم مجانية(

 (83,164,761) (83,164,761) -- -- -- -- --  االرباح الموزعة

 -- (62,462,638) -- -- 62,462,638 -- -- (31) القانونيالمحول الى اإلحتياطى 

 (244,094,526) -- -- -- (244,094,526) -- -- (31) صافى التغير فى بنود الدخل الشامل األخر

 (6,225,624) (6,225,624) -- -- -- -- --  صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

 -- (2,063,999) -- -- 2,063,999 -- -- (31) المخاطر البنكية العامالمحول إلى إحتياطى 

 -- (606,307) -- -- 606,307 -- -- (31) المحول إلى إحتياطى رأس مالى من األرباح المحتجزة

  5,315,702  -- 5,315,702 -- -- -- -- (21) نظام االثابة والتحفيز

  507,016,607  507,016,607 -- -- -- -- -- (31) الفترةصافى أرباح 

  5,641,325,916  581,810,962 51,027,541 208,750,579 699,114,320 476,874,349 3,623,748,165  2021سبتمبر  30الرصيد فى 

 
 
 
 
 

 .وتقرأ معها الدورية المستقلة( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية 40الى ) )1 (من اإليضاحات المرفقة



 المستقلة القوائم المالية

 
 2021سبتمبر  30فى   المالية المنتهيةالفترة عن  المستقلة الدوريةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
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 معلومات عامة -1
 

و  1974( لسبنة 43طبقبا ألحكبام قبانون االسبتثمار رقبم ) 1981أكتبوبر  14فبى  296بموجبب القبرار البوزارى رقبم  "شركة مساهمة مصريةالمصرى الخليجى "تأسس البنك 
بأصببدار ضببمانات و حببوافز االسببتثمار  و الخبباص  1997( لسببنة 8و الببذي الغببي العمببل بالقببانون رقببم ) 1989( لسببنة 230تعديالتببه  و الببذي حببل محلببه قببانون االسببتثمار رقببم )

 .والئحته التنفيذية في جمهورية مصر العربية والبنك مدرج في البورصة المصرية

شبارع احمبد نسبيم واالورمبان  8/10 يقدم البنك المصرى الخليجى خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار فبي جمهوريبة مصبر العربيبة مبن خبالل مركبزه الرئيسبى
 . قائمة المركز المالىموظفاً في تاريخ  1967 ويعمل بالبنكفرعاً  وخمسون تسعة بمحافظة الجيزة وعدد بالزا

 .2021 نوفمبر 9 فىوقد اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية المستقلة 
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 مستقلةال أسس إعداد القوائم المالية أ - 2

 القبوائم إعبداد لتعليمبات وفقبا وكبذا 2008 ديسبمبر 16 يبخ بتار إدارته مجلس من المعتمدة المصرى المركزى البنك لتعليمات وفقا المستقلة المالية القوائم هذه إعداد يتم
وقبد تبم إعبداد  2019 فبرايبر 26 يخ بتار المصري المركزي البنك من الصادرة "المالية ( "األدوات 9  ( المالية ير للتقار الدولي المعيار لمتطلبات طبقا للبنوك المالية

 للبنك طبقا ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة. المستقلةهذه القوائم المالية 

القبوائم الماليبة  يبا فبيكل التابعبة تجميعباكات ته التابعة طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري و وقد تم تجميع الشركاوأعد البنك أيضا القوائم المالية المجمعة للبنك وشر
السياسبات الماليبة و  أو غيبر مباشبرةو أكثبر مبن نصبف حقبوق التصبويت أو لديبه القبدرة علبى السبيطرة علبى التى للبنك فيهاو بصبورة مباشبرة الشركات المجمعة و هي

شبركات فبي عرض االسبتثمارات  التشغيلية للشركة التابعة بصرف النظر عن نوعية النشاط و و يمكن الحصول على القوائم المالية المجمعة للبنك من إدارة البنك و يتم
 ناقصا خسائر االضمحالل.ا بالتكلفة القوائم المالية المستقلة للبنك و معالجتها محاسبيو شقيقة فى  تابعة

علبى معلومبات كاملبة  الحصبول يمكبن حتبى 2021سبتمبر  30 في المنتهية المالية لفترةا عن و في كما و المجمعة المالية قوائمه مع للبنك المستقلة المالية القوائم وتقرأ
 .ملكيته حقوق في التغيرات و النقدية تدفقاته و أعماله نتائج عن و للبنك المالي المركز عن

بأسبتخدام قواعبد إعبداد وتصبوير القبوائم الماليبة للبنبوك وأسبس اإلعتبراف والقيباس الصبادرة مبن البنبك  2018ديسمبر  31وقد كان يتم إعداد القوائم المالية للبنك حتى 
وبناءا على صبدور تعليمبات البنبك المركبزى المصبرى إلعبداد القبوائم الماليبة للبنبوك وفقبا  2019يناير  1وأعتبارا من  2008ديسمبر  16المركزى المصرى بتاريخ 

فقببد قامببت اإلدارة بتعببديل بعببض السياسببات المحاسبببية لتتماشببى مببع تلببك  2019فبرايببر  26( " األدوات الماليببة " بتبباريخ 9لمتطلبببات المعيببار الببدولى للتقببارير الماليببة )
 تعليمات ويبين اإليضاح التالى تفاصيل التغيرات فى السياسة المحاسبية.ال
 
 التغيرات فى السياسات المحاسبية ب - 2

ة بإعببداد القبوائم الماليببة للبنبوك وفقببا والخاصب 2019فبرايببر  26بتطبيبق تعليمببات البنبك المركببزي المصبري الصببادرة بتباريخ  البنببكقبام  2019اعتببارا مبن أول ينبباير 
تلببك لناتجببة عببن تطبيببق ( " األدوات الماليببة"و وفيمببا يلببي ملخببص للتغيببرات الرئيسببية فببي السياسببات المحاسبببية للبنببك ا9المعيببار الببدولي للتقببار يببر الماليببة ) لمتطلبببات 
 التعليمات.

 
 المالية وااللتزامات المالية األصول تصنيف

بالتكلفة بالمستهلكة و أو القيمة العادلة مبن خبالل البدخل الشبامل االخبر أو القيمبة العادلبة مبن خبالل عند اإلعتراف األولىو يتم تصنيف األصول المالية على أنها مصنفة 
 االرباح والخسائر .

 ويتم تصنيف األصول المالية طبقا لنموذج األعمال الذي تدار به تلك األصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية.
 :لعادلة من خالل األرباح والخسائروفى الشرطيين التاليين ولم يقاس بالقيمة اتهلكة إذا أسويتم قياس األصل المالى بالتكلفة المست

 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 

 خببالل األرببباحادلببة مببن ويببتم قيبباس أدوات الببدين بالقيمببة العادلببة مببن خببالل بنببود الببدخل الشببامل األخببر فقببط فببي حببال اسببتوفت الشببرطين التبباليين ولببم تقبباس بالقيمببة الع
 :والخسائر

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

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

 البدخل ضبمن بنبود العادلبة القيمبة فبي الالحقبة التغيبرات 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 التبى سبيتم قياسبها بالتكلفبة المسبتهلكة أو بالقيمبة العادلبة مبن خبالل يأن بنك يمكن للباإلضافة إلى ذلكو عند اإلعتراف االولىو 

ى التبى قبد لتطبابق المحاسببالدخل الشامل االخرو على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر فى حال أن القيبام ببذلك سبيلغى أو يخفبض بشبكل كبيبر حالبة عبدم ا
 تنشأ خالفا لذلك.
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 تابع -التغيرات فى السياسات المحاسبية  ب - 2

 تقييم نموذج العمل: 
 المعلومباتوتقبديم  بإجراء تقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصل على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس على أفضل وجه طر يقبة إدارة األعمبال البنكقوم ي

 إلى اإلدارة. تشمل المعلومات التي يتم النظر فيها:

 ة تركبز علببى كسببب السياسبات واألهببداف المعلنبة للمحفظببة وأليبة عمببل تلببك السياسبات مببن الناحيبة العمليببة. وخصوصبا لمعرفببة مببا إذا كانبت إسببتراتيجية اإلدار
 األصولوفقات النقدية من خالل بيع اإللتزامات المالية التى تمول تلك األصول أو تحقيق التدتعاقدية أو مطابقة مدة األصول المالية مع مدة لاإيرادات الفوائد 

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

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

 النظبر فبى  عدد صفقات وحجم وتوقيبت المبيعبات فبي فتبرات سبابقةو واسبباب هبذه المبيعبات وتوقعاتهبا بشبأن نشباط المبيعبات فبي المسبتقبل. ومبع ذلبك و ال يبتم
صبول الماليبة وكيفيبة تحقيبق دارة األالمعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منفصل بل إعتبارها جزءا من تقييم شبامل لكيفيبة تحقيبق الهبدف المعلبن للبنبك أل

 التدفقات النقدية.

والخسبائر ألنهبا غيبر محبتفظ بهبا  يتم قياس األصول المالية المحتفظ بها للمتباجرة أو التبي يبتم تقيبيم أدائهبا علبى أسباس القيمبة العادلبة بالقيمبة العادلبة مبن خبالل االربباح
 ها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية مع بيع األصول المالية.لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية فقط وغير محتفظ ب

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

للقيمبة الزمنيبة   الفائدة على أنها المقابل المباديألغراض هذا التقييمو يتم تعريف المبلغ األصلي على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. يتم تعريف 
ولمخباطر وتكباليف اإلقبراض األساسبية األخبرى ) مثبل مخباطر السبيولة    تحبت السبداد خبالل فتبرة زمنيبة معينبة للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة ببالمبلغ األصبلي

 والتكاليف اإلدارية ( و وكذلك هامش الربح.
. وهبذا يشبمل كانت التدفقات النقدية التعاقدية هى مجرد مدفوعات للمبلغ األصلى والفائدة و فإن البنبك يأخبذ بعبين اإلعتببار الشبروط التعاقديبة لبألداةفى إطار تقييم ما إذا 

 توفى هذا الشرط.تقييم معا إذا كان األصل المالي يحتوى على شروط تعاقدية قد تغير وقت ومبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بإعتبار أن ذلك لن يس
 

 :المالية األصول قيمة اضمحالل
" نمبوذج الخسبارة المحققبة البوارد بتعليمبات البنبك  2019فبرايبر  26" طبقا لتعليمات البنبك المركبزي الصبادرة بتباريخ  9يستبدل المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم 

االئتمانية المتوقعة كما ينطبق نموذج االضمحالل في القيمة الجديد على كافة األصول الماليبة باإلضبافة بنموذج الخسارة  2008ديسمبر  16المركزي الصادرة بتاريخ 
 .إلى بعض ارتباطات وتعهدات القروض وعقود الضمانات المالية

ع عليبه بموجبب تعليمبات البنبك المركبزى الصبادرة و يتم اإلعتراف بخسائر اإلئتمان بصورة مبكرة أكثبر ممبا كبان الوضب 9بموجب المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 
 .2008ديسمبر  16بتاريخ 

لبة مبن خبالل البدخل منهجا من ثالث مراحل لقيباس الخسبائر اإلئتمانيبة المتوقعبة مبن االصبول الماليبة المثبتبة بالتكلفبة المسبتهلكة وأدوات البدين بالقيمبة العاد البنكطبق ي
 ن المراحل الثالث التالية إستنادا إلى التغير فى جودة اإلئتمان منذ اإلعتراف األولى بها .الشامل األخر تقوم األصول باإلنتقال بي

 
 شهرا 12: خسارة االئتمان المتوقعة على مدى المرحلة االولى

عتبراف األولبي أو التبي تنطبوي علبى تتضمن المرحلة األولى االصول المالية عند االعتراف األولي والتي ال تنطوي علبى زيبادة جوهريبة فبي مخباطر االئتمبان منبذ اال
 .مخاطر ائتمانية منخفضة نسبيا

شبهرا وتحتسبب الفائبدة علبى إجمبالي القيمبة البدفتر يبة لألصبول ) ببدون خصبم مخصبص  12بالنسبة لهذه األصول و يتم االعتراف بخسائر ائتمانيبة متوقعبة علبى مبدى 
شبهرا بعبد تبار يبخ القبوائم  12خسائر االئتمانيبة المتوقعبة التبي قبد تنبتج مبن حباالت إخفباق محتملبة خبالل شهرا هي ال 12االئتمان(.خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 .المالية
 

 مع عدم اضمحالل قيمة االئتمان -المرحلة الثانية: خسارة االئتمان المتوقعة على مدي الحياة 
مخاطر االئتمان منبذ االعتبراف األولبي ولكبن ال يوجبد دليبل موضبوعي علبى اضبمحالل القيمبة. يبتم في زيادة جوهرية تتضمن المرحلة الثانية األصول المالية التي بها 

االئتمان المتوقعبة علبى مبدي االعتراف بخسائر ائتمان متوقعة على مدة الحياة لتلك األصول ولكن يستمر احتساب الفائدة على إجمالي القيمة الدفتر ية لألصول. خسارة 
 .ئتمانية المتوقعة الناتجة من جميع حاالت االخفاق الممكنة على مدى العمر المتوقع لألداة الماليةالحياة هي الخسائر اال

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

ي تباريخ القبوائم الماليبة و بالنسببة لهبذه األصبول يبتم االعتبراف بخسبائر تتضمن المرحلة الثالثة األصول المالية التي يوجبد بهبا دليبل موضبوعي علبى انخفباض القيمبة فب
 .ائتمان متوقعة على مدى الحياة
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 الشركات التابعة والشقيقةالمحاسبة في اإلستثمارات في  ج - 2

 الشركات التابعة 1/ج - 2

( التي يمتلك البنبك بطريبق مباشبر أو غيبر مباشبر Special Purpose Entities / SPEs)هي الشركات بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة 
و وعبادة يكبون للبنبك حصبة ملكيبة تزيبد عبن نصبف حقبوق التصبويت بهبا. للحصول على منافع من أنشطتهاالقدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية 

المسببتقبلية التببي ممكببن ممارسببتها أو تحويلهببا فببي الوقببت الحببالي عنببد تقيببيم مببا إذا كببان للبنببك القببدرة علببى ويؤخبذ فببي االعتبببار وجببود تببأثير حقببوق التصببويت 
 السيطرة على الشركة.

 الشركات الشقيقة 2/ج - 2

و طرة المشبتركةاو السبي الشركات الشقيقة هي المنشآت التي يتملك البنك بطريقة مباشرة او غير مباشبرة نفبوذا مبؤثًرا عليهبا ولكبن ال يصبل إلبى حبد السبيطرة
 .بالشركات الشقيقة من حقوق التصويت %50إلى  %20وعادة يكون للبنك حصة ملكية من 

 
األقتنباء  التابعة والشقيقة عند االعتبراف األولبى بهبا فبى تباريخ االقتنباء. و يعبد تباريخشركات تستخدم طريقة الشراء فى المحاسبة عن معامالت اقتناء البنك لل

األولبى  فيه المشتري على السيطرة أو النفوذ المؤثر على الشبركة التابعبة أو الشبقيقة المشبتراة. وطبقباً لطريقبة الشبراء يبتم االعتبراف هو التاريخ الذي يحصل
أو المسبتحق  دفوعاالقتنباء القيمبة العادلبة للمقاببل المبتكلفبة  )والتى قبد تتضبمن شبهرة(. وتمثبلبالتكلفة  فى الشركة التابعة أو الشقيقةكإستثمار  بالحصة المقتناة

 أخرى مرتبطة باقتناء تلك الحصة.تكاليف  سداده فى شراء الحصة المقتناة باالضافة إلى أية
 

كبل  لتعامبل مبعوفى الحاالت التى تتحقق فيها سيطرة على منشأة ما على مراحل ومن ثم تجميع أعمالها من خبالل أكثبر مبن معاملبة تببادل واحبدة عندئبذ  يبتم ا
حتبى التباريخ  عملية تببادلتاريخ كل  االقتناء والمعلومات الخاصة بالقيمة العادلة فيتكلفة  التبادل تلك بصورة منفصلة وذلك على أساس معاملة من معامالت

 الذى تتحقق فيه تلك السيطرة.
 

 االسبتثمارات ووفقباً لهبذه الطبر يقبةو تثببتالتكلفبة.  في القوائم الماليبة المسبتقلة بطريقبة لشركات التابعة والشقيقةبا ويتم المحاسبة الالحقة عن استثمارات البنك
كبإراد  لشبركات التابعبة والشبقيقةا إن وجدت. ويتم االعتراف بتوزيعات أربباح –االقتناء األولى مخصوماً منها الخسائر الالحقة لالضمحالل في القيمة بتكلفة 

 ثبوت حق البنك في تحصيلها.لتلك التوزيعات والشركات  في قائمة الدخل المستقلة للبنك عند اعتماد
 

 التقارير القطاعية د - 2

بينمبا شبطة أخبرى وقطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطه بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومنبافع تختلبف عبن تلبك المرتبطبة بقطاعبات أن
تتسببم بمخبباطر ومنببافع تخصببها عببن تلببك المرتبطببة بقطاعببات جغرافيببة تعمببل فببى بيئببة القطبباع الجغرافببى بتقببديم منتجببات أو خببدمات داخببل بيئببة إقتصببادية واحببدة يببرتبط 

 إقتصادية مختلفة.
 
 ترجمة العمالت األجنبية و - 2

 عملة التعامل والعرض 1/و - 2

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

 المعامالت واالرصدة بالعمالت األجنبية 2/و - 2

بالجنيه المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل السنة المالية على أساس أسعار الصبرف السبارية فبى تباريخ تنفيبذ المعاملبة  البنكتُمسك حسابات 
صبرف السبارية فبى ذلبك ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول واإللتزامات ذات الطبيعبة النقديبة ببالعمالت األخبرى فبى نهايبة السبنة الماليبة علبى أسباس أسبعار ال

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

 إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود. -

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

النقديبة ببالعمالت األجنبيبة  المصبنفة إسبتثمارات متاحبة للبيبع )أدوات ديبن( مبا ببين يتم تحليل التغيرات فى القيمبة العادلبة لبألدوات الماليبة ذات الطبيعبة  -
داة وفروق نتجبت عبن تغيبر أسبعار الصبرف السبارية وفبروق نتجبت عبن تغييبر القيمبة العادلبة ألفروق تقييم نتجت عن التغيرات فى التكلفة المستهلكة ل
م المتعلقبة ببالتغييرات فبى التكلفبة المسبتهلكة ضبمن عائبد القبروض واإليبرادات المشبابهة وببالفروق لألداة و ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بفروق التقيي

 اتالتغيبر ببباقى بنبود البدخل الشبامل بحقبوق الملكيبةالمتعلقة بتغيير أسعار الصرف فى بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرىو ويتم اإلعتراف ضبمن 
 (.بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ماليةالستثمارات لالدلة فى القيمة العادلة )إحتياطى القيمة العا

لملكيبة المحبتفظ تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر الناتجة عبن تغيبر القيمبة العادلبة مثبل أدوات حقبوق ا -
تم اإلعتراف بفبروق التقيبيم الناتجبة عبن أدوات حقبوق الملكيبة المصبنفة إسبتثمارات ماليبة متاحبة للبيبع بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وي
 ضمن إحتياطى القيمة العادلة فى حقوق الملكية.
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 األصول المالية ز - 2

 2019يناير  1لمطبقة إعتبارا من السياسة المالية ا

خل الشبامل بتبويب أصوله المالية بين المجموعات التالية: أصول مالية يبتم قياسبها بالتكلفبة المسبتهلكة و أصبول ماليبة بالقيمبة العادلبة مبن خبالل البد بنكوم اليق
ول الماليبة وتبدفقاتها األخر و أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويسبتند التصبنيف  بشبكل عبام إلبى نمبوذج األعمبال البذى تبدار ببه األصب

 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 عمليةب 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

 النقديبة التبدفقات تعظبيم و العادلبة القيمبة أسباس علبى المالية االصول إدارة و المتاجرة تتضمن أخرى أعمال ذجنما 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
 التدفقات النقدية التعاقدية حدث عرضي بالنسبة لهدف النموذج. تحصيل

 :يلي فيما االعمال نموذج خصائص وتتمثل

 هيكلة مجموعة االنشطة مصممة ألستخراج مخرجات محددة. -

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

 يمكن أن يتضمن نموذج األعمال الواحد نماذج أعمال فرعية. -

 

 المقاصة بين األدوات المالية ح - 2

انبت هنباك النيبة إلجبراء التسبوية يتم إجراء المقاصة بين األصول واإللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانونى قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعتبرف بهبا وك
 على أساس صافى المبالغ و أو الستالم األصل وتسوية اإللتزام فى آن واحد.

 
 ادات ومصروفات العائدإير ط - 2

العائبد باسبتخدام طريقبة  يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند "عائبد القبروض واإليبرادات المشبابهة" أو "تكلفبة الودائبع والتكباليف المشبابهة" ببإيرادات ومصبروفات
 أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي تُحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة

أصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد و مصروفات العائد علبى مبدار عمبر األداة كانت ألداة دين سواء وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة الُمستهلكة 
المتوقبع لبألداة الماليبةو أو فتبرة  المتعلقة بها. ومعدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصبم التبدفقات النقديبة المسبتقبلية المتوقبع سبدادها أو تحصبيلها خبالل العمبر

مبالي عنبد االعتبراف االولبى. وعنبد حسباب معبدل العائبد الفعلبي يقبوم البنبك بتقبدير اللتبزام االألصبل أو اك مناسبباً وذلبك للوصبول بدقبة إلبى قيمبة زمنية أقبل إذا كبان ذلب
تمبان المسبتقبليةو وتتضبمن ئالتدفقات النقدية باألخبذ فبي االعتببار جميبع شبروط عقبد األداة الماليبة )مثبل خيبارات السبداد المبكبر( ولكبن ال يؤخبذ فبي االعتببار خسبائر اال
لة أيبة عبالوات أو خصبومات. طريقة الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معدل العائد الفعليو كما تتضمن تكلفة المعام

راف بإيرادات العائد الخاص بهبا ويبتم قيبدها فبي سبجالت هامشبية خبارج وعند تصنيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أومضمحلة بحسب الحالة ال يتم االعت
 -القوائم الماليةو ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدي وذلك وفقاً لما يلى :

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

مبن  %25لحبين سبداد بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يُتبع األساس النقدى أيضاً حيث يُعلى العائد المحسوب الحقاً وفقاً لشروط عقد الجدولة على القبرض  -
م إدراج العائد المحسبوب علبى رصبيد القبرض القبائم بباإليرادات )العائبد علبى أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفى حالة استمرار العميل فى االنتظام يت

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

الخدمبة ويبتم إيقباف االعتبراف ببإيرادات األتعباب والعمبوالت المتعلقبة يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عبن خدمبة قبرض أو تسبهيل ضبمن اإليبرادات عنبد تأديبة  -
و حيبث يبتم قيبدها فبي سبجالت هامشبية خبارج القبوائم الماليبةو ويبتم االعتبراف بهبا ضبمن )المرحلبة الثالثبة( بالقروض أو المديونيات غير المنتظمبة أو المضبمحلة

ادات العائد بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزءاً مكمالً للعائد الفعلي لألصل المبالي بصبفة عامبة يبتم معالجتهبا اإليرادات وفقاً لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإير
 باعتبارها تعديالً لمعدل العائد الفعلي.

أتعباب االرتبباط التبي  يتم تأجيل االعتراف بأتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سبوف يبتم سبحب هبذه القبروض وذلبك علبى اعتببارأن -
قبرضو وفبي حالبة انتهباء فتبرة يحصل عليها البنك تعتبر تعويضاً عن التدخل المستمر القتناء األداة الماليةو ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلي علبى ال

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

تعباب تبرويج القبروض المشبتركة ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليبراد عنبد االعتبراف األولبي ويبتم االعتبراف بأ
يحبتفظ بجبزء لبه ذات معبدل العائبد الفعلبي المتباح للمشباركين ضمن اإليبرادات عنبد اسبتكمال عمليبة التبرويج وعبدم احتفباظ البنبك بأيبة جبزء مبن القبرض أو كبان البنبك 

 اآلخرين.

مثبل ترتيبب شبراء أسبهم أو  –ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعمبوالت الناتجبة عبن التفباوض أو المشباركة فبي التفباوض علبى معاملبة لصبالح طبرف أخبر 
استكمال المعاملة المعنية  ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلداريبة والخبدمات األخبرى عبادة علبى أسباس وذلك عند  –أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت 

طويلبة مبن البزمن علبى مبدار  التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة. ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فتبرات
 تى يتم أداء الخدمة فيها.الفترة ال

 
 إيرادات توزيعات األرباح ك - 2

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

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

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

 2019يناير  1السياسة المالية المطبقة اعتباراً من 

د إضبمحالل بمراجعة لكافة أصولة المالية فيما عدا األصول المالية التى يتم قياسها بالقيمة العادلة من خبالل األربباح أو الخسبائر لتقبدير مبدى وجبو بنكقوم الي
 فى قيمتها كما هو موضح أدناه

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

 االئتمانيبة الخسبارة حسباب ويبتم األولبيو االعتبراف تباريخ منبذ االئتمبان مخباطر فبي جوهريبا ارتفاعبا تشبهد لبم التبي الماليبة األصبول: األولبى المرحلبة -
 شهر. 12المتوقعة لها لمدة 

الخسبارة  حسباب ويبتم التوظيفباتو قيبد تاريخ أو األولي االعتراف منذ االئتمان مخاطر في جوهريا ارتفاعا شهدت التي المالية ألصولا :الثانية لمرحلةا -
 .األصل حياة مدى على لها المتوقعة االئتمانية

علبى  االصبل حيباة مبدي علبى لهبا 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

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

م بعبد إعتبارهبا إذا تم تحديد أن هناك زيادة جوهرية فى خطبر األئتمبان منبذ اإلعتبراف األولبى و يبتم نقبل األدارة الماليبة إلبى المرحلبة الثانيبة حيبث ال يبت -
 مضمحلة فى هذه المرحلة.

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

ة يببتم تصببنيف األصببول الماليببة التببى أنشببأها أو أقتنائهببا البنببك وتتضببمن معببدل مرتفببع مببن خطببر اإلئتمببان عببن معببدالت البنببك لألصببول الماليببة منخفضبب -
الخسائر اإلئتمانيبة المتوقعبةعلى  المخاطر عند اإلعتراف األولى بالمرحلة الثانية مباشرةو وبالتالى يتم قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة بشأنها على أساس

 مدى حياة األصل.
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 تابع -إضمحالل األصول المالية  م - 2

 الزيادة الجوهرية فى مخاطر اإلئتمان

 وكبذلك العوامبل والنوعيبة الكميبة المعبايير مبن يلبي ممبا أكثبر أو واحبد تحقبق عنبد االئتمبان خطبر فبي جوهريبة زيبادة شبهدت قبد الماليبة داةاأل أن بنكال عتبري
 .السداد عن بالتوقف المتعلقة

 الكمية المعايير 

االعتبراف  عنبد المتوقبع المتبقبي العمبر خبالل اإلخفباق باحتمباالت مقارنبة المبالي المركبز يبخ تبار من لألداة المتبقي العمر خالل اإلخفاق احتماالت زيادة عند
 لهيكل المخاطر المقبولة لدى البنك.األولى وذلك وفقا 

 النوعية المعايير 

 إذا واجه المقترض واحدا أو أكثر من األحداث التالية:
 .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

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

 .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 -
 

 :السداد عن التوقف

ة عبدم تدرج قروض وتسهيالت المؤسسات والمشروعات المتوسطةو والصغيرةو ومتناهية الصغرو والتجزئة المصبرفية ضبمن المرحلبة الثانيبة إذا كانبت فتبر
( 3( يومبا خبالل )30( أيبام سبنويا لتصببح )10يوم( ستنخفض بمعدل ) 60( يومو علما بأن هذه المده )90( يوم على األكثر وتقل عن )60السداد تزيد عن )

 .2021سبتمبر  30الفترة المالية المنتهية في  ( يوما خالل40لتصبح )وقد انخفضت المدة و (2019)عام  سنوات من تاريخ التطبيق

 (:3.2.1) المراحل بين الترقي

 االولى المرحلة الى الثانية المرحلة من الترقي: 

داد كامببل نقببل األصببل المببالى مببن المرحلببة الثانيببة إلببى المرحلببة األولببى إال بعببد إسببتيفاء كافببة العناصببر الكميببة والنوعيببة الخاصببة بالمرحلببة األولببى وسببال يببتم 
 المتاخرات من األصل المالى والعوائد.

 الترقي من المرحلة الثالثة الي المرحلة الثانية: 

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

 استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية. -

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

 شهرا متصلة علي االقل. 12المالى وعوائده المستحقة لمدة االنتظام في سداد اصل مبلغ االصل  -
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 األصول غير الملموسة ن - 2

  برامج الحاسب اآللى
 

ملمبوس بالمصبروفات يتم االعتراف بالمصبروفات المرتبطبة بتطبوير أو صبيانة الحاسبب اآللبى كمصبروف فبى قائمبة البدخل عنبد تكببدها ويبتم االعتبراف كأصبل غيبر 
مصبروفات المباشبرة تكلفبة المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سيطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع اقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر مبن سبنة ووتتضبمن ال

 العاملين فى فريق تطوير البرامج باإلضافة إلى نصيب مناسب من المصروفات العامة ذات العالقة.
 
لببرامج تكلفة تطوير بالمصروفات التى تؤدى الى الزيبادة أو التوسبع فبى أداء ببرامج الحاسبب االلبى عبن المواصبفات األصبلية لهباو وتضباف إلبى تكلفبة ابم االعتراف يت

زيبد عبن أرببع سبنوات فيمبا عبدا نظبام الحاسبب يتم أستهالك تكلفة برامج الحاسب االلى المعترف بها كأصل على مدار الفترة المتوقع االستفادة منها فيما ال يو واألصلية
 اآللى اآلساسى للبنك )الحزمة البنكية( حيث يتم أستهالكه على عشر سنوات.

 
 أخرى أصول س - 2

 األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع
 

قيمتهببا الدفتريببة بشببكل اساسببى مببن صببفقة بيببع ولببيس مببن تببم تبويببب االصببول الغيببر متداولببة كاصببول محببتفظ بهببا بغببرض البيببع واذا كببان مببن المتوقببع ان يببتم اسببترداد 
التابعبة والشبقيقة التبى  االستمرار فى استخدامهاو و يشمل ذلك االصول المقتناة مقابل تسوية قروض واصول ثابتة التى يوقف البنك استخدامها بغرض بيعها والشبركات

 يقتنيها البنك بغرض بيعها.
 

 لص منها( متاحاً للبيع الفورى بحالته التى يكون عليها بدون اى شروط اال شروط البيع التقليدية والمعتادة لتلك االصول.يكون االصل )او المجوعه الجارى التخ
 التصبنيف او القيمبة يقاس االصل الغير متداول )او المجموعة الجارى التخلص منها( والمبوبة اصبول محبتفظ بهبا لغبرض البيبع علبى اسباس القيمبة الدفتريبة فبى تباريخ

 العادلة مخصوما منها تكاليف البيع ايهم اقل.
 

رض البيبع مبع االخبذ فبى واذا غير البنك خطة البيعو يتم تعبديل القيمبة الدفتريبة لالصبل للمبلبغ التبى كبان سبيتم قيباس االصبل ببه لبو لبم يكبن مبوببا كاصبل محبتفظ ببه بغب
قبروض فباذا لبم يبتمكن البنبك مبن بيعهبا خبالل المبدة المقبررة قانونباو يبتم تكبون إحتيباطى مخباطر االعتبار اى اضمحالل للقيمةو وبالنسبة لالصول المقتناة مقابل تسوية 

 .من قيمة االصل سنويا %10البنكية العام بواقع 
 

ايببرادات )مصببروفات( تشببغيل اخببرى.ويببتم االعتببراف بببالتغيرات فببى قيمببة االصببول غيببر المتداولببه المحببتفظ بهببا بغببرض البيببع و ربببح و خسببارة البيببع فببى بنببد 
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 األصول الثابتة ع - 2

بالتكلفبة التاريخيبة ناقصباً  تتمثل االصول الثابتة للبنك فى األراضى والمبانى بصفة أساسية فى مقار المركز الرئيسى والفروع والمكاتب. وتظهر جميبع األصبول الثابتبة
 إقتناء بنود األصول الثابتة.إنشاء أو االضمحالل. وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة باإلهالك ومجمع خسائر 

ون محبتمالً تبدفق منبافع اقتصبادية ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً مستقالًو حسبما يكون مالئمباًو وذلبك عنبدما يكب
هبا. ويبتم تحميبل مصبروفات الصبيانة واإلصبالح فبى الفتبرة التبى يبتم تحملهبا علي يعتمبدتقبلية مرتبطة باألصل إلى البنك وكان من الممكن تحديبد هبذه التكلفبة بدرجبة مس

علببى القيمبة القابلببة لإلهببالكو وبالتببالي تببأثير جببوهري  وال يعتبببر البنببك القيمببة التخريديبة ألصببوله الثابتببة ذات أهميببة نسببية أو ذات ضبمن مصببروفات التشببغيل األخبرى
 .تحسب قيمة اإلهالك لتلك األصول الثابتة بدون خصم قيمة تخريدية لألصل.

التخريديببة علبى مببدار ال يبتم إهببالك األراضبىو ويببتم حسباب اإلهببالك لألصبول الثابتببة األخبرى باسببتخدام طريقبة القسببط الثاببت لتوزيببع التكلفبة بحيببث تصبل إلببى القيمبة 
 اإلنتاجيةو كالتالى: األعمار

 

 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 -

الثابتبة فبي تباريخ كبل ميزانيبةو وتعبدل كلمبا كبان ذلبك ضبرورياً. ويبتم مراجعبة األصبول التبي يبتم إهالكهبا ويتم مراجعة القيمة التخريديبة واألعمبار اإلنتاجيبة لألصبول 
قيمبة الدفتريبة لألصبل بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشبير إلبى أن القيمبة الدفتريبة قبد ال تكبون قابلبة لالسبترداد. ويبتم تخفبيض ال

 .مة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االسترداديةعلى الفور إلى القي

ات مبن األصبول الثابتبة بمقارنبة وتمثل القيمة االستردادية صافى القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى و ويتم تحديبد أربباح وخسبائر االسبتبعاد
 إدراج األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى في قائمة الدخل.صافى المتحصالت بالقيمة الدفترية. ويتم 

 
 اضمحالل األصول غير المالية ف - 2

اسبتهالكها كلمبا كبان هنباك  ال يتم استهالك األصول الغير مالية التى ليس لها عمر انتاجى محدد ويتم اختبار اضمحاللها سنويا ويتم دراسة اضمحالل األصول التى يبتم
 أو تغيرات فى الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. أحداث

ة االسبتردادية صبافى القيمبة ويتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل وتخفيض قيمة اآلصل بالمبلغ الذى يزيد به القيمة الدفترية لآلصل عن القيمبة اآلسبتردادية وتمثبل القيمب
خدامية لألصبل أيهمبا أعلبى ولغبرض  تقبدير األضبمحالل يبتم إلحباق األصبل بأصبغر وحبدة توليبد نقبد ممكنبة ويبتم مراجعبة األصبول غيبر البيعة لألصل أو القيمة االسبت

 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 ص - 2

النقديبة واألرصبدة ض عرض قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التى ال تتجاوز استحقاقها ثبالث أشبهر مبن تباريخ االقتنباءو وتتضبمن ألغرا
 لدى البنك المركزى خارج اطار نسب اإلحتياطى األلزامى واألرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة أوراق حكومية أخرى.
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 المخصصات األخرى ق - 2

ة ويكبون مبن المبرجح أن يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالببات القانونيبة عنبدما يكبون هنباك التبزام قبانوني أو اسبتداللي حبالي نتيجبة ألحبداث سبابق
 االلتزامات و مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام. يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه

وعبة مبن االلتزامبات. ويبتم وعندما يكون هناك التزامات متشبابهة فإنبه يبتم تحديبد التبدفق النقبدي الخبارج البذي يمكبن اسبتخدامه للتسبوية باألخبذ فبي االعتببار هبذه المجم
 هناك احتمال ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة.االعتراف بالمخصص حتى إذا كان 

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

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

 جوهرياً فتحسب بالقيمة الحالية.
 

 نمزايا العاملي ر - 2

 التأمينات اإلجتماعية 1/ر - 2

الدوريبة علبى قائمبة  يلتزم البنك بسداد اشتراكات الى الهيئة العامة للتأمينات األجتماعيبة واليتحمبل البنبك أي إلتزامبات إضبافية بمجبرد سبداد تلبك اإلشبتراكات
 الدخل عن الفترة التي تستحق فيها وتدرج ضمن مزايا العاملين.

 حصة العاملين فى األرباح 2/ر - 2

ح فبى البنك نسبة من األربباح النقديبة المتوقبع توزيعهبا كحصبة للعباملين فبى األربباح ويعتبرف بحصبة العباملين فبى األربباح كجبزء مبن توزيعبات األرببايدفع 
 حقوق الملكية وكإلتزامات عندما تعتمد من الجمعية العامة لمساهمي البنك والتسجل أي إلتزامات بحصة العاملين فى األرباح غير موزعة.

 تزامات مزايا ما بعد انتهاء الخدمة األخرىال 3/ر - 2

ي الخدمبة حتبى سبن يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين فيمبا بعبد انتهباء الخدمبة وعبادة مبا يكبون اسبتحقاق هبذه المزايبا مشبروطاً ببقباء العامبل فب
ذه المزايبا علبى مبدار فتبرة التوظيبف باسبتخدام طريقبة محاسببية مماثلبة لتلبك التقاعد واستكمال حد أدنى من فترة الخدمة. ويتم اسبتحقاق التكباليف المتوقعبة لهب

 المستخدمة في نظم المزايا المحددة.

 نظام أسهم اإلثابة والتحفيز 4/ر - 2

بعبد تعبديل  نظبام اإلثاببة والتحفيبز بنظبام المبنح وذلبك 9/5/2017أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للبنبك المصبرى الخليجبى بجلسبتها المنعقبدة بتباريخ 
وذلببك بنباء علببى اقتببراح مقببدم مبن مجلببس إدارة البنببك بتبباريخ  23/3/2016النظبام األساسببى للبنببك وفقبباً لقبرار الجمعيببة العامببة غيببر العاديبة المنعقببدة بتبباريخ 

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

بنبك لتميبزهم ويتم مبنح أسبهم نظبام اإلثاببة والتحفيبز لصبالح االعضباء التنفيبذيين ورؤسباء القطاعبات والمبديرين العمبوم ومبديرو الصبف االول والمبوظفين بال
 جته الوظيفية.الواضح من خالل نتائج أعمالهم وتقييمهم السنوى وفقاً لمستوى األداء المالى للبنك وتقرير أداء الفرد حسب در

 

 ضرائب الدخل ش - 2

تثناء ضبريبة البدخل المتعلقبة تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة الفترة المالية كال من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلةو ويتم االعتراف بها بقائمة الدخل باسب
 .ببنود حقوق الملكية التي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية

التسببويات  االعتببراف بضببريبة الببدخل علببى أسبباس صببافي الببربح الخاضببع للضببريبة باسببتخدام أسببعار الضببريبة السببارية فببي تبباريخ إعببداد الميزانيببة باإلضببافة الببىويببتم 
 .الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة

االلتزامبات طبقباً ألسبس المحاسببية وقيمتهبا طبقباً لألسبس الضبريبية و ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفتريبة لألصبول و
سببارية فببي تبباريخ إعببداد هببذا ويببتم تحديببد قيمببة الضببريبة المؤجلببة بنبباء علببى الطريقببة المتوقعببة لتحقببق أو تسببوية قببيم األصببول وااللتزامببات باسببتخدام أسببعار الضببريبة ال

 الميزانية.

لة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المسبتقبل يمكبن مبن خاللهبا االنتفباع بهبذا ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤج
رتفباع و علبى أنبه فبي حالبة ااألصل و ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضبريبية المتوقعبة خبالل السبنوات التاليبة 

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

 االقتراض ت - 2

 لمستهلكة.يتم االعتراف بالقروض التي يحصل عليها البنك أوالً بالقيمة العادلة ناقًصا تكلفة الحصول على القرض. ويقاس القرض الحقًا بالتكلفة ا
 

 رأس المال ث - 2

 توزيعات األرباح
 ل تلبك التوزيعبات حصبة العباملين فبيتثبت توزيعات االرباح خصبما علبي حقبوق الملكيبة فبي الفتبرة التبي تقبر فيهبا الجمعيبة العامبة للمسباهمين هبذه التوزيعبات. وتشبم

 االرباح و مكافأة مجلس االدارة المقررة بالنظام االساسي و القانون.



 المستقلة القوائم المالية

 
 2021سبتمبر  30فى   المالية المنتهيةالفترة عن  المستقلة الدوريةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 17 - 
 

 دارة المخاطر الماليةإ -3

 
اطر أو مجموعبة مبن بعبض المخبيتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولهبا البى مخباطر ماليبة متنوعبةو وقببول المخباطر هبو أسباس النشباط المباليو ويبتم تحليبل وتقيبيم وإدارة 

تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للبنكو ويعبد أهبم أنبواع المخباطر خطبر و ولذلك يهدف البنك الى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد والى المخاطر مجتمعة
 .مخاطر السعر األخرىاالئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرى. ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد و

 طر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليهو ولمراقبة المخاطر وااللتبزام بالحبدود مبن خبالل أسباليب يعتمبد عليهبا ونظبموقد تم وضع سياسات إدارة المخا
لخبدمات وأفضبل التطبيقبات ات وامعلومات محدثة أوالً بأول. ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعبديلها بحيبث تعكبس التغيبرات فبي األسبواق والمنتجب

 .الحديثة

لمخاطر المالية بالتعباون الوثيبق مبع وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. وتقوم إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية ا
مكتوبة إلدارة المخاطر ككلو باإلضبافة البى سياسبات مكتوببة تغطبي منباطق خطبر محبددة مثبل خطبر االئتمبان الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك و ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ 

المخباطر تعببد مسببئولة عببن  وخطبر أسببعار صببرف العمبالت األجنبيببةو وخطببر أسببعار العائبدو واسببتخدام أدوات المشببتقات وغيبر المشببتقات الماليببة. باإلضببافة البى ذلببك فببإن إدارة
 مخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.إلدارة ال المراجعة الدورية

 خطر االئتمان أ - 3

لبنبك و لبذلك تقبوم اإلدارة يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر النباتج عبن قيبام أحبد األطبراف بعبدم الوفباء بتعهداتبه و ويعبد خطبر االئتمبان أهبم األخطبار بالنسببة ل
بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض التبي ينشبأ عنهبا القبروض والتسبهيالت وأنشبطة االسبتثمار التبي يترتبب بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر. ويتمثل خطر االئتمان 

وتتركبز عمليبات اإلدارة  عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين. كما يوجد خطر االئتمان أيضاً في األدوات الماليبة خبارج الميزانيبة مثبل ارتباطبات القبروض.
لنشباط الئتمان لدى فريق إدارة خطر االئتمان في إدارة مخاطر االئتمبان البذي يرفبع تقباريره البى مجلبس اإلدارة واإلدارة العليبا ورؤسباء وحبدات اوالرقابة على خطر ا

 بصفة دورية.

 قياس خطر االئتمان 1/أ - 3

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

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

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

 ر اإلخفاق االفتراضي خط(Loss given default). 

 The Expected وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان التي تعكس الخسارة المتوقعبة )نمبوذج الخسبارة المتوقعبة
Loss Model ) لتشغيلية مع عببء االضبمحالل وفقباً لمعيبار المحاسببة المصبري المطلوبة من لجنة بازل للرقابة المصرفية ويمكن أن تتعارض المقاييس ا

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

مفصبلة لمختلبف فئبات العمبالء. وقبد تبم تطويرتلبك  يقوم البنك بتقييم احتمال التبأخر علبى مسبتوى كبل عميبل باسبتخدام أسباليب تقيبيم داخليبة لتصبنيف الجبدارة
تقسبيم عمبالء البنبك  األساليب للتقييم داخلياً وتراعى التحليالت اإلحصائية مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول الى تصنيف الجدارة المالئم. وقد تم

في الجدول التبالي مبدى احتمبال التبأخر لكبل فئبة مبن فئبات الجبدارة و ممبا يعنبي  الى عشر فئات للجدارة. ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين
لتقيبيم كلمبا كبان ذلبك بصفة أساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعباً للتغيبر فبي تقيبيم مبدى احتمبال التبأخر. ويبتم مراجعبة وتطبوير أسباليب ا

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

 فئات التصنيف الداخلي للبنك

 مدلول التصنيف التصنيف

 ديون جيدة 1

 المتابعة العادية 2

 المتابعة الخاصة 3

 ديون غير منتظمة 4

وقبوع التبأخر علبى سببيل المثبالو بالنسببة للقبرضو يكبون هبذا المركبز هبو يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمبة عنبد 
سبحبت حتبى تباريخ  القيمة االسبمية. وبالنسببة لالرتباطباتو يبدرج البنبك كافبة المببالغ المسبحوبة فعبالً باإلضبافة البى المببالغ األخبرى التبي يتوقبع أن تكبون قبد

 .التأخر إن حدث

لحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر. ويبتم التعبيبر عبن ذلبك بنسببة الخسبارة للبدين وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة ا
 وبالتأكد يختلف ذلك بحسب نوع المدينو وأولوية المطالبةو ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخرى.

 أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى
و وإن لبم تكبن مثبل بالنسبة ألدوات الدين واألذونو يقوم البنك بأستخدام التصنيفات الخارجية مثبل تصبنيف سبتاندرد آنبد ببور أومايعادلبه إلدراة خطبر األئتمبان

وراق الماليبة واألذون علبى أنهبا هذه التقييمات متاحةو يتم أستخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمبالء األئتمبان. ويبتم النظبر البى تلبك األسبتثمارات فبى األ
 طريقة للحصول على جودة أئتمانية أفضل وفى نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل.
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 تابع - إدارة المخاطر المالية -3

 
 تابع - خطر االئتمان أ - 3

 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 2/أ - 3

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

نو وعلبى ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله على مستوى كل مقترضو أو مجموعة مقترضبي
وتكون خاضعة للمراجعة السبنوية أو بصبورة متكبررة إذا دعبت  مستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية. ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة

صبفة ربببع الحاجبة الببى ذلبك. ويببتم اعتمباد الحببدود للخطبر االئتمبباني علبى مسببتوى المقتبرض / المجموعببة والمنبتج والقطبباع والدولبة مببن قببل مجلببس اإلدارة ب
 .سنوية

د فرعيبة تشبمل المببالغ داخبل وخبارج الميزانيبةو وحبد المخباطر اليبومي المتعلبق ببنبود ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحبدو
 ً  .المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة. ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يوميا

لمحتملبين علبى مقابلبة سبداد التزامباتهم وكبذلك يتم أيضاً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عبن طريبق التحليبل البدوري لقبدرة المقترضبين والمقترضبين ا
 ً  .بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسبا

 : وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر

  الضمانات

نبك بوضبع بيضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان. ومن هبذه الوسبائل الحصبول علبى ضبمانات مقاببل األمبوال المقدمبة. ويقبوم ال
 قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة. ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت:

 الرهن العقاري. 

 رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع. 

 رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية. 

للشركات مضموناً بينما تكون التسهيالت االئتمانية لألفراد ببدون ضبمان. ولتخفبيض خسبارة االئتمبان وغالباً ما يكون التمويل على المدى األطول واإلقراض 
 .الى الحد األدنىو يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو التسهيالت

أخبرى بخبالف القبروض والتسبهيالت بحسبب طبيعبة األداة وعبادة مبا  تكبون أدوات البدين وأذون الخزانبة ببدون يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً ألصبول 
واألدوات المثيلبة التبي تكبون مضبمونة بمحفظبة مبن األدوات   Asset-Backed Securitiesضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة بأصول

 .المالية

  Master Netting Arrangements  ترتيبات المقاصة الرئيسي

. وال ينبتج بصبفة يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقـيات تـصفية رئيـسيـة مـع األطـراف الـتي تمثـل حجبم هبـام مبن المعبامالت
الظباهرة بالميزانيبة وذلبك ألن التسبوية عبادة مبا تتبـم علبى أسباس عامـة عن اتفاقيات التصفـيـة الرئيسـيبـة أن يبتم إجبـراء مبـقاصة ببين األصبـول وااللتزامبات 

ا ما حبدث تعثبرو يبتم إجمـاليو إال أنه يتـم تخفيـض خطـر االئتـمان المـصاحب للعقود التي في صالح البنك عن طريق اتفاقيات التصفية الرئيسية وذلك ألنه إذ
لمقاصة. ومن الممكن أن يتغير مقدار تعرض البنك للخـطر االئتمباني النباتج عبن أدوات المشتـقبـات إنهاء وتسوية جمـيع المـبالغ مع الـطــرف األخر بإجراء ا

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

 االرتباطات المتعلقة باالئتمان

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

ذات خطبر االئتمبان المتعلبق ببالقروض. وتكبون االعتمبادات  Guarantees and stand-by letters of credit وتحمبل عقبود الضبمانات الماليبة
لتبي يصبدرها البنبك بالنياببة عبن العميبل لمبنح طبرف ثالبث حبق ا Documentary and Commercial Letters of Credit المسبتندية والتجاريبة

طر أقبل السحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً مضبمونة بموجبب البضبائع التبي يبتم شبحنها وبالتبالي تحمبل درجبة مخبا
 .من القرض المباشر

صببرح بببه لمببنح القببروضو أو الضببماناتو أو االعتمببادات المسببتندية. ويتعببرض البنببك لخسببارة وتمثببل ارتباطببات مببنح االئتمببان الجببزء غيببر المسببتخدم مببن الم
خسبارة المبرجح محتملة بمبلغ يسباوي إجمبالي االرتباطبات غيبر المسبتخدمة وذلبك بالنسببة لخطبر االئتمبان النباتج عبن ارتباطبات مبنح االئتمبان. إال أن مبلبغ ال

لمسبتخدمة وذلبك نظبراً ألن أغلبب االرتباطبات المتعلقبة بمبنح االئتمبان تمثبل التزامبات محتملبة لعمبالء يتمتعبون حدوثها في الواقع يقل عن االرتباطبات غيبر ا
مبا تحمبل درجبة بمواصفات ائتمانية محددة. ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حيبث أن االرتباطبات طويلبة األجبل عبادة 

 ن بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل.أعلى من خطر االئتما
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يبتم . وبخبالف ذلبكو تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثببات أنشبطة اإلقبراض واالسبتثمار
 نظبراً االعتبراف فقبط بخسبائر االضبمحالل التبي وقعبت فبي تباريخ الميزانيبة ألغبراض التقبارير الماليبة بنباء علبى أدلبة موضبوعية تشبير البى االضبمحالل و

المتوقعبة المسبتخدمة فبى الختالف الطرق المطبقةو تقل عادة خسائر االئتمان المحملة على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقبدر باسبتخدام نمبوذج الخسبارة 
 .أغراض قواعد البنك المركزي المصري

الوارد في الميزانية في نهاية السنة المالية مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة. ومع ذلكو فإن أغلبية المخصص ينتج من  الخسائر االتمانية المتوقعة 
لك من فئات آخر درجتين من التصنيف. ويبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل الميزانية المتعلقة بالقروض والتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها كذ

 :التقييم الداخلي للبنك

 % الخسائر االتمانية المتوقعة  قروض وتسهيالت %  تقييم البنك 

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 

 %0.54 %1.13 %33.48 %32.77 ديون جيدة

 %7.21 %7.79 %55.34 %54.49 المتابعة العادية

 %27.85 %28.68 %6.34 %6.54 المتابعة الخاصة

 %64.40 %62.40 %4.84 %6.20 ديون غير منتظمة

 100% 100% 100% 100% 

 

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

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

م تحديبد عببء تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنوياً أو أكثر عنبدما تقتضبي الظبروف ذلبك ويبت
ى حبدة و ويجبري االضمحالل على الحسابات التي تم تقييمها على أسباس فبردي وذلبك بتقيبيم الخسبارة المحققبة فبي تباريخ الميزانيبة علبى أسباس كبل حالبة علب

علببى الضببمان  تطبيقهببا علببى جميببع الحسببابات التببي لهببا أهميببة نسبببية بصببفة منفببردة. ويشببمل التقيببيم عببادة الضببمان القببائم و بمببا فببي ذلببك إعببادة تأكيببد التنفيببذ
لمتجانسبة باسبتخدام الخببرة التاريخيبة على أساس المجموعبة مبن األصبول ا الخسائر االتمانية المتوقعة والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات. ويتم تكوين 

 الشخصي واألساليب اإلحصائية.المتاحة والحكم 

 نموذج قياس المخاطر البنكية العام 4/أ - 3

(و تقوم اإلدارة بتصنيفات في شبكل مجموعبات فبـرعية أكثبر تفصبيالً بحيبث تتفبق 1أ/ -3باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح رقم )
كبيبر متطلبات البنك المركزي المصري. ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفقاً لقواعد وشروط تفصيلية تعتمبد بشبكل مع 

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

األصول المعرضة لخطر االئتمانو ببـما فبي ذلبك االرتباطبات المتعـلقبـة باالئتمبانو علبى أسباس نسبب  ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل
المطلبوب وفقباً لقواعبد البنبك المركبزي المصبري عبن ذلبك المطلبوب  الخسبائر االتمانيبة المتوقعبة محددة من قبل البنك المركزي المصري. وفي حالبة زيبادة 

اً لمعببايير المحاسبببة المصببريةو يببتم تجنيببب احتيبباطي المخبباطر البنكيببة العببام ضببمن حقببوق الملكيببة خصببماً علببى األرببباح ألغببراض إعببداد القببوائم الماليببة وفقبب
ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائماً مبلغ الزيادة بين المخصصين ويعد هبذا االحتيباطي  المحتجزة بمقدار تلك الزيادة.

 ./أ( الحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل السنة المالية31للتوزيع ويبين ايضاح رقم ) غير قابل
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مقارنة بأسس تقيبيم البنبك المركبزي المصبري ونسبب المخصصبات المطلوببة الضبمحالل وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً ألسس التقييم الداخلي 
 األصول المعرضة لخطر االئتمان:

تصنيف البنك 
 المركزي المصري

 مدلول التصنيف
نسبة المخصص 

 المطلوب
 مدلول التصنيف الداخلي التصنيف الداخلي

 ديون جيدة 1 صفر مخاطر منخفضة 1

 ديون جيدة 1 %1 مخاطر معتدلة 2

 ديون جيدة 1 %1 مخاطر مرضية 3

 المتابعة العادية 2 %2 مخاطر مناسبة 4

 المتابعة العادية 2 %2 مخاطر مقبولة 5

 المتابعة الخاصة 3 %3 مخاطر مقبولة حدياً  6

 المتابعة الخاصة 3 %5 مخاطر تحتاج لعناية خاصة 7

 ديون غير منتظمة 4 %20 دون المستوى 8

 ديون غير منتظمة 4 %50 تحصيلهامشكوك في  9

 ديون غير منتظمة 4 %100 رديئة 10

 الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات 5/أ - 3

 البنود المعرضة لخطر االئتمان في قائمة المركز المالى المستقلة

 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

    الميزانيةالبنود المعرضة لخطر االئتمان في 

 2,696,610,288  3,716,630,310 أرصدة لدى البنوك

 7,781,477,535  19,853,473,708 أذون الخزانة وأوراق مالية أخرى

    قروض وتسهيالت للعمالء

    قروض ألفراد

 95,847,299  89,828,880 حسابات جارية مدينة -

 85,144,299  83,856,535 بطاقات ائتمان -

 6,242,418,713  7,435,587,111 شخصية قروض -

 289,346,377  313,382,954 قروض عقارية -

    قروض مؤسسات

 2,261,856,638  1,893,955,583 حسابات جارية مدينة -

 7,676,369,559  8,051,809,450 قروض مباشرة -

 7,518,494,589  6,771,179,502 قروض مشتركة -

    استثمارات مالية

 20,613,827,042  24,217,342,005  أدوات دين- 

 2,440,239,394  1,711,183,429 أخرىأصول 

 57,701,631,733  74,138,229,467 االجمـــــالى

    البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية

 269,445,000  64,148,000 اعتمادات مستندية

 2,326,265,000  2,441,491,000 خطابات ضمان

 2,595,710,000  2,505,639,000 االجمـــــالى

 



 المستقلة القوائم المالية

 
 2021سبتمبر  30فى   المالية المنتهيةالفترة عن  المستقلة الدوريةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 21 - 
 

 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 تابع -خطر االئتمان  أ - 3

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

 البنود المعرضة لخطر االئتمان في قائمة المركز المالى المستقلة

 2021سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أرصدة لدى البنوك

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 3,716,630,310 -- -- 3,716,630,310 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 3,716,630,310 -- -- 3,716,630,310 الدفتريةإجمالى القيمة 

 (1,986,316) -- -- (1,986,316) الخسائر االتمانية المتوقعة يخصم 

 3,714,643,994 -- -- 3,714,643,994 القيمة الدفترية

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أرصدة لدى البنوك

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

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

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

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

 (2,062,027) -- -- (2,062,027) الخسائر االتمانية المتوقعة يخصم 

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

 
 

 2021سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أذون الخزانة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 19,853,473,708 -- -- 19,853,473,708 جيدةديون 

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 19,853,473,708 -- -- 19,853,473,708 إجمالى القيمة الدفترية

 (15,500,089) -- -- (15,500,089) الخسائر االتمانية المتوقعة يخصم 

 19,837,973,619 -- -- 19,837,973,619 القيمة الدفترية
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 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أذون الخزانة

 مدى الحياة الحياةمدى  شهر 12

     درجة اإلئتمان

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

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

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

 (9,609,636) -- -- (9,609,636) الخسائر االتمانية المتوقعة يخصم 

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

 
 

 2021سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت لألفراد

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 3,517,176,748 -- 88,449,380 3,428,727,368 ديون جيدة

 3,879,376,269 -- -- 3,879,376,269  المتابعة العادية

 211,018,487 -- 211,018,487 -- متابعة خاصة

 315,083,976 315,083,976 -- -- ديون غير منتظمة

 7,922,655,480 315,083,976 299,467,867 7,308,103,637 إجمالى القيمة الدفترية

 (296,908,631) (183,799,167) (40,693,738) (72,415,726) الخسائر االتمانية المتوقعة يخصم 

 7,625,746,849 131,284,809 258,774,129 7,235,687,911 القيمة الدفترية

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت لألفراد

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 2,812,521,221 -- 61,327,037 2,751,194,184 ديون جيدة

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

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

 125,367,386 125,367,386 -- -- ديون غير منتظمة

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

 (170,703,383) (68,632,024) (30,582,649) (71,488,710) الخسائر االتمانية المتوقعة يخصم 

 6,542,053,305 56,735,362 176,974,080 6,308,343,863 القيمة الدفترية
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 2021سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت للمؤسسات

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 4,558,400,648 -- 4,194 4,558,396,454 جيدةديون 

 9,545,880,834 -- 3,856,174 9,542,024,660  المتابعة العادية

 1,400,811,763 -- 992,934,903 407,876,860 متابعة خاصة

 1,211,851,290 1,211,851,290 -- -- ديون غير منتظمة

 16,716,944,535 1,211,851,290 996,795,271 14,508,297,974 إجمالى القيمة الدفترية

 (1,483,580,214) (934,192,441) (412,300,420) (137,087,353) الخسائر االتمانية المتوقعة يخصم 

 15,233,364,321 277,658,849 584,494,851 14,371,210,621 القيمة الدفترية

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية األولىالمرحلة  قروض وتسهيالت للمؤسسات

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 5,279,029,231 -- 9,721 5,279,019,510 ديون جيدة

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

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

 1,044,926,538 1,044,926,538 -- -- ديون غير منتظمة

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

 (1,320,809,996) (892,646,709) (348,555,300) (79,607,987) الخسائر االتمانية المتوقعة يخصم 

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

 
 

 2021سبتمبر  30

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل األخر

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 19,325,636,690 -- -- 19,325,636,690 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 19,325,636,690 -- -- 19,325,636,690 إجمالى القيمة الدفترية

 (35,346,745) -- -- (35,346,745) الخسائر االتمانية المتوقعة يخصم 

 19,290,289,945 -- -- 19,290,289,945 الدفتريةالقيمة 
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 2020ديسمبر  31

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل األخر

 اإلجمالى الثالثةالمرحلة  المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

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

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

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

 (37,432,005) -- -- (37,432,005) الخسائر االتمانية المتوقعة يخصم 

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

 
 

 2021سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 مدى الحياة الحياةمدى  شهر 12

     درجة اإلئتمان

 4,904,205,315 -- -- 4,904,205,315 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 4,904,205,315 -- -- 4,904,205,315 إجمالى القيمة الدفترية

 (11,773,989) -- -- (11,773,989) الخسائر االتمانية المتوقعة يخصم 

 4,892,431,326 -- -- 4,892,431,326 القيمة الدفترية

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     اإلئتماندرجة 

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

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

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

 (13,030,538) -- -- (13,030,538) الخسائر االتمانية المتوقعة يخصم 

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

 2021سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أرصدة لدى البنوك

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

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

 (72,673) -- -- (72,673) مالية أستحقت أو تم أستبعادها أصول

 -- -- -- -- 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 

 (3,038) -- -- (3,038) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 1,986,316 -- -- 1,986,316 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة الثانيةالمرحلة  المرحلة األولى أرصدة لدى البنوك

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

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

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

 -- -- -- -- األولىالمحول إلى المرحلة 

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

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

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

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

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

 2,062,027 -- -- 2,062,027 الماليةالسنة الرصيد فى أخر 
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 2021سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى الخزانةأذون 

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

 6,036,158 -- -- 6,036,158 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

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (145,705) -- -- (145,705) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 15,500,089 -- -- 15,500,089 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أذون الخزانة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

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

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

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

 -- -- -- -- المرحلة الثانيةالمحول إلى 

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

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

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

 124,160 -- -- 124,160 عمالت أجنبيةفروق ترجمة 

 9,609,636 -- -- 9,609,636 الماليةالسنة الرصيد فى أخر 
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 2021سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت لألفراد

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

 42,643,718 4,061,245 5,389,713 33,192,760 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 (39,640,804) (34,800,496) (1,994,461) (2,845,847) أستحقت أو تم أستبعادهاأصول مالية 

 -- (122,833) (1,632,353) 1,755,186 المحول إلى المرحلة األولى

 -- (619,271) 13,883,867 (13,264,596) المحول إلى المرحلة الثانية

 -- 21,420,008 (19,378,912) (2,041,096) المحول إلى المرحلة الثالثة
التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

(15,869,284) 13,843,234 170,445,604 168,419,554 

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

 3,139,310 3,139,310 -- -- متحصالت من ديون سبق اعدامها

 (48,355,702) (48,355,702) -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (828) (722) 1 (107) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 296,908,631 183,799,167 40,693,738 72,415,726 المالية الفترةالرصيد فى أخر 

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى الثالثةالمرحلة  المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت لألفراد

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

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

 170,703,383 68,632,024 30,582,649 71,488,710 الماليةالسنة الرصيد فى أخر 
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 2021سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى شركاتقروض وتسهيالت لل

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

 4,186,663 343 889,782 3,296,538 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 (3,247,478) (1,653,098) (162,073) (1,432,307) مالية أستحقت أو تم أستبعادهاأصول 

 -- (51) (22,690,841) 22,690,892 المحول إلى المرحلة األولى

 -- (1) 1,227,566 (1,227,565) المحول إلى المرحلة الثانية

 -- 44,832,189 (43,649,947) (1,182,242) المحول إلى المرحلة الثالثة
 التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

35,418,277 128,126,809 394,122 163,939,208 

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

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

 -- -- -- -- محول من مخصصات أخرى

 (1,037,492) (1,037,492) -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (1,070,683) (990,280) 3,824 (84,227) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 1,483,580,214 934,192,441 412,300,420 137,087,353 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة الثانيةالمرحلة  المرحلة األولى شركاتقروض وتسهيالت لل

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -- -- -- -- محول من مخصصات أخرى

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

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

 1,320,809,996 892,646,709 348,555,300 79,607,987 الماليةالسنة الرصيد فى أخر 
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أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل األخر

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

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

 (1,770,546) -- -- (1,770,546) أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

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

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

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة
 احتماالت اإلخفاق والخسارة فيالتغيرات في 

 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق
-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (314,714) -- -- (314,714) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 35,346,745 -- -- 35,346,745 المالية الفترةالرصيد فى أخر 

 
 2020ديسمبر  31

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل األخر

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

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

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

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

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

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

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

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

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

 37,432,005 -- -- 37,432,005 الماليةالسنة الرصيد فى أخر 
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 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

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

 (1,165,477) -- -- (1,165,477) 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 

 (91,072) -- -- (91,072) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 11,773,989 -- -- 11,773,989 المالية الفترةالرصيد فى أخر 

 
 2020ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

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

 3,477,180 -- -- 3,477,180 مشتراه أومصدرةأصول مالية جديدة 

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

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

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

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة
 التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في

 اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاقحالة 
-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- السنةاإلعدام خالل 

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

 13,030,538 -- -- 13,030,538 الماليةالسنة الرصيد فى أخر 
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وذلبك ببدون األخبذ فبي االعتببار أيبة ضبمانات. بالنسببة لبنبود  2020ديسبمبر  31و 2021سبتمبر  30أقصى حد يمكن التعرض له في  ةول السابقامثل الجدت
 الميزانيةو تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القيمة الدفترية التي تم عرضها في الميزانية.

 معبرض لخطبر االئتمبان من الحد األقصبى ال %33.23فإن البنود المعرضة لخطر االئتمان في قائمة المركز المالى ب الخاص وكما هو مبين بالجدول السابق
فبي  %49.21مقاببل  %59.44و بينمبا  تمثبل االسبتثمارات فبي أدوات ديبن 2020ديسبمبر  31في  %41.89ناتج عن قروض والتسهيالت للعمالء مقابل 

 .2020ديسمبر  31

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

 .2020ديسمبر  31في  %94.20من محفظة القروض والتسهيالت مصنفة في أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي مقابل  93.36% -

 .2020ديسمبر  31 فى  %86.77من محفظة القروض والتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحالل مقابل 88.53% -

 .2021سبتمبر  30المنتهية في المالية  الفنرةقام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عند منح قروض وتسهيالت خالل  -

 .2020ديسمبر  31في  %98.50مقابل  من االستثمارات في أدوات دين وأذون خزانة تمثل أدوات دين على الحكومة المصرية 99.43% -
 
 قروض وتسهيالت 6/أ - 3

 فيما يلى أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة االئتمانية:
 

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 

 قروض وتسهيالت للعمالء قروض وتسهيالت للعمالء 

 جنية مصري جنية مصري 

 20,972,739,847 21,814,636,507 ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل

 2,070,910,445 1,454,432,018 إضمحاللمتأخرات ليست محل 

 1,125,827,182 1,370,531,490 محل إضمحالل

 24,169,477,474 24,639,600,015 االجمـــــالى

 (1,492,604,892) (1,780,875,392) والعوائد المجنبة الخسائر االتمانية المتوقعة يخصم 

 22,676,872,582 22,858,724,623 االجمـــــالى

 
 .2020ديسمبر  31مقارنة برصيد المحفظة فى  %2بنسبة  2021سبتمبر  30 محفظة القروض والتسهيالت للعمالء  فى  زيادة -

 .عن القروض والتسهيالت للعمالء الخسائر االتمانية المتوقعة ( معلومات اضافية عن 18يتضمن إيضاح رقم ) -

والتسهيالت التي ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل وذلك بالرجوع الى التقييم الداخلي ويتم تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض  -
 المستخدم بواسطة البنك.
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 )بالصافى(عمالء وال للبنوكالقروض والتسهيالت 

 2021سبتمبر  30 

إجمالى القروض والتسهيالت  اتـــــمؤسس رادـــــأف 
حسابات جارية   عمالءلل

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

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

 8,055,486,609 3,122,792,133 1,107,931,682 319,086,178 -- 3,392,439,454 33,887,371 79,349,791 جيدة

 13,286,505,821 2,586,194,282 5,874,591,580 1,014,143,693 274,411,765 3,496,440,597 40,711,518 12,386 المتابعة العادية

 1,101,220,189 351,381,580 390,893,090 188,466,322 4,854,810 163,182,392 2,439,822 2,173 المتابعة الخاصة

 415,512,004 107,217,412 67,283,179 103,099,459 10,787,665 121,110,197 2,907,187 3,106,905 غير منتظمة

 22,858,724,623 6,167,585,407 7,440,699,531 1,624,795,652 290,054,240 7,173,172,640 79,945,898 82,471,255 االجمـــــالى

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

 

 2020ديسمبر  31 

إجمالى القروض والتسهيالت  مؤسســـــات أفـــــراد 
حسابات جارية   للعمالء

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

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

 8,083,435,622 3,752,577,593 854,609,854 670,681,473 -- 2,680,142,962 35,881,070 89,542,670 جيدة

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

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

 208,673,285 18,504,652 60,637,033 72,449,609 8,367,321 47,052,238 1,463,014 199,418 غير منتظمة

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

يوما ولكنها ليست محل اضمحالل و إال إذا توافرت معلومات أخرى تفيبد عكبس ذلبك. وتتمثبل  90هى القروض والتسهيالت التى توجد عليها متأخرات حتى 
 التى يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلى: القروض والتسهيالت للعمالء

 

 2021سبتمبر  30 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية بطاقات أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 701,102,463 56,520 698,879,471 2,166,472 يوماً  30متأخرات حتى 

 153,467,200 28,629 152,121,567 1,317,004 يوماً  60الى  30متأخرات من 

 69,079,447 12,100,978 56,624,595 353,874 يوماً  90الى  60متأخرات من 

 923,649,110 12,186,127 907,625,633 3,837,350 االجمـــــالى

 

 2021سبتمبر  30 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة مدينةحسابات جارية  مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 51,442,570 -- 48,127,570 3,315,000 يوماً  30متأخرات حتى 

 12,370,370 -- 11,233,370 1,137,000 يوماً  60الى  30متأخرات من 

 466,969,968 393,385,642 67,944,173 5,640,153 يوماً  90الى  60متأخرات من 

 530,782,908 393,385,642 127,305,113 10,092,153 االجمـــــالى

 
 
 2020ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية بطاقات أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

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

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

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

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

 

 2020ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة جارية مدينةحسابات  مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

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

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

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

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

 قروض وتسهيالت للعمالء
 جنيبه مصبري فبي 1,331,810,780 اتـار التدفقات النقديبة مبن الضمانبوالتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتببلغ رصيد القروض 

 .2020ديسمبر  31جنيه مصري في  1,125,645,653مقابل  2021سبتمبر  30

متضبمناً القيمبة العادلبة للضبمانات التبي حصبل عليهبا البنبك فبي مقاببل وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل بصبفة منفبردة 
 تلك القروض:

 االجمـــــالى  مؤسســـــات أفـــــراد 

حسابات جارية  
 مدينة

حسابات جارية  قروض عقارية قروض شخصية بطاقات
 مدينة

 قروض مشتركة قروض مباشرة

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

         

قروض محل اضمحالل 
سبتمبر  30بصفة منفردة 

2021 
3,707 101,005,0 157,643,184 28,299 334,602,314 563,004,976 314,244,000 1,370,531,490 

         

قروض محل اضمحالل 
ديسمبر  31بصفة منفردة 

2020 
2,138 1,699,264 79,177,668 21,574 169,358,119 560,926,419 314,642,000 1,125,827,182 

 
 قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها

الهيكلبة علبى مؤشبرات تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السدادو وتنفيذ برامج اإلدارة الجبريةو وتعديل وتأجيل السداد وتعتمد سياسات تطبيق إعادة 
للمراجعبة المسبتمرة. ومبن  أو معايير تشير الى أن هناك احتماالت عاليه الستمرار السداد وذلك بنباء علبى الحكبم الشخصبي لبإلدارة. وتخضبع تلبك السياسبات

البف  572,559المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة األجلو خاصة قروض تمويل العمالء. وقد بلغت القروض التي تم إعبادة التفباوض بشبأنها 
 .2020ديسمبر  31الف جنيه مصري في   792,073جنيه مصري مقابل 

 
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30  

 الف جنية مصري  جنية مصريالف  

    قروض وتسهيالت للعمالء

    مؤسسات

 287,857  45,320 حسابات جارية مدينة -

 504,216  527,239 قروض مباشرة -

 792,073  572,559 االجمـــــالى

 

 ىالخزانة واألوراق الحكومية األخرادوات دين وأذون  7/أ - 3

الماليبةو بنباء علبى تقيبيم سبتاندرد أنبد الفتبرة واألوراق الحكومية األخرى وفقاً لوكاالت التقيبيم فبي أخبر يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة 
 بورز وما يعادله.

 
 االجمـــــالى استثمارات في أوراق مالية أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى 

 جنية مصري مصريجنية  جنية مصري 

 AA+ -- 257,673,336 257,673,336الي  Aمن 

B 44,625,302,610 -- 44,625,302,610 

 44,882,975,946 257,673,336 44,625,302,610 االجمـــــالى
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 خطر السوق ب - 3

التبدفقات النقديبة المسبتقبلية الناتجبة عبن التغيبر فبي أسبعار السبوق. وينبتج خطبر السبوق عبن المراكبز يتعرض البنك لخطر السبوق المتمثبل فبي تقلببات القيمبة العادلبة أو 
الحساسبية لمعبدالت المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية و حيث أن كل منها معرض للتحركبات العامبة والخاصبة فبي السبوق والتغيبرات فبي مسبتوى 

ت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية. ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق البى محبافظ للمتباجرة أو لغيبر السوق أو لألسعار مثل معدال
 غرض المتاجرة.

لين. ويبتم رفبع التقبارير وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغيبر المتباجرة فبي إدارة المخباطر بالبنبك ويبتم متابعتهبا عبن طريبق فبريقين منفصب
بنبك مباشبرة مبع الدورية عن مخاطر السوق البى مجلبس اإلدارة ورؤسباء وحبدات النشباط بصبفة دوريبة. وتتضبمن محبافظ المتباجرة تلبك المراكبز الناتجبة عبن تعامبل ال

ول وااللتزامبات المتعلقبة بمعبامالت التجزئبة. وتتضبمن هبذه العمالء أو مع السوق و أما المحافظ لغير غرض المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية مبن إدارة سبعر العائبد لألصب
 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

اسبتراتيجيات التغطيبة. وكبذلك البدخول فبي عقبود مبادلبة سبعر العائبد وذلبك لموازنبة الخطبر المصباحب كجزء من إدارة خطر السوقو يقوم البنك بالعديبد مبن 
يطرة علبى خطبر ألدوات الدين والقروض طويلبة األجبل ذات العائبد الثاببت إذا تبم تطبيبق خيبار القيمبة العادلبة. وفيمبا يلبي أهبم وسبائل القيباس المسبتخدمة للسب

 : السوق

 Stress Testing اختبارات الضغوط 

م النشباط تعطي اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل حاد. ويتم تصميم اختبارات الضغوط بما يبالء
خطبرو حيبث يبتم تطبيبق مجموعبة باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة. وتتضمن اختبارات الضغوط التي يقوم بهبا البنبك و اختببار ضبغط عوامبل ال

ضبمن من التحركات الحادة على كل فئة خطر واختبار ضغوط األسواق النامية و حيبث تخضبع األسبواق الناميبة لتحركبات حبادة واختببار ضبغوط خاصبة و تت
عمبالت. وتقبوم اإلدارة العليبا ومجلبس أحداث محتملة مؤثرة على مراكز أو مناطق معينةو مثبل مبا قبد ينبتج فبي منطقبة مبا بسببب تحريبر القيبود علبى إحبدى ال

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

لعمالت 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. وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود ل
 المالية. السنةمدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية في نهاية  خالل اليوم التي يتم مراقبتها لحظياً. ويلخص الجدول التالي

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

 القيمة ألقرب معادل جنيه مصرى

 االجمـــــالى عمالت اخرى يورو جنيه أسترلينى دوالر أمريكى جنية مصري 

       2021سبتمبر  30األصول المالية فى 

  6,312,288,359  13,599,860  33,073,735  3,675,088  168,910,896  6,093,028,780 نقدية و أرصدة لدى البنك المركزى المصرى

  3,714,643,994  23,261,378  1,414,816,582  9,231,852  2,259,301,071  8,033,111 أرصدة لدى البنوك

  19,644,848,619 --  338,516,373 --  1,857,481,958  17,448,850,288 أذون الخزانة

  22,858,724,623  7,084  6,767,297  16,034  3,623,194,780  19,228,739,428 قروض وتسهيالت للعمالء

       استثمارات مالية

  19,310,911,447 --  394,852,431 --  2,758,797,062  16,157,261,954 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر -

  4,892,431,326 --  110,696,714 --  1,109,352,804  3,672,381,808 بالتكلفة المستهلكة -

  76,733,848,368  36,868,322  2,298,723,132  12,922,974  11,777,038,571  62,608,295,369 إجمالى األصول المالية

       

       2021سبتمبر  30االلتزامات المالية فى 

  2,579,935,702  168  1,191,048,325 --  658,887,209  730,000,000 أرصدة مستحقة للبنوك

  68,597,821,604  29,596,371  791,521,653  76,561,487  10,747,018,381  56,953,123,712 ودائع العمالء

  1,861,220,643 -- -- --  1,060,573,500  800,647,143 ودائع مساندة / قروض أخرى

  73,038,977,949  29,596,539  1,982,569,978  76,561,487  12,466,479,090  58,483,770,855 إجمالى االلتزامات المالية

  3,694,870,419  7,271,783  316,153,154 (63,638,513) (689,440,519)  4,124,524,514 2021سبتمبر  30صافى المركز المالى فى 

       

       2020ديسمبر  31األصول وااللتزامات المالية فى 

 67,794,122,919 75,918,224 1,339,898,329 5,914,778 13,351,328,462 53,021,063,126 إجمالى األصول المالية

 64,902,465,965 26,178,358 1,143,982,474 110,485,543 12,477,267,136 51,144,552,454 إجمالى االلتزامات المالية

 2,891,656,954 49,739,866 195,915,855 (104,570,765) 874,061,326 1,876,510,672 2020ديسمبر  31صافى المركز المالى فى 
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 تابع -خطر السوق  ب - 3

 خطر سعر العائد 3/ب - 3

دفقات النقديبة المسبتقبلية ألداة ماليبة بسببب التغيبرات فبي سبعر عائبد األداة و وخطبر يتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطبر التبدفقات النقديبة لسبعر العائبد المتمثبل فبي تذببذب التب
قد تنخفض األرباح فبي حالبة حبدوث تحركبات غيبر متوقعبة. ويقبوم  عائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في السوق و وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكنالقيمة العادلة لسعر ال

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

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

 
أكثر من شهر وحتى ثالث  حتى شهر واحد

 شهور
وحتى  أكثر من ثالث شهور

 سنة
أكثر من سنة وحتى خمس 

 سنوات
 االجمـــــالى أكثر من خمس سنوات

       2021سبتمبر  30األصول المالية فى 

 1,184,671,647 -- -- -- -- 1,184,671,647  أرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 2,513,505,833 -- -- -- -- 2,513,505,833 أرصدة لدى البنوك

 20,709,775,020 -- -- 16,635,652,960 4,039,272,060 34,850,000 أذون الخزانة

 29,933,475,523 2,243,571,662 22,656,409,842 4,690,092,461 129,705,206 213,696,352 سندات وأدوات مالية أخرى 

 25,453,819,041 1,188,392,368 4,254,738,267 1,985,532,486 924,475,806 17,100,680,114  االئتمانية المنتظمةقروض وتسهيالت 

 361,419,330 361,419,330 -- -- -- -- صافى القروض غير منتظمة

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

  80,161,666,394  3,793,383,360 26,911,148,109 23,311,277,907 5,098,453,072 21,047,403,946 إجمالى األصول المالية

       2021سبتمبر  30االلتزامات المالية فى 

 2,580,103,840 -- -- -- -- 2,580,103,840 أرصدة مستحقة للبنوك

 20,470,770,490 -- 5,589,119,898 3,883,455,520 1,294,485,173 9,703,709,899 تحت الطلب ودائع العمالء

 1,670,409,518 -- 584,009,771 350,571,049 116,857,016 618,971,682 ودائع التوفير

 37,131,639,928 290,230 11,859,820,426 11,738,257,402 2,606,675,336 10,926,596,534 ودائع الجل وبأخطار

 13,176,138,658 10,025,667 9,749,083,658 694,982,716 170,157,581 2,551,889,036 شهادات ادخار

 1,957,054,819 914,821,615 181,705,755 41,296,763 819,230,686 -- طويلة االجلقروض 

  76,986,117,253  925,137,512 27,963,739,508 16,708,563,450 5,007,405,792 26,381,270,991 إجمالى االلتزامات المالية

  3,175,549,141   2,868,245,848  (1,052,591,399)   6,602,714,457   91,047,280  (5,333,867,045)  2021سبتمبر  30صافى المركز المالى فى 

       2020ديسمبر  31األصول وااللتزامات المالية فى 

 73,571,038,734 4,104,795,632 26,289,598,937 14,153,037,235 8,543,114,947 20,480,491,983 إجمالى األصول المالية

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

 3,048,775,103 2,580,135,674 10,363,335,230 (1,345,652,662) (2,362,850,544) (6,186,192,595) فجوة إعادة تسعير العائد
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 تابع -المخاطر المالية  إدارة -3

 
 خطر السيولة ج - 3

سبحبها. ويمكبن أن ينبتج عبن خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته الماليبة عنبد االسبتحقاق واسبتبدال المببالغ التبي يبتم 
 بارتباطات اإلقراض.ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء 

 إدارة مخاطر السيولة

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

عنبد اسبتحقاقها أو ل األمبوال يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكبد مبن إمكانيبة الوفباء بكافبة المتطلببات. ويتضبمن ذلبك إحبال -
 عند إقراضها للعمالء. ويتواجد البنك في أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف.

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

يولة. وتتمثبل نقطبة البدايبة لتلبك وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليبوم واألسببوع والشبهر التباليو وهبي الفتبرات الرئيسبية إلدارة السب
 .قعات في تحليل االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول الماليةالتو

ى اسبتخدام تسبهيالت وتقوم إدارة المخاطر أيضاً بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجلو ومستوى ونوع الجزء غير المستخدم من ارتباطات القروضو ومبد
 ة المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية.الحسابات الجاري
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 تابع -خطر السيولة  ج - 3

 منهج التمويل

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

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 

       2021سبتمبر  30فى  االلتزامات المالية

 2,579,935,702 -- -- -- -- 2,579,935,702 أرصدة مستحقة للبنوك

 68,597,821,604 11,569,723,190 25,756,606,604 20,251,654,080 3,958,758,808 7,061,078,922 ودائع العمالء

 1,861,220,643 1,860,573,500 303,287 129,428 129,428 85,000 قروض أخرى / ودائع مساندة

 73,038,977,949 13,430,296,690 25,756,909,891 20,251,783,508 3,958,888,236 9,641,099,624 إجمالى االلتزامات المالية

 76,913,513,712 7,045,784,178 13,020,652,651 17,272,653,125 4,534,484,611 35,039,939,147 إجمالى األصول المالية

       

       2020ديسمبر  31االلتزامات المالية فى 

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

 60,270,072,808 7,340,478,565 15,596,168,259 14,843,232,545 8,030,897,923 14,459,295,516 ودائع العمالء

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

 64,902,465,965 9,281,055,815 15,596,685,973 14,843,491,402 8,031,012,209 17,150,220,566 إجمالى االلتزامات المالية

 67,794,122,919 7,780,610,136 13,104,813,362 9,349,541,167 8,784,797,715 28,774,360,539 إجمالى األصول المالية

 
واألرصبدة لبدى البنبوكو وأذون الخزانبة وأوراق حكوميبة أخبرىو والقبروض والتسبهيالت  تتضمن األصول المتاحة لمقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات المتعلقة بالقروض كل من النقديةو واألرصبدة لبدى البنبوك المركزيبةو

يبة األخبرى لضبمان تسبتحق السبداد خبالل سبنة وذلبك خبالل النشباط العبادي للبنبك. باإلضبافة البى ذلبك هنباك رهبن لببعض أدوات البدين وأذون الخزانبة واألوراق الحكوم للبنوك والعمالء. ويتم مد أجل نسبة من القروض للعمالء التبي
 أخرى. االلتزامات. وللبنك القدرة على مقابلة صافي التدفقات النقدية غير المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل
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 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية د - 3

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

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

 القيمة العادلة* القيمة الدفترية 

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

     األصول مالية

 2,694,548,261 3,714,643,994 2,694,548,261 3,714,643,994 أرصدة لدى البنوك

     قروض وتسهيالت للعمالء

     أفـــــراد -أ

 89,765,149 82,471,255 89,765,149 82,471,255 حسابات جارية مدينة -

 79,145,528 79,945,898 79,145,528 79,945,898 بطاقات ائتمان -

 6,098,668,698 7,173,172,640 6,098,668,698 7,173,172,640 قروض شخصية -

 274,371,114 290,054,240 274,371,114 290,054,240 قروض عقارية -

     مؤسســـــات -ب

 2,048,273,046 1,624,795,652 2,048,273,046 1,624,795,652 حسابات جارية مدينة -

 7,098,893,576 7,440,699,531 7,098,893,576 7,440,699,531 قروض مباشرة -

 6,987,755,471 6,167,585,407 6,987,755,471 6,167,585,407 قروض مشتركة -

     استثمارات مالية

 10,621,501 20,621,501 10,621,501 20,621,501 بالتكلفة -أدوات ملكية 

 5,984,862,572 5,090,761,692 5,662,921,283 4,892,431,326 بالتكلفة المستهلكة

     االلتزامات مالية

 2,690,925,050 2,579,935,702 2,690,925,050 2,579,935,702 أرصدة مستحقة للبنوك

     ودائع العمالء

 43,997,088,594 50,346,418,312 43,997,088,594 50,346,418,312 ودائع مؤسسات

 16,272,984,214 18,251,403,292 16,272,984,214 18,251,403,292 ودائع أفراد

 1,941,468,107 1,861,220,643 1,941,468,107 1,861,220,643 قروض أخرى / ودائع مساندة

 
 2021سبتمبر  30*  لم يقم البنك بقياس القيمة العادلة لبعض األصول وااللتزامات المالية في 

 
 أرصدة لدى البنوك

القيمة العادلة المتوقعبة للودائبع التبي تحمبل عائبد متغيبر بنباء علبى تمثل القيمة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها. ويتم تقدير 
 التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد السائد في األسواق المالية للديون ذات خطر ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه.

 قروض وتسهيالت للبنوك
لبنبوك. وتمثبل القيمبة العادلبة المتوقعبة للقبروض والتسبهيالت القيمبة المخصبومة للتبدفقات تتمثل القروض والتسهيالت للبنوك فبي قبروض غيبر الودائبع لبدى ا

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

 قروض وتسهيالت للعمالء
. وتمثببل القيمببة العادلببة المتوقعببة للقببروض والتسببهيالت القيمببة المخصببومة الخسببائر االتمانيببة المتوقعبة افي بعببد خصببم يبتم إثبببات القببروض والتسببهيالت بالصبب

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

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

 استثمارات في أوراق مالية
تقيبيم األصبول المتاحبة االستثمارات في أوراق مالية في الجدول السابق تتضمن فقط األصول التي تحمل عائد المحتفظ بها حتى تباريخ االسبتحقاقو حيبث يبتم 

يمبة العادلبة لألصبول الماليبة للبيع بالقيمة العادلة فيما عدا أدوات حقوق الملكية التي لم يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة بدرجة موثبوق بهبا. ويبتم تحديبد الق
ا مبن السماسبرة. وإذا لبم تتبوفر هبذه البيانباتو يبتم تقبدير القيمبة المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بناء على أسعار السوق أو األسعار التي تبم الحصبول عليهب

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

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

صبومة باسبتخدام ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائبد ثاببت والقبروض األخبرى غيبر المتداولبة فبي سبوق نشبطة بنباء علبى التبدفقات النقديبة المخ
 قاق مشابه.سعر العائد على الديون الجديدة ذات تاريخ استح

 أدوات دين مصدرة
مبرة اسبتخدام نمبوذج يتم حساب إجمالي القيمة العادلة بناء على أسعار األسواق المالية السبارية. وبالنسببة لبألوراق التبي ال يوجبد لهبا أسبواق نشبطةو يبتم أول 

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

  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. -

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

 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط. -

بواسبطة وميباً يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقاً لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك المركزي المصبري فبي جمهوريبة مصبر العربيبة( ي
زي المصبري علبى إدارة البنكو من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويبتم تقبديم البيانبات المطلوببة وإيبداعات لبدى البنبك المركب

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

 .لرأس المال المصدر والمدفوع مليون جنيه مصري حداً أدنى 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 
 : التاليتينيتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين 

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

 :الشريحة الثانية
 :وهي رأس المال المساندو ويتكون مما يلي

 . 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 -

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

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

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

 . االدوات المالية المختلطة -

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

مببن إجمببالي المخبباطر االئتمانيببة  %1.25للقببروض والتسببهيالت وااللتزامببات العرضببية المنتظمببة )يجببب إال يزيببد عببن  الخسببائر االتمانيببة المتوقعببة  -
مانيبة للقبروض والتسبهيالت االئت الخسبائر االتمانيبة المتوقعبة لألصول وااللتزامات العرضية المنتظمة المرجحة بأوزان المخاطرو كما يتعين أن يكبون 
 (.وااللتزامات العرضية غير المنتظمة كاف لمواجهة االلتزامات المكون من أجلها المخصص

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

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

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

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

 
 تابع -المالية القيمة العادلة لألصول وااللتزامات  د - 3

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

 :ويتكون مقام معيار كفاية رأس المال من اآلتي

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السوق -
 مخاطر التشغيل -

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

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

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

 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 الف جنية مصري  الف جنية مصري 

    الشريحة األولى

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

 358,016  420,479 إحتياطى قانونى

 29,788  30,394 إحتياطيات أخرى

 208,750  208,750 احتياطى المخاطر العام

 71,552  70,683 األرباح المحتجزة

 539,956  300,013 س المال االساسى االضافى أر

 479,523  235,428 اجمالى بنود الدخل الشامل اآلخر المتراكم بالميزانية

 (157,779)  (160,879) األولىإجمالى االستبعادات من الشريحة 

 5,153,555  5,205,490 (1إجمالى الشريحة األولى بعد االستبعادات )

    

    الشريحة الثانية

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

309,952  305,627 

 1,665,266  1,664,171 القروض )الودائع المساندة(

 1,970,893  1,974,123 (2إجمالى الشريحة التانية  بعد االستبعادات )

 7,124,448  7,179,613 (2+1إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات )

    

    المخاطراألصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان 

 24,450,156  24,796,182 مخاطر االئتمان

 --  206,750 مخاطر السوق

 3,708,422  3,708,422 مخاطر التشغيل

 342,008  336,938 قيمة التجاوز عن الحدود المقرره للتوظيفات لدى الدول مرجحة بأوزان المخاطر

 --  -- عميل 50قيمة التجاوز الكبر 

 28,500,586  29,048,292 وااللتزمات العرضية مرجحة بأوزان المخاطرإجمالى األصول 

 %25.00  %24.72 معيار كفاية رأس المال )%(

 
فى حال األخذ فى  %23,12عميل ( وتصبح النسبة  50) بدون تأثير نسبة تركز أكبر  %24.72هي  30/09/2021نسبة معدل كفاية رأس المال فى  -

 .عميل 50 االعتبار نسبة تركز أكبر
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 نسبة الرافعة المالية ه - 3

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

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

ة وسبالمة الجهباز المصبرفى وذلك تمهيدا للنظر فى اإلعتداد بها ضمن الدعامة األولى من مقررات بازل )الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال( بهدف الحفاظ علبى قبو
تخدمة فبي معيبار كفايبة رأس المصرى ومواكبة ألفضل الممارسات الرقابية الدولية فى هذا الشأن وتعكس الرافعة المالية العالقة بين الشريحة األولى لبرأس المبال المسب

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

  مكونات النسبة

 مكونات البسط -أ 

يمبات البنببك المركببزى يتكبون بسببط النسببة مببن الشببريحة األولبى لببرأس المببال )بعبد االسببتبعادات( المسببتخدمة فبى بسببط معيبار كفايببة رأس المببال المطببق حاليببا وفقببا لتعل
 .المصرى

 مكونات المقام -ب 

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

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

 ويلخص الجدول التالي نسبة الرافعة المالية 
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 الف جنية مصري  الف جنية مصري 

 5,153,555  5,205,490 (1) الشريحة األولى من رأس المال بعد اإلستبعادات

    

 71,713,586  81,115,608 المالية وتمويل االوراق الماليةإجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات 

 2,111,173  2,435,450 إجمالى التعرضات خارج الميزانية

 73,824,759  83,551,058 (2أجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية )

 %6.98  %6.23 (1/2نسبة الرافعة الماليه )

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

 : LCRنسبة تغطية السيولة 

 30خارجبة خبالل ت النقديبة التهدف نسبة تغطية السيولة إلى التأكد من احتفاظ البنك بقدر كافي من األصول السائلة عاليبة الجبودة غيبر المرهونبة لمقابلبة صبافى التبدفقا
 :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  %100ريجيا الى نسبة على ان تصل تد 2017وفقاً لعام  %80على ان التقل النسبة عن 

 . %265.41 اإلجمالى  للعمالت األجنبيةو %198.23للعمالت المحليةو  %274.26: 1202 سبتمبربلغت النسبة وفقاً إلقفال 

 : NSFRنسبة صافى التمويل المستقر 

 ( بسبببط النسببببة والتمويبببل المسبببتقر المطلبببوبAvailable stable fundingتمثبببل نسببببة صبببافى التمويبببل المسبببتقر العالقبببة ببببين التمويبببل المسبببتقر المتببباح )
(Required stable funding مقام النسبة حيث تعمل النسبة على مواجهة عدم توافق هيكل التمويل طويبل االجبل مبن خبالل حبث البنبوك علبى اسبتخدام مصبادر )

التوظيفات فى االصول وأي مطالبات تمويلية تنتج عن االلتزامات خارج الميزانيبة ممبا يسباعد أموال مستقرة طويلة االجل لفترة تمتد لمدة عام علي األقل وذلك لتغطية 
 : 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  \ تقر المتاحنسبة صافى التمويل المستقر = قيمة التمويل المس

 ً  .%227.34 للعمالت األجنبيةو اإلجمالى %240.73 وللعمالت المحلية %225.23 :2021 سبتمبر إلقفال بلغت النسبة وفقا
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
 

واإللتزامببات التببى يببتم اإلفصبباح عنهببا خببالل الفتببرة الماليببة التاليببةو ويببتم تقببدير التقببديرات واالفتراضببات يقببوم البنببك بإسببتخدام تقببديرات وافتراضببات تببؤثر علببى مبببالغ األصببول 
 وف والمعلومات المتاحة.باستمرار على أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل بما فى ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية التى يعتقد أنها معقولة فى ظل الظر

 

 حالل في القروض والتسهيالتخسائر االضم أ - 4

ا كبان ينبغبي تسبجيل يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل. ويقوم باستخدام الحكم الشخصي عنبد تحديبد مبا إذ
أنبه يوجبد انخفباض يمكبن قياسبة فبي التبدفقات النقديبة المسبتقبلية  عبء االضمحالل في قائمبة البدخلو وذلبك لمعرفبة مبا إذا كبان هنباك أيبة بيانبات موثبوق بهبا تشبير البى

تشبير البى حبدوث المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة. وقبد تشبمل هبذه األدلبة وجبود بيانبات 
ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصبول البنبك. عنبد جدولبة التبدفقات النقديبة المسبتقبليةو  تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنكو أو

مخاطر ائتمانية فبي وجبود أدلبة موضبوعية تشبير البى االضبمحالل مماثلبة لتلبك -تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص 
 الواردة في المحفظة.

الفبات ببين الخسبارة المقبدرة ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحبد مبن أيبة اخت
 والخسارة الفعلية بناء على الخبرة.

 بالتكلفة المستهلكةاستثمارات مالية  ب - 4

ذات دفعبات وتبواريخ إسبتحقاق ثابتبة أو قابلبة للتحديبد علبى أنهبا إسبتثمارات محبتفظ بهبا حتبى تباريخ االسبتحقاق ويتطلبب ذلبك  يتم تبويب األصبول الماليبة غيبر المشبتقة
ا أخفبق تباريخ االسبتحقاقو وإذ التبويب استخدام الحكم الشخصى بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النيبة والقبدرة علبى اإلحتفباظ بتلبك اإلسبتثمارات حتبى

ق عنبدها يبتم إعبادة البنك فى اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيمبا عبدا فبى بعبض الظبروف الخاصبة مثبل بيبع كميبة غيبر هامبة قبرب ميعباد االسبتحقا
تلبك اإلسبتثمارات بالقيمبة العادلبة ولبيس بالتكلفبة تبويب كل اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االسبتحقاق إلبى اإلسبتثمارات المتاحبة للبيبعو وبالتبالى سبوف يبتم قيباس 

 المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية إستثمارات بذلك البند.

جنيبه مصبرى لتصبل  198,330,366الدفتريبة بمبلبغ القيمبة  زيبادةيبتم إذا تم تعليق استخدام تبويب االستثمارات على أنهبا محبتفظ بهبا حتبى تباريخ االسبتحقاقو سبوف 
 ادلة وذلك بتسجيل قيد مقابل فى احتياطى القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية.للقيمة الع

 ضرائب الدخل ج - 4

سببابات التببي يخضبع البنببك لضببرائب الببدخل ممببا يسببتدعي اسببتخدام تقبديرات هامببة لتحديببد المخصببص اإلجمببالي للضببريبة علببى البدخل.  وهنبباك عببدد مببن العمليببات والح
مؤكد.  ويقوم البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقاً لتقديرات مدي احتمبال نشبأة ضبرائب  يصعب تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل

 البدخل ومخصبص الضبريبةإضافية.  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 بهبذا النشباط التبي قبد تختلبف عبن يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصبرفية وإدارة المخباطر المحيطبة بهبا والعائبد المبرتب
 : ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقاً لألعمال المصرفية الواردة فيما يليباقي األنشطة األخرى. 

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

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

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

 أنشطة أخرى
وتشمل األعمال المصرفية األخرىو كإدارة األموال.
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 دافى الدخل من العائص -6
 1/7/2021الفترة من  

  30/9/2021حتى 
 1/1/2021الفترة من 

  30/9/2021حتى 
 1/7/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 1/1/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

     عائد القروض وااليرادات المشابهة من:

 1,892,880,524 618,697,668  1,900,439,323   635,628,941  للعمالءقروض وتسهيالت 

 1,569,751,630 520,644,164  3,250,795,715   1,290,449,181  أذون وسندات خزانة

 2,057,482,228 651,431,128  255,847,991   23,524,606  البيعأدوات مالية مع التزام بإعادة ا شراءعمليات 

 35,170,950 1,326,321  248,743,312   46,907,549  حسابات جاريةودائع و 

 41,198,748 17,015,263  28,345,596   7,918,855  استثمارات فى أدوات دين 

 5,596,484,080 1,809,114,544  5,684,171,937   2,004,429,132  االجمـــــالى

     

     تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من:

 (306,233,081)  (89,177,335)  (118,014,607)  (58,935,222)  ودائع وحسابات جارية للبنوك

 (3,091,511,776) (1,015,402,871) (3,402,139,583) (1,184,245,679)  ودائع وحسابات جارية للعمالء

 (158,150,728)  (46,989,263)  (23,083,732)  (6,641,119)  عمليات بيع أدوات مالية مع التزام بإعادة الشراء

 (75,786,761)  (29,597,244)  (86,246,995)  (29,071,397)  ودائع مساندة

 (3,631,682,346) (1,181,166,713) (3,629,484,917) (1,278,893,417)  االجمـــــالى

  1,964,801,734   627,947,831   2,054,687,020   725,535,715  صافى الدخل من العائد

 
 

 صافى الدخل من األتعاب والعموالت -7
 1/7/2021الفترة من  

  30/9/2021حتى 
 1/1/2021الفترة من 

  30/9/2021حتى 
 1/7/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 1/1/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

     إيرادات األتعاب والعموالت

  217,406,873   67,387,081   233,790,652   84,929,930  والعمليات المصرفيةأتعاب وعموالت االئتمان 

  2,215,190   91,211   3,097,899   2,174,205  أتعاب أعمال األمانة والحفظ

 30,846,376    9,521,848   51,751,966   10,242,196  أتعاب أخرى

  250,468,439   77,000,140   288,640,517   97,346,331  االجمـــــالى

     مصروفات األتعاب والعموالت

 (5,162,677)  (3,323,782)  (9,156,631)  (3,370,924)  أتعاب سمسرة مدفوعة

 (106,249,214)  (43,792,214) (114,569,684)  (37,267,573)  أتعاب أخرى مدفوعة

 (111,411,891)  (47,115,996) (123,726,315)  (40,638,497)  االجمـــــالى

  139,056,548  29,884,144  164,914,202   56,707,834  صافى الدخل من األتعاب والعموالت

 

 توزيعات أرباحإيراد  -8
 1/7/2021الفترة من  

  30/9/2021حتى 
 1/1/2021الفترة من 

  30/9/2021حتى 
 1/7/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 1/1/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 289,008 71,336 224,008 81,336 صناديق االستثمار

 -- -- 853,852 853,852 توزيعات استثمارات مالية

 7,998,800 -- -- -- شركات تابعة وشقيقة 

 8,287,808 71,336 1,077,860 935,188 االجمـــــالى
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 صافى دخل المتاجرة -9
 1/7/2021الفترة من    

  30/9/2021حتى 
 1/1/2021الفترة من 

  30/9/2021حتى 
 1/7/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 1/1/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 111,586,773 44,761,838   46,211,868 12,803,742 أرباح التعامل فى العمالت األجنبية

بالقيمة العادلة من خالل األرباح دين أرباح بيع أدوات 
 والخسائر

1,852,424 9,021,807 1,613,874 5,847,460 

 117,434,233 46,375,712 55,233,675 14,656,166 االجمـــــالى

 

 مصروفات إدارية -10
 1/7/2021الفترة من  

  30/9/2021حتى 
 1/1/2021الفترة من 

  30/9/2021حتى 
 1/7/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 1/1/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

     تكلفة العاملين

 (317,679,649)  (106,241,181) (378,011,589) (130,314,933)  أجور ومرتبات

 (20,036,508)  (6,687,478) (21,706,577)  (7,287,805)  تأمينات اجتماعية

 (204,035,598) (79,022,784) (110,007,838)  (43,213,459)  آخرى

     تكلفة المعاشات

 (735,713)  (425,548) (1,576,847)  (443,322)  مزايا التقاعد

 (542,487,468) (192,376,991) (511,302,851)  (181,259,519)  االجمـــــالى

     

 (462,288,615)  (126,319,142) (465,178,003)  (147,409,235)  أخرى إدارية مصروفات

 (1,004,776,083)  (318,696,133) (976,480,854)  (328,668,754)  االجمـــــالى

 

 تشغيل اخري )مصروفات(  إيرادات -11
 1/7/2021الفترة من   

  30/9/2021حتى 
 1/1/2021الفترة من 

  30/9/2021حتى 
 1/7/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 1/1/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

  512,807   211,000  2,550 2,050 رباح بيع ممتلكات ومعداتأ

 (69,906,442) (13,467,286) 114,381,991 6,858,939 مخصصات أخرى رد

  19,001,554   4,622,082  29,273,813 1,029,842 أخرى

 (50,392,081)  (8,634,204)  143,658,354 7,890,831 االجمـــــالى

 

 االضمحالل عن خسائر االئتمانرد )عبء(  -12
 1/7/2021الفترة من  

  30/9/2021حتى 
 1/1/2021الفترة من 

  30/9/2021حتى 
 1/7/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 1/1/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 (407,833,109) (137,437,710) (336,300,861) (64,954,061) (18)إيضاح  قروض وتسهيالت للعمالء

 13,881   537 72,673 62,911 أرصدة لدى البنوك

 (5,675,346) 5,919,480 (6,036,158) 5,894,507 أذون الخزانة

 (20,036,750)  (6,959,203)  1,770,546 1,688,048 أذوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 (3,675,296)  (283,021)  1,165,477 440,700 أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 (437,206,620) (138,759,917) (339,328,323) (56,867,895) االجمـــــالى
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 مصروفات ضرائب الدخل -13
 1/7/2021الفترة من  

  30/9/2021حتى 
 1/1/2021الفترة من 

  30/9/2021حتى 
 1/7/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 1/1/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري مصريجنيه  

 (287,894,929)  (93,909,112)  (591,537,858) (243,772,748) ضرائب الدخل الحالية

 -- -- (24,807,155) (2,873,519) )التزام( الضرائب المؤجلة

 (287,894,929)  (93,909,112)  (616,345,013) (246,646,267) االجمـــــالى

 
 

 1/7/2021الفترة من  
  30/9/2021حتى 

 1/1/2021الفترة من 
  30/9/2021حتى 

 1/7/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 1/1/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 754,069,933 243,052,579 1,123,361,620 419,709,680 الربح قبل الضرائب

 169,665,735 54,686,830 252,756,365 94,434,678 %22.5الدخل المحسوبة على اساس معدل ضرائب ضرائب 

 (185,826,624) (49,907,290) (609,061,805) (250,000,903) إيرادات غير خاضعة للضريبة

 165,323,849 44,683,926 379,658,944 158,712,927 )غير قابلة للخصم( مصروفات غير معترف بها ضريبيا

 138,731,969 44,445,646 592,991,510 243,499,566 عائد اذون و سندات الخزانة عنالمسدد بالزيادة 

 287,894,929 93,909,112 616,345,014 246,646,268 الضريبة الحالية

 %38.18 %38.64 %54.87 %58.77 سعر الضريبة الفعلى

 
 

 الفترةاألساسي في صافي أرباح نصيب السهم  -14
 1/7/2021الفترة من  

  30/9/2021حتى 
 1/1/2021الفترة من 

  30/9/2021حتى 
 1/7/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 1/1/2020الفترة من 
 30/9/2020حتى 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 466,175,004 149,143,467 507,016,607 173,063,413 صافى أرباح الفترة

 422,740,271 422,740,271 422,740,271 422,740,271 األسهمعدد 

 1.10 0.35 1.20 0.41 )جنيه / سهم( الفترةفى  صافى أرباح  األساسي نصيب السهم
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 تبويب وقياس األصول المالية واإللتزامات المالية -15

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

أدوات دين بالقيمة  التكلفة المستهلكة 2021سبتمبر  30
العادلة من خالل الدخل 

 الشامل األخر

أدوات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل األخر

أصول مالية بالقيمة 
العادلة من خالل 

 خسائرالو أرباح ألأ

 إجمالى القيمة الدفترية

 6,312,288,359 -- -- -- 6,312,288,359 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 3,716,630,310 -- -- -- 3,716,630,310 أرصدة لدى البنوك

 19,660,348,708 -- -- 19,660,348,708 -- أذون خزانة

 24,639,600,015 -- -- -- 24,639,600,015 قروض وتسهيالت للعمالء

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل األخر

-- 19,325,636,690 20,621,502 -- 19,346,258,192 

 4,904,205,315 -- -- -- 4,904,205,315 استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

 1,172,497,833 -- -- -- 1,172,497,833 أصول مالية أخرى

 79,751,828,732 -- 20,621,502 38,985,985,398 40,745,221,832 األصول المالية إجمالي

 2,579,935,702 -- -- -- 2,579,935,702 أرصدة مستحقة للبنوك

 68,597,821,604 -- -- -- 68,597,821,604 ودائع العمالء

 1,861,220,643 -- -- -- 1,861,220,643 قروض أخرى

 351,397,668 -- -- -- 351,397,668 التزامات مالية أخرى

 73,390,375,617 -- -- -- 73,390,375,617 إجمالي االلتزامات المالية

 

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

 األخر

أدوات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل األخر

أصول مالية بالقيمة 
العادلة من خالل 
 أألرباح أو الخسائر

 إجمالى القيمة الدفترية

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

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

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

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

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل األخر

-- 14,950,375,221 10,621,502 -- 14,960,996,723 

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

 1,728,563,693 -- -- -- 1,728,563,693 أخرىأصول مالية 

 71,077,425,710 -- 10,621,502 31,188,746,416 39,878,057,792 إجمالي األصول المالية

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

 60,270,072,808 -- -- -- 60,270,072,808 ودائع العمالء

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

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

 65,319,971,781 -- -- -- 65,319,971,781 إجمالي االلتزامات المالية
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 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى -16
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 مصريجنية   مصريجنية  

  727,730,647    597,962,948  نقدية

  4,879,723,869    5,714,325,411  أرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإلحتياطى األلزامى

  5,607,454,516    6,312,288,359  االجمـــــالى

    

  5,607,454,516    6,312,288,359  أرصدة بدون عائد

  5,607,454,516    6,312,288,359  االجمـــــالى

 
 

 أرصدة لدى البنوك -17
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 مصريجنية   مصريجنية  

  98,773,697   85,931,082 حسابات جارية

  2,597,836,591    3,630,699,228  ودائع

 (2,062,027)  (1,986,316)  الخسائر االئتمانية المتوقعة

 2,694,548,261    3,714,643,994 االجمـــــالى

    

 1,730,297,416  1,184,818,842 االلزامىبنوك مركزية بخالف نسبة اإلحتياطى 

 784,773,289   2,318,578,985  بنوك محلية

 181,539,583   213,232,483  بنوك خارجية

 (2,062,027)  (1,986,316)  الخسائر االئتمانية المتوقعة

 2,694,548,261  3,714,643,994 االجمـــــالى

    

  98,773,697   85,931,082 أرصدة بدون عائد

  2,597,836,591    3,630,699,228  أرصدة ذات عائد متغير

 (2,062,027)  (1,986,316)  الخسائر االئتمانية المتوقعة

   2,694,548,261  3,714,643,994 االجمـــــالى

    

 2,696,610,288  3,716,630,310 أرصدة متداولة

 (2,062,027)  (1,986,316)  الخسائر االئتمانية المتوقعة

 2,694,548,261  3,714,643,994 االجمـــــالى
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 بالصافى قروض وتسهيالت ومرابحات للعمالء -18
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 مصريجنية   مصريجنية  

    رادـــــأف

 95,847,299  89,828,880 حسابات جارية مدينة

 85,144,299  83,856,535 بطاقات ائتمان

 6,242,418,713  7,435,587,111 قروض شخصية

 289,346,377  313,382,954 قروض عقارية   

 6,712,756,688  7,922,655,480 (1) اجمـــــالى

    

    مؤسســـــات 

 2,261,856,638  1,893,955,583 مدينة  حسابات جارية

 7,676,369,559  8,051,809,450 قروض مباشرة

 7,518,494,589  6,771,179,502 قروض مشتركة

 17,456,720,786  16,716,944,535 (2) اجمـــــالى

 24,169,477,474  24,639,600,015 ( 2+1القروض والتسهيالت للعمالء ) اجمـــــالى

    يخصم:

 (1,491,513,379)  (1,780,488,845) الخسائر االتمانية المتوقعة 

 (1,091,513)  (386,547) العوائد المجنبة

 22,676,872,582  22,858,724,623 صافى القروض والتسهيالت والمرابحات للعمالء

 
 تحليل حركة مخصص خسائر إضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء

 

 2021سبتمبر  30 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية إئتمان بطاقات حسابات جارية مدينة أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

  170,703,383   14,975,263   143,647,199   5,998,771   6,082,150  الماليةالفترة الرصيد اول 

 171,422,468 8,364,505 158,402,408 3,424,891 1,230,664 االضمحالل عبء

 (48,355,702) (65,137) (42,561,938) (5,728,627) -- مبالغ تم اعدامها

 3,139,310 54,083 2,823,988 215,602 45,637 الفترةمبالغ مستردة خالل 

 (828) -- (2) -- (826) عمالت اجنبية ترجمةفروق 

 296,908,631 23,328,714 262,311,655 3,910,637 7,357,625 الماليةالفترة الرصيد أخر 

 
 

 2021سبتمبر  30 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

  1,320,809,996   530,739,118   577,475,983   212,594,895  المالية الفترةالرصيد اول 

 164,878,393 73,296,633 34,144,560 57,437,200 االضمحالل عبء

 (1,037,492) -- -- (1,037,492) مبالغ تم اعدامها

 (1,070,683) (441,656) (510,624) (118,403) عمالت اجنبية ترجمةفروق 

 1,483,580,214 603,594,095 611,109,919 268,876,200 الماليةالفترة الرصيد أخر 
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 2020ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية إئتمان بطاقات حسابات جارية مدينة أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 88,553,807 12,592,400 61,861,958 3,312,791 10,786,658 السنةالرصيد اول 

 78,482,299 2,329,863 78,357,539 2,409,471 (4,614,574) االضمحالل (رد) عبء

 3,758,401 53,000 3,428,892 276,509 -- مبالغ مستردة خالل السنة

 (91,124) -- (1,190) -- (89,934) عمالت اجنبيةترجمة فروق 

 170,703,383 14,975,263 143,647,199 5,998,771 6,082,150 السنةالرصيد أخر 

 
 2020ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 1,033,580,000 243,310,785 566,631,064 223,638,151 السنةالرصيد اول 

 323,850,313 288,060,262 18,368,308 17,421,743 االضمحالل عبء

 (23,519,534) -- -- (23,519,534) مبالغ تم اعدامها

 (13,100,783) (631,929) (7,523,389) (4,945,465) عمالت اجنبية ترجمةفروق 

 1,320,809,996 530,739,118 577,475,983 212,594,895 السنةالرصيد أخر 
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 استثمارات مالية -19
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

    األخر من خالل الدخل الشامل -إستثمارات بالقيمة العادلة 

 14,950,375,221  19,325,636,690 أدوات دين بالقيمة العادلة مدرجة فى السوق

 16,238,371,195  19,660,348,708 (1-19 إيضاح) أذون خزانة و أوراق حكومية أخرى

  10,621,501   20,621,501 حقوق ملكية غير مدرجه في السوقت أدوا

  1   1 استثمارات تدار بمعرفة الغير

 31,199,367,918  39,006,606,900 اإلجمـــــالى

 (47,041,641)  (50,846,834)  الخسائر االئتمانية المتوقعة

 31,152,326,277  38,955,760,066 (1) األخر الشاملمن خالل الدخل  -بالقيمة العادلة االستثمارات المالية  صافى

    

    بالتكلفة المستهلكةاستثمارات مالية 

 5,663,451,821   4,891,705,315  في السوق ةأدوات دين مدرج

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

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

 5,675,951,821   4,904,205,315  اإلجمـــــالى

 (13,030,538)   (11,773,989) الخسائر االئتمانية المتوقعة

 5,662,921,283  4,892,431,326 (2) بالتكلفة المستهلكة االستثمارات المالية صافى

 36,815,247,560  43,848,191,392 (2+1)ستثمارات المالية اال اجمـــــالى

 
 

 2021سبتمبر  30 

 -استثمارات بالقيمة العادلة  
 األخر من خالل الدخل الشامل

استثمارات بالتكلفة 
 المستهلكة

 اإلجمالى

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

  20,636,948,544  5,675,951,821  14,960,996,723  الفترةالرصيد اول 

  8,307,892,109   49,134,489   8,258,757,620  إضافات

 (4,499,686,483)  (828,671,160)  (3,671,015,323)  إستبعادات )بيع/إسترداد(

 (38,228,103)  (8,129,649)  (30,098,454)  ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبيةترجمة أرصدة فروق 

 (188,541,561)     -  (188,541,561)  (31التغير فى القيمة العادلة )ايضاح  )خسائر(

  32,079,001   15,919,814   16,159,187 إستهالك ) عالوة ( خصم اإلصدار

  24,250,463,507   4,904,205,315   19,346,258,192  الفترةالرصيد أخر 

 (47,120,734)  (11,773,989)  (35,346,745)  الخسائر االئتمانية المتوقعة

  24,203,342,773   4,892,431,326   19,310,911,447  الخسائر االئتمانية المتوقعةبعد خصم الرصيد 
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 تابع - استثمارات مالية -19
 2020ديسمبر  31 

 -استثمارات بالقيمة العادلة  
 من خالل الدخل الشامل

استثمارات بالتكلفة 
 المستهلكة

 اإلجمالى

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

  9,120,101,027  6,019,091,254  3,101,009,773  الفترةالرصيد اول 

 14,522,161,285 805,355,250      13,716,806,035 إضافات

 (3,324,252,272) (1,161,878,150) (2,162,374,122) إستبعادات )بيع/إسترداد(

 (8,499,386) (16,360,899) 7,861,513 نقدية بالعمالت األجنبيةذات طبيعة ترجمة أرصدة فروق 

 285,890,611 -- 285,890,611 (31أرباح التغير فى القيمة العادلة )ايضاح 

 41,547,279    29,744,366 11,802,913 إستهالك ) عالوة ( خصم اإلصدار

 20,636,948,544 5,675,951,821 14,960,996,723 الرصيد أخر الفترة

 (50,462,543) (13,030,538) (37,432,005) الخسائر االئتمانية المتوقعة

 20,586,486,001 5,662,921,283 14,923,564,718 الرصيد بعد خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

 *أذون خزانة و أوراق حكومية أخرى 1 -19
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 100,000  22,825,000 يوما 91أذون خزانة استحقاق 

 250,000  2,450,600,000 يوما 182أذون خزانة استحقاق 

 618,025,000  5,083,450,000 يوما 273أذون خزانة استحقاق 

 7,654,960,900  13,152,900,020 يوما 365أذون خزانة استحقاق 

 8,273,335,900  20,709,775,020 االجمـــــالى

    :/ يضاف يخصم

 (501,109,381)   (874,781,056)  عوائد لم تستحق

  9,251,016   18,479,744 فروق إعادة تقييم أذون خزانة 

 7,781,477,535  19,853,473,708 (1)    االجمـــــالى

    عمليات شراء أذون خزانة مع إلتزام بإعادة البيع

 --  -- يوما 91إلتزام بإعادة البيع خالل أذون خزانة مشتراه مع 

  1,312,340,048   -- يوما 182أذون خزانة مشتراه مع إلتزام بإعادة البيع خالل 

  2,164,980,434   -- يوما 273أذون خزانة مشتراه مع إلتزام بإعادة البيع خالل 

  5,145,342,431   -- يوما 365أذون خزانة مشتراه مع إلتزام بإعادة البيع خالل 

    يضاف:

  40,980,747   -- لتزام بإعادة البيعاإلأذون خزانة مشتراه مع فروق تقييم 

  8,663,643,660   -- (2)    االجمـــــالى

    

 (206,750,000)   (193,125,000) عمليات بيع أذون خزانة مع التزام باعادة الشراء

 (206,750,000)   (193,125,000) (3)    االجمـــــالى

 16,238,371,195  19,660,348,708 (3-2+1)    االجمـــــالى

 (9,609,636)  (15,500,089) خزانةالذون ال الخسائر االئتمانية المتوقعة

 16,228,761,559  19,644,848,619 الرصيد بعد خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة

 
  مليون دوالر أمريكبى( عببارة عبن أذون خزانبة دوالريبةو ومبلبغ 187.2جنية مصري )المعادل لمبلغ  2,941,323,840 وأوراق حكومية أخرى مبلغ* تتضمن أذون خزانة 

 مليون يورو( عبارة عن أذون خزانة باليورو. 18.6جنية مصري )المعادل لمبلغ  338,451,180
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 أرباح االستثمارات المالية
 

 1/7/2021الفترة من  
  30/9/2021حتى 

 1/1/2021الفترة من 
  30/9/2021حتى 

 1/7/2020الفترة من 
30/9/2020حتى   

 1/1/2020الفترة من 
30/9/2020حتى   

 جنية مصري جنية مصري جنيه مصري جنيه مصري 

خالل الدخل من  بالقيمة العادلةأرباح بيع استثمارات مالية 
 الشامل األخر

(479,405) 19,599,686 4,863,810 16,864,394 

 16,864,394 4,863,810 19,599,686 (479,405) االجمـــــالى
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     شقيقةتابعة و استثمارات مالية فى شركات -20
 

 بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات الشقيقة كما يلي:
 

 نسبة المساهمة القيمة الدفترية أرباح الشركة)خسائر(  إيرادات الشركة الملكية( التزامات الشركة )بدون حقوق أصول الشركة البلد مقر الشركة 2021سبتمبر  30

  جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري  

        تابعةشركات 

 %99.99 299,970,000 (1,208,516) 229,056 20,146,778 318,369,097 مصر شركة ايجيبشان جلف القابضة لالستثمارات المالية

        

        ركات شقيقةش

  5,000 (6,877,796) 25,409,489 17,735,123 37,367,943 مصر **شركة فرست جاز

  3,100 (11,367,901) 6,615,060 198,947,476 568,781,273 مصر **شركة برايم القابضة لالستثمارات المالية

  299,978,100 (19,454,213) 32,253,605 236,829,377 924,518,313  االجمـــــالى

 
 نسبة المساهمة القيمة الدفترية أرباح الشركة)خسائر(  إيرادات الشركة التزامات الشركة )بدون حقوق الملكية( أصول الشركة البلد مقر الشركة 2020ديسمبر  31

  جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري  

        تابعةشركات 

 %99.99 299,970,000 5,623,271 1,103,835 40,029,604 343,598,105 مصر شركة ايجيبشان جلف القابضة لالستثمارات المالية

        

        شركات شقيقة

  5,000 1,473,043 37,266,870 16,350,237 42,860,853 مصر **شركة فرست جاز

  3,100 (17,275,245) 7,443,802 210,065,180 598,444,935 مصر القابضة لالستثمارات المالية**شركة برايم 

  299,978,100 (10,178,931) 45,814,507 266,445,021 984,903,893  االجمـــــالى

 
 

( ضبمن االسبتثمارات فبى شبركات شبقيقة وذلبك )عبن طريبق شبركة ايجيبشبان جلبف القابضبة %10.25( و برايم القابضة لالستثمارات المالية )المساهمة الغيبر المباشبرة  %19,99** تم ادراج شركتى فرست جاز )المساهمة الغير المباشرة 
 مؤثر متمثل في عضوية مجالس إدارات تلك الشركة.باإلضافة لوجود نفوذ  لالستثمارات المالية التابعة للبنك(
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 نظام اإلثابة والتحفيز للعاملين -21
 

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

 .اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النظام وفقاً ألحكام القانونتاريخ 

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

لألسبهم  القيمبة العادلبة حيبث بلغبتو سبهم8,126,659  جنيبه مصبري وذلبك وفقبا لعبدد 89,330,723 مبلغ 2021سبتمبر  30 بلغ رصيد نظام االثابة والتحفيز للعاملين في
 جنيه مصري. (35,701,893) فروق التقييم مبلغجنيه مصرى وبلغت  53,628,830 مبلغالمحتفظ بها بنظام االثابة والتحفيز للعاملين 

 
 :العامالفترة / خالل حركة النظام فيما يلي بيان ب

 
 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 

 مصريجنية  سهم جنية مصري سهم 

 83,011,999 6,247,194  89,001,751   8,076,659  المالية السنة/  الفترة الرصيد اول

 5,989,752 1,829,465  328,972   50,000  السنه*/  الفترةخالل  اضافات

 89,001,751 8,076,659 89,330,723  8,126,659  فى أخر الفترة / السنة الماليةالرصيد 

 
طبقباً لقبرار الجمعيبة العموميبة  2019سهم متمثلة في توزيعات أسهم مجانية عن أربباح عبام  610,296عدد  2020ديسمبر  31 المنتهية في خالل الفترة* تتضمن اإلضافات 

 2020مارس  30في 
 

طبقباً لقبرار الجمعيبة العموميبة  2018سهم متمثلة في توزيعات أسهم مجانية عن أربباح عبام  435,169عدد  2020ديسمبر  31 المنتهية في * تتضمن اإلضافات خالل الفترة
 .2019مارس  31في 

 
 :العامالفترة / فيما يلي بيان بحركة النظام بقائمة حقوق الملكية خالل 

 
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 26,603,387  45,711,839 المالية السنةالفترة / الرصيد اول 

 19,108,452  5,315,702 / السنة الفترة االستهالك خالل

 45,711,839  51,027,541 المالية/ السنة  الفترةالرصيد فى أخر 

 
 

 أصول غير ملموسة -22
 

 برامج الحاسب اآللى
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 19,913,273  35,514,588 المالية السنة الفترة / الدفترية فى أولصافى القيمة 

 22,990,282  -- المالية السنة الفترة / اإلضافات خالل

 (7,388,967)  (6,218,980) المالية السنة الفترة / االستهالك خالل

 35,514,588  29,295,608 الماليةالفترة / السنة اخر صافى القيمة الدفترية فى 
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 أخرى أصول -23
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30  

 جنية مصري  جنية مصري 

  1,728,563,693    1,172,497,833  إيرادات مستحقة

  170,006,987    258,773,756  مصروفات مقدمة

  480,616,352    509,875,566  دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

  206,664,020    186,897,303  لديون )بعد اإلضمحالل(أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء 

  11,617,794    16,195,573  تأمينات وعهد

  98,497,888    98,497,888  استثمارات آلت للبنك* -أصول محتفظ بها بغرض البيع 

 394,895,999     237,094,832  أخرى

 3,090,862,733  2,479,832,751 االجمـــــالى

 
تبم زيبادة نسببة مسباهمة  وقد يجنية مصر 20,639,987االلمانية بقيمة  هامنز للصناعة التكنولوجيا شركة خرى أصول محتفظ بها بغرض البيعاألصول األ* يتضمن رصيد  

هذا االستثمار يتوافر فية جميع الشروط المدرجة بالمعايير لتصبنيف هبذا  ,علما بأن %71,50بدال من  %99.99لتصبح  2019يوليو  1في  مصرفنا فى رأس مال الشركة
 .االستثمار كأصل محتفظ به بغرض البيع

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

س المال المصدر للشركة من البتخلص مبن هبذه الزيبادة خبالل سبنة مبن تباريخ الحيبازة أمن ر %40غير مالية تزيد عن  "فى حالة عدم تمكن البنك الذى يمتلك أسهماً فى شركة
 س المبال المصبدرأمبن ر %40 ادة عبنيتم قياس خسائر اضمحالل قيمة االسهم وفقاً للقواعد المحاسبية الساريةو وبحيث ال تقل قيمة هذه الخسائر عن ما يعادل مقدار نسبة الزيب
شبركة لقبام البنبك بحسباب إضبمحالل  .للشركةو واإلعتراف بقيمة هذه الخسائر بقائمة االرباح والخسائر بحسب الحالة مقابل تخفيض القيمة الدفترية لألسهم بقيمبة هبذه الخسبائر"

 هامنز لصناعة التكنولوجيه االلمانية وذلك تطبيقا للقرار السالف ذكرة.
 
المركزى المصرى. كمن قيمة االصل سنويا وفقا لتعليمات البن%10م التمكن من البيع خالل المدة المحددة قانونيا فقد تم تكوين احتياطى مخاطر بنكية عام بواقع نظرا لعد *
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 أصول ثابتة -24
 اإلجمالى أخرى سيارات اثاث حاسب الى آالت ومعدات تجهيزات أراضى ومبانى 

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

  1,094,815,445   119,452,158   13,209,240   62,236,748   157,606,044   22,410,117   301,923,974   417,977,164  2020يناير  1التكلفة فى 

 (353,699,640)  (60,954,319)  (9,949,394)  (18,489,221)  (82,027,512)  (10,877,218)  (126,805,764)  (44,596,212)  مجمع اإلهالك

  741,115,805   58,497,839   3,259,846   43,747,527   75,578,532   11,532,899   175,118,210   373,380,952  صافى القيمة الدفترية

         

         2020ديسمبر  31

  741,115,805   58,497,839   3,259,846   43,747,527   75,578,532   11,532,899   175,118,210   373,380,952   الفترةصافى القيمة الدفترية أول 

  72,104,054   15,705,809   8,272,500   11,836,043   21,654,607   958,065   12,757,530   919,500  إضافات

 (3,507,512)  (1,779,283)  (463,100)  (557,760)  (135,156)  (32)  (572,181)  -- إستبعادات

 (94,386,405)  (20,064,440)  (2,406,574)  (9,581,971)  (13,014,739)  (2,049,683)  (39,121,993)  (8,147,005)  تكلفة أهالك

  2,685,516   960,645   463,100   554,447   135,145  --  572,179  -- مجمع إهالك األصول المستبعدة

  718,011,458   53,320,570   9,125,772   45,998,286   84,218,389   10,441,249   148,753,745   366,153,447  صافى القيمة الدفترية

         

 1,163,411,987 133,378,684 21,018,640 73,515,031 179,125,495 23,368,150 314,109,323 418,896,664 2020يناير  1التكلفة فى 

 (445,400,529) (80,058,114) (11,892,868) (27,516,745) (94,907,106) (12,926,901) (165,355,578) (52,743,217) مجمع اإلهالك

 718,011,458 53,320,570 9,125,772 45,998,286 84,218,389 10,441,249 148,753,745 366,153,447 صافى القيمة الدفترية

         

         2021سبتمبر  30

 718,011,458 53,320,570 9,125,772 45,998,286 84,218,389 10,441,249 148,753,745 366,153,447 المالية الفترةصافى القيمة الدفترية أول 

 100,632,427 24,961,725 4,146,000 10,809,677 7,447,018 172,168 53,095,839 -- إضافات

 (1,561,117) (49,500) (740,880) -- -- -- -- (770,737) إستبعادات

 (78,616,080) (19,533,716) (2,468,325) (6,810,532) (12,256,585) (1,948,621) (29,680,031) (5,918,270) تكلفة أهالك

 780,380 39,500 740,880 -- -- -- -- -- مجمع إهالك األصول المستبعدة 

 739,247,068 58,738,579 10,803,447 49,997,431 79,408,822 8,664,796 172,169,553 359,464,440 صافى القيمة الدفترية 

         

 1,262,483,297 158,290,909 24,423,760 84,324,708 186,572,513 23,540,318 367,205,162 418,125,927 2021سبتمبر  30التكلفة فى 

 (523,236,229) (99,552,330) (13,620,313) (34,327,277) (107,163,691) (14,875,522) (195,035,609) (58,661,487) مجمع اإلهالك

 739,247,068 58,738,579 10,803,447 49,997,431 79,408,822 8,664,796 172,169,553 359,464,440 صافى القيمة الدفترية
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 أرصدة مستحقة للبنوك -25
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

  162,602,084    667,176,202  حسابات جارية

  2,528,322,966    1,912,759,500  ودائع

  2,690,925,050    2,579,935,702  االجمـــــالى

    

 2,528,322,966   1,912,759,500  بنوك محلية

 162,602,084   667,176,202  بنوك خارجية

 2,690,925,050   2,579,935,702  االجمـــــالى

    

  162,602,084    667,176,202  أرصدة بدون عائد

  2,528,322,966    1,912,759,500  أرصدة ذات عائد متغير

  2,690,925,050    2,579,935,702  االجمـــــالى

    

  2,690,925,050    2,579,935,702  أرصدة متداولة

  2,690,925,050    2,579,935,702  االجمـــــالى

 
 

 ودائع العمالء -26
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

  21,163,847,818    20,264,135,157  ودائع تحت الطلب

  27,075,024,046    33,825,939,066  وبإخطارودائع ألجل 

  9,751,796,348    12,384,645,546  شهادات ادخار ذات عائد متميز

  1,560,336,313    1,655,367,470  ودائع التوفير

  719,068,283    467,734,365  ودائع أخرى

  60,270,072,808    68,597,821,604  االجمـــــالى

    

 43,997,088,594   50,346,418,312  مؤسسات ودائع

 16,272,984,214   18,251,403,292  ودائع أفراد

 60,270,072,808   68,597,821,604  االجمـــــالى
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 ودائع مساندةوقروض أخرى  -27
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 890,857  647,143 قرض البنك التجارى الدولى 

 275,311,750  196,402,500 قرض بنك االستثمار االوروبى

 1,665,265,500  1,664,171,000 *ودائع مساندة

 1,941,468,107  1,861,220,643 االجمـــــالى
 

مليبون جنيبه  800مصبر للتبأمين بإيبداع وديعبة لبدى البنبك بمبلبغ ش.م.م تقبوم بموجبهبا شبركة  –قبام البنبك ببابرام اتفباق مبع شبركة مصبر للتبأمين  2017نبوفمبر  13بتاريخ * 
 ودائع بحيث يكون تاريخ ايداع اخر وديعة خالل شهر ونصف من تاريخ توقيع العقد وتكون مدة كل وديعة سبع سبنوات وسبتة أشبهر تببدأ مبن تباريخ 5مصري يتم تقسيمهم الى 
 .ايداع كل وديعة على حده

مليون دوالر أمريكى  35ش.م.م تقوم بموجبها شركة مصر للتأمين بإيداع وديعة لدى البنك بمبلغ  –البنك بابرام اتفاق مع شركة مصر للتأمين قام  2020مايو 5بتاريخ * 
 خالل شهر من تاريخ العقد وتكون مدة الوديعة سبع سنوات تبدأ من تاريخ ايداع الوديعة

مليبون  20ش.م.م تقبوم بموجبهبا شبركة مصبر لتأمينبات الحيباة بإيبداع وديعبة لبدى البنبك بمبلبغ  –كة مصر لتأمينات الحياة قام البنك بابرام اتفاق مع شر 2020مايو 5* بتاريخ 
 دوالر أمريكى خالل شهر من تاريخ العقد وتكون مدة الوديعة سبع سنوات تبدأ من تاريخ ايداع الوديعة

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

دة الرأسمالية بحيث أنها ليست وحيث أن تلك الوديعة خاضعة لشروط البنك المركزي المصري ومستوفية للمتطلبات المتعلقة بإدراج تلك الوديعة ضمن الشريحة الثانية للقاع
ة بلة أصول بذاتهاو وأنها مصدرة ومدفوعة بالكاملو تلي في الترتيب حقوق المودعين والدائنين عند التصفيةو غير مضمونة وغير مغطاة بكفاللمقامخصصة لنشاط معين أو 

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

 التزامات أخرى -28
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 417,505,816  351,397,668 عوائد مستحقة

 16,261,174  15,076,213 إيرادات مقدمة

   503,990,953  496,125,440 مصروفات مستحقة

   388,670,997  569,895,361 دائنون

 84,498,971  106,092,484 أرصدة دائنة متنوعة

 1,410,927,911  1,538,587,166 االجمـــــالى

 

 مخصصات أخرى -29
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 69,902,411   251,619,155  المالية السنة/  الفترةالرصيد في أول 

 461,447  (580,469) جنبيةاألعمالت ترجمة أرصدة بالفروق 

 209,729,005  (114,381,991) قائمة الدخلالمحمل على 

 )22,361,250(  -- مخصصات انتفى الغرض منها

 (6,112,458)  (8,822,263) / السنة المالية الفترةالمستخدم خالل 

 251,619,155  127,834,432 المالية/ السنة  الفترةالرصيد في نهاية 

 
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 9,627,706  10,727,543 قضايا –مخصص مطالبات محتملة 

 19,018,781  10,196,518 مخصص مطالبات محتملة متنوعة

 2,576,098  2,576,098 ضرائب –مخصص مطالبات محتملة 

 220,396,570  104,334,273 مخصص اإللتزامات العرضية

 251,619,155  127,834,432 الماليةالسنة الفترة / الرصيد في نهاية 
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 رأس المال -30
 
 س المال المرخص بهأر

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

 رأس المال المصدر والمدفوع

 422,740,271علبى عبدد جنيبه مصبري( موزعباً  3,623,748,165دوالر أمريكي )المعادل لمبلغ  422,740,271بلغ رأس المال المصدر والمكتتب فيه والمدفوع مبلغ 
 .القيمة األسمية للسهم واحد دوالر أمريكيسهم 

 تحت حساب زيادة رأس المال مجنب

زيبادة رأس المبال عبن طريبق أصبدار أسبهم مجانيبة والزيبادة ممولبة مبن توزيعبات األربباح الظباهرة فبى  2021مبارس  7قررت الجمعية العامة العادية للبنك والمنعقدة بتباريخ 
جنيه مصري وجارى إستكمال كافة اإلجراءات لزيادة رأس المال وقيد أسبهم الزيبادة  476,874,349و البالغة  2020ديسمبر  31القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 

 صرية.بالبورصة الم

 

 واألرباح المحتجزة اإلحتياطيات -31
 

 اإلحتياطيات أ - 31
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 358,016,028  420,478,666 إحتياطى قانونى

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

 479,523,012  235,428,486 استثمارات مالية -القيمة العادلة إحتياطى 

 17,529,143  17,529,143 عامإحتياطى 

 8,063,999  10,127,998 المخاطر البنكية العام إحتياطى 

 12,258,723  12,865,030 إحتياطى رأسمالى

 208,750,579  208,750,579 *أحتياطى المخاطر العام

 1,086,826,481  907,864,899 المالية / السنة الفترةالرصيد في نهاية 

 
 كما ال يتم التصرف فيه إال بعد الرجوعو فإنه ال يتم المساس برصيد احتياطى المخاطر العام 2019فبراير  26طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى الصادرة فى * 

 الى البنك المركزى المصرى.
 

 وتتمثل الحركة على اإلحتياطيات فيما يلى:
 

 *المخاطر البنكية العامإحتياطى  1أ/   -31
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 6,000,000  8,063,999 / السنةالفترة  الرصيد في أول

 2,063,999  2,063,999 خالل الفترة / السنة محول من األرباح المحتجزة

 8,063,999  10,127,998 المالية/ السنة الفترة الرصيد في نهاية 
 

حتياطى إال بعد حتياطى المخاطر البنكية العام لمقابلة المخاطر غير المتوقعة وال يتم التوزيع من هذا اإلإتقضى تعليمات البنك المركزى المصرى بتكوين * 
 .الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى

 
 
 
 
 
 
 
 



 المستقلة القوائم المالية

 
 2021سبتمبر  30فى   المالية المنتهيةالفترة عن  المستقلة الدوريةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 62 - 
 

 تابع - واألرباح المحتجزة اإلحتياطيات -31
 

 *إحتياطى قانونى 2أ/  -31
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 290,481,824  358,016,028 الفترة / السنة الرصيد في أول

 67,534,204  62,462,638 2019/  2020من أرباح عام  خالل الفترة / السنة محول

 358,016,028  420,478,666 المالية / السنة الفترةالرصيد في نهاية 

 
 %100حتياطى غير قابل للتوزيبع وذلبك حتبى يبلبغ رصبيده مبا يعبادل إمن صافى أرباح السنة المالية لتغذية  %10يتم احتجاز للنظام األساسي للبنك وفقا * 

 من رأس المال.
 

 أستثمارات مالية  -إحتياطى القيمة العادلة  3أ/  -31
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

  310,216,186    479,523,012  / السنة الفترة الرصيد في أول

 184,022,439  (220,293,580)  أرباح التغير في القيمة العادلة)خسائر( صافي 

 (14,715,613)  (23,800,946) صافي األرباح المحولة الى قائمة الدخل نتيجة االستبعاد

 479,523,012  235,428,486 الماليةالفترة / السنة الرصيد في نهاية 

 
 إحتياطى خاص 4أ/  -31

 
وال يتم استخدامه إال بموافقة من البنك المركزى  2008ديسمبر  16تم تكوين اإلحتياطى الخاص طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى الصادرة فى 

 المصرى.
 

 رأسمالىإحتياطى  5أ/ -31
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 11,646,255  12,258,723 الفترة / السنةالرصيد في أول 

 612,468  606,307 2019/  2020من أرباح عام  خالل الفترة / السنة محول

 12,258,723  12,865,030 المالية / السنة الرصيد في نهاية الفترة

 
 

 األرباح المحتجزة ب - 31
 

 المحتجزةالحركة على االرباح 
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

  756,301,390   706,192,033 / السنةالفترة الرصيد فى أول 

 625,232,685    507,016,607 الفترة / السنةأرباح 

 (515,292,627)   (476,874,349) تحت حساب زيادة رأس المال )اسهم مجانية( مجنب

 (67,534,204)   (62,523,269) العاملين فى األرباححصة 

 (22,304,540)   (20,641,492) مكافـأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (2,063,999)   (2,063,999) محول إلى إحتياطى مخاطر بنكية عام

 (67,534,204)   (62,462,638) اإلحتياطى القانونىمحول الى 

 (612,468)   (606,307) محول الى اإلحتياطيات االخرى

 --  (6,225,624) صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفي 

 706,192,033  581,810,962 الماليةالفترة / السنة الرصيد في نهاية 
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  النقدية وما في حكمها -32
 

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

 2020 سبتمبر 30  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 6,349,585,582  6,312,288,359 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

 2,719,909,248  3,716,630,310 أرصدة لدى البنوك

 4,463,764,748  19,660,348,708 أذون خزانة

 (7,043,846,302)  (6,895,615,744) أرصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة اإلحتياطى

 (300,304,360)  (2,726,683,800) أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 (4,457,545,173)  (19,568,362,375) أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور

 1,731,563,743  498,605,458 المالية الفترةالنقدية وما في حكمها في اخر 

 
 التزامات عرضية وارتباطات -33

 
 ارتباطات رأسمالية أ - 33

 مصري. جنيه 429,267,275 مبلغ وقدره 2021سبتمبر  30 بلغ إجمالى قيمة االرتباطات المتعلقة بتجهـيزات الفروع وشراء اصول ومعدات ولم يتم تنفيذها حتى
 

 ارتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت ب - 33

 تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن ضمانات وتسهيالت فيما يلي:
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 269,445,000  64,148,000 إعتمادات مستنديه )استيراد وتصدير(

 2,326,265,000  2,441,491,000 خطابات ضمان

 2,595,710,000  2,505,639,000 االجمـــــالى

 
 

 مرتبات ومكافأت اإلدارة العليا -34
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 92,509,167  84,832,887 المرتبات والمزايا قصيرة االجل

 92,509,167  84,832,887 االجمـــــالى

 
جنيبة مصبرى وذلبك  9,425,876 جنيبة مصبرى والمتوسبط الشبهرى 84,832,887 العشرون  أصحاب المكافآت والمرتبات األكبر فبى البنبك مجتمعبين مبلبغبلغ ما يتقاضاة 

 .2021سبتمبر  30المالية المنتهية فى  الفترةعن 
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 عامالت مع أطراف ذوى عالقةم -35
 

رصدة األطراف ذوى العالقبة فبى تم الدخول فى العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل النشاط العادىو ويتضمن ذلك القروض والودائع وتتمثل المعامالت وأ
 :المالية فيما يلىالسنة نهاية 

 
 القروض والتسهيالت ألطراف ذوى عالقة أ - 35

 وشقيقةشركات تابعة  أعضاء اإلدارة العليا 

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 381,000 840,000 10,843,773 20,363,641 المالية السنة / الفترة القروض القائمة فى أول

 1,853,000 -- 10,636,239 4,996,553 المالية السنة / الفترةالقروض الصادرة خالل 

 (1,394,000) (840,000) (1,116,371) (2,877,327)  المالية السنة / الفترةالقروض المحصلة خالل 

 840,000 -- 20,363,641 22,482,867 الماليةالفترة / السنة  في اخرالقروض القائمة 

 
 ودائع من أطراف ذوى عالقة ب - 35

 أعضاء اإلدارة العليا 

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 

 جنية مصري جنية مصري 

 30,024,762 14,335,242 الودائع فى أول الفترة / السنة المالية

 30,789,129 17,053,250 المالية الفترة / السنةالودائع التى تم ربطها خالل 

 (46,478,649) (8,485,162) المالية الفترة / السنةالودائع المستردة خالل 

 14,335,242 22,903,330 المالية الفترة / السنة في اخرالودائع 

 
 :وتتمثل الودائع من أطراف ذوى عالقة فيما يلى

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 

 جنية مصري جنية مصري 

 2,164,904 14,480,894 ودائع تحت الطلب

 4,997,905 5,122,436 ودائع توفير

 6,773,050 3,300,000 شهادات إدخار وايداع

 399,383 -- ودائع ألجل وبإخطار

 14,335,242 22,903,330 الماليةالفترة / السنة الودائع في اخر 

 
 

 صناديق االستثمار   -36
 

 صندوق استثمار البنك المصرى الخليجى

والئحتبه التنفيذيبة و وتقبوم ببإدارة الصبندوق شبركة هيبرمس إلدارة  1992لسبنة  95الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المبال رقبم 
وثيقبة )قيمتهبا خمسبة ماليبين  50.000صبص للبنبك مليون جنيه مصبرى خ 100عدد وثائق استثمار هذا الصندوق مليون وثيقة يبلغ إجمالى قيمتها صناديق االستثمارو وقد بلغ 

 .جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق

  .وثيقة 110760وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ  جنيه مصري كما بلغت240.3564 مبلغ  2021سبتمبر  30وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في 
 

 صندوق ثراء للسيولة النقدية

والئحته التنفيذية و وتقبوم ببإدارة الصبندوق هبى شبركة ببرايم إلدارة  1992لسنة  95األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم الصندوق أحد 
وثيقبة )قيمتهبا  713,359للبنبك مليبون جنيبه مصبرى خصبص  375وثيقبة يبلبغ إجمبالى قيمتهبا  34,944,491صناديق االستثمار و وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق 

 .سبعة ماليين وخمسمائة ألف جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق

 وثيقة. 17020376جنيه مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ  21.8964 مبلغ 2021سبتمبر  30وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في 
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 ضريبة الدخل المؤجلة -37
 االلتزامات الضريبية المؤجلة الضريبية المؤجلةاالصول  

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 11,151,752 8,107,344 -- -- االصول الثابتة

 -- -- 56,034,688 28,183,125 المخصصات )بخالف مخصص خسائر اضمحالل القروض(

 11,151,752 8,107,344 56,034,688 28,183,125 اجمالى الضريبة التى ينشأ عنها أصل )التزام(

 -- -- 44,882,936 20,075,781 صافى الضريبة التى ينشأ عنها اصل
 

 حركة االصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 9,134,875  44,882,936 الرصيد في أول الفترة / السنة المالية

 35,748,061  (24,807,155) خالل الفترة / السنة الماليةاالضافات 

 44,882,936  20,075,781 الرصيد في نهاية الفترة / السنة المالية
 

( ضرائب الدخل ال يتم االعتراف باالصول الضريبية المؤجلة فى حالة عدم توقع وجود منافع مسبتقبلية منهبا 24طبقا لتعليمات البنك المركزى ومعيار المحاسبة المصرى رقم )
سببتمبر  30الماليبة المنتهيبة فبى  الفتبرةالضبريبى خبالل  و/او وجود التزامات ضريبية مؤجلة تنعكس فى نفس توقيت تلك االصول. وبنباءاُ علبى ذلبك لبم يبتم االعتبراف باالصبل

 .2020ديسمبر  31وكذلك السنة المالية المنتهية فى  2021
 

 الموقف الضريبى -38
 

 : وال ضريبة االشخاص االعتباريةا
  :2007حتى عام  2005الفترة من عام 

 .تم الفحص وإنهاء النزاع الضريبى مع المأمورية لصالح البنك عن هذه الفترة
 :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 

 .إلى لجنة الطعن تم الفحص والربط الضريبى وقد تم سداد جزء من االلتزام الضريبى وسيتم إحالة البنود المتنازع عليها
 :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 

 .أى إلتزامات ضريبية تم تقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية وال يترتب عنها
 

 : ثانياً : ضريبة األجور والمرتبات وما في حكمها
 :2004الفترة من بدء النشاط وحتى عام 

 .تم الفحص وسداد الفروق الضريبية عن تلك الفترة
 :2006حتى عام  2005الفترة من عام 

 .تم الفحص فى ضوء أحكام القانون الجديد وأسفر عن عدم وجود أى فروق ضريبية
 :2012وحتى عام  2007الفترة من عام 

 .تم الفحص وسداد المبالغ المستحقة وعدم وجود فروق ضريبية
 :2015وحتى عام  2013الفترة من عام 

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

 .العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانونتم سداد الضرائب المستقطعة من 
 :2017عام 

 تم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانون.
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 أحداث هامة -39
العالمو مما تسبب في تعطيل األنشطة التجارية واالقتصاديةو ممبا ادى ذلبك المستجد" عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى  19-انتشرت جائحة فيروس كورونا "وباء كوفيد

سبواء عبن تبدابير دعبم مختلفبة فبي جميبع أنحباء الي حالة من عدم التأكد في البيئة االقتصادية المحلية والعالمية. وقد أعلنت السلطات المالية والنقدية المحلية والعالمية علبى حبد ال
 .لسلبية المحتملةالعالم لمواجهة اآلثار ا

يبل خطبة اسبتمرارية األعمبال وما ترتب على ذلك من توقف ملموس في العديد من قطاعات االعمبال فبي البيئبة االقتصبادية ويراقبب البنبك الوضبع عبن كثببو فقبد قبام البنبك بتفع
 . حة وتأثيرها وتأثيره على العمليات البنكية واألداء المالي للبنكواإلجراءات األخرى الخاصة بإدارة المخاطر المتعلقة بالتعطل المحتمل لألعمال نتيجة لتلك الجائ

كثبب للوقبوف علبى تبأثير تلبك الجائحبة  هذا ونتيجة لحالة عدم التأكد الناتجة عن ذلك وتحسباً للتباطؤ االقتصادي المتوقبعو يقبوم البنبك بمراقببة محفظتبة مبن األدوات الماليبة عبن 
لومبات تلفة للوقوف على الزيادة الهامة في المخاطر االئتمانية والخاصة بالقطاعات االكثر تأثراً باألزمة وفقا ألفضل التقديرات في ضبوء المععلى العوامل الكمية والنوعية المخ

 .المتاحة عن االحداث السابقة واالوضاع الحاليةو وبناء على االفتراضات المتعلقة باألداء االقتصادي المتوقع

العبام لنظر والدراسة في تكوين المخصصبات الالزمبة المتوقعبة للحبد مبن تبأثير تلبك الجائحبة علبى محفظبة األدوات الماليبة و القبروض والسبلفيات خبالل وقد بدأت ادارة البنك با
 .الحالي

سببتمبر صبول الماليبة وغيبر الماليبة للبنبك فبي نهايبة وبناًء على ذلك بدأ البنك بدراسة اآلثار المحتملة المتوقعبة للتقلببات االقتصبادية الحاليبة فبي تحديبد المببالغ المفصبح عنهبا لأل 
اسبة لتقلببات السبوق مبع و وهي تمثل أفضل تقييم لبإلدارة بنباًء علبى المعلومبات التبي يمكبن مالحظتهبا. ومبع ذلبكو تظبل األسبواق متقلببة وتظبل المببالغ المفصبح عنهبا حس2020

لجميبع المقترضبين فبي فئبات معينبة مبن  2020مبارس  16سبداد المعلنبة مبن البنبك المركبزي المصبري فبي إمكانية تكوين مخصصات كخطوة احترازية مع نهاية فترة تأجيل ال
 األدوات المالية حتى وضوح األداء الفعلي للمحفظة.

 
 أرقام المقارنة -40

 

 الحالية. المالية الفترةعرض المستخدم فى تم اعادة تبويب أرقام المقارنة لتتوافق مع التغيرات فى ال


