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 قائمة التدفقات النقدية المستقلة
   1326 يونيه 03المالية المنتهية فى  الفترةعن 

 
 
.يض - ة من )ا  من القوائم المالية وتقرأ معها.يتجزأ ال جزء  (15)( الي 3احات المرفق

01/3/5103 30/6/6132   
 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  جنيه مصري جنيه مصري

3030, , 30510 0,  ئبقبل الضرارباح صافي األ  6,312,132
.رباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل     تعديالت لتسوية صافى ا

50, هالك واستهالك  2,261,323 030051  إ
 أضمحالل االصول   عبء  ,32,623,31 1300010001

 عبء المخصصات االخرى  23,613,363 (3501010010)
3,  الت األجنبية                                                                                                              فروق إعادة تقييم المخصصات االخرى بالعم  333,331 30101

 ارباح بيع اصول ثابتة   - (300500)
(101110031) (, ,113,,  توزيعات أرباح  (23

 المتاجرةفروق تقييم استثمارات مالية بغرض   - 3010013
(100, , 00033) (1, ,3, 1,3,  التكلفة المستهلكة  (0
 أرباح بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع  11,162,331 (101110030)
 أرباح االستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة  (61,336,016) -

3, 00, 03003, 0,  نشطة التشغيلأرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول وااللتزامات المستخدمة من أ  2,311,331
 واإللتزامات صافى التغير فى األصول   
 ارصدة ودائع لدى البنوك  (232,663,602) (11303150313)
(3035501000100) (, ,216,1,   أذون خزانة   (2,333

101550111 2,2,  اصول مالية بغرض المتاجرةالتغير   6,103
 أصول أخرى  220,162,302 (3101010010)
(1013303130500) (, ,032,13,  قروض وتسهيالت و مرابحات للعمالء   (322,

30151033300, 1 (11,36,  ارصده مستحقة للبنوك  (623,
1011301000001 23,613,6,  ودائع العمالء  1,213

 المستخدم من المخصصات االخرى   - (,30313010)
35, 01000301 032,631,,  التزامات أخرى  ,6

301150, 1003,  أنشطة التشغيل من الناتجةصافى التدفقات النقدية  (3) 1,111,066,322 0
 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار   

(500, , 00003) (1, ,,  مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع  (33,233
 متحصالت من بيع اصول ثابتة   1,233 300500

(1050, 0031) (2,23,  غير ملموسة مدفوعات لشراء أصول  (632,
11100110135 10, ,, 1,  متحصالت من بيع استثمارات مالية بخالف اصول مالية بغرض المتاجرة  633,

(3000, 00000033) (1,166,362,6,  مشتريات أستثمارات مالية بخالف اصول مالية بغرض المتاجرة  (1
101110031 , ,113,,  توزيعات أرباح محصلة  23

(01305310315) (2,623,,  )المستخدمة فى ( أنشطة االستثمار  صافى التدفقات النقدية (1) (,36,31
 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل   

(0500000) , 3,112,,  قروض طويلة األجلالتغير فى ال  36
(1300530,  توزيعات االرباح المدفوعة  (06,021,166) (05

 زيادة راس المال  121,223,303 --
1100030, 05 132,6,  أنشطة التمويل ( صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى (1) 2,213

50303300110 2,, ها خالل  (3+1+1) 30,331,626  الفترةصافى التغير فى النقدية وما فى حكم
11101500050 3,12, ,, 13,2, ها فى   3   الفترةاول رصيد النقدية وما فى حكم
, ها فى آخررصيد النقدي  6,662,311,203 3000300103  الفترةة وما فى حكم

ها فيما يلى     ( 02)إيضاح  وتتمثل النقدية وما فى حكم
 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى  332,211,100 3010300010351

10003,  أرصدة لدى البنوك  1,322,110,602 00303
1030,  أذون خزانة  6,313,222,333 00010150

(3010501500, 51) (620,013,2,  ارصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة االحتياطى  (3
 أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر  (132,322,623) -

(3005000150, 50) (6,23, ,,  أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور  (62,333
,  الفترةالنقدية وما في حكمها في أخر   6,662,311,203 3000300103



 المصري الخليجي )شركة مساهمة مصرية(البنك 

- 4 - 
 

  المستقلة قائمة التغير فى حقوق الملكية
 1326 يونيه 03المالية المنتهية فى  الفترة عن

  

 
   

 
 
 
 
 
ة من ) - .يضاحات المرفق   من القوائم المالية وتقرأ معها.يتجزأ ( جزء ال 15( الي )3ا

.جمالي  محتجز تحت حساب اإلحتياطيات رباح المحتجزةاأل الفترةرباح أ ا
  إيضاح المدفوع س المالأر زيادة راس المال

  رقم جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصرى جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري
2,303,1323322 -- 131,103,003 132,132,,  3/3/1035الرصيد فى   2,211,131,133 -- ,3

همين ,132توزيعات ارباح عام   -- 231,226,310 -- (231,226,310) -- --  حصة المسا
 حصة العاملين  ,132توزيعات ارباح عام   -- -- -- (23,632,233) -- (23,632,233)
 مكافأة اعضاء  مجلس االدارة   -- -- -- (6,233,333) -- (6,233,333)

 المحول الى احتياطى قانونى   -- -- ,13,632,31 (,13,632,31) -- --
(3,, 11,00,) -- -- (3,, ة العادلة لألستث  -- -- (,11,00  مارات المالية المتاحة للبيعصافى التغير فى القيم

213,313,, 22 213,313,,  المالية الفترةصافى أرباح   -- -- -- -- 22
3031105110130 31005150133 , 031005, 0 11150115011 35003,  10/3/1035الرصيد فى   3031100500105 30011

2,123,330,023 112,211,666 2,2, 3,326 2, 3,636,223 -- 2,113,3,  2/2/1326لرصيد فى ا  0,022
 المحول الى االرباح المحتجزة  -- -- -- 112,211,666 (112,211,666) --

 ( نقدى محتجز تحت حساب زيادة رأس المال ) إكتتاب  -- 121,223,303 -- -- -- 121,223,303
 حصة العاملين 1323رباح عام أتوزيعات   -- -- -- (11,221,166) -- (11,221,166)
 دارةعضاء  مجلس اإلأمكافأة   -- -- -- (2,333,333) -- (2,333,333)

 قانونىالحتياطى اإلالمحول الى   -- -- 11,221,161 (11,221,161) -- --
 خرىحتياطيات األلى اإلإالمحول   -- -- 1,311,313 (1,311,313) -- --

(20,1,2 ,131) -- -- (20,1,2  العادلة لألستثمارات المالية المتاحة للبيعصافى التغير فى القيمة  (03) -- -- (131,
 المحول إلى إحتياطى المخاطر البنكية من األرباح المحتجزة  -- -- 220,233 (220,233) -- --

1, 3,612,361 1,  المالية الفترةصافى أرباح  (03) -- -- -- -- 3,612,361
1,210,663,320 1, 3,612,361 123,,1 1,333 36,,12 ,333 121,223,303 2,113,3,  03/6/1326الرصيد فى   0,022
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  معلومات عامة -2
 

طبق ألحكام قانون االستثمار  30,3أكتوبر  31فى  103تأسس البنك شركة مساهمة مصرية بموجب القرار الوزارى رقم  
,30( لسنة 110و تعديالتة  و الذي حل محله قانون االستثمار رقم ) 3001( لسنة 11قم )ر ( ,و الذي الغي بالقانون رقم ) 0

هورية مصر العربية والبنك مدرج في  3000لسنة  و الخاص بأصدار ضمانات و حوافز االستثمار  والئحتة التنفيذية في جم
 البورصة المصرية.

 
هورية مصر العربية من خالل يقدم البنك المصرى الخ ليجى  خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في جم

 .موظفاً في تاريخ المركز المالى 3111مركزة الرئيسى بمحافظة الجيزة وعدد تسعة عشر فرعاً ويوظف 
 

   السياسات المحاسبية ملخص -1
 

هذه  هم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد  هذه السياسات بثبات لكل  .القوائم الماليةفيما يلي أ وقد تم إتباع 
 السنوات المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك :

 
 أسس إعداد القوائم المالية  أ - 1

وتعديالتها ووفقًا لتعليمات البنك  1003القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل عام  هذه يتم إعداد
المتفقة مع المعايير المشار إليها ، وعلى أساس  ,100ديسمبر  33ركزي المصري المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ الم

مات المالية المبوبة التزاألصول و األمات  المالية بغرض المتاجرة ، و امعدلة بإعادة تقييم األصول و األلتزالتكلفة التاريخية 
ة العادلة من خالقعند نشأتها بال  و جميع عقود المشتقات المالية.ستثمارات المالية المتاحة للبيع األرباح و الخسائر و األل يم

 

 الشقيقة التابعة و الشركات  ب - 1
 الشركات التابعة  2ب/ - 1

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

أو تحويلهكا فكي  ممارسكتهاككن مويؤخذ في االعتبكار وجكود وتكأثير حقكوق التصكويت المسكتقبلية التكي م .نصف حقوق التصويت
 .لسيطرة على الشركةالوقت الحالي عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة على ا

 الشركات الشقيقة 1ب/ - 1
هككي المنشككآت التككي يمتلككك البنككك بطريككق مباشككر أو غيككر مباشككر نفككوذًا مككؤثرًا عليهككا ولكككن ال يصككل الككى حككد  الشككركات الشككقيقة 

 .من حقوق التصويت %50الى  %10السيطرة ، وعادة يكون للبنك حصة ملكية من 
قيقة فككي القككوائم الماليككة المسككتقلة للبنككك بطريقككة التكلفككة وفقككاً لهككذه الطريقككة ، تثبككت يككتم المحاسككبة عككن الشككركات التابعككة والشكك

االستثمارات بتكلفة االقتناء متضمنة أية شهرة ويخصم منهكا أيكة خسكائر اضكمحالل فكي القيمكة ، وتثبكت توزيعكات األربكاح فكي 
ها ة الدخل عند اعتماد توزيع هذه األرباح وثبوت حق البنك في تحصيل  .قائم

 
 ير القطاعيةالتقار  ج - 1

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

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

   ترجمة العمالت األجنبية  د - 1

 عملة التعامل والعرض 2د/ - 1

ري و هو عملة التعامل  و العرض للبنك.  تم عرض القوائم المالية بالجنية المص

 بالعمالت األجنبية الرصدة وا المعامالت  1د/ - 1
المالية علكى أسكاس أسكعار الصكرف  الفترةتمسك حسابات البنك بالجنيه المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل  -

السارية فى تاريخ تنفيذ المعاملة ويتم إعادة تقيكيم أرصكدة األصكول واإللتزامكات ذات الطبيعكة النقديكة بكالعمالت األخكرى فكى 
هاية  ة الدخل باألرباح والخسائر  ةالفترن المالية على أساس أسعار الصرف السارية فى ذلك التاريخ ، ويتم اإلعتراف فى قائم

 -:الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية
 
األربكاح والخسكائر الل  اجرة أو مكن خكصافى دخل المتاجرة من خالل األرباح والخسائر لألصول / اإللتزامات بغرض المت -

 .بحسب النوع
  

 .إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود -
 
إسكتثمارات متاحكة  المصكنفة طبيعكة النقديكة بكالعمالت األجنبيكة يتم تحليل التغيرات فى القيمكة العادلكة لكألدوات الماليكة ذات ال -

جككت عككن التغيككرات فككى التكلفككة المسككتهلكة ألداة وفككروق نتجككت عككن تغييككر أسككعار للبيككع )أدوات ديككن( مككا بككين فككروق تقيككيم نت
الصرف السارية وفكروق نتجكت عكن تغييكر القيمكة العادلكة لكألداة ، ويكتم اإلعتكراف فكى قائمكة الكدخل بفكروق التقيكيم المتعلقكة 

ة وبالفروق ا لمتعلقة بتغيير أسعار الصرف فكى بنكد بالتغييرات فى التكلفة المستهلكة ضمن عائد القروض واإليرادات المشابه
ة العادلكة )إحتيكاطى القيمكة  إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى، ويتم اإلعتراف ضمن حقوق الملكية بفروق التغيير فى القيم

 العادلة / إستثمارات مالية متاحة للبيع(. 
 
القيمكة العادلكة مثكل  الخسكائر الناتجكة عكن تغيكرالنقديكة األربكاح وغيكر  تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنكود ذات الطبيعكة  -

أدوات حقوق الملكيكة المحكتفظ بهكا بالقيمكة العادلكة مكن خكالل األربكاح والخسكائر ويكتم اإلعتكراف بفكروق التقيكيم الناتجكة عكن 
ة العادلة فى حقوق الملكية  .أدوات حقوق الملكية المصنفة إستثمارات مالية متاحة للبيع ضمن إحتياطى القيم

 
 األصول المالية اه - 1

ة العادلة من خالل األرباح والخسائر،  يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية: أصول مالية مبوبة بالقيم
وقروض ومديونيات، واستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، واستثمارات مالية متاحة للبيع ، وتقوم اإلدارة 

 .ف استثماراتها عند االعتراف األوليبتحديد تصني
 عادلة من خالل األرباح والخسائراألصول المالية المبوبة بالقيمة ال  2/اه - 1

هذه المجموعة أصول مالية بغرض المتاجرة من خالل األرباح والخسائر   .تشمل 
ها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمل قيمتها  - ها فى األجل يتم تبويب األداة المالية على أن بصفة أساسية بغرض بيع

هناك دليل على معامالت فعلية حديثة  القصير أو إذا كانت تمثل جزءًا من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معًا وكان 
 .تشير إلى الحصول على أرباح فى األجل القصير

ة العادلة منجموعة األدوات الماليفي جميع األحوال ال يقوم البنك بإعادة تبويب أى أداة مالية نقاًل إلى م -  ة المقيمة بالقيم
 .خالل األرباح أو الخسائر أو إلى مجموعة األصول المالية بغرض المتاجرة
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 القروض والمديونيات  1/اه - 1

 ي سوق نشطة فيما عدا :تمثل أصواًل مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة ف
األصول بغرض المتاجرة، ، يتم تبويبها في هذه الحالة ضمن األصول التي ينوى البنك بيعها فورًا أو في مدى زمني قصير -

ة العادلة من خالل األرباح والخسائر.  أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيم
 راف األولى بها.األصول التي بوبها البنك على أنها متاحة للبيع عند االعت -
األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره األصلي فيها ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة  -

 . االئتمانية
 
 االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   0/اه - 1

أصواًل مالية غير مشتقة ذات مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
ها ، ويتم إعادة تبويب كل  وتاريخ إستحقاق محدد ولدى إدارة البنك النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاق

هام من األصول المالية المحتفظ بها حتى ت ها متاحة للبيع إذا باع البنك مبلغ  اريخ االستحقاق بإستثناء حاالت المجموعة على أن
 .الضرورة

 
 االستثمارات المالية المتاحة للبيع   ,/اه - 1

هناك النية لالحتفاظ بها لمدة غير محددة وقد يتم بيعها  تمثل اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع أصواًل مالية غير مشتقة تكون 
 .ائد أو الصرف أو األسهماستجابة للحاجة إلى السيولة أو التغيرات فى أسعار الع

 
 ما يلى بالنسبة لألصول المالية  ويتبع

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

ة العادلة من خالل األ رباح والخسائر واالستثمارات المالية المحتفظ بشراء أو بيع األصل وذلك بالنسبة لألصول المبوبة بالقيم
  .بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المالية المتاحة للبيع

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

مرتبطة بالملكية إلى طرف أخر ويتم استبعاد اإللتزامات عندما تنتهى إما عندما يحول البنك معظم المخاطر والمنافع ال
اء مدتها التعاقدية ها أو إلغائها أو انته  .بالتخلص من

 
ة العادلة لكل من اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع  ة العادلةيتم القياس الحقًا بالقيم من خالل  واألصول المالية المبوبة بالقيم

  .ائر وبالتكلفة المستهلكة لإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقاألرباح والخس
 

ة الدخل باألرباح والخسائر ة العادلة  يتم اإلعتراف فى قائم ة العادلة لألصول المالية المبوبة بالقيم الناتجة عن التغيرات فى القيم
تم اإلعتراف مباشرة فى حقوق الملكية باألرباح والخسائر التى تحدث فيها بينما ي الفترةمن خالل األرباح والخسائر وذلك فى 

ة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو إضمحالل قيمته  الناتجة عن التغيرات فى القيم
ة التى سبق اإلعتراف بها  ة الدخل باألرباح والخسائر المتراكم دها يتم اإلعتراف فى قائم   .ضمن حقوق الملكيةعن

 
ة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسائر العمالت األجنبية الخاصة باألصول  يتم اإلعتراف فى قائم

ة الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق  ذات الطبيعة النقدية المبوبة متاحة للبيع ، وكذلك يتم اإلعتراف فى قائم
هاالملكي   .ة المبوبة متاحة للبيع عندما ينشأ الحق للبنك فى تحصيل
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ة العادلة لإلستثمارات المعلن عن أسعارها فى أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الج  Bid Price ةـــاريــيتم تحديد القيم

ة العادلة بإستخدام أحد إذا لم تكن هناك سوق نشطة لألصل المالى أو لم تتو افر أسعار الطلب الجارية ، فيحدد البنك القيم
استخدام معامالت محايدة حديثة أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة ، أو نماذج تسعير الخيارات  أساليب التقييم ويتضمن ذلك

ة العادلة ألدوات حقوق أو طرق التقييم األخرى شائعة االستخدام من قبل المتعاملين بالسوق وإذا لم يتم كن البنك من تقدير القيم
 .الملكية المبوبة متاحة للبيع ، يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أى إضمحالل فى القيمة

 
يقوم البنك بإعادة تبويب األصل المالى المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع الذى يسرى عليه تعريف 

( نقاًل عن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع إلى مجموعة األصول المالية و القروضأسندات ال)  المديونيات –قروض ال
وذلك عندما تتوافر لدى البنك النية والقدرة على اإلحتفاظ بهذه األصول المالية خالل  –المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

ة العادلة فى تاريخ إعادة التبويب ، ويتم معالجة أية المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق وتتم إعا دة التبويب بالقيم
 أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التى تم اإلعتراف بها سابقاً ضمن حقوق الملكية وذلك على النحو التالى : 

 
والخسكائر علكى مكدار العمكر المتبقكى  فى حالة األصل المالى المعاد تبويبه الذى له تاريخ إستحقاق ثابت يتم استهالك األرباح -

لإلستثمار المحتفظ به حتكى تكاريخ االسكتحقاق بطريقكة العائكد الفعلكى ويكتم اسكتهالك أى فكرق بكين القيمكة علكى أسكاس التكلفكة 
 المستهلكة والقيمة على أساس تاريخ االستحقاق على مدار العمر المتبقى لألصل المالى بإستخدام طريقة العائد الفعلى ، وفكى

حالة إضمحالل قيمكة األصكل المكالى الحقكاً يكتم اإلعتكراف بأيكة أربكاح أو خسكائر سكبق اإلعتكراف بهكا مباشكرة ضكمن حقكوق 
 .الملكية فى األرباح والخسائر

 
حقوق الملكية حتى بيع األصكل أو  ى حالة األصل المالى الذى ليس له تاريخ إستحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر ضمنف -

ة األصل المالى الحقكاً يكتم اإلعتكراف .، عندئذ يتم اإلعتراف بها فى األرباح والخسائر التصرف فيه وفى حالة إضمحالل قيم
 بأية أرباح أو خسائر سبق اإلعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى األرباح والخسائر.

 
ة   الدفترية لألصل المالي )أو مجموعة األصول  إذا قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات فيتم تسوية القيم

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

 .والخسائر
 

هو مشار إليه وقام البنك في تاريخ الحق بزيادة تقديراته   في جميع األحوال إذا قام البنك بإعادة تبويب أصل مالي طبقًا لما 
أثير هذه الزيادة للمتحصالت النقدية المستقبلية نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من هذه المتحصالت النقدية ، يتم االعتراف بت

كتسوية لسعر العائد الفعلي وذلك من تاريخ التغير في التقدير وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل في تاريخ التغير في 
 .التقدير 

 
 المقاصة بين األدوات المالية   و - 1 

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

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

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

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

دها أو تحصيل ة  ها خالل العمر المتوقع لألداة المالية، أو فترة زمنية أقلسدا إذا كان ذلك مناسبًا وذلك للوصول بدقة إلى القيم
الدفترية ألصل أو التزام مالي. وعند حساب معدل العائد الفعلي ، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية باألخذ في االعتبار جميع 

رات السداد المبكر( ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية، وتتضمن طريقة شروط عقد األداة المالية )مثل خيا
الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءًا من معدل العائد الفعلي ، كما تتضمن تكلفة 

ة أومضمحلة بحسب الحالة ال يتم وعند تصنيف القروض أو المديون.المعاملة أية عالوات أو خصومات ها غير منتظم يات بأن
دها في سجالت هامشية خارج القوائم المالية ، ويتم االعتراف بها ضمن  االعتراف بإيرادات العائد الخاص بها ويتم قي

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

 .والقروض الصغيرة لالنشطة االقتصادية
 
بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يُتبع األساس النقدى أيضاً حيث يُعلى العائد المحسوب الحقاً وفقاً لشروط عقد الجدولة  -

نى انتظام لمدة سنة وفى حالة استمرار العميل فى االنتظام يتم من أقساط الجدولة وبحد أد %15على القرض لحين سداد 
همش قبل  ة( دون العائد الُم إدراج العائد المحسوب على رصيد القرض القائم باإليرادات )العائد على رصيد الجدولة المنتظم

 .جدولةقبل ال المركز المالىالجدولة الذى ال ُيدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل رصيد القرض فى 
 
 األتعاب والعموالتإيرادات   ح - 1
يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة ويتم إيقاف االعتراف  -

دها في سجالت  ة أو المضمحلة ، حيث يتم قي بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير المنتظم
ية خارج القوائم المالية ، ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقاً لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائد هامش

ها تعدياًل لمعدل العائد  بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزءًا مكماًل للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة عامة يتم معالجتها باعتبار
 .الفعلي

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

ة المالية ، ثم يتم االعتراف اعتبارأن أتعاب االرتباط التي يحصل عليها البنك تعتبر تعويضاً عن التدخل المستمر القتناء األدا
نتهاء فترة االرتباط دون إصدار البنك للقرض يتم االعتراف بتعديل معدل العائد الفعلي على القرض ، وفي حالة ا  بها

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

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

 
ة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على مو عاملة لصالح يتم االعتراف في قائم

وذلك عند استكمال المعاملة المعنية   –مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت  –طرف أخر 
ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء 

ها على فترات طويلة من الزمن على مدار ويتم االعتراف بأت .الخدمة عاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديم
 .يتم أداء الخدمة فيها التى الفترة
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 إيرادات توزيعات األرباح  ط - 1
ة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق ف   هايتم االعتراف فى قائم  .ى تحصيل

 
 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء  ى - 1 

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

ويتم االعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء على أنه  .انة وأوراق حكومية أخرى بالميزانيةأذون الخز
 .عائد يستحق على مدار مدة االتفاقية باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي

 
 إضمحالل األصول المالية  ك - 1
 كةالمستهلاألصول المالية المثبتة بالتكلفة   2/ك - 1

ك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد األصول الماليكة أو مجموعكة مكن يقوم البن
عندما يككون ،  مجموعة من األصول المالية مضمحلة ويتم تحمل خسائر االضمحاللالعد األصل المالي أو ويُ  .األصول المالية

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

 المالية التي يمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها.
ها البنك لتحديد وجو  أياً مما يلى : د دليل موضوعي على خسائر االضمحالل وتتضمن المؤشرات التي يستخدم

 أو المدين. تواجه المقترض مالية كبيره صعوبات 

 اتفاقية القرض مثل عدم السداد. شروط مخالفة 

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

 تدهور الوضع التنافسي للمقترض. 

 أو تنكازالت قكد ال يوافكق البنكك   زاتاب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتياقيام البنك ألسب
ها في الظروف العادية.  على منح

 ة الضمان  .اضمحالل قيم

  االئتمانية الحالةتدهور. 
 

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

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

  ثالثة إلى أثنى عشر شهرًا.
أهميـي على االضمحـر ما إذا كان هناك دليل موضوعـما يقوم البنك أوال بتقديـك ة ـالل لكل أصل مالي على حده إذا كان ذو 

أهمية منفردة، وفى هذا المـي أو فردى لألصول المالية التي لـمالـيتم التقدير على مستوى إجو  منفردًا ، ى ـجال ُيراعـيس لها 
 ما يلي :

هاماً بذاتـالل أصل مالي تم دراستـد دليل موضوعي على اضمحـك أنه ال يوجـإذا حدد البن -  ه أم ال،ـه منفردًا ، سواء كان 
دها يت هذا األصـم إضافـعن ها معاً لتقدير اني مشـطر ائتمـصائص خـا خـل مع األصول المالية التي لهة  ة ثم يتم تقييمـ ابهـ

 .االضمحالل وفقاً لمعدالت اإلخفاق التاريخية
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ها يتم دراسته منفردًا ل - تقدير االضمحالل ، وإذا إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي ، عند
نتج عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل ، ال يتم ضم األصل الى المجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل لها على 

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

ة الحالية للتدفقات النقدية المسكتقبلية ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل با ة الدفترية لألصل وبين القيم لفرق بين القيم
علي ـد الفكـدل العائـخدام معـد ، مخصومة باستـملها بعـم تحـم يتـي لـان المستقبلية التـالمتوقعة ، وال يدخل في ذلك خسائر االئتم

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

دهــل معدل عائد متغيـاق يحمـظ به حتى تاريخ االستحقـار المحتفـوإذا كان القرض أو االستثم صم ـر الخـكون سعـا يـر ، عن
يد وجود دليل موضوعي على اضمحالل د عند تحدـلي وفقًا للعقـلعائد الفعالل هو معدل اـستخدم لقياس أية خسائر اضمحـلما

ة العادلة لألداة باستخدام أسعار  .األصل ولألغراض العملية ، قد يقوم البنك بقياس خسائر اضمحالل القيمة على أساس القيم
ة الحاليـى إضافـية المضمونة ، يراعـسوق معلنة ، وبالنسبة لألصول المال  ات النقدية المستقبلية المتوقعة منـللتدفق ةـة القيم

 .األصل المالي ، وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمان بعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك
ة من ناحية خصائص  وألغراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمالي ، يتم تجميع األصول المالية في مجموعات متشابه

ع ـي يجريها البنك أخذًا في االعتبار نوع األصل والصناعة والموقـنيف التـة التصـاس عمليـلى أسـاني ، أي عـتمر االئـالخط
وترتبط تلك الخصائص بتقدير التدفقات النقدية  .الجغرافي ونوع الضمان وموقف المتأخرات والعوامل األخرى ذات الصلة

هاـوعـة للمجمـلـيالمستقب ًا للشروط التعاقدية ـة وفقـن على دفع المبالغ المستحقـمؤشرًا لقدرة المديني ات من تلك األصول لكون
 .لألصول محل الدراسة

ة ـات النقديـاق التاريخية ، يتم تقدير التدفقـوعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول المالية على أساس معدالت اإلخف
دار الخسائر التاريخية لألصول ذات ـتعاقدية لألصول في البنك ومقـية الدـلى أساس التدفقات النقـة عـجموعـة للمـلـيالمستقب

ة لألصول التي يحوزها البنك ويتم تعديل مقدار الخسائر التاري  اس البياناتـلى أسـة عـخيـخصائص خطر االئتمان المشابه
ها تحديد م تي تمـال الفترةالمعلنة الحالية بحيث تعكس أثر األحوال الحالية التي لم تتوافر في  ية ـدار الخسائر التاريخــقخالل

 .وكذلك إللغاء آثار األحوال التي كانت موجودة في الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حالياً 
ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة من األصول المالية مع التغيرات في البيانات 

ة من فالموثوق بها ذات ال عار العقارات ، وموقف ـدالت البطالة ، وأسـي معـرات فـرى ، مثال لذلك التغيـرة الى أخـتعالق
ارهـاالت الخسـالتسديدات وأية عوامل أخرى تشير الى التغيرات في احتم  ا ، ويقوم البنك بإجراءـارة في المجموعة ومقد

 .دفقات المستقبليةراجعة دورية للطريقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التم
 
 اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع   1/ك - 1

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

ة العادلة لألداة ألقل من قيمتها قوق الملكية المبوبة متاحة للبيعأدوات ح ،يؤخذ في االعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد في القيم
ن هناك اضمحالل في األصل  .الدفترية ، وذلك عند تقدير ما إذا كا

ة الدفترية ويعد اإلنخفاضمن تكلفة ا %30كبيرا إذا بلغ  ويعد االنخفاض ممتدًا إذا استمر لفترة تزيد عن تسعة أشهر ،  لقيم
وإذا توافرت األدلة المشار إليها يتم ترحيل الخسارة المتراكمة من حقوق الملكية ويعترف بها في قائمة الدخل، وال يتم رد 

ة الدخل فيما يتعلق بأدوات حقوق الملك ة الذي يعترف به بقائم ة العادلة الحقاً أما إاضمحالل القيم ذا ية إذا حدث ارتفاع في القيم
ة العادلة ألدوات  الدين المبوبة متاحة للبيع ، وكان من الممكن ربط ذلك االرتفاع بموضوعية بحدث وقع بعد ارتفعت القيم

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

دها ويتم االعتراف   ة الدخل عند تكب يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة الحاسب اآللى كمصروف فى قائم
ها منافع كأصل غير ملموس بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سيطرة البنك ومن الم توقع أن يتولد عن

اقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر من سنة ،وتتضمن المصروفات المباشرة تكلفة العاملين فى فريق تطوير البرامج باإلضافة إلى 
ة ذات العالقةنصيب مناسب من المصروفات   .العام

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

 األصلية لها ، وتضاف إلى تكلفة البرامج األصلية.
 

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

 
 أخرى أصول م  - 1

 البيع بها بغرض المحتفظ غير المتداولة األصول
 
بشكل  تم تبويب االصول الغير متداولة كاصول محتفظ بها بغرض البيع ،اذا كان من المتوقع ان يتم استرداد قيمتها الدفتريةي

ها ، و يشمل ذلك االصول المقتناة مقابل تسوية اساسى من صفقة بيع وليس من االستمرار ف قروض و اصول ثابتة  ى استخدام
ها البنكالتى يوقف  ها و الشركات التابعة و الشقيقة التى يقتنيها البنك بغرض بيع ها بغرض بيع  . استخدام

 
بدون اى شروط اال شروط  ون االصل )او المجوعه الجارى التخلص منها ( متاحًا للبيع الفورى بحالته التى يكون عليهايك

 .البيع التقليدية و المعتادة لتلك االصول  
 

        يقاس االصل الغير متداول ) او المجموعة الجارى التخلص منها ( و المبوبة اصول محتفظ بها لغرض البيع على اساس 
ة  ة العادلة مخصوما منها تكاليف البيع ا  الدفتريةالقيم  يهم اقل .فى تاريخ التصنيف او القيم

 
ة الدفترية لالصل للمبلغ التى كان سيتم قياس االصل به لو لم يكن مبوبا كاصل  واذا غير البنك خطة البيع ، يتم تعديل القيم

ة . و بالنسبة لالصول المقتناة  مقابل تسوية قروض فاذا لم محتفظ به بغرض البيع مع االخذ فى االعتبار اى اضمحالل للقيم
ة االصل سنويا.%30ها خالل المدة المقررة قانونا ، يتم تكون احتياطى مخاطر البنكية العام بواقع يتمكن البنك من بيع  من قيم

 
ة االصول غير المتداوله المحتفظ بها بغرض البيع و ربح و خسارة البيع فى بند ايرادات  ويتم االعتراف بالتغيرات فى قيم

  )مصروفات ( تشغيل اخرى .    
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 األصول الثابتة  ن - 1
 

بصفة أساسية فى مقار المركز الرئيسى والفروع والمكاتب. وتظهر جميع األصول الثابتة بالتكلفة  األراضى والمبانى تتمثل
هالك وخسائر االضمحالل. وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة بإقتناء  بنود األصول التاريخية ناقصًا اإل

  الثابتة.
 

ها أصاًل مستقاًل، حسبما يكون مالئماً، وذلك  ة الدفترية لألصل القائم أو باعتبار ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيم
هذه التكلفة بدرجة  عندما يكون محتماًل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل إلى البنك وكان من الممكن تحديد 

ها ضمن مصروفات التشغيل األخرى.ال يتم  السنهبها. ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح فى  موثوق التى يتم تحميل
إهالك األراضى، ويتم حساب اإلهالك لألصول الثابتة األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة بحيث تصل إلى 

ة التخريدية على مدار األعمار اإلنتاجية  ، كالتالى:القيم
 
 سنة  10 المبانى واإلنشاءات -
 سنة 10 الخزائن الحديدية            -
 سنوات 30 أثاث مكتبى              -
 سنوات   , آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكييف       -
 سنوات   5 أجهزة الحاسب اآللى / نظم آلية متكاملة      -
 سنوات   5 تجهيزات وتركيبات -
 سنوات   1 ائل نقلوس -
 سنوات   1 برامج الحاسب اآللى -

 
ة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة في تاريخ كل ميزانية، وتعدل كلما كان ذلك ضرورياً.  ويتم  ويتم مراجعة القيم

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

ة االستردادية.  الدفترية عن القيم
 
ة االستخدامية لألصل أيه  ة البيعية لألصل أو القيم ة االستردادية صافى القيم ما أعلى ، ويتم تحديد أرباح وخسائر وتمثل القيم

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

 
 اضمحالل األصول غير المالية  س - 1
 

ها عم ر انتاجى محدد ويتم اختبار اضمحاللها سنويا ويكتم دراسكة اضكمحالل األصكول التكى ال يتم استهالك األصول التى ليس ل
ة الدفترية قد ال  ن هناك أحداث أو تغيرات فى الظروف تشير إلى أن القيم  لالسترداد.تكون قابلة يتم استهالكها كلما كا

 
ة اآلصل بالمبلغ الضويتم اإلعتراف بخسارة اإل ة اآلستردادية ال هب يزيدى ذمحالل وتخفيض قيم ة الدفترية لآلصل عن القيم قيم

ة البيعة لألصل أو القيمة  ة االستردادية صافى القيم يتم تقدير األضمحالل  لألصل أيهما أعلى ولغرض  االستخداميةوتمثل القيم
ا إذا كان إلحاق األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة ويتم مراجعة األصول غير المالية التى وجد فيها اضمحالل لبحث م

ة الدخل وذلك فى تاريخ إعداد كل قوائم مالية.  هناك رد لالضمحالل إلى قائم
 
مها  ع - 1  النقدية وما فى حك

 

ة التدفقات النقدية  عرضألغراض  ها األرصدة  تتضمنقائم ها ثالث أشهر  من  النقدية وما فى حكم التى ال تتجاوز استحقاق
واألرصدة لدى البنوك األلزامى رصدة لدى البنك المركزى خارج اطار نسب األحتياطى وتتضمن النقدية واأل تاريخ االقتناء ، 

 وأذون الخزانة أوراق حكومية أخرى.
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 المخصصات األخرى  ف - 1

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

ة هذا االلتزام  .لالعتماد عليه لقيم
 

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

 .بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة
 .شغيل أخرىويتم رد المخصصات التي انتفى الغرض منها كلياً أو جزئياً ضمن بند إيرادات )مصروفات( ت

دها أجل بعد سنة من تاريخ الميزانية  ة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدا ويتم قياس القيم
ة الزمنية للنقود ،  –دون تأثره بمعدل الضرائب الساري  –باستخدام معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام  الذي يعكس القيم

ة الحاليةوإذا كان األجل أق هرياً فتحسب بالقيم ها جو ة المقدرة لاللتزام ما لم يكن أثر  .ل من سنة تحسب القيم
 
 مزايا العاملين  ص - 1
 مينات اإلجتماعيةأالت  2/ص - 1

يلتزم البنك بسداد اشتراكات الى الهيئة العامة للتأمينات األجتماعية واليتحمل البنك أي إلتزامات إضافية بمجرد سداد تلك 
ة الدخل عناإل  .التي تستحق فيها وتدرج ضمن مزايا العاملين الفترة شتراكات الدورية على قائم
 
 حصة العاملين فى األرباح   1/ص - 1

ها كحصة للعاملين فى األرباح ويعترف بحصة العاملين فى األرباح كجزء  يدفع البنك نسبة من األرباح النقدية المتوقع توزيع
وق الملكية وكإلتزامات عندما تعتمد من الجمعية العامة لمساهمي البنك والتسجل أي إلتزامات من توزيعات األرباح فى حق

 .بحصة العاملين فى األرباح غير موزعة
 
 األخرى الخدمةالتزامات مزايا ما بعد انتهاء   0/ص - 1

هكذه المزايكا مشكروطاً ببقكاء يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين فيما بعد انتهكاء الخدمكة وعكادة مكا يككو ن اسكتحقاق 
ويكتم اسكتحقاق التككاليف المتوقعكة لهكذه المزايكا علكى  .العامل في الخدمة حتى سن التقاعد واستكمال حد أدنكى مكن فتكرة الخدمكة

 .مدار فترة التوظيف باستخدام طريقة محاسبية مماثلة لتلك المستخدمة في نظم المزايا المحددة
 
 ضرائب الدخل  ق - 1

ة الكدخل  السنةكل من ضريبة  الفترة تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة  والضريبة المؤجلة ، ويتم االعتراف بها بقائم
 .باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية

خاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السكارية فكي تكاريخ إعكداد ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح ال
 .الميزانية باإلضافة الى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة

ويكتم االعتكراف بالضكرائب المؤجلككة الناشكئة عكن فككروق زمنيكة مؤقتكة بككين القيمكة الدفتريكة لألصككول وااللتزامكات طبقكاً ألسككس 
ة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقكق أو تسكوية  المحاسبية وقيمتها طبقاً  لألسس الضريبية ، هذا ويتم تحديد قيم

 .قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية

ية تحقيق أرباح تخضع للضكريبة فكي ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكان 
ة األصكول الضكري ها االنتفاع بهذا األصل ، ويتم تخفيض قيم يتحقكق بية المؤجلكة بقيمكة الجكزء الكذي لكن المستقبل يمكن من خالل

ألصكول منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية ، على أنه في حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعكة يكتم زيكادة ا
 .الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفيضه
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 رأس  المال  ر - 1
 رباحتوزيعات األ

التي تقر فيها الجمعية العامة للمساهمين هذه التوزيعات. وتشمل  السنهرباح خصما علي حقوق الملكية في تثبت توزيعات األ
 ساسي و القانون.دارة المقررة بالنظام األرباح و مكافأة مجلس اإلاملين في األتلك التوزيعات حصة الع

 
 الماليةإدارة المخاطر  -0
 

ها الى مخاطر مالية متنوعة ، وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالي ، ويتم تحليل  يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاول
ر مجتمعة معًا ، ولذلك يهدف البنك الى تحقيق التوازن المالئم بين وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاط

هم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر  الخطر والعائد والى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك ، ويعد أ
العمالت األجنبية وخطر سعر ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف  .السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرى

 .العائد ومخاطر السعر األخرى

وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه ، ولمراقبة المخاطر 
دورية لسياسات ونظم ويقوم البنك بمراجعة  .وااللتزام بالحدود من خالل أساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أواًل بأول

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

وتقوم إدارة المخاطر بتحديد  .وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة
بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك ، ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة وتقييم وتغطية المخاطر المالية 

إلدارة المخاطر ككل ، باإلضافة الى سياسات مكتوبة تغطي مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف 
باإلضافة الى ذلك فإن إدارة  .لمشتقات الماليةالعمالت األجنبية ، وخطر أسعار العائد، واستخدام أدوات المشتقات وغير ا

 .لمراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقلاالمخاطر تعد مسئولة عن 

 خطر االئتمانأ   - 0

أهكم  ن وهو الخطر الناتج عن قيام أحد األطكراف بعكدم الوفكاء بتعهداتكه ، ويعكد خطكر االئتمكان  يتعرض البنك لخطر االئتما
ويتمثل خطر االئتمان بصفة أساسكية فكي  .طار بالنسبة للبنك ، لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطراألخ

ها القروض والتسهيالت وأنشطة االستثمار التي يترتب عليها أن تشكتمل أصكول البنكك علكى  أنشطة اإلقراض التي ينشأ عن
وتتركز عمليات  .دوات المالية خارج الميزانية مثل ارتباطات القروضكما يوجد خطر االئتمان أيضاً في األ .أدوات الدين

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

 انقياس خطر االئتم  2أ/ - 0

 قروض والتسهيالت للبنوك والعمالءال
 كما يلي : ثالثة مكوناتلقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء ، ينظر البنك في 

 .( من قبل العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماته التعاقديةProbability of defaultاحتماالت اإلخفاق )التأخر( ) *
 Exposure atلحككالي والتطككور المسككتقبلي المككرجح لككه الككذي يسككتنتج منككه البنككك الرصككيد المعككرض لإلخفككاق )المركككز ا *

default). 
 .(Loss given defaultخطر اإلخفاق االفتراضي ) *
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تي تعكس الخسكارة المتوقعكة )نمكوذج الخسكارة وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان ال
( المطلوبكة مكن لجنكة بكازل للرقابكة المصكرفية ويمككن أن تتعكارض المقكاييس The Expected Loss Modelالمتوقعكة 

، الكذي يعتمكد علكى الخسكائر التكي تحققكت فكي تكاريخ  13التشغيلية مع عبء االضمحالل وفقاً لمعيار المحاسكبة المصكري رقكم 
 المحققة( وليس الخسائر المتوقعة.)نموذج الخسائر الميزانية 

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

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

ويتم مراجعة وتطوير أساليب التقيكيم كلمكا ككان ذلكك  .ئات الجدارة تبعاً للتغير في تقييم مدى احتمال التأخراالئتمانية تنتقل بين ف
 .ويقوم البنك دورياً بتقييم أداء أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت التأخر .ضرورياً 

 
 فئات التصنيف الداخلي للبنك

 مدلول التصنيف   التصنيف 
 ديون جيدة     3 

 المتابعة العادية     1  
 المتابعة الخاصة     1 

ة     1  ديون غير منتظم
   

يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر على سبيل المثال ، بالنسبة 
ة االسمية ن هذا المركز هو القيم باطات ، يدرج البنك كافة المبالغ المسحوبة فعاًل باإلضافة الى وبالنسبة لالرت .للقرض ، يكو

  .المبالغ األخرى التي يتوقع أن تكون قد سحبت حتى تاريخ التأخر إن حدث
ويكتم التعبيكر  .وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حكدث التكأخر

ة الخسارة للدين وبالتأكد يختلف ذلك بحسب نوع المدين ، وأولوية المطالبكة ، ومكدى تكوافر الضكمانات أو وسكائل عن ذلك بنسب
  .تغطية االئتمان األخرى

 ألذون األخرىاأدوات الدين وأذون الخزانة و
بور أومايعادله إلدراة خطر  بالنسبة ألدوات الدين واألذون ،يقوم البنك بأستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد آند

هذ ويكتم النظكر الكى  .التقييمات متاحة ،يتم أستخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة علكى عمكالء األئتمكان هاألئتمان ،وإن لم تكن مثل 
تلك األستثمارات فكى األوراق الماليكة واألذون علكى أنهكا طريقكة للحصكول علكى جكودة أئتمانيكة أفضكل وفكى نفكس الوقكت تكوفر 

 .متاح لمقابلة متطلبات التمويلمصدر 
 الحد من وتجنب المخاطر اتسياس  1أ/ - 0

 .يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على مستوى المدين والمجموعات والصناعات والدول
على مستوى كل مقترض ، ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله 

ويكتم مراقبكة تلكك المخكاطر بصكفة مسكتمرة  .أو مجموعة مقترضين ، وعلى مستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية
ويكتم اعتمكاد الحكدود للخطكر االئتمكاني علكى  .وتكون خاضعة للمراجعة السنوية أو بصورة متكررة إذا دعكت الحاجكة الكى ذلكك

 .موعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل مجلس اإلدارة بصفة ربع سنويةمستوى المقترض / المج
ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلكك بحكدود فرعيكة تشكمل المبكالغ داخكل وخكارج الميزانيكة ، وحكد 

ة  .المبالغ الفعلية مع الحدود يومياً ويتم مقارنة  .المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجل
يتم أيضاً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمكان عكن طريكق التحليكل الكدوري لقكدرة المقترضكين والمقترضكين المحتملكين علكى 

 .مقابلة سداد التزاماتهم وكذلك بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسباً 
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 : لي بعض وسائل الحد من الخطرما يوفي

  الضمانات
هذه الوسائل الحصول علكى ضكمانات مقابكل األمكوال  .يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان ومن 

وض ومن األنواع الرئيسكية لضكمانات القكر .ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة .المقدمة
 والتسهيالت :

 
 .*  الرهن العقاري

 .*  رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع
 .*  رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية

 
وغالبكاً مكا يككون التمويكل علكى المككدى األطكول واإلقكراض للشكركات مضكموناً بينمككا تككون التسكهيالت االئتمانيكة لألفكراد بككدون 

االئتمان الى الحد األدنى ، يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد  ولتخفيض خسارة .ضمان
 .ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو التسهيالت

تككون أدوات  يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً ألصول أخرى بخالف القروض والتسهيالت بحسب طبيعكة األداة وعكادة مكا 
 Asset -Backed Securitiesالخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعكات األدوات الماليكة المغطكاة بأصكول   ونذالدين وأ

 .واألدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات المالية
 

  Master Netting Arrangements  ترتيبات المقاصة الرئيسي
 

هـتي تمثـراف الـع األطـة مـسيـصفية رئيـيات تـول في اتفاقيقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخ ام ـل حجم 
ول وااللتزامات ـقاصة بين األصـراء مـة أن يتم إجــية الرئيســية عن اتفاقيات التصفـوال ينتج بصفة عام .من المعامالت

صاحب ـمان المـر االئتـض خطـم تخفيـالي ، إال أنه يتـم على أساس إجمـالظاهرة بالميزانية وذلك ألن التسوية عادة ما تت
هاء وتسوية جم يع ـللعقود التي في صالح البنك عن طريق اتفاقيات التصفية الرئيسية وذلك ألنه إذا ما حدث تعثر ، يتم إن

ت طر االئتماني الناتج عن أدواـومن الممكن أن يتغير مقدار تعرض البنك للخ .رف األخر بإجراء المقاصةــطـبالغ مع الـالم
 .ة التفاقيات التصفية الرئيسية وذلك خالل فترة قصيرة نظرًا ألنه يتأثر بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقياتـاضعـات الخــقالمشت

 
 االرتباطات المتعلقة باالئتمان

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

وتكون  .ذات خطر االئتمان المتعلق بالقروض Guarantees and stand by letters of creditالضمانات المالية 
درها البنك  Documentary and Commercial Letters of Creditاالعتمادات المستندية والتجارية  التي يص

ود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً بالنيابة عن العميل لمنح طرف ثالث حق السحب من البنك في حد
ها وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من القرض المباشر  .مضمونة بموجب البضائع التي يتم شحن

 
ارتباطات منح االئتمان الجزء غير المستخدم من المصرح به لمنح القروض ، أو الضمانات ، أو االعتمادات  وتمثل

لخسارة محتملة بمبلغ يساوي إجمالي االرتباطات غير المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان  ويتعرض البنك .المستندية
إال أن مبلغ الخسارة المرجح حدوثها في الواقع يقل عن االرتباطات غير المستخدمة وذلك  .الناتج عن ارتباطات منح االئتمان

ويراقب  .تزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات ائتمانية محددةاالرتباطات المتعلقة بمنح االئتمان تمثل ال نظرًا ألن أغلب
البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة األجل عادة ما تحمل درجة أعلى 

 .من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل
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 سياسات االضمحالل والمخصصات:  0أ/ - 0

تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثبات أنشطة اإلقراض 
قارير وبخالف ذلك ، يتم االعتراف فقط بخسائر االضمحالل التي وقعت في تاريخ المركز المالى ألغراض الت .واالستثمار

المالية بناء على أدلة موضوعية تشير الى االضمحالل ونظرًا الختالف الطرق المطبقة ، تقل عادة خسائر االئتمان المحملة 
أغراض قواعد البنك المركزي المستخدمة فى على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة المتوقعة 

 المصري.
  

هاية مخصص خسائر اال ومع ذلك ،  .مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة الفترةضمحالل الوارد في المركز المالى في ن
ويبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل الميزانية المتعلقة  .فإن أغلبية المخصص ينتج من آخر درجتين من التصنيف

 ئات التقييم الداخلي للبنك :لك من فذبالقروض والتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها ك
   

 5103ديسمبر  13 6132 يونيو 03 تقييم البنك

 قروض وتسهيالت 
% 

 مخصص خسائر االضمحالل
% 

 قروض وتسهيالت
% 

 االضمحالل مخصص خسائر
% 

 %,355 %51531 %930, %31932  ديون جيدة
,0 المتابعة العادية 910% 12921% 15515% 31511% 

 %315,3 %,350 %23923 %931, المتابعة الخاصة
,3 %5511 %619,3 %0921 ديون غير منتظمة 53,% 

 233% 233% 300% 300% 
 

هناك أدلة موضوعية تشير الى وجود اضمحالل طبقاً لمعيار  تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت 
دها البنك : ، واستنادًا الى المؤشرات التالي 13المحاسبة المصري رقم   ة التي حد

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

ها في الظروف العادية  .منح
ة الضمان -  .اضمحالل قيم
  .تدهور الحالة االئتمانية -
 

همية نسبية محددة على األقل سنويًا أو أكثر عندما تقتضي  تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أ
ها على أساس فردي وذلك بتقييم الخسارة المحققة في  الظروف ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات التي تم تقييم

ها ع أهمية نسبية بصفة منفردةذتاريخ الميزانية على أساس كل حالة على حدة ، ويجري تطبيق  .لى جميع الحسابات التي لها 
ما في ذلك إعادة تأكيد التنفيذ على الضمان والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات.ويشمل التقييم عادة الضمان القائم ، ب

ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس المجموعة من األصول المتجانسة باستخدام الخبرة التاريخية المتاحة  
 .والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية
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 موذج قياس المخاطر البنكية العامن  ,أ/ - 0

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

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

ة ـلـقما في ذلك االرتباطات المتعـويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان ، ب
وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب  .على أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي المصري باالئتمان ،

 لمعايير المحاسبة المصرية ، يتم وفقًا لقواعد البنك المركزي المصري عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالية وفقاً 
ويتم تعديل ذلك .لكية خصمًا على األرباح المحتجزة بمقدار تلك الزيادةتجنيب احتياطي المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الم

ويعد هذا االحتياطي غير قابل مًا مبلغ الزيادة بين المخصصين ث يعادل دائياالحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بح
 .المالية الفترةل الحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خال /أ(13ويبين ايضاح رقم ) للتوزيع 

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

 المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان:
 

تصنيف البنك 
لمخصص نسبة ا مدلول التصنيف المركزي المصري

 مدلول التصنيف الداخلي داخليالتصنيف ال المطلوب
 ديون جيدة 3 صفر مخاطر منخفضة 3
 ديون جيدة 3 %3 مخاطر معتدلة 1
 ديون جيدة 3 %3 مخاطر مرضية 1
 المتابعة العادية 1 %1 مخاطر مناسبة 1
 المتابعة العادية 1 %1 مخاطر مقبولة 5
 المتابعة الخاصة 1 %1 مخاطر مقبولة حدياً  3
 المتابعة الخاصة 1 %5 عناية خاصةمخاطر تحتاج ل 0
ة 1 %10 دون المستوى ,  ديون غير منتظم
ة 1 %50 مشكوك في تحصيلها 0  ديون غير منتظم

ة 1 %300 رديئة 30  ديون غير منتظم
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 الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات  3أ/ - 0
 
 03/6/6132 13/31/5103 
 جنيه مصري نيه مصريج 

   البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية
,6,3 خرىأوراق مالية أأذون الخزانة و 3,131,313 1035100030033 

 ,500110111003 1,322,110,602 رصدة لدى البنوكأ
   قروض وتسهيالت للعمالء

   قروض ألفراد
 3105300000 22,336,213 بطاقات ائتمان -
,2,061,021,3 شخصية قروض - 3 3031300000000 
 1300300000 10,330,333 قروض عقارية -

,22,201,21 قروض مؤسسات ,363 0003301330150 
   استثمارات مالية

,,,6,022,333  أدوات دين-  3 10,1003300331 
3,,,130,16 أصول اخرى-  2 51101100303 

,00,063,16 اإلجمالي ,233 130115003, 0133 
   نود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانيةالب

,1 اعتمادات مستندية 1,31,,33 3 11301030000 
21,,2,12 خطابات ضمان 2,333 05001010000 

3,,2,311 اإلجمالي 1,333 3030, 00300000 
 

في االعتبار وذلك بدون األخذ  1035ديسمبر  13،  1033يونيو  10يمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض له في 
ة الدفترية التي تم عرضها في الميزانية .أية ضمانات  .بالنسبة لبنود الميزانية ، تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القيم

من الحد األقصى المعرض لخطر االئتمان ناتج عن قروض والتسهيالت  % 10005 وكما هو مبين بالجدول السابق ، فإن
,1 مقابل لعمالء ل  %  11501مقابل  % 30035االستثمارات في أدوات دين  تمثل  ، بينما 1035 ديسمبر 13في  % 030

وتثق اإلدارة في قدرتها على االستمرار في السيطرة واإلبقاء على الحد األدنى لخطر االئتمان الناتج  1035 ديسمبر 13في 
  عن كل من محفظة القروض والتسهيالت وأدوات الدين بناء على ما يلي :

, من محفظة القروض والتسهيالت مصنفة في أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي مقابل % 01513 - 00, في  % 0
 .1035ديسمبر  13

  ىف %01500 من محفظة القروض والتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحالل مقابل % 015,1 -
 .1035ديسمبر 13 
 المالية المنتهية في الفترةثر حصافة عند منح قروض وتسهيالت خالل قام البنك بتطبيق عمليات اختيار أك -
 .1033 يونيو 10 
تمثل  من االستثمارات في أدوات دين وأذون خزانة  1035 ديسمبر 13في  % 01501 مقابل  % 00033 أكثر من  -

ة المصرية   .أدوات دين على الحكوم
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 قروض وتسهيالت  6/أ - 0

 ئتمانية :من حيث الجدارة اال والتسهيالتفيما يلى أرصدة القروض 
 

 30/6/6132 13/31/5103 
 جنيه مصري جنيه مصري 
 قروض وتسهيالت للعمالء قروض وتسهيالت للعمالء 

31,,21 ضمحاللاال يوجد عليها متأخرات أو  ,312,301 , 003105, 00113 
2,,163 لمتأخرات ليست محل إضمحال 1,322 31, 00000013 

, محل إضمحالل  33,132,333 13301010000 
,,20,321,1 اإلجمالى ,2,0 , 0335005, 0000 

ة والمجنبةيخصم مخصص خسائر اال 2,) ضمحالل والعوائد المقدم 3,116,13,) (15001030310) 
, 21,336,362,603 الصافى 01310,510150 

 

 
 .1035 ديسمبر 13مقارنتاً برصيد المحفظة فى  %53 بنسبة 1033 يونيو 10 فى محفظة القروض والتسهيالت زيادة -
 .لعمالءل تسهيالتالقروض وضمحالل عن ال( معلومات اضافية عن مخصص خسائر اال,3)رقم  حيضاإتضمن ي -
ضمحالل وذلك ويتم تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والتسهيالت التي ال يوجد عليها متأخرات وليست محل ا -

 .بالرجوع الى التقييم الداخلي المستخدم بواسطة البنك
 

 (ىالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء )بالصاف
 جنيه مصري                                03/6/1326

إجمالى القروض  مؤسسات أفراد التقييم
 وتسهيالت للعمالء قروض قروض عقارية قروض شخصية بطاقات إئتمان والتسهيالت للعمالء

,,1 - - - جيدة 22,333,363 1,, 22,333,363 
,21,6 المتابعة العادية 2,333 2,00, ,322,363 13,213,3, 3 0,323,, 30,333 , ,, , 1,330,233 

 361,312,333 361,312,333 - - - المتابعة الخاصة
,,01 231,313 غير منتظمة 33,323 0,310,363 62,313,333 23, ,331,213 

,2,061,021,3 22,336,213 جمالياإل 3 10,330,333 22,201,21, ,363 21,336,362,603 
  

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

 القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء )بالصافي(
 جنيه مصري                                13/31/1035

إجمالى القروض  مؤسسات أفراد التقييم
 قروض وتسهيالت للعمالء قروض عقارية قروض شخصية بطاقات إئتمان والتسهيالت للعمالء

 1051003310150 1051003310150 -- -- -- جيدة
,130 3031001100000 3101130000 المتابعة العادية 000000 30, 3300010000 1000301110000 

,5110 -- -- -- المتابعة الخاصة 300000 5110, 300000 
,31033 300030000 غير منتظمة 0000 000000 31503130000 35001000000 

, 0003301330150 1300300000 3031300000000 3105300000 اإلجمالي 01310, 510150 
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 متأخرات وليست محل اضمحالل  قروض وتسهيالت توجد عليها
ها ليست محل اضمحالل ، إال إذا توافرت معلومات  00القروض والتسهيالت التى توجد عليها متأخرات حتى  هى يوما ولكن

ة  .أخرى تفيد عكس ذلك وتتمثل القروض والتسهيالت للعمالء التى يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل والقيم
 تعلقة بها فيما يلى :العادلة للضمانات الم

  
 جنيه مصري                                03/6/1326
 أفراد  

 اإلجمالي بطاقات ائتمان  
 3,010,321 3,010,321    يوما   03متأخرات حتى 

الى  03متأخرات أكثر من 
 يوما   63

  311,3, 6 311,3, 6 
الى  63متأخرات أكثر من 

 يوما   33
  ,, 3,321 ,, 3,321 

 6,633,123 6,633,123   اإلجمالي
  
 مؤسسات 

 اإلجمالي قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة
,2 -- يوم 03متأخرات حتى  2,232,202 03,060,121 211,123,613 

الى  03متأخرات أكثر من 
2, -- 03,062,002 2,361,062 يوما   63 ,003,633 

الى  63متأخرات أكثر من 
 01,216,011 -- 01,216,011 -- يوما   33

,122,036,3 2,361,062 اإلجمالي 6 03,060,121 161,111,132 
 

 جنيه مصري                                13/31/1035

 

 
 
 
 
 

 أفراد       
 اإلجمالي بطاقات ائتمان

 100110513 100110513 يوماً  10متأخرات حتى 
,01301 01301,1 يوماً  30الى  10متأخرات أكثر من  1 
,15 يوماً  00الى  30متأخرات أكثر من  00, 1 15, 00, 1 

 100110301 100110301 اإلجمالي

 مؤسسات 
ة مدينة   اإلجمالي قروض مباشرة حسابات جاري

    
, يوم 10متأخرات حتى  053303, 1 10031503, , 5, 01030, 01 

,3000100 -- يوماً  30الى  10متأخرات أكثر من  05 3000100, 05 
 5000100103 5300010130 100330313 يوماً  00الى  30متأخرات أكثر من 

,3305 اإلجمالي 10135 31101000,11 3110051031, 
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -0
 

 قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة
 قروض وتسهيالت للعمالء

ة منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات بلغ رصيد القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصف
105000,  .جنيه مصري في أخر سنة المقارنة 13301010000جنيه مصري مقابل  0000

   
ة العادلة للضمانات التي  ة اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة متضمناً القيم وفيما يلي تحليل بالقيم

 البنك في مقابل تلك القروض : حصل عليها
 جنيه مصرى

 التقييم
 مؤسسات فرادأ

 قروض مباشرة قروض عقارية قروض شخصية بطاقات ائتمان اإلجمالي
03/6/1326       

قروض محل اضمحالل 
,2,1 بصفة منفردة , ,333 32,331,333 0,133,333 0, 1,021,333 , 33,132,333 

      
13/31/1035      

اضمحالل  قروض محل
ة منفردة ,10011 100310000 بصف 0000 11,0000 13, 00350000 13301010000 

 
  قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها

تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبكات السكداد ، وتنفيكذ بكرامج اإلدارة الجبريكة ، وتعكديل وتأجيكل السكداد وتعتمكد سياسكات 
ن هنكاك احتمكاالت عاليكه السكتمرار السكداد وذلكك بنكاء علكى الحككم  تطبيق إعكادة الهيكلكة علكى مؤشكرات أو معكايير تشكير الكى أ

ومن المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة األجل ،  .وتخضع تلك السياسات للمراجعة المستمرة .الشخصي لإلدارة
ها .خاصككة قككروض تمويككل العمككالء ,1  وقككد بلغككت القككروض التككي تككم إعككادة التفككاوض بشككأن , جنيككه مصككري مقابككل  الككف 0301

 .1035 ديسمبر 13جنيه مصري في  الف  1100131
   

 03/6/1326 13/31/1035 
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

   قروض وتسهيالت للعمالء
   مؤسسات

ة مدينة -  50351 1,133 حسابات جاري
 1130333 ,123,23 قروض مباشرة -

 1100131 122,630 اإلجمالي
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -0
 

 دين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى ادوات 1أ/ - 0
   

  الفترةيمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى وفقًا لوكاالت التقييم في أخر 
 .عادلهوما ي زورالمالية ، بناء على تقييم ستاندرد أند ب

 
 اإلجمالي استثمارات في أوراق مالية أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

AAA -- ,,20 1,2, 2 ,,20 1,2, 2 
AA+ -- ,2الى  -AAمن  ,100,,33 ,2 ,100,,33 
B 6,313,222,333 -- 6,313,222,333 

-B 6,006,26,,,3 1 -- 6,006,26,,,3 1 
,31,012,0 20,136,320,031 اإلجمالي 0 20,033,03, ,6,3 

 
 خطر السوق  ب - 0

ة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ا لناتجة عن التغير في أسعار يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيم
ها معرض  مفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية . وينتج خطر السوق عن المراكز الالسوق ، حيث أن كل من

للتحركات العامة والخاصة في السوق والتغيرات في مستوى الحساسية لمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد 
ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الى محافظ للمتاجرة أو  .ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية

 .لغير غرض المتاجرة

دارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة المخاطر بالبنك ويتم متابعتها عن طريق وتتركز إ
.ويتم رفع التقارير الدورية عن مخاطر السوق الى مجلس اإلدارة ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية .فريقين منفصلين

تعامل البنك مباشرة مع العمالء أو مع السوق ، أما المحافظ لغير غرض  وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن 
هذه المحافظ  .المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لألصول وااللتزامات المتعلقة بمعامالت التجزئة وتتضمن 

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

 أساليب قياس خطر السوق  2ب/ - 0

وكذلك الدخول في عقود مبادلة سعر العائد وذلك  .من إدارة خطر السوق ، يقوم البنك بالعديد من استراتيجيات التغطية ءكجز
ة العادلةلموازنة الخطر المصاحب ألدوات الدين والقروض طويلة األجل ذات العائ وفيما يلي  .د الثابت إذا تم تطبيق خيار القيم

 أهم وسائل القياس المستخدمة للسيطرة على خطر السوق :
 

  Stress Testingاختبارات الضغوط 
ويكتم تصكميم  .تعطي اختبكارات الضكغوط مؤشكرًا عكن حجكم الخسكارة المتوقعكة التكي قكد تنشكأ عكن ظكروف معاكسكة بشككل حكاد

قوم بها يوتتضمن اختبارات الضغوط التي  .اختبارات الضغوط بما يالءم النشاط باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة
البنك ، اختبار ضغط عوامل الخطر ، حيكث يكتم تطبيكق مجموعكة مكن التحرككات الحكادة علكى ككل فئكة خطكر واختبكار ضكغوط 

واق النامية لتحركات حادة واختبار ضغوط خاصكة ، تتضكمن أحكداث محتملكة مكؤثرة علكى األسواق النامية ، حيث تخضع األس
وتقكوم اإلدارة العليكا ومجلكس  .مراكز أو مناطق معينة ، مثل ما قد ينتج في منطقة ما بسبب تحرير القيود على إحكدى العمكالت

 .اإلدارة بمراجعة نتائج اختبارات الضغوط
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 تابع - إدارة المخاطر المالية -0
 

 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 1/ب - 0
هاية اليوم  .يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية ة اإلجمالية لكل من المراكز في ن وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيم

هاية  .ل اليوم التي يتم مراقبتها لحظياً وكذلك خال  .المالية الفترةويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية في ن

ها : ة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة ل  ويتضمن الجدول التالي القيم
 

 القيمة ألقرب معادل جنيه مصرى
 اإلجمالى عمالت اخرى يورو جنيه أسترلينى والر أمريكىد جنيه مصرى 

       03/6/1326 فى األصول المالية
,330033003 نقدية و أرصدة لدى البنك المركزى المصرى 1 05300, 30500 105530001 3303010133 000010000 0530, 110011 

,30 أرصدة لدى البنوك 3000000011 1110, 010000 100300000 , 0, 100000 30, 330000 000, 301010313 
,300110 -- 33500310000 5003100050000 أذون الخزانة 100000 -- 300100, 3, 0000 

       أصول مالية بغرض المتاجرة
, قروض و تسهيالت للعمالء 000103000050 100330, 510011 300033 1300010101 00313 3100, 101110, 11 

       ستثمارات ماليةا
,50300050 بيعمتاحة لل - 0, 53 03001, 00, 35 -- -- -- 301000, 3, 0303 
 3105310000 -- -- -- -- 3105310000 محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق -

,2,133,2 ,2,006,33 3,301,322,301 16,136,132,212 إجمالى األصول المالية 0,613 26,13, ,6, 6 0, ,, 32,3, 0,, 12 
       03/6/1326 فىلتزامات المالية اال

,0103 11500000000 أرصدة مستحقة للبنوك 50035 -- 1101130313 301030310 111011101, 3 
,300 10003000011 1003330331 0033000510030 11001100100050 ودائع العمالء 1100, 1 13011000130300 
,5 قروض أخرى 00000133 -- -- -- -- 5, 00000133 

,1 لتزامات الماليةجمالى االإ ,231,113,062 1,1, 3,102,301 , 3,262,22, 010,323,263 12,213,111 02,100,132,23, 
,,2 (02,213,223) (2,030,116,333) 1,332,301,163 03/6/1326 فى صافى المركز المالى 66,600,333 (, ,00, ,316) 1,113,12, ,32, 

       
       13/31/1035المالية فى لتزامات االواألصول 

,330050000 ول الماليةجمالى األصإ 0135 5000, 03130133 1000010101 131001, 0313 3301010010 1100510, 310110 
,50 35003101030131 لتزامات الماليةجمالى االإ 110, 110150 1003110003 11003110315 3101030501 1303150, 05001, 

,3001305 صافى المركز المالى للميزانية 10003 (1101030311) (1100311) 13500110503 (300310515) 3003000500301 
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -0
 

 خطر سعر العائد 0ب/ - 0
وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد المتمثل في تذبذب الت مالية بسبب التغيرات في سعر عائد األداة ،  دفقات النقدية المستقبلية ألداةيتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق 

ة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في السوق ، وقد يزيد هامش العا وهو خطر تقلبات قيم ة العادلة لسعر العائد  ئد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح في حالة حدوث تحركات غير وخطر القيم
 .اً ويتم مراقبة ذلك يومي دارة البنك بوضع حدود لمستوى االختالف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنكويقوم مجلس إ .متوقعة

ة الدفترية لألدوات المالية موزعة على أساس سعر تواري  واريخ االستحقاق أيهما أقرب :خ إعادة التسعير أو تويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي يتضمن القيم
 
أكثر من شهر و حتى  حتى شهر واحد 

 ثالث شهور
 أكثر من ثالث شهور

 وحتى سنة
أكثر من سنة و حتى 

 خمس سنوات
 اإلجمالى بدون عائد أكثر من خمس سنوات

        03/6/1326 فى األصول المالية
,620,013,2 -- نقدية و أرصدة لدى البنك المركزى المصرى 3 -- -- -- 162,, 31,230 332,211,100 

,6,333,216,2 أرصدة لدى البنوك 3 -- 12,101,133 -- -- 6, ,32, ,121 1,322,110,602 
, 131,333,333 أذون الخزانة 11,301,233 6,1, 3,002,233 -- -- -- 6,313,222,333 

        أصول مالية بغرض المتاجرة
,,1,131,210 قروض و تسهيالت للعمالء 62 , ,211,, 16,333 121,023,226 233,323,331 631,003,116 12,113,32, 20,321,1, , ,2, 0 

        ستثمارات ماليةا
,233,3 23,336,012 متاحة للبيع - 1,310 606,203,332 0,, 13,, 13,061 1,226,102,231 12,001,313 6,, 33,262,612 
,21,32 -- -- -- -- -- محتفظ بها حتى تاريح االستحقاق - ,133 21,32, ,133 
,2      صول مالية اخرىأ 3,330,26, 2, 3,330,26, 
,2 جمالى األصول الماليةإ ,, 23,333,313 3,, 2, ,633,361 1,223,12, ,126 , ,102,, , 3,163 1,220,312,262 306,213,312 0, ,333,201,0, 1 

  03/6/1326 فى لتزامات الماليةاال
, 33,011,126 -- -- -- -- 013,333,333 أرصدة مستحقة للبنوك 1, ,011,126 

,,22 ودائع العمالء 6, ,, 13,332 , ,331,110,336 , ,2, 0,, 22,036 6,1, 3,021,133 2,303,236,, 36 0,63, ,6, 6,113 02,1, 3,3, 6,231 
,2,331,2 -- 031,133 خرى أقروض  , 3,132,023 , 1,122,, 61  32,333,, 22 

,2      التزامات مالية أخرى , ,332,023 2, , ,332,023 
,22,123,210,1 لتزامات الماليةجمالى االإ 2 , ,331,110,336 , ,2, , ,363,233 6,133,213,233 2,320,33, ,210 , ,332,313,, 33 01,311,023,113 

,,2 1,613,111,102 03/6/1326 فى عادة تسعير العائدإفجوة  21,, 61,336 1,113,1, 3,206 (1,313,100,2, 3) 2,103,, 16,133 (, ,362,333,011) 1,312,211,360 
        

        13/31/1035األصول وااللتزامات المالية فى 
,3030 31003501030051 جمالى األصول الماليةإ 05310505 1030305100110 1013501510350 100010310035, 1011000100315 11031000010015 
,3010 لتزامات الماليةجمالى االإ 00310330 100310, 350, 11 10, 0, 00000313 105, 101030300 30100330133 1030000, , 0, 10 1301, 3011, 0555 

,50330011 عادة تسعير العائدإفجوة  0101 (3053501010110) (3000101000131) (3013001110011) 3010, 03010110 (033011303, 5) 303300, 510100 
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -0

 
  السيولة خطر  ج - 0

يولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االستحقاق واستبدال المبالغ خطر الس
دعين والوفككاء بارتباطككات ويمكككن أن ينككتج عككن ذلككك اإلخفككاق فككي الوفككاء بااللتزامككات الخاصككة بالسككداد للمككو .التككي يككتم سككحبها

 اإلقراض 

 إدارة مخاطر السيولة

 فة إدارة المخاطر البنك ما يلي :يات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرتتضمن عمل

ويتضكمن  .يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المسكتقبلية للتأككد مكن إمكانيكة الوفكاء بكافكة المتطلبكات -
ها أو عنكد إقراضكها للعمكالء ك فكي أسكواق المكال العالميكة لتأكيكد تحقيكق ذلكك ويتواجكد البنك .ذلك إحكالل األمكوال عنكد اسكتحقاق

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

 .التدفقات النقدية
 .لمصريبالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي ا ةمراقبة نسب السيول -
 .إدارة التركز وبيان استحقاقات القروض -
 

وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التكدفقات النقديكة لليكوم واألسكبوع والشكهر التكالي ، وهكي الفتكرات الرئيسكية 
لماليكة وتكواريخ التحصكيالت وتتمثل نقطة البداية لتلك التوقعكات فكي تحليكل االسكتحقاقات التعاقديكة لاللتزامكات ا .إلدارة السيولة

 .المتوقعة لألصول المالية
وتقوم إدارة المخاطر أيضاً بمراقبكة عكدم التطكابق بكين األصكول متوسكطة األجكل ، ومسكتوى ونكوع الجكزء غيكر المسكتخدم مكن 

لضكمان ارتباطات القروض ، ومكدى اسكتخدام تسكهيالت الحسكابات الجاريكة المدينكة وأثكر االلتزامكات العرضكية مثكل خطابكات ا
 .واالعتمادات المستندية
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 منهج التمويل

 .آلجالمراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بالبنك بهدف توفير تنوع واسع في العمالت ، والمناطق الجغرافية ، والمصادر ، والمنتجات وايتم  
 

 الجنيه المصرى                                                           03/6/1326

 
  

 الجنيه المصرى                                                           13/31/1035

 
 
 

أكثر من شهر و حتى  حتى شهر واحد البيــــــــــان
 ثالث شهور

 أكثر من ثالث شهور
 وحتى سنة

أكثر من سنة و حتى 
 خمس سنوات

 اإلجمالى أكثر من خمس سنوات

       لتزامات الماليةاال
1, أرصدة مستحقة للبنوك ,,01 1,126 -- -- -- -- ,1 ,,01 1,126 

33,, 23,223,221,166 ودائع العمالء 1,111,312 ,,2, 0,,2 2,036 6,1, 3,021,133 2,303,236,,3 3 02,1,3 ,3,6 ,231 
,2,331,2 -- 031,123 خرىأقروض  , 3,132,023 ,1 ,122,,62 32,333,,22 

23,3,0 جمالى اإللتزامات الماليةإ ,131,2,2 ,,33 1,111,312 ,,2, ,,36 3,233 6,133,213,233 2,320,33,,21 0 02,100,132,23, 
2,,2 جمالى األصول الماليةإ 3,362,331 1,66,,31 2,336 23,16, ,,,1 ,221 6,221,2, 2,631 3,102,263,610 0, ,,32 ,3,3 ,312 

أكثر من شهر و حتى  حتى شهر واحد انالبيــــــــــ
 ثالث شهور

أكثر من ثالث شهور 
 وحتى سنة

أكثر من سنة و حتى 
 خمس سنوات

 اإلجمالى أكثر من خمس سنوات

       لتزامات الماليةاال
,3130 3003010131 أرصدة مستحقة للبنوك 110031 1030100001, -- -- 10001, 30005 

,1050300010 0030101150000 ودائع العمالء , 3 1030001030, 01 1053303100301 30100330133 1003100100003, 
,3 -- 300,500005 1300000 -- -- خرىأقروض  01300005 

,00111033 جمالى اإللتزامات الماليةإ 0001 100310,350, 11 10,0, 00000313 105, 101030300 30100330133 1303150, 05001, 
,3001 3010301050513 جمالى األصول الماليةإ 05100001 10,3103010003 5015101300111 1000001330113 1100510, 310110 
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تتضكمن األصكول المتاحكة لمقابلكة جميككع االلتزامكات ولتغطيكة االرتباطكات المتعلقكة بككالقروض ككل مكن النقديكة ، واألرصكدة لككدى 
 .لدى البنوك ، وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخكرى ، والقكروض والتسكهيالت للبنكوك والعمكالءالبنوك المركزية ، واألرصدة 

باإلضكافة الكى ذلكك ،  .ويتم مد أجل نسبة من القروض للعمالء التي تستحق السداد خالل سنة وذلكك خكالل النشكاط العكادي للبنكك
وللبنككك القككدرة علككى مقابلككة  .خككرى لضككمان االلتزامككاتهنككاك رهككن لككبعض أدوات الككدين وأذون الخزانككة واألوراق الحكوميككة األ

 .صافي التدفقات النقدية غير المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخرى

 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية  د - 0
 أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة  2د/ - 0

ة العادلة لألصول وااللتزامات الماليكة التكي لكم يكتم عرضكها فكي ميزانيكة البنكك بالقيمكة يلخص الجدول التالي القيم ة الحالية والقيم
 العادلة:

 مصري جنيه                                       
 * القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 03/6/1326 13/31/1035 03/6/1326 13/31/1035 
     صول ماليةاأل

 ,500110111003 1,322,110,602 ,500110111003 1,322,110,602 لدى البنوك أرصدة
     قروض وتسهيالت للعمالء

,,2 فراد أ - 33,130,613 3030, 01030000 * * 
,22,201,21 مؤسسات  - ,363 0003301330150 * * 

     استثمارات مالية
ة متاحة للبيعأ ة العادلة -دوات ملكي ,0,630,3 بالقيم 3 0005, 0310 0,630,3, 3 0005, 0310 
ة متاحة للبيعأ  * * 3003110103 23,610,332 بالتكلفة -دوات ملكي

استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ 
,21,32 االستحقاق ,133 3105310000 26,22, ,,33 

 3500, 10303 

     لتزامات ماليةاال
, أرصدة مستحقة للبنوك 1, ,011,126 10001, 30005 , 1, ,011,126 10001, 30005 

,02,1 لعمالء اودائع  3,3, 6,231 13,613,133,362 * * 
ة العبقياس لم يقم البنك  *   صول وااللتزامات الماليةلبعض األادلة القيم
 

 أرصدة لدى البنوك
ها ة الحالية ل ة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيم ة ال .تمثل القيم عادلة المتوقعة للودائع التي ويتم تقدير القيم

تحمل عائد متغير بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد السائد في األسواق المالية للديون ذات خطر 
 .ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه

 قروض وتسهيالت للبنوك
ة العادلة المتوقعة للقروض والتسهيالت وت .تتمثل القروض والتسهيالت للبنوك في قروض غير الودائع لدى البنوك مثل القيم

ها ة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيل ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في  .القيم
ة العادلة  .السوق لتحديد القيم
 قروض وتسهيالت للعمالء

ة العادلة المتوقعة للقروض  .صم مخصص خسائر االضمحالليتم إثبات القروض والتسهيالت بالصافي بعد خ وتمثل القيم
ها ة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيل ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد  .والتسهيالت القيم

ة العادلة  .الحالي في السوق لتحديد القيم
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 استثمارات في أوراق مالية
االستثمارات في أوراق مالية في الجدول السابق تتضمن فقط األصول التي تحمل عائد المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ، 

ة العادلة فيما عدا أدوات حقوق الملكية التي لم يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادل ة حيث يتم تقييم األصول المتاحة للبيع بالقيم
ة العادلة لألصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بناء على أسعار السوق أو  .بدرجة موثوق بها ويتم تحديد القيم

ة العادلة باستخدام أسعار األسواق  .األسعار التي تم الحصول عليها من السماسرة وإذا لم تتوفر هذه البيانات ، يتم تقدير القيم
هالمالية لألوراق المال   .ية المتداولة ذات خصائص ائتمان وتاريخ استحقاق ومعدالت مشابه

 المستحق لبنوك أخرى وللعمالء
ة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محدد ، التي تتضمن ودائع ال تحمل عائد ، المبلغ الذي سيتم دفعه  تمثل القيم

 .عند الطلب
ة العادلة للودائع ال تي تحمل عائد ثابت والقروض األخرى غير المتداولة في سوق نشطة بناء على التدفقات ويتم تحديد القيم

 .النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد على الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابه
 أدوات دين مصدرة

ة العادلة بناء على أسعار األسواق المالية السارية ها أسواق نشطة ، يتم وبالنسبة لأل .يتم حساب إجمالي القيم وراق التي ال يوجد ل
 .أول مرة استخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة بناء على المعدل الحالي الذي يناسب المدة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

 
  س المالأإدارة ر

أهداف البنك عند إدارة رأس المال ، الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق ا   :لملكية الظاهرة بالميزانية فيما يليتتمثل 

هورية مصر العربية وفي البلدان التي تعمل بها فروع البنك -  .االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جم

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

 .الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط -

هوريكة  يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقاً لمتطلبكات الجهكة الرقابيكة )البنكك المرككزي المصكري فكي جم
ابككة المصككرفية ويككتم تقككديم مصككر العربيككة( يوميككاً بواسككطة إدارة البنككك ، مككن خككالل نمككاذج تعتمككد علككى إرشككادات لجنككة بككازل للرق

  .البيانات المطلوبة وإيداعات لدى البنك المركزي المصري على أساس ربع سنوي
 ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي :

 .مليون جنيه مصري حدًا أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع 500االحتفاظ بمبلغ  -
ال وبكين عناصكر األصكول وااللتزامكات العرضكية المرجحكة بكأوزان المخكاطر تعكادل أو االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس الم -

 .%30تزيد عن 
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 1321ديسمبر  22طبقا  للضوابط الجديدة الصادرة بتاريخ 

 يتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين :

 الشريحة األولى: 

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

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

  
ة العمالت االجنبية الموجبة . % 15 -  من قيمة احتياطى فروق ترجم
ة االحتياطى الخاص . % 15 -  من قيم
ة الدفترية لالستثمارات المالية ) اذا كان موجبا ( .من الزيادة فى القيمة  % 15 -  العادلة عن القيم
ة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع. % 15 -  من قيمة رصيد احتياطى القيم
ة ال من الزيادة فى % 15 - ه العادلة عن القيم  فترية لالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق دالقيم
ة ال الزيادة فى من % 15 - ه العادلة عن القيم  فترية لالستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة دالقيم
 االدوات المالية المختلطة . -
 من قيمتها لكل سنة من السنوات الخمسة االخيرة من اجلها . % 10القروض ) الودائع ( المساندة مع استهالك  -
من إجمالي  %3515هيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة )يجب إال يزيد عن مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتس -

ة المرجحة بأوزان المخاطر، كما يتعين أن يكون مخصص خسائر  المخاطر االئتمانية لألصول وااللتزامات العرضية المنتظم
ة االلتزامات المكون من أجلها االضمحالل للقروض والتسهيالت االئتمانية وااللتزامات العرضية غير المنتظمة كاف لموا جه

 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  %50ودائع( المساندة عن وعند حساب إجمالي بسط معيار كفاية رأس المال، يراعي أال تزيد القروض )ال -

 األولي بعد االستبعادات.
 ان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل.ويتم ترجيح األصول وااللتزامات العرضية بأوزان مخاطر االئتم -

 معيار كفاية رأس المال من اآلتي:ويتكون مقام 

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السوق -
 مخاطر التشغيل -

 
مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين بكل أصل بما يعكس  %300ول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر إلي ويتم ترجيح األص

 مخاطر االئتمان المرتبطة به، ومع أخذ الضمانات النقدية في االعتبار.
تملة لتلك ويتم استخدام ذات المعالجة للمبالغ خارج الميزانية بعد إجراء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائر المح

 المبالغ.
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هاية  1س المال طبقا لمقررات بازل أويلخص الجدول التالى حساب معيار كفاية ر  السابقة ةالسنالحالية و فترةالفى ن
 

   03/6/1326 13/31/1035 
 جنيه مصريباأللف  جنيه مصريباأللف   
   ولىالشريحة األ
,2,113,3 المصدر والمدفوعرأس المال  0 301000011 

,2 حتياطى قانونىإ 1,222 3310103 
 110,50 ,13,02 حتياطيات أخرىإ

,,123 األرباح المحتجزة )الخسائر المرحلة( 12 ,0313 
 (3100113( (113,333) جمالى االستبعادات من  الشريحة االولى إ
,,2 (2ولى  بعد االستبعادات )الشريحة األ جمالىإ , 6,222 301, 10, 13 
   شريحة الثانيةال

ة العمالت األجنبية الموجبة 15%  ,3010 2,132 من قيمة إحتياطى فروق ترجم
 10331 ,0,66 من قيمة اإلحتياطى الخاص 15%
ة الدفترية لالستثمارات المالية ) 15% ذا كان إمن الزيادة فى القيمة العادلة عن القيم

 ( موجباً 
2,613 30533 

 3100310 ,263,33 ائر االضمحالل للقروض و التسهيالت و األلتزامات العرضية المنتظمةمخصص خس
 -- -- ستبعادات من الشريحة التانيةإجمالى اال

,261,3 (1ستبعادات )بعد اال  الشريحة التانيةإجمالى  6 3510551 
,3011 ,2,620,26 (1+2) إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات 0100 

   صول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطرألا
,21,2 ئتمانمخاطر اال , ,1, 3 3300300333 

 -- 63,333 مخاطر السوق
 0110,,, 222,003 مخاطر التشغيل

 3103500013 20,231,363 لتزمات العرضية مرجحة بأوزان المخاطرصول واالجمالى األإ
 %33513 %22963 معيار كفاية رأس المال )%(

 
 مليون جنيه مصري يمثل حصيلة االكتتاب النقدى في زيادة راس المال وفقا لقرار الجمعية العامة  121مبلغ ب د تدالم يتم االع

جارى استكمال إجراءات الزيادة لدى البنك المركزى المصرى علما و عند إضافة  1326يناير  11غير العادية المنعقدة بتاريخ 
 %20911لمال سيصبح معيار كفاية راس المال مبلغ الزيادة في راس ا

 المالية الرافعة نسبة  -ثالثا :
 الخاصة الرقابية التعليمات على بالموافقة قرار 1035 يوليو 0 بتاريخ جلسته فى المصرى المركزى البنك إدارة مجلس أصدر

 :التالى النحو على ذلك و سنوى ربع سأسا على (%1) للنسبة المقرر األدنى بالحد البنوك إلتزام مع المالية، بالرافعة

هاية إعتبارمن إسترشادية كنسبه -  .1030  عام وحتى 1035 سبتمبر ن

 . ,103  عام من إعتبارا ملزمه رقابيه كنسبه -

 بهدف )المال رأس كفاية لمعيار األدنى الحد( بازل مقررات من األولى الدعامة ضمن بها اإلعتداد فى للنظر تمهيدا وذلك
ة و قوة على الحفاظ  وتعكس الشأن هذا فى الدولية الرقابية الممارسات ألفضل مواكبة و المصرى المصرفى الجهاز سالم
ة المالية الرافعة ة المال لرأس األولى الشريحة بين العالق  وأصول ،)االستبعادات بعد( المال رأس كفاية معيار في المستخدم

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

 البسط مكونات -أ 

 حاليا المطبق المال رأس كفاية معيار بسط فى المستخدمة )ستبعاداتاال بعد( المال لرأس األولى الشريحة من النسبة بسط يتكون
 .المصرى المركزى البنك وفقا لتعليمات

 المقام مكونات -ب 

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

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

 (1321)كنسبة استرشادية حتي عام  المالية الرافعة نسبة التالي الجدول ويلخص
  03/6/1326 13/31/1035 

ه مصريألف  جنيه مصريألف    جني
,,2 (2الشريحة األولى من رأس المال بعد اإلستبعادات  ) , 6,222 301, 10, 13 

   
,3013 1,123,333 نقديه وأرصدة لدى البنك المركزى 0351 

,1 األرصدة المستحقة على البنوك , ,3, 3 5015, 0300 
,6,3 أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى 6,132 103510001 

 30,10 -- أصول مالية بغرض المتاجرة
ه متاحة للبيع ,,6 استثمارات مالي 33,263 10, 0, 0, , 0 

 310535 21,323 ظ بها حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات محتف
,,123 استثمارات فى شركات تابعه وشقيقة 30 1100101 

, 21,113,312 القروض والتسهيالت االئتمانية للعمالء 011, 0030 
هالك(  ,0051, 32,361 األصول الثابتة )بعد خصم كال من مخصص خسائر االضمحالل ومجمع اال

5,3 332,263 األصول األخرى 033, 
ه من التعرضات )بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة الرأسمالية( ة ما يتم خصم  (3110003) (202,333) قيم

,11010003 06,263,211 إجمالى تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم استبعادات الشريحة األولى 1 
0, استيراد -اعتمادات مستنديه  ,231 100105 

,6 خطابات ضمان 1,, 03 10,0010 
,2 خطابات ضمان بناء على طلب بنوك خارجية أو بكفالتهم ,, 11 35013, 

 110051 16,160 كمبياالت مقبولة
 0130,13 2,161,120 إجمالى االلتزامات العرضية

 ,,1000 62,331 ارتباطات رأسمالية
ستحقاق ذات فترة ا( الجزء غير المستخدم)عمالء /ارتباطات عن قروض وتسهيالت للبنوك

 أصلية
-- -- 

قابلة لإللغاء بدون شروط في أي وقت بواسطة البنك وبدون إخطار مسبق أو التي تتضمن 
 ,103011 946,946 نصوص لإللغاء الذاتي بسب تدهور الجدارة االئتمانية للمقترض

 3100,10 47,474 غير قابلة لإللغاء سنة أو أقل
,33 سنة  تزيد عن  غير قابلة لإللغاء ,322 -- 

 1300131 2,161,120 إجمالى االرتباطات
,2,323,3 إجمالى التعرضات خارج الميزانية , 3003, 05, 3 

,06,2 (1أجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية ) 3,326 1101050000 
 %5510 %0930 (2/1نسبة الرافعة الماليه )

 تاب النقدى في زيادة راس المال وفقا لقرار الجمعية العامة مليون جنيه مصري يمثل حصيلة االكت 121مبلغ اد بتدلم يتم االع
جارى استكمال إجراءات الزيادة لدى البنك المركزى المصرى علما بانه  عند  1326يناير  11غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 %912,إضافة مبلغ الزيادة في راس المال ستصبح نسبة الرافعة المالية 
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 ت المحاسبية الهامةالتقديرات واالفتراضا -,
 

ها خالل  المالية  السنهيقوم البنك بإستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول واإللتزامات التى يتم اإلفصاح عن
التالية ، ويتم تقدير التقديرات واالفتراضات باستمرار على أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل بما فى ذلك التوقعات 

 .المستقبلية التى يعتقد أنها معقولة فى ظل الظروف والمعلومات المتاحة لألحداث

 خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت  أ - ,

ويقوم باستخدام الحكم  .يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل
ة الدخل ، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أية بيانات الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل ع بء االضمحالل في قائم

موثوق بها تشير الى أنه يوجد انخفاض يمكن قياسة في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل 
لة وجود بيانات تشير الى حدوث وقد تشمل هذه األد .التعرف على االنخفاض على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة

 .محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصول البنك تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنك ، أو ظروف
 عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية ، تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص

  .مخاطر ائتمانية في وجود أدلة موضوعية تشير الى االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة

ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد 
 .بناء على الخبرة من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية

 ى أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع ستثمارات فإضمحالل اال  ب - ,
يحدد البنك إضمحالل اإلستثمارات فى أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك إنخفاض هام أو ممتد فى قيمتها 

هامًا أو ممت هذا الحكم يقوم البنك بتقييم العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديدًا ما إذا كان اإلنخفاض  دًا إلى حكم شخصى ، والتخاذ 
( المعتادة لسعر السهم باإلضافة إلى ذلك قد يكون هناك إضمحالل عندما يكون Volatilityالتذبذبات ) –ضمن عوامل أخرى 

ة والتمويلية أو أداء الصناعة أو هناك دليل على وجود تدهور فى الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية التشغيلي
  .القطاع أو التغيرات فى التكنولوجيا

33,,33 غير المحققة لألستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ الخسائر بلغت نتيجة فروق أعادة التقييم طبقا  جنية مصرى ,,3,
 . 1033 يونيو 10ألسعار المعلنة فى أسواق رأس المال فى 

 ظ بها حتى تاريخ االستحقاق محتف ستثمارات ماليةا  ج - ,
ها إستثمارات محتفظ بها  يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ إستحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على أن
 حتى تاريخ االستحقاق ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصى بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية

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

االستحقاق إلى اإلستثمارات المتاحة للبيع ، وبالتالى سوف يتم قياس تلك اإلستثمارات  اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ
ة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية إستثمارات بذلك البند   .بالقيم

ها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ، سوف يت ة الدفترية بمبلغ  زيادةم إذا تم تعليق استخدام تبويب االستثمارات على أن  القيم
ة العادلة ضمن حقوق الملكية  105000000 ة العادلة وذلك بتسجيل قيد مقابل فى احتياطى القيم  .جنيه مصرى لتصل للقيم

  ضرائب الدخل  د - ,
وهناك  يخضع البنك لضرائب الدخل مما يستدعي استخدام تقديرات هامة لتحديد المخصص اإلجمالي للضريبة على الدخل. 

ها بشكل مؤكد.  ويقوم البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج  هائية عن عدد من العمليات والحسابات التي يصعب تحديد الضريبة الن
هناك اختالف بين النتيجة  المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقًا لتقديرات مدي احتمال نشأة ضرائب إضافية.  وعندما يكون 

هائية للضرائب والمبال غ السابق تسجيلها، فإن هذه االختالفات سوف تؤثر على ضريبة الدخل ومخصص الضريبة المؤجلة الن
 التي يتم تحديد االختالف فيها. الفترةفي 
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 التحليل القطاعي لألنشطة -3

 
لمحيطة بها يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر ا

ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقًا لألعمال  .والعائد المرتبط بهذا النشاط التي قد تختلف عن باقي األنشطة األخرى
 المصرفية الواردة فيما يلي :

 المؤسسات الكبيرة 3 والمتوسطة والصغيرة
ة مدينة والقروض  .والتسهيالت االئتمانية والمشتقات المالية وتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات جاري

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

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

 رىأنشطة أخ
 .وتشمل األعمال المصرفية األخرى ، كإدارة األموال

 
  صافى الدخل من العائد -6

 عن الفترة
 3/3/1035من 
 10/3/1035الى 

 عن الفترة
 3/1/1035من 
 10/3/1035الى 

 عن الفترة
 2/2/1326من 
 03/6/1326الى 

 عن الفترة
 1326/,/2من 
 03/6/1326الى 

 

  نية مصرى ج جنية مصرى  جنية مصرى جنية مصرى 
 عائد القروض وااليرادات المشابهة    

13103130511 31103050011 320,116,,3  قروض وتسهيالت للعمالء 133,113,332 6
13003130001 30103100110 332,332,1, 3 003,,,  أذون وسندات خزانة 1,061
 ودائع و حسابات جارية 122,313,321 011,326,303 1100510300 1003150103

001010303 503, 30, 01 0,1, )متاحة  دوات دينأاستثمارات فى  2,202,321 1,331
 للبيع(

31103310031 115000, 0011 2,,3 1,332,260 2, 3,3, 2,031  
 تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة    
 ودائع وحسابات جارية    

 للبنوك (06,311,326) (13,313,323) (1501010103) (1100110013)
(11300100131) (3,0 03050, 0,) (262,2, 2,2,  للعمالء (331,010,206) (,

دوات مالية مع التزام أعمليات بيع  -- -- (5300100) (5300100)
 عادة الشراءإب

(10101000333) (10301030, 13) (301,,2 6,23,) (3, ,,03 2,211)  
15000110303 31, 05, 30,  لعائدالدخل من ا صافى 136,603,303 313,321,333 03
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 صافى الدخل من األتعاب والعموالت  -1
 عن الفترة

 3/3/1035من 
 10/3/1035الى 

 عن الفترة
 3/1/1035من 
 10/3/1035الى 

 عن الفترة
 2/2/1326من 
 03/6/1326الى 

 عن الفترة
 1326/,/2من 
 03/6/1326الى 

 

  جنية مصرى  جنية مصرى  جنية مصرى جنية مصرى 
 تعاب والعموالتإيرادات األ    

3301000010 1301130551 20,,33 3,0, 2 6, والعمليات أتعاب وعموالت االئتمان  116,113,
 المصرفية 

5,3 010, 010010 132,160 ,2  مانة والحفظأتعاب أعمال األ 6,133
305310300 303330133 2,212,331 2,302,,1  أتعاب أخرى 0

310310011, 1003050053 201,320,336 63,102,3,1  
 مصروفات األتعاب والعموالت    
(1103,  أتعاب سمسرة مدفوعة (2,213,623) (,2,131,12) (00530) (1
(303110100) (,13  أتعاب أخرى مدفوعة (2,211,622) (,0,206,23) (0133
(303500333) (,11 00, 1) (,,22 2,022) (0,3, 0,013)  

33003, 0100 130,13003, 201,63,,6 الدخل من األتعاب  الصافى 61,622,211 22
 والعموالت

 
 
  توزيعات أرباح   -2

 عن الفترة
 3/3/1035من 
 10/3/1035الى 

 عن الفترة
 3/1/1035من 
 10/3/1035الى 

 عن الفترة
 2/2/1326من 
 03/6/1326الى 

 عن الفترة
 1326/,/2من 
 03/6/1326الى 

  

  جنية مصرى  جنية مصرى  جنية مصرى جنية مصرى 
 اوراق مالية بغرض المتاجرة -- --  58,718  58,718

5,165,175  5,165,175  6, 2,311 6,  أوراق مالية متاحة للبيع 2,311

573,683 573,683 2,  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 12,006 1,611

5,399,751 -- 0,,2 1,113 1,,3  شركات تابعة و شقيقة 3,613

101110031 300110300 ,,11 3,,2 3 0,123,302  
 
 صافى دخل المتاجرة   -3

 عن الفترة
 3/3/1035من 
 10/3/1035الى 

 عن الفترة
 3/1/1035من 
 10/3/1035الى 

 عن الفترة
 2/2/1326من 
 03/6/1326الى 

 عن الفترة
 1326/,/2من 
 03/6/1326الى 

 

  جنية مصرى  جنية مصرى  جنية مصرى جنية مصرى 
3001130051 500110,  أرباح التعامل فى العمالت األجنبية ,03,121,03 11,123,222 01

ستثمارات رصدة االأتقييم  (خسائر) -- -- (5000030) (3010013)
 المالية بغرض المتاجرة

1,1 دوات حقوق ملكية بغرض أرباح بيع أ 213,111 032,001 100001 0003
 المتاجرة

30031000,1 501010, , 0 11,363,2,2 03,331,602  
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 ات إداريةمصروف -23

 عن الفترة
 3/3/1035من 
 10/3/1035الى 

 عن الفترة
 3/1/1035من 
 10/3/1035الى 

 عن الفترة
 2/2/1326من 
 03/6/1326الى 

 عن الفترة
 1326/,/2من 
 03/6/1326الى 

 

  جنية مصرى  جنية مصرى  جنية مصرى جنية مصرى 
 تكلفة العاملين    
(1003, 00010) (1500010100) (30,,31 ,322) (,6 ,3,3  أجور ومرتبات (326,
(100110111) (3013301, ,) (,,,6  مينات أجتماعيةأت (1,332,323) (0,110
 آخرى (12,006,030) (,,,,61,213) (3103530500) (1103310303)
 تكلفة المعاشات    
 مزايا التقاعد (12,303) (12,2,1) (3100003) (303100003)
(0503000135) (1001000000) (263,11,,01 3) (11,,63 ,33,)  
(5505300010) (1100150,53) (133,163,11,) (2,  دارية أخرىإمصروفات  (3,636,303
(31003000301) (0105150,53) (066,303,2, ,) (122,211,,3 0)  

 
 

 تشغيل أخرىإيرادات )مصروفات(  -22
 عن الفترة

 3/3/1035من 
 10/3/1035الى 

 عن الفترة
 3/1/1035من 

 10/3/1035ى ال

 عن الفترة
 2/2/1326من 
 03/6/1326الى 

 عن الفترة
 1326/,/2من 
 03/6/1326الى 

 

  جنية مصرى  جنية مصرى  جنية مصرى جنية مصرى 
 ارباح بيع ممتلكات ومعدات -- -- 300500 300500

3501010010  (101300001) (23,613,363) (3,1,  ( مخصصات أخرىرد) عبء (2,363
,  أخرى 2,133 (63,231) 00003 010111

3303000333 (101000303) (23,1,2 ,221) (3,100,063)  
 

 ئتمانضمحالل عن خسائر االالا( )عبء -21
 عن الفترة

 3/3/1035من 
 10/3/1035الى 

 عن الفترة
 3/1/1035من 
 10/3/1035الى 

 عن الفترة
 2/2/1326من 
 03/6/1326الى 

 عن الفترة
 1326/,/2من 
 03/6/3261الى 

 

  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري
 (22)إيضاح  قروض وتسهيالت للعمالء (3,,,16,132) (,32,623,31) (553555035) (1350015001)
(1350015001) (553555035) (32,623,31,) (16,132,,,3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البنك المصري الخليجي )شركة مساهمة مصرية(
 المستقلة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

  1033يونيه  10المنتهية فى المالية  الفترةعن 

- 38 - 
 

 
 

 مصروفات ضرائب الدخل  -20
 عن الفترة

 3/3/1035من 
 10/3/0351الى 

 عن الفترة
 3/1/1035من 
 10/3/1035الى 

 عن الفترة
 2/2/1326من 
 03/6/1326الى 

 عن الفترة
 1326/,/2من 
 03/6/1326الى 

 

  جنية مصرى  جنية مصرى  جنية مصرى جنية مصرى 
(3505010131) (130,300310) ) 236,0,  الضرائب الحالية (61,012,023) ) 1,136
(500,  الضرائب المؤجلة  -- -- 5100511 (10013
(030153031,) (13010305, 5) (236,0, 1,136) (61,012,023)  

  

 
 

 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى -,2

 
 أرصدة لدى البنوك -23

 
 
 

13/31/5103 30/6/6132  
  جنيه مصري جنيه مصري

35, 011, 0001 1, 2,62,,6,  نقدية  1
 حتياطى األلزامىأرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اال 123,202,326 3051500500133
3000101, 300, 1 332,211,100   

3013, 03510000 162,,3  أرصدة بدون عائد  1,230
11100110001 620,013,2,  أرصدة ذات عائد متغير  3933

3000101, 300, 1 332,211,100  

13/31/5103 30/6/6132  
  جنيه مصري جنيه مصري

30003550100 6, ,32,  حسابات جارية 121,
10,1301, , 053, 1,326,032,2,  ودائع 3
500110111003, 1,322,110,602  

   

 االلزامىبنوك مركزية بخالف نسبة االحتياطى  6,226,333,333 1011100000000
30030033301, 0 1, 3,23,,23  بنوك محلية 3

03011005,  بنوك خارجية 11,,26,313 ,
500110111003, 1,322,110,602  

   
30003550100 6, ,32,  رصدة بدون عائدأ 121,

10,1301, , 053, 1,326,032,2,  رصدة ذات عائد متغيرأ 3933
500110111003, 1,322,110,602  

   
 أرصدة متداولة 1,322,110,602 ,500110111003
500110111003, 1,322,110,602  
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  * خرىأوراق حكومية أو  أذون خزانة -26
 ذون الخزانة فىوتتمثل أ

 
,30جنيكككة مصككرى )المعكككادل لمبلكككغ  300110,100000تضككمن أذون خزانكككة وأوراق حكوميكككة أخككرى مبلكككغ ت *  مليكككون دوالر  55

مليكون يكورو( عبكارة عكن  30جنيكة مصكرى )المعكادل لمبلكغ  33500310000عن أذون خزانة دوالرية ، ومبلكغ أمريكى( عبارة 
 أذون خزانة باليورو .

 
 

                                                                  أصول مالية بغرض المتاجرة -21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/31/5103 30/6/6132  
  جنيه مصري جنيه مصري

 يوم 00أذون خزانة  16,033,333 --
-- 31,,33  يوم ,31اذون خزانة  333,

,3أذون خزانة  132,133,333 33003000000  يوم 1
 يوم 111اذون خزانة  0,333,333 

 يوم 133أذون خزانة  332,213,333 13000000000
1,  يوم 101أذون خزانة  1,361,603,333 003000000

 يوم 135اذون خزانة  0,333,333 --
 يوم 133أذون خزانة  33,333,333 --
-- ,,33  يوم 110اذون خزانة  3,333
 يوم 111اذون خزانة  33,333,333 --
 يوم 153أذون خزانة  33,333,333 --

 يوم 151أذون خزانة  -- 1000000000
 يوم 153خزانة  أذون 13,333,333 --

03303150000 2,1,  يوم 150أذون خزانة  1,333,333
 يوم 131أذون خزانة  2,332,032,333 3030000030050
1003000130050 6,313,222,333  

 عوائد لم تستحق (013,622,212) (33100150111)
1035100030033 6,3,  أذون خزانة و أوراق حكومية أخرى  صافى  3,131,313

13/31/5103 30/6/6132  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            جنيه مصري جنيه مصري

 وراق الماليةسواق األأمدرجة فى  أدوات حقوق الملكية  
 وراق الماليةسواق األأسهم شركات محلية مدرجة فى أ -- 30,130010
30,130010 --  
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 بالصافى مرابحات للعمالءتسهيالت وقروض و -22
 
 30/6/6132 13/31/5103 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   أفراد
 ,310013000 22,333,2,0 بطاقات ائتمان

63,,1,333,31 قروض شخصية 6 3010501, 10000 
,23,32 قروض عقارية    ,163 1101300000 

,1,2 (2إجمالي ) 3,233,162 3013105530003 
   مؤسسات 

   
ة  مدينة 21,, حسابات جاري 1,301,133 101500,10000, 

3,,0 قروض مباشرة 3,101,223 103530,, 50005 
,103 1,633,262,333 قروض مشتركة 5000100, , 

   
,,23,300,2 (1إجمالي ) ,313 00101050300, 3 

,,20,321,1 ( 1+2إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء ) ,2,0 , 0335005, 0000 
   يخصم

 (3101530015) (,3,012,31) عائد مقدم
6,( مخصص خسائر االضمحالل 3,223,213( (11000110113) 

 (3503110111) (32,,23,362) العوائد المجنبة
23,,2,12 21,336,362,603 للعمالءمرابحات التسهيالت ووالقروض ى الصاف 1,031 

 
 

 مخصص خسائر اإلضمحالل
 جنيه مصرى تحليل حركة مخصص خسائر إضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء

  
 أفراد 1326يونيه03

 اإلجمالى قروض عقارية قروض شخصية بطاقات  
,2,1 اإلفتتاحىالرصيد  2,316 03,326,211 2,133,332 02,3,2 ,63, 

1,,2 (2,262,313) إلضمحاللا رد 2,2, 6 1,613,213 1,221,332 
مها  226,123 -- -- 226,123 متحصالت من ديون سبق اعدا

امها  3,) مبالغ تم اعد 1,11,) -- -- (,3 1,11,) 
6,,130 الختامىالرصيد  1 06,,,, ,010 0,322,016 ,3 ,6,3 ,266 

  

 
 
 
 

 مؤسسات
قروض مباشرة   

 اإلجمالى وتسهيالت
 021,620,321 021,620,321  اإلفتتاحىيد الرص

2,  عبء اإلضمحالل ,112,310 ,2 ,112,310 
امها  13,2,3)  مبالغ تم اعد ,231) (13,2,3 ,231) 

,2  فروق تقييم مخصصات ,613,063 2, ,613,063 
1,  الختامىالرصيد  3,106,660 ,1 3,106,660 
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 بعتا -بالصافى قروض وتسهيالت ومرابحات للعمالء -22

 
 
 
 افراد

 اإلجمالى قروض عقارية قروض شخصية بطاقات  1035ديسمبر 13
,01011 103310553 3000100300 101010013 اإلفتتاحىالرصيد  0351 

,) (1100310000) (0300000) اإلضمحاللرد  110000) (1505550000) 
ها  3500000 -- -- 3500000 متحصالت من ديون سبق إعدام

ها  (10000) -- -- (10000) مبالغ تم اعدام
,1 301000553 1500330300 300130013 الختامىالرصيد  001, 0351 

  

  
 
 

 مؤسسات
قروض مباشرة    

 اإلجمالى وتسهيالت
 13503050500 13503050500  اإلفتتاحىالرصيد 

 30003110501 30003110501  عبء اإلضمحالل
ها  5000000 5000000  متحصالت من ديون سبق إعدام

,001  فروق تقييم مخصصات , 05, 5 001, , 05, 5 
,1  الختامىالرصيد  103, 105, 0 1, 103, 105, 0 

 
 استثمارات مالية  -23

13/31/5103 30/6/6132   
  جنيه مصري جنيه مصري

 استثمارات مالية متاحة للبيع  
10,1003150131 6,022,303,1, ة العادلة  دينأدوات  3  مدرجة فى السوقبالقيم

0005, 0310 0,630,3, ة العادلة مدرجة فى السوق 3  أدوات حقوق ملكية بالقيم
 مدرجه في السوق بالتكلفة غير  أدوات حقوق ملكية 23,610,332 3003110103
100,5, 0,    استثمارات تدار بمعرفة الغير 1,333,323 ,3

10,0, 0,, 30, 11 6,,3  (2) متاحة للبيعالمالية الستثمارات االإجمالى  3,262,612
 ستحقاقاستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإل  

310000 2,  أدوات دين مدرجه في السوق  133,
 ستثمار صندوق البنك المصري الخليجياوثائق  3,333,333 500000000
 ستثمار السيولة النقدى البنك المصري الخليجي )ثراء(اصندوق  1,333,333 005000000

3105310000 21,32,  (1الستحقاق )امحتفظ بها حتى تاريخ  ستثمارات ماليةاإجمالى  133,
10,0301030511 6,,1  (1+2ستثمارات مالية )اإجمالى  1,020,012

03/6/1326 
 محتفظ بها حتى اإلجمالى

 تاريخ أستحقاق
  متاحة للبيع

 
  جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى

,, 232,,32 ,311 21,32, ,133 ,,  اإلفتتاحىلرصيد ا 212,226,211
1,221,0,3 ,233 -- 1,221,0,3  إضافات 233,

(661,222,,6 2) -- (661,222,,6  سترداد(إإستبعادات )بيع/ (2
2,, 110,,2 6 -- 2,, 110,,2  جنبيةفروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األ 6

(23,336,,20) -- (23,336,,2  (10 ايضاح) التغير فى القيمة العادلةخسائر  (0
1,, 3,1 ,3,0 -- 1,, 3,1  التكلفة المستهلكة 3,0,

 خسائر االضمحالل (,2,330,22) -- (,2,330,22)
6,,11 ,020,012 21,32, ,133 6,,33  الختامىالرصيد  262,612,
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 تابع -استثمارات مالية  -23
13/31/1035 

 
 

 
 استثمارات مالية فى شركات تابعة وشقيقة -13

 
همة البنك في الشركات التابعة والشقيقة كما يلي   بلغت نسبة مسا

03/6/1326* 
بلد ال

مقر 
 الشركة

 أصول الشركة
 التزامات الشركة
)بدون حقوق 

 الملكية(
أرباح )خسائر(  إيرادات الشركة

 نسبة  القيمة الدفترية الشركة
مة اه  المس

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

شركة ايجيبشان جلف القابضة 
6,,3,311 01,332,331 106,611,231 مصر لالستثمارات المالية , 0,322,123 233,313,333 33% 

 
        شركات شقيقة

0,,0,126 (,12,132,23) 221,333 30,023,312 11,,62,221 مصر اليكس فيششركة  3 13% 
33,,216,12 مصر شركة اليكس للمنتجات الغذائية 2 221,603,,1 1 1, ,311,,06 (2,220,3, 3) 1,202,123 13% 

,02,22 61,213,313 مصر فرست جازشركة  ,303 31,332,331 0,261,332 3,333 - 
شركة برايم القابضة 
,3,1) 2,112,111 021,203,211 مصر لالستثمارات المالية 1,111) (21,611,112) 0,233 - 

3,,123 (12,260,6,1) 212,313,213 ,102,312,23 216,313,306  اإلجمالي 1,1, 3  
 
 
 
 
 

 محتفظ بها حتى اإلجمالى
 تاريخ أستحقاق

  متاحة للبيع 
 

  جنيه مصرى ه مصرىجني جنيه مصرى
1030303100531 3105310000 1035003350,  اإلفتتاحىالرصيد  31
300, 103130033 -- 300,  إضافات 103130033

 إستبعادات )بيع /أسترداد( (3003100000015) -- (3003100000015)
1, 05130311 -- 1,  فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية 05130311

(,3 01300110) -- (,  (10ايضاح )خسائر التغير فى القيمة العادلة (301300110
 التكلفة المستهلكة 1101010103 -- 1101010103

10, 0301030511 3105310000 10, 0, 0, , 30,  الختامىالرصيد  11

 عن الفترة أرباح االستثمارات المالية 
 1326/,/2من 
 03/6/1326الى 

 عن الفترة
 2/2/1326من 
 03/6/1326الى 

 عن الفترة
 3/1/1035من 
 10/3/1035الى 

 عن الفترة
 3/3/1035من 
 10/3/1035الى 

 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى 
 -- -- (12,102,101) (1,233,333) خسائر اضمحالل استثمارات مالية متاحة للبيع

أربككككاح بيككككع إسككككتثمارات فككككى شككككركات تابعككككة 
 -- -- 61,336,016 61,336,016 وشقيقة

 101110030 5310335 (306,113) 2,313,221 صول مالية متاحة للبيعأبيع  )خسائر(/ أرباح 
 36,221,2,, ,3, 102,01, 5310335 101110030 
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 تابع -مالية فى شركات تابعة وشقيقةاستثمارات  -13
 

البلد مقر  13/31/1035
 الشركة

 التزامات الشركة أصول الشركة
)بدون حقوق 

 الملكية(

أرباح )خسائر(  إيرادات الشركة
 الشركة

مة الدفترية  نسبة القي
همة  المسا

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

ن جلف شركة ايجيبشا
القابضة لالستثمارات 

,3030 10101110535 مصر المالية 0353 105110011 0050111 30000000000 00% 
 

        شركات شقيقة
, مصر اليكس فيششركة  001310300 510,000553 310315 (5310311) 101, 30110 10% 

شركة اليكس للمنتجات 
,33000 31300550050 مصر الغذائية 00113 3001030113 (10013011,) 0031, 0135 10% 
تنمية شركة 

هية  المشروعات المتنا
,313031 مصر الصغر 0113 00000, 0031 3100010013 3501100051 000000,35 30% 

,1303 310,000000 مصر شركة فرست جاز 10015 00005, 0000 10,31000, 50000 - 
شركة برايم القابضة 
,10 ,1000330000 مصر لالستثمارات المالية 1100, 1 1001300101 350,0, 013, 10300 - 

13,,11 116,033,321 2,333,206,111  اإلجمالي 6,336 02,63, ,,10 113,131,363  

 
 .1035 ديسمبر 13و  1031 ديسمبر 13 تم اإلعتماد على القوائم المالية المعتمدة فى * 
إسكتثمار فكى شكركات شكقيقة بكالرغم مكن ان نسكبة المسكاهمة ك لمشروعات متناهية الصكغرلتنمية تم تبويب اإلستثمار فى شركة  * * 

 تنمية المشروعات المتناهية .عن طريق تمثيل البنك فى مجلس إدارة الشركة لوجود نفوذ مؤثر  30%
 

 أصول غير ملموسة -12
13/31/5103 30/6/6132  

 برامج الحاسب اآللى جنيه مصري جنيه مصري
3500, 50300 1, ة 113,161,  المالية الفترة الدفترية فى أول صافى القيم
3105000105 2,23,,63  المالية الفترةاألضافات خالل  2

(101, 00050) (1,,3   المالية الفترةاألستهالك خالل  (,2,21
هاية  13,312,623 1101050131 ة الدفترية فى ن  المالية   الفترةصافى القيم

 
 أصول أخرى -11

13/31/5103 30/6/6132  
  جنيه مصري يجنيه مصر

 إيرادات مستحقة 021,122,332 10100500110
ة 03,,01,622 3101000013  مصروفات مقدم

3510, 050111 121,,,  دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة 1,236
  )بعد اإلضمحالل( أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء للديون 23,,01,333 110,130501
101300351 0,12,,60  وعهد تأمينات  3

 استثمارات الت للبنك* -صول محتفظ بها بغرض البيع أ 02,306,013 1003110030
 خرىأ 232,036,133 33101310101
51500000351 132,,, 3,226  

 
,3001110ة  مبقي مصر امريكا للمستلزمات الطبيه ةشرك فى  أصول محتفظ بها بغرض البيع  رصيد يتضمن   *  جنية مصرى 10

مانية بقيمة للصن و هامنز  جنية مصرى . 3100000000اعة التكنولوجيا  االل
 والذى ينص على االتى 1000سبتمبر  ,طبقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ  *  
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كة من التخلص من من راس المال المصدر للشر %10"فى حالة عدم تمكن البنك الذى يمتلك أسهمًا فى شركة غير مالية تزيد عن 
ة االسهم وفقًا للقواعد المحاسبية السارية ، وبحيث ال تقل  هذه الزيادة خالل سنة من تاريخ الحيازة يتم قياس خسائر اضمحالل قيم

ة هذه الخسائر عن ما يعادل مقدار نسبة الزيادة عن  ة هذه الخسائر  %10قيم من راس المال المصدر للشركة، واإلعتراف بقيم
ة هذه الخسائربقائمة بح ة الدفترية لألسهم بقيم . قام البنك بحساب إضمحالل لكل من شركة مصر  "سب الحالة مقابل تخفيض القيم

مانية وذلك تطبيقا للقرار السالف ذكرة .  امريكا للمستلزمات الطيبة و شركة هامنز لصناعة التكنولوجيه االل
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 أصول ثابتة   -10

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

 2/2/1323الرصيد فى         
3010, 010113 1301050151 , 03310055 5005105,  التكلفة 0303010001 1103030311 500150110 1003310011 0

(0101130315) (33010,0101) (003,30133) (101000,50) (3000000133) (10,,10031) (1000300153) (3,005,0,3  هالكمجمع اإل (,
, 305100303 1001300,  صافى القيمة الدفترية فى أول السنة المالية السابقة 5101110103 003150303 100530331 3100010153 305530010 11001,0 0
, 305100303 1001300, ة الدفترية أول السنة  5101110103 003150303 100530331 3100010153 305530010 11001,0 0  صافى القيم
3305110113 , 0050015, 100310100 301100005 1310335 303530013 1003001,  ضافاتإ -- 1

 ستبعاداتإ (050,10) -- (11) (15) (333) (100030311) (55) (100000100)
هالك (300010103) (101110,15) (3000013) (0030501) (1,50333) (5030333) (305330010) (01030105,)  تكلفة أ

105510, 55 -- 105510,  هالك األصول المستبعدةإمجمع  -- -- -- -- -- 55
, 001330330 3301000311 1053, 0113 1010, 0, 01 3305, 30501 100010, 11 300, 0011, 5005110, ,  02/21/1323ية فى صافى القيمة الدفتر 1

 2/2/1326الرصيد فى         
221,, 13,033 13,06,  التكلفة 12,331,111 ,06,160,33 1,321,036 13,612,061 6,131,012 1,111,320 633,

(32,332,123) (21,23, ,312) (, ,132,111) (0,220,313) (22,3, 2,232) (0,320,, 2,) (13,, 20,116) (13,, 60,0,  هالكمجمع اإل (,
23,062,623 22,, 13,20, 1,362,106 1,, 32,230 22,326,33, , ,330,211 6,123,112 33,3,  صافى القيمة الدفترية 0,220

 المالية الحالية السنةرصيد         
23,062,623 22,, 13,20, 1,362,106 1,, 32,230 22,326,33, , ,330,211 6,123,112 33,3, ة الدفترية أول  0,220  ةالفترصافى القيم
2, ,321,6, 1 , ,, 16,, 32 6, ,, 33 2, 3,3, , 3,321,2, 6 , ,632,336 ,  ضافاتإ -- 2,633

 ستبعاداتإ -- -- -- -- -- -- (0,333) (0,333)
(3,133,223) (2,03, ,01,) (, 32,166) (11, ,31,) (2,030,226) (, هالك (233,330) (2,321,363) (63,331  تكلفة أ

 صول المستبعدة الك األهإمجمع  -- -- -- -- -- -- 133 133
32,366,6, 1 2, ,303,, 62 1,11, ,013 1,013,110 23,113,, 6, 2,223,102 3,223,260 ,   30/6/1326صافى القيمة الدفترية فى  3,631,323

  03/6/1326الرصيد فى        
131,00, ,3, 1 00,121,636  1,0, 2,, 20 6,,  التكلفة 12,331,111 ,06,021,23 21,102,021 03,123,332 01,011

(230,161,333) (23,1, 2,2, 3) (3,221,3, 0) (, ,232,333) (23,, 03,3, ,) (, ,3, 3,322) (03,, 36,1, 2) (12,02, ,1,  هالكمجمع اإل (1
32,366,6, 1 2, ,303,, 62 1,11, ,013 1,013,110 23,113,, 6, 2,223,102 3,223,260 ,  صافى القيمة الدفترية 3,631,323
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 للبنوكأرصدة مستحقة    -,1

13/31/1035 30/6/6132  
  جنيه مصري جنيه مصري

0, 300,  حسابات جارية 33,011,126 1
  ودائع 013,333,333 10305050301
10001, 30005 ,1 ,,01 1,126  

   
 بنوك محلية 013,333,333 10305050301

0, 300,  بنوك خارجية 33,011,126 1
10001, 30005 ,1 ,,01 1,126  

   
0, 300,  أرصدة بدون عائد 33,011,126 1

 أرصدة ذات عائد ثابت 013,333,333 10305050301
10001, 30005 ,1 ,,01 1,126  

   
10001, 30005 ,1 ,,01  أرصدة متداولة 1,126
10001, 30005 ,1 ,,01 1,126  

 
 ودائع العمالء -13

13/31/5103 03/6/6132  
  جنيه مصري جنيه مصري

 ودائع تحت الطلب 6,213,220,233 10,300,110130
31000303110300 13,032,,,2  ودائع ألجل وبإخطار 112,
 شهادات ادخار ذات عائد متميز 0,113,316,060 1003100000133
3031, 01110100 2,2,  ودائع التوفير 6,333,113

10100, 00153 ,0 3,66,,60  ودائع أخرى 0
1003100100003, 02,1,3 ,3,6  اإلجمالى 231,

 
,1 تودائع مؤسسا ,1,3 ,612,220 35001005310351 

02,,6,33 ودائع أفراد 2,32, 10,0100110031 
02,1,3 اإلجمالى ,3,6 ,231 1003100100003, 

   
,6,,0,63  أرصدة بدون عائد 6,113 10,1100010513 

,1 أرصدة ذات عائد متغير ,026,3,3 ,233 35001101110103 
06,,0,132,03 أرصدة ذات عائد ثابت 0 10011,3030133 

02,1,3 اإلجمالى ,3,6 ,231 1003100100003, 
 

 قروض أخرى -16
13/31/5103 30/6/6132  

  جنيه مصري جنيه مصري
 قرض البنك التجارى الدولى  1,213,333 101000000

 قروض مبادرة البنك المركزى 22,,36,213 3300300005
3, 01300005 32,333,,22  
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 التزامات أخرى -11

13/31/5103 30/6/6132  
  جنيه مصري جنيه مصري

35505100330 0,   عوائد مستحقة 2,020,333
3013, ة  126,333 0135  إيرادات مقدم

, 501, 30011 111,3,  مصروفات مستحقة 0,366
30003,  دائنون  200,300,636 00111
33100, 10,30 22,,31 0,,1  أرصدة دائنة متنوعة 1
13001110335 221,,0 2,313  

 
 مخصصات أخرى -12

13/31/5103 30/6/6132  
  جنيه مصري جنيه مصري
, 003000330 ,1 ,,33  المالية الفترةالرصيد في أول  311,

1,  فروق تقييم عمالت أجنبية 333,331 10311
(1000, ة الدخل 23,613,363 (10031  المحمل على قائم
 المالية الفترةالمستخدم خالل  -- (3100000300)

1001000011 32,6,2  المالية الفترةالرصيد في نهاية  13,,
  

 
 رأس المال  -13

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

 وعرأس المال المصدر والمدف
 هجنيك ,301000011013 يككي )المعكادل لمبلكغدوالر أمر 15505050015بلغ رأس المال المصدر والمكتتب فيكه والمكدفوع مبلكغ 

ة األ 155505015 مصري( موزعاً على عدد  .أمريكي سمية للسهم واحد دوالرسهم القيم
 محتجز تحت حساب زيادة راس المال

فوع بزيكادة راس المكال المصكدر و المكد 1033ينكاير  10بناًء على قرار الجمعيكة العامكة غيكر العاديكة لمصكرفنا و المنعقكدة بتكاريخ 
 و قد تم تغظية تلك الزيادة بالكامل . –حق قدامى المساهمين  –دوالر امريكي عن طريق االكتتاب النقدى  ,110113030بمبلغ 

( من النظام األساسي لمصرفنا و إتمكام بكاقى إجكراءات  0، 3وجارى اتخاذ موافقة البنك المركزى المصري على تعديل المادتين ) 
 دة في البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و اإليداع و الحفظ المركزىالزيادة و قيد اسهم الزيا

 رباح المحتجزةواأل حتياطياتاإل  -03
   

 اإلحتياطيات( 2 30/6/6213 13/31/5103
  جنيه مصري جنيه مصري
33101030300 2, 1,222,,0  حتياطى قانونىإ 1

103, 10000 1,62,,33  فروق ترجمة عمالت أجنبيةحتياطى إ 1
(303300,10) (33,,33 ,3, ة العادلة حتياطى إ (,  استثمارات مالية متاحة للبيع -القيم

  عامحتياطى إ 21,313,2,0 3005100311
, 03110110 2,2,  خاص حتياطى إ 0,013
, 01330100 2,3, 3,,3  المخاطر البنكية العام حتياطى إ 3
 حتياطى رأسمالىإ 1,233,120 501100031

31003030,35 36,, هاية إجمالى اإل 12,333  المالية الفترةحتياطيات فى ن
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 تابع - اإلحتياطيات واألرباح المحتجزة  -03
 حتياطيات فيما يلىوتتمثل الحركة على اإل

13/31/5103 30/6/6132  
 )أ( أحتياطى المخاطر البنكية العام جنيه مصري جنيه مصري

, 01330100 ,  ليةالماالفترة الرصيد فى أول  01330100
 محول من األرباح المحتجزة 220,233 --

, 01330100 2,3, 3,,3  المالية الفترةالرصيد فى نهاية  3
   

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

13/31/5103 03/6/6132  
 )ب( أحتياطى قانونى جنيه مصري جنيه مصري

 المالية الفترةالرصيد فى أول  33101030300 0103510113
 1035محول من أرباح عام  11,221,161 1003530011

33101030300 2, 1,222,,0  المالية الفترةالرصيد فى نهاية  1
   

لتغذية احتياطى غير قابل للتوزيع  وذلك حتى يبلغ رصيده ما  الفترةمن صافى أرباح  %30نين المحلية يتم احتجاز وفقا للقوا
 من رأس المال. %300يعادل 

   
   

13/31/5103 30/6/6132  
 أستثمارات مالية متاحة للبيع -)ج( أحتياطى القيمة العادلة  جنيه مصري جنيه مصري

 الماليةالفترة  الرصيد فى أول (6,663,201) 0100510013
(, ة العادلة )خسائر  (20,,23,336) (301300110  (30إيضاح التغير في القيم
ة الدخل نتيجة االستبعاد  363,321 (10,130313)  صافي الخسائر المحولة الى قائم

5030, ,  فروق تقييم العمالت االجنبية  (1,602,323) 1
5005, ة إلى المحولة رةالخسا 21,211,0,3 0310  االضمحالل نتيجة الدخل قائم

(303300,10) (33,,33 ,3,  المالية الفترةالرصيد فى نهاية  (,
  

 )د( أحتياطى خاص
ه إال بموافقة  وال ,100ديسمبر  33تم تكوين االحتياطى الخاص طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى الصادرة فى  يتم استخدام

 ى.من البنك المركزى المصر
 ( األرباح المحتجزة1

13/31/5103 30/6/6132  
 الحركة على االرباح المحتجزة جنيه مصري جنيه مصري

301330301 2,2,  المالية  الفترةأول فى الرصيد  3,326
 المحول إلى ارباح محتجزة 112,211,666 10305300115

(35003,  توزيعات السنة المالية السابقة -- (30011
 حصة العاملين فى األرباح (11,221,166) (3503530,03)
 مكافـأة أعضاء مجلس اإلدارة (2,333,333) (303050000)

 محول إلى إحتياطى مخاطر بنكية عام (220,233) --
 اإلحتياطى القانونىمحول الى  (11,221,161) (1003530011)

 محول الى اإلحتياطيات االخرى (1,311,313) --
, 031005, 3 123,,1  المالية فترةالرصيد فى نهاية ال 1,333
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مها - 02  النقدية وما في حك
 

هكا األرصكدة التاليكة التكي ال تتجكاوز تكواريخ اسكتحقاقها ثالثكة  ة التدفقات النقدية ، تتضمن النقديكة ومكا فكي حكم ألغراض عرض قائم
 أشهر من تاريخ االقتناء

10/3/1035 30/6/6132  
  جنيه مصري جنيه مصري

 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 332,211,100 3010300010351
10003,  أرصدة لدى البنوك 1,322,110,602 00303

  أذون خزانة  6,313,222,333 ,100010,00001
(3010501500,51) (620,013,2,  رصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة االحتياطىأ (3

 ثر من ثالثة أشهرأرصدة لدى البنوك استحقاق أك (132,322,623) --
(100010,00001,) (6,23,,,6  أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور (2,333

5000, مها في نهاية 6,662,311,203 100003  المالية  الفترة النقدية وما في حك
 
 

 التزامات عرضية وارتباطات  -01
 
                ارتباطات رأسمالية  - أ

ذها حتكككككى وشكككككراء اصكككككول و معكككككدات روعــــكككككـيزات الفـكككككـة بتجهــكككككـات المتعلقــكككككــة االرتباطـــكككككـبلغكككككت قيم  ولكككككم يكككككتم تنفيككككك
  .جنيه مصري  3300030310  مبلغب 1033 يونيو 10
 

 رتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالتا -ب 

 ات عن ضمانات وتسهيالت فيما يليتتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباط 

13/31/5103 30/6/6132  
  جنيه مصري يه مصريجن

11301030000 1, 1,31,,33  إعتمادات مستنديه )استيراد وتصدير(  3
05001010000 2,12,,21  خطابات ضمان  2,333

3030, 00300000 2,311,,3 1,333  
 

 دارة العليامرتبات ومكافأت اإل -  00

 

 
أصككككككككحاب المكافككككككككآت والمرتبككككككككات األكبككككككككر فككككككككى البنككككككككك مجتمعككككككككين مبلككككككككغ   وقككككككككد بلككككككككغ مككككككككا يتقاضككككككككاة العشككككككككرون

13,,16 الماليكككككككة  الفتكككككككرةوذلكككككككك عكككككككن  جنيكككككككة مصكككككككرى 101010110  جنيكككككككة مصكككككككرى والمتوسكككككككط الشكككككككهرى 301,
 .1033 هيوني 10المنتهية فى 

 
 
 

 30/6/6132 13/31/5103 
 جنيه مصري جنيه مصري 

16,,13 االجل المرتبات والمزايا قصيرة ,301 1300300101 

 13,,16 ,301 1300300101 
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 عامالت مع أطراف ذوى عالقةم - ,0
  

ة من خالل النشاط العادى ، ويتضكمن ذلكك القكروض والودائكع وتتمثكل  تم الدخول فى العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالق
هاية  ة فى ن  المالية فيما يلى الفترةالمعامالت وأرصدة األطراف ذوى العالق

                           القروض والتسهيالت ألطراف ذوى عالقة -أ

  دارة العلياأعضاء اإل شركات تابعة وشقيقة
13/31/5103 30/6/6132 13/31/5103 30/6/6132  

  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري
5303010000 ,1 ,612,313 003100,31 01,03,  المالية الفترةالقروض القائمة فى أول  621,
 المالية الفترةالقروض الصادرة خالل   0,313,032 130,300013 -- 300110000

(300,0, 0000) (2,23,,33  المالية الفترةالقروض المحصلة خالل  (2,333,610) (103130310) (3
11031, 0000 ,2 ,,0, ,313 1101010333 00,21,  المالية الفترة  نهايةالقروض القائمة  003,

 

 
                                                                                    ودائع من أطراف ذوى عالقة -ب 

  دارة العلياأعضاء اإل
13/31/5103 30/6/6132  
   جنيه مصريلف أ جنيه مصريألف 

 المالية الفترةالودائع فى أول  23,263 110110
 المالية الفترةالودائع التى تم ربطها خالل  26,601 00330

 المالية الفترةالودائع المستردة خالل  (1,313) (310553)
 المالية الفترة نهايةالودائع فى  11,,03 350,30

 
 وتتمثل الودائع من أطراف ذوى عالقة فيما يلى

                                                                                                                          
  

13/31/5103 30/6/6132   
  لف جنيه مصريأ جنيه مصريألف 

  ودائع تحت الطلب 6,132 10153
 ودائع توفير 20,321 300130

 دخار وايداعإشهادات  2,332 501
 خطارإودائع ألجل وب ,2,32 010

350,30 03,,11  
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 صناديق االستثمار  - 03
 
 لخليجىصندوق استثمار البنك المصرى ا -

والئحته التنفيذية ،  3001لسنة  05الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم 
مليون وثيقة يبلغ إلدارة صناديق االستثمار ، وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق  شركة هيرمسوتقوم بإدارة الصندوق 

لمباشرة نشاط  وثيقة )قيمتها خمسة ماليين جنيه مصرى( 50000خصص للبنك  مصرى همليون جني 300إجمالى قيمتها 
 .الصندوق

ة االستردادية للوثيقة في وقد بلغت القي  مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في  جنيه 313503 مبلغ 1033 يونيه 10 م
 .وثيقة 301015ذات التاريخ 

 صندوق ثراء للسيولة النقدية -
والئحته التنفيذية ،  3001لسنة  05د األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم الصندوق أح

 11011103صناديق االستثمار ، وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق هى شركة برايم إلدارة وتقوم بإدارة الصندوق 
جنيه وخمسمائة ألف ماليين  سبعةوثيقة )قيمتها  031150للبنك خصص  مصرى مليون جنيه 105وثيقة يبلغ إجمالى قيمتها 

 .لمباشرة نشاط الصندوق مصرى(
ة االستردادية للوثيقة في  جنيه مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في  ,310130 مبلغ 1033 يونيه 10وقد بلغت القيم

 .وثيقة 33013555ذات التاريخ 




