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    ٢٠١٦ ديسمبر ٣١المالية المنتهية فى  السنةعن  المجمعةلتدفقات النقدية قائمة ا
٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٢٠١٥  

  جنیھ مصري جنیھ مصري
  التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل  

  الربح قبل ضرائب الدخل من العملیات المستمرة  ٦٣٩٬٥٥٣٬٣٩٨  ٤١٧٬٦٩٣٬٢٩٤
  الدخل من العملیات غیر المستمرة الربح قبل ضرائب  ٤٬٤٩٥٬٣٨٦  ٧٬٠٥٠٬٠١٩

 تعدیالت لتسویة صافى األرباح مع التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل  
  إھالك واستھالك )٢٧٬٩٦١٬٦٧١( ١٩٬٨٦١٬٢١٦
 أضمحالل االصول   عبء  ٣٨٣٬٣٢٠٬٥٨١  ٧٣٬٩٤٠٬٥٠٢

  عبء المخصصات االخرى ١٦٬٣٣٤٬٠٥٠ )٢٠٬٧٨٣٬٧٦٤(
  قییم استثمارات مالیة بغرض المتاجرةفروق ت  ٢٣٬٦٢٨٬٢٢٤ ٧٩٠٬٢٨٧

  عبء اضمحالل استثمارات مالیة  ٢٨٬٧٨٧٬٢١٧ ٥٬٦٦٤٬٣٧٧
  المستخدم من المخصصات األخرى  -- )١٢٬٧٧٩٬١٠٧(

  فروق اعادة تقییم المخصصات االخرى بالعمالت االجنبیة  ١٦٬٦٥١٬٠٩٤ ٢٨٢٬١٣٣
  أرباح بیع أصول ثابتة  )٢٢٧٬٩٣٧( )٢٬٥٢٨٬١٤٢(
  ارباح بیع استثمارات مالیة  )٦٬٠٢٥٬٢١٠( )١٨٬٨٩٤٬٧٦٣(
  ارباح بیع استثمارات فى شركات شقیقة  )٦٢٬٥٥٠٬١٩٠( )٦٬٣٥٨٬٣٧٢(
  توزیعات ارباح  )٣٬٠٢٩٬٥٥٠( )٢٬٣٠٧٬٥١٦(
  التكلفة المستھلكة  )٦٢٬١٩٣٬٦٨٣( )٤٢٬٢٩٣٬٢٧١(
  ایرادات استثمارات مالیة بغرض المتاجرة  )٢٦٦٬٣٥٢( )٢٦٦٬٣٥٢(
  نصیب البنك فى نتائج أعمال شركات شقیقة من تطبیق طریقة حقوق الملكیة  )٩٬٦٣١٬٧٥٧( )٣٬٥٣٦٬٩٩٤(

  من أنشطة التشغیل الناتجةأرباح التشغیل قبل التغیر فى األصول وااللتزامات   ٩٤٠٬٨٨٣,٦٠٠  ٤١٥٬٥٣٣٬٥٤٧
  واإللتزامات صافى التغیر فى األصول  
  كارصدة لدى البنو  ٥١٢٬٢٥٤٬١٠٨  )٩٩١٬٢٧٦٬٩٧٢(
   أذون خزانة   )٢٬٤٩٣٬٥٨٩٬٩٩٣(  )١٬٢٣٤٬٣٦٥٬٨٠٠(

  اصول مالیة بغرض المتاجرة ١٬٨٤٦٬٧٣٩ ٣٬١٦٣٬٣٧١
  أصول أخرى )٤٣٢٬٢٦٧٬٦٠٥( )٨٠٬٠٧١٬٣٠٥(
 قروض وتسھیالت و مرابحات للعمالء   )١١٬٦٩٠٬٩٨٢٬٢٥٠(  )٤٬١٥٨٬٦٨٥٬١٤٦(

  عمالء وأوراق قبض  )٤٬٧٣٤٬٤٦٠(  ٣٤٬٥٠٦

  ونمخز  ٢٨٣٬٧٧٧  ٨٩١٬١٨٦

  مستحق من اطراف ذات عالقة  --   ٢٬٠٥٠٬١٦٠

  ارصده مستحقة للبنوك ٥٠٢٬٧١٣٬٠٢٥ ٢٤٠٬١٨٥٬٢٢٢
  بنوك دائنة  ٨٠٬٤١٢  ١٢١٬٢٢٧

  موردین وأوراق دفع  )١١٠٬٤٣٢(  )٢٢٬٧٧٧(
  ودائع العمالء  ٢٠٬٠٥١٬٥٥٢٬٥٦٠  ١١٬٥٧٠٬٩٩٥٬٤٦٠

  التزامات أخرى ٦٥٨٬٥٠٤٬٢٦٨ ٣٢٣٬٤٠٨٬٦٥١
 )١(                              أنشطة التشغیل من الناتجةصافى التدفقات النقدیة  ٨٬٠٤٦,٤٣٣٬٧٤٩ ٦٬٠٩١٬٩٦١٬٣٣٠

 التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار  
 مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجھیز الفروع )١٦٥٬٩١٩٬٥٢٧( )١٦٬٩٨٨٬٢٩٣(

  متحصالت من بیع اصول ثابتة  ٥٠٣٬٥٥١  ٢٬٩٧٠٬٩٩٢
  مدفوعات مقابل اقتناء شركات شقیقة  )٤٤٬٣٨٣٬١٩٢(  --
  متحصالت من استبعاد شركات شقیقة  ٩٬٧٩٩٬٨١٥  --

  ارباح االستثمارات فى الشركات التابعة والشقیقة  ٦٢٬٥٥٠٬١٩٠  ٦٬٣٥٨٬٣٧٢
  مقبوضات تحت حساب بیع استثمارات محتفظ بھا بغرض البیع  ٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠  --
  لشراء اصول غیر ملموسةمدفوعات   )١١٬٥٣٨٬١٣٢(  )١٢٬٥٧٧٬٢٠٥(

  مقبوضات (مدفوعات) فى إستثمارت مالیة بغرض المتاجرة  ٢٦٦٬٣٥٢  ٢٦٦٬٣٥٢
  متحصالت من بیع استثمارات مالیة بخالف اصول مالیة بغرض المتاجرة  ٥١٤٬٧٥٥٬٤٠٢  ٨٢٥٬٦١٥٬٣٢٦

 مدفوعات لشراء استثمارات مالیة متاحة للبیع  )٣٬٩٤٧٬٥١٩٬٢٣٧(  )١٬٨١٠٬٠٣٧٬٢٢٥(
  توزیعات ارباح محصلة  ٣٬٠٢٩٬٥٥٠  ٢٬٣٠٧٬٥١٦

 )٢((المستخدمة فى ) أنشطة االستثمار                      صافى التدفقات النقدیة )٣٬٥٣٣٬٤٥٥٬٢٢٨( )١٬٠٠٢٬٠٨٤٬١٦٥(
 التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل  
 قروض طویلة األجلالتغیر فى ال ٤٤٠٬٠٠٠ )١٬٩٠٠٬٠٠٠(
 توزیعات االرباح المدفوعة  )٣٧٬١٤٥٬٨١٣(  )١٧٩٬٦٣٦٬٠٠٦(

  زیادة رأس المال  ٢٨٧٬١٨٩٬٠٣٩  --
 )٣(         أنشطة التمویل(المستخدمة فى ) الناتجة من صافى التدفقات النقدیة   ٢٥٠٬٤٨٣٬٢٢٦  )١٨١٬٥٣٦٬٠٠٦(

)٣+٢+١(                     السنة صافى التغیر فى النقدیة وما فى حكمھا خالل ٤٬٧٦٣٬٤٦١٬٧٤٧ ٤٬٩٠٨٬٣٤١٬١٥٩
  رصید النقدیة وما فى حكمھا فى أول السنة ٥٬٢١٤٬٥٨١٬٦٥٦ ٣٠٦٬٢٤٠٬٤٩٧

 السنة ید النقدیة وما فى حكمھا فى آخررص ٩٬٩٧٨٬٠٤٣٬٤٠٣ ٥٬٢١٤٬٥٨١٬٦٥٦
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 وتقرأ معها.ة ) جزأ ال يتجزأ من القوائم المالي٣٥الى ( )١ (من إليضاحات المرفقة -
 مراقب الحسابات مرفق .تقرير  -

  
 )  :١٣وتتمثل النقدیة وما فى حكمھا فیما یلى( إیضاح     

 لدى البنك المركزىنقدیة وأرصدة   ٣٬٠٣٣٬٦٦٠٬٠٩٩  ١٬٧٠٣٬٤٨٦٬٧٧٥
 أرصدة لدى البنوك ٥٬١٧٠٬٤٢٩٬٧٦٢ ٥٬٠٢٣٬٤٥٤٬٧٨٤
 أذون خزانة ٩٬٠١٦٬٠٣٤٬٤٥٠ ٢٬٦٥٤٬٧٩١٬٧١٦

  اإللزامى ارصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة االحتیاطى )٢٬٦٣٨٬٦٥٠٬٧١٥( )١٬٥٤٥٬٠٥٧٬٣١١(
 ثة أشھرأرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثال  )٤٤٬١٧٣٬٩٥٠(  )٥٥٦٬٤٢٨٬٠٥٨(
 اذون خزانة استحقاقا اكثر من ثالثة شھور   )٤٬٥٥٩٬٢٥٦٬٢٤٣(  )٢٬٠٦٥٬٦٦٦٬٢٥٠(

  النقدیة وما في حكمھا في أخر السنة ٩٬٩٧٨٬٠٤٣٬٤٠٣ ٥٬٢١٤٬٥٨١٬٦٥٦
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   من القوائم المالية وتقرأ معهايتجزأ ) جزء ال ٣٥) الي (١اإليضاحات المرفقة من ( -

  ٢٠١٦ديسمبر ٣١عن السنة المالية المنتهية فى  المجمعة قائمة التغير فى حقوق الملكية
 

إجمالى حقوق 
الملكية للمساهمين 

 وحقوق األقلية

إجمالى حقوق الملكية   حقوق األقلية
  اإلحتياطيات رباح المحتجزةاأل لعامرباح اأ  للمساهمين

تجز تحت حسابمح
 إيضاح المدفوع س المالأر  زيادة رأس المال

 

                   
  رقم  جنيه مصري  جنيه مصرى  جنيه مصرى جنيه مصري جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصرى جنيه مصري

 ١/١/٢٠١٥الرصيد فى     ١٬١٢٢٬٧٥٧٬٢٩٥ --   ٢٠٨٬٧٥٨٬٤٥٤  ٨٠٬٠٩٣٬٥٤٦  ١٧٥٬٦٥٥٬٢٢٧  ١٬٥٨٧٬٢٦٤٬٥٢٢  ٨٬٣٠٧٬٨١٢  ١٬٥٩٥٬٥٧٢٬٣٣٤

  المحول إلى ارباح محتجزة      --  --  --   ١٧٥٬٦٥٥٬٢٢٧  )١٧٥٬٦٥٥٬٢٢٧( --   --  -- 

  األرباح الموزعة    ١٥٧٬١٨٦٬٠٢٣ --  --   )١٥٧٬١٨٦٬٠٢٣( -- --   --   -- 

  أرباح موزعة   -- --  --   )٢٢٬٤٤٩٬٩٨٣( --  )٢٢٬٤٤٩٬٩٨٣(  )٥٩٩٬٦٨٧(  )٢٣٬٠٤٩٬٦٧٠(

 --   --  --  -- )٢٠٬٦٥١٬٩٢٤  )٢٠٬٦٥١٬٩٢٤   -- --  المحول الى إحتياطى قانونى   

(٧٩٬٧١٣٬٥٦٣) 
 -- 

(٧٩٬٧١٣٬٥٦٣) 
-- 

-- (٧٩٬٧١٣٬٥٦٣) 
 -- -- 

)٣٠( 
صافى التغير فى القيمة العادلة لألستثمارات 

  المالية المتاحة للبيع
 صافى أرباح السنة المالية  -- --   --    --   ٢٧٩٬٦١٧٬٩٢٣  ٢٧٩٬٦١٧٬٩٢٣  )١٬١٤٢٬١٨٤(  ٢٧٨٬٤٧٥٬٧٣٩

 ٣١/١٢/٢٠١٥الرصيد فى     ١٬٢٧٩٬٩٤٣٬٣١٨  --  ١٤٩٬٦٩٦٬٨١٥  ٥٥٬٤٦٠٬٨٤٣  ٢٧٩٬٦١٧٬٩٢٣  ١٬٧٦٤٬٧١٨٬٨٩٩  ٦٬٥٦٥٬٩٤١  ١٬٧٧١٬٢٨٤٬٨٤٠

 ١/١/٢٠١٦الرصيد فى     ١٬٢٧٩٬٩٤٣٬٣١٨  --  ١٤٩٬٦٩٦٬٨١٥  ٥٥٬٤٦٠٬٨٤٣  ٢٧٩٬٦١٧٬٩٢٣  ١٬٧٦٤٬٧١٨٬٨٩٩  ٦٬٥٦٥٬٩٤١  ١٬٧٧١٬٢٨٤٬٨٤٠

 المحول إلى األرباح المحتجزة   --  --  --   ٢٧٩٬٦١٧٬٩٢٣ )٢٧٩٬٦١٧٬٩٢٣(  --   --  -- 

  (مدفوعات ) لتخفيض رأس المال   --  --  --  -- --  --  )١٬٦٠٠٬٠٠٠(  )١٬٦٠٠٬٠٠٠(

  محتجز تحت حساب زيادة رأس المال   -- ٢٨٧٬١٨٩٬٠٣٩  --   --  --  ٢٨٧٬١٨٩٬٠٣٩ --   ٢٨٧٬١٨٩٬٠٣٩

 الموزعةاالرباح    -- --  --   )٣٧٬١٤٥٬٨١٣( --  )٣٧٬١٤٥٬٨١٣( (٥٥٤٬٨٦٠)  )٣٧٬٧٠٠٬٦٧٣(
 المحول الى اإلحتياطى القانونى   -- --   ٢٧٬٨١٢٬٢٦٧  )٢٧٬٨١٢٬٢٦٧( --  --  --  -- 
  المحول الى االحتياطيات االخرى   -- --   ٢٬٥٢٧٬٥٧٠  )٢٬٥٢٧٬٥٧٠( --  --  --  -- 

)٥٤٬٣٣٧٬٠٦٥( --   )٥٤٬٣٣٧٬٠٦٥(  
-- 

 --  )٥٤٬٣٣٧٬٠٦٥(  
 -- -- 

)٣٠( 
صافى التغير فى القيمة العادلة لألستثمارات 

 المالية المتاحة للبيع

 --  --  -- 
-- 

)١٨٣٬١٥٠  )١٨٣٬١٥٠  
 -- -- 

  
المحول الى احتياطى المخاطر البنكية من االرباح 

  المحتجزة
 صافى أرباح السنه المالية  -- --  --   --   ٣٨٢٬٠١٧٬٩٤٩  ٣٨٢٬٠١٧٬٩٤٩ (١٬٧٥٠٬٧٨٠)  ٣٨٠٬٢٦٧٬١٦٩

 ٣١/١٢/٢٠١٦الرصيد فى     ١٬٢٧٩٬٩٤٣٬٣١٨  ٢٨٧٬١٨٩٬٠٣٩  ١٢٥٬٨٨٢٬٧٣٧  ٢٦٧٬٤٠٩٬٩٦٦  ٣٨٢٬٠١٧٬٩٤٩  ٢٬٣٤٢٬٤٤٣٬٠٠٩  ٢٬٦٦٠٬٣٠١ ٢٬٣٤٥,١٠٣,٣١٠
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   معلومات عامة  -١

ه العربية من خالل مركز خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في جمهورية مصر بنك المصرى الخليجىاليقدم 
    .المركز المالىموظفاً في تاريخ  ١٥٢٨فرعاً ويوظف أكثر من  أربعة وثالثون الرئيسى بمحافظة الجيزة وعدد

رقم  طبق ألحكام قانون االستثمار ١٩٨١أكتوبر  ١٤فى  ٢٩٦تأسس البنك شركة مساهمة مصرية بموجب القرار الوزارى رقم   
) لسنة ٨و الذي الغي بالقانون رقم ( ١٩٨٩) لسنة ٢٣٠و الذي حل محله قانون االستثمار رقم (  هو تعديالت ١٩٧٤) لسنة ٤٣(

البورصة  التنفيذية في جمهورية مصر العربية والبنك مدرج في هئحتالو و الخاص بأصدار ضمانات و حوافز االستثمار  ١٩٩٧
  .المصرية

  
 ٩٥رقم  ة "شركة مساهمة مصرية"وفقاً ألحكام قانون سوق رأس المالستثمارات الماليجيبشان جلف القابضة لإليإتأسست شركة 

يونيو  ١٨بتاريخ  ٢٧٢٢١برقم سجل التجاري البإصدار قانون رأس المال و الئحته التنفيذية ، و تم تسجيلها بمكتب ١٩٩٢لسنة 
 .٢٠١٢شهر يونيه سنة في  ٥٦، و تم نشر العقد األبتدائي و النظام األساسي للشركة بصحيفة الشركات برقم  ٢٠١٢

سهم بنسبة  ١ ٩٩٩ ٧٠٠ عددجيبشان جلف القابضة لألستثمارات المالية ياحصة بشركة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١هذا و يمتلك البنك في
 . %٩٩٫٩٨٥ملكية 

  
ر وزير وفقا ألحكام قانون اإلستثمار ، وطبقا لقرا –شركة مساهمة مصرية  –تأسست شركة مصر أمريكا إلنتاج المستلزمات الطبية 

  .١٩٩٤سنة سبتمبر  ٢٥فى  ٢١٦المنشور فى الوقائع المصرية بالعدد  ١٩٩٤لسنة  ٣٤٧اإلقتصاد رقم 
سهم بنسبة ملكية  ٥٩٣٥حصة بشركة مصر أمريكا النتاج المستلزمات الطبية تبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١هذا ويمتلك البنك فى 

٩٩٫٤٢%. 
  

بإصدار  ١٩٨١لسنة  ١٥٩ية " شركة مساهمة مصرية " وفقا الحكام القانون رقم تأسست شركة هامنز للصناعات التكنولوجية االلمان
  .٣/٥/١٩٩٤بتاريخ  ٩٨٦٣٨قانون الشركات والئحته التنفيذية وتعديلها وتم قيد الشركة فى السجل التجارى برقم 

  %٧١٫٤٨م  بنسبة سه ٨٠٠ ٢١ولوجية عدد حصة بشركة هامنز للصناعات التكن ٢٠١٦ديسمبر  ٣١هذا ويمتلك البنك فى 
 

مايو  ٩بجلسته المنعقدة بتاريخ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المالية المنتهية في  السنةوقد اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية المجمعة عن 
٢٠١٧.  

  
    السياسات المحاسبية ملخص -٢
  

ع هذه السياسات بثبات لكل السنوات المعروضة إال وقد تم إتبا .فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية
  إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك :

  
  أسس إعداد القوائم المالية  أ -٢

      

ً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل عام  هذه يتم إعداد ً لتعليمات البنك المركزي  ٢٠٠٦القوائم المالية وفقا وتعديالتها ووفقا
المتفقة مع المعايير المشار إليها ، وعلى أساس التكلفة التاريخية  ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦إدارته بتاريخ  المصري المعتمدة من مجلس

يمة العادلة قمات المالية المبوبة عند نشأتها بالالتزاألصول و األمات  المالية بغرض المتاجرة ، و امعدلة بإعادة تقييم األصول و األلتز
  .و جميع عقود المشتقات الماليةمارات المالية المتاحة للبيع ستثاألرباح و الخسائر و األمن خالل 
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  أسس التجميع ب -٢

بة  (سيطرة كاملة) في رأس مال شركة ايجيبشان جلف القابضة لالستثمارات المالية %٩٩٫٩٨٥علي نسب الستحواذ البنك  نظراً  ونس
ة  % ٧١٫٤٨ونسبة  فى رأس مال شركة مصر أمريكا إلنتاج المستلزمات الطبية % ٩٩٬٤٢ امنز للصناعات التكنولوجي فى شركة ه

ى للبنك  المجمعة  القوائم المالية وتتمثلفان اسلوب التجميع الكلي هو االساس المتبع في اعداد القوائم المالية المجمعة للبنك  االلمانية  ف
تلز شركة ايجيبشان جلف القابضةالقوائم المالية ل ة وشركة مصر أمريكا إلنتاج المس امنز للصناعات التكنولوجي ة وشركة ه مات الطبي

ة  ركااللماني ة) و ال ات(ش يطرتتابع ت س ة تح ركات الواقع د)  هش الل (إذا وج ن خ يطرة م ق الس ي و تحق تحكم ف ي ال ك عل درة البن ق
 ع ما يلي :ها و تتضمن اسس التجميطتتشغيلية للشركات المستثمر فيها بغرض الحصول علي منافع من انشالات المالية والسياس

  .استبعاد جميع االرصدة و المعامالت المتبادلة بين البنك و الشركة -

اريخ البنكيتم تحديد تكلفة الشركة التابعة بنصيب  - ي ت اة ف ات المقتن ة لالصول و األلتزام ة العادل ي القيم تحواذ ف ك اس للشركات  البن
  .التابعة

 .شركات التابعة تتمثل حقوق االقلية في حقوق المساهمين اآلخرين في ال -

ف القابضة ئتجميع النسبي في تجميع القوااليتم إتباع طريقة  - ان جل م المالية للشركة الواقعة تحت السيطرة المشتركة لشركة ايجيبش
  .(إذا وجد) لالستثمارات المالية

  الشقيقة التابعة و الشركات ج - ٢

  الشركات التابعة  ١/ج -  ٢

ق Special Purpose Entities / SPEsت األغراض الخاصة هي الشركات (بما في ذلك المنشآت ذا ك بطري ) التي يمتلك البن
وق  د عن نصف حق ة تزي ك حصة ملكي ون للبن ادة يك غيلية ، وع ة والتش تها المالي ي سياس تحكم ف ى ال درة عل مباشر أو غير مباشر الق

ا  ممارستهان كمويؤخذ في االعتبار وجود تأثير حقوق التصويت المستقبلية التي م .التصويت يم م أو تحويلها في الوقت الحالي عند تقي
  .إذا كان للبنك القدرة على السيطرة على الشركة

  الشركات الشقيقة  ٢/ج -  ٢

ة تمتلك التي المنشآت هي الشقيقة الشركات وذًا المجموع ؤثًرا نف ا م ن عليه ى حد يصل ال ولك ادة ، السيطرة إل ون وع ة يك  للمجموع
تثمارات تثبت.التصويت حقوق من % ٥٠ ىإل % ٢٠ من ملكية حصة ي االس قيقة الشركات ف ة اوال الش تم بالتكلف بة  وي االمحاس  عنه
 الملكية حقوق بطريقة االعتراف األولي لتاريخ الحقًا

 

تم .االقتناء بعد التي تنتج الشقيقة الشركات وخسائر أرباح في المجموعة بنصيب الدخل قائمة في االعتراف ويتم راف وي  ضمن االعت
ة تعديل ويتم .االقتناء بعد تنتج التي الشقيقة للشركات الملكية حقوق تطرأ على التي الحركة في المجموعة بنصيب الملكية حقوق  القيم

ة قيقة الدفتري ة للشركة الش ة بالحرك ة المتراكم اء الالحق اوى إذا .لالقتن ي المجموعة نصيب س ائر ف قيقة خس  عن زاد أو الشركة الش
 التزمت إذا إال أخرى خسائر أية بإثبات المجموعة ال تقوم ، مضمونة غير مدينة أرصدة أية ذلك في بما ، الشقيقة شركةال في حصتها

  .الشقيقة الشركة نيابة عن مدفوعات تكبدت أو بذلك المجموعة

امالت من المحققة غير األرباح استبعاد ويتم ع المع قيقة الشركات م ي الش ي حصة الشركة حدود ف قيقة كةالشر ف تم .الش تبعاد وي  اس
اح الدخل قائمة في االعتراف ويتم .المتبادل األصل قيمة على اضمحالل دليال توفر المعاملة كانت إذا إال المحققة غير الخسائر  باألرب

 .الشقيقة ملكية الشركات هيكل تغيرات عن الناتجة والخسائر

دة على  ادتم االعتم قيقة للشركات ال القوائم المالية المعتم ن شركةش ل م ة و لك تثمارت المالي رايم القابضة لألس ل ب شركة أسطول للنق
رى وب افةالب ى االض يش ال يكس ف ركة ال ن ش ل م ة لك ات المالي ى البيان اد عل ماك االعتم نيع األس يش   للتص يكس ف ع ال ركة مجم و ش

  منتجات الغذائية و شركة فرست جاز.لل

  

  ير القطاعيةالتقار د - ٢

ك المرتبطة قطاع النشاط هو م جموعة من األصول والعمليات المرتبطه بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تل
افع تخصها  م بمخاطر ومن دة تتس بقطاعات أنشطة أخرى والقطاع الجغرافى يرتبط بتقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة إقتصادية واح

  .ئة إقتصادية مختلفةعن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل فى بي
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    ترجمة العمالت األجنبية هـ  -  ٢

  عملة التعامل والعرض  ١/هـ - ٢    

  .و العرض للبنكعملة التعامل  الذى يمثلتم عرض القوائم المالية بالجنية المصري   

  بالعمالت األجنبية واالرصدة  المعامالت ٢/هـ -٢
  

ارية  السنةالمعامالت بالعمالت األخرى خالل تُمسك حسابات البنك بالجنيه المصرى وتثبت  - عار الصرف الس المالية على أساس أس
ة  نةفى تاريخ تنفيذ المعاملة ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى فى نهاي ة  الس المالي

ك على أساس أسعار الصرف السارية فى ذلك التاريخ ، ويتم اإلعتر ائر الناتجة عن تسوية تل اح والخس دخل باألرب ة ال ى قائم اف ف
 -:المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية

ن خ - ائر بحسب الل  صافى دخل المتاجرة من خالل األرباح والخسائر لألصول / اإللتزامات بغرض المتاجرة أو م اح والخس األرب
   .النوع

 .شغيل أخرى بالنسبة لباقى البنودإيرادات ( مصروفات ) ت -
ة ذات ال - ألدوات المالي ة ل ة العادل ى القيم رات ف ل التغي تم تحلي ة ي العمالت األجنبي ة ب ة النقدي نفة طبيع ع  المص ة للبي تثمارات متاح إس

عار ال ر أس روق نتجت عن تغيي تهلكة ألداة وف ارية (أدوات دين) ما بين فروق تقييم نتجت عن التغيرات فى التكلفة المس صرف الس
ة  ى التكلف التغييرات ف ة ب يم المتعلق روق التقي دخل بف ة ال ى قائم راف ف تم اإلعت ألداة ، وي ة ل ة العادل ر القيم ن تغيي ت ع روق نتج وف
المستهلكة ضمن عائد القروض واإليرادات المشابهة وبالفروق المتعلقة بتغيير أسعار الصرف فى بند إيرادات (مصروفات) تشغيل 

ة أخرى، ويتم ا ة العادل اطى القيم ة (إحتي ة العادل ى القيم ر ف روق التغيي ة بف وق الملكي ة متاحة إلعتراف ضمن حق تثمارات مالي / إس
 .للبيع)

القيمة العادلة مثل أدوات  تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر الناتجة عن تغير -
أدوات حقوق  بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم اإلعتراف بفروق التقييم الناتجة عن حقوق الملكية المحتفظ بها

  .الملكية المصنفة إستثمارات مالية متاحة للبيع ضمن إحتياطى القيمة العادلة فى حقوق الملكية
  
   األصول المالية  و  - ٢

ية: أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، وقروض يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التال
ومديونيات، واستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، واستثمارات مالية متاحة للبيع ، وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف 

  .استثماراتها عند االعتراف األولي

  يمة العادلة من خالل األرباح والخسائر :األصول المالية المبوبة بالق ١/او - ٢ 

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

يتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمل قيمتها بصفة أساسية بغرض بيعها فى األجل القصير أو    -
ظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً وكان هناك دليل على معامالت فعلية حديثة تشير إلى الحصول إذا كانت تمثل جزءاً من محف
 .على أرباح فى األجل القصير

خالل  ة المقيمة بالقيمة العادلة منفي جميع األحوال ال يقوم البنك بإعادة تبويب أى أداة مالية نقالً إلى مجموعة األدوات المالي- 
  .لخسائر أو إلى مجموعة األصول المالية بغرض المتاجرةاألرباح أو ا

  القروض والمديونيات ٢/او -  ٢

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

األصول بغرض المتاجرة، أو ضمن  ، يتم تبويبها في هذه الحالةاألصول التي ينوى البنك بيعها فوراً أو في مدى زمني قصير  -
 .عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر من قبل البنك التي تم تبويبها

 .البنك على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولى بها يتم تبويبها من قبلاألصول التي  -
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ه األصلي فيها ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثمار -
  .االئتمانية

  
 

  االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   ٣/او - ٢
  

تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد وتاريخ 
دد ولدى إدارة البنك النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها ، ويتم إعادة تبويب كل المجموعة على أنها إستحقاق مح

  .متاحة للبيع إذا باع البنك مبلغ هام من األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بإستثناء حاالت الضرورة
  
  ة للبيع االستثمارات المالية المتاح ٤/او - ٢
  

بة تمثل اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع أصوالً مالية غير مشتقة تكون هناك النية لالحتفاظ بها لمدة غير محددة وقد يتم بيعها استجا
  .للحاجة إلى السيولة أو التغيرات فى أسعار العائد أو الصرف أو األسهم

  
  ويتبع ما يلى بالنسبة لألصول المالية :

  
ف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية فى تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذى يلتزم فيه البنك بشراء أو يتم اإلعترا

بيع األصل وذلك بالنسبة لألصول المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ 
   .مارات المالية المتاحة للبيعاالستحقاق واالستث

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

ص منها أو إلغائها أو البنك معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إلى طرف أخر ويتم استبعاد اإللتزامات عندما تنتهى إما بالتخل
  .انتهاء مدتها التعاقدية

  
  من خالل واألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلةيتم القياس الحقاً بالقيمة العادلة لكل من اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع  
   .األرباح والخسائر وبالتكلفة المستهلكة لإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

  
  

الناتجة عن التغيرات فى القيمة العادلة لألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من  يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر
التى تحدث فيها بينما يتم اإلعتراف مباشرة فى حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة عن  السنةخالل األرباح والخسائر وذلك فى 

ت فى القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو إضمحالل قيمته عندها يتم اإلعتراف التغيرا
   .فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر المتراكمة التى سبق اإلعتراف بها ضمن حقوق الملكية

  
باألصول ذات  التكلفة المستهلكة وأرباح وخسائر العمالت األجنبية الخاصةيتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة 

ة الطبيعة النقدية المبوبة متاحة للبيع ، وكذلك يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المبوب
   .متاحة للبيع عندما ينشأ الحق للبنك فى تحصيلها

  
إذا لم  Bid Priceة ـــاريــيمة العادلة لإلستثمارات المعلن عن أسعارها فى أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الجيتم تحديد الق

تكن هناك سوق نشطة لألصل المالى أو لم تتوافر أسعار الطلب الجارية ، فيحدد البنك القيمة العادلة بإستخدام أحد أساليب التقييم 
حايدة حديثة أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة ، أو نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم استخدام معامالت م ويتضمن ذلك

 األخرى شائعة االستخدام من قبل المتعاملين بالسوق وإذا لم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة
  .ى إضمحالل فى القيمةللبيع ، يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أ
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 –قروض يقوم البنك بإعادة تبويب األصل المالى المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع الذى يسرى عليه تعريف 
بها حتى ) نقالً عن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع إلى مجموعة األصول المالية المحتفظ او القروضالمديونيات ( سندات 

وذلك عندما تتوافر لدى البنك النية والقدرة على اإلحتفاظ بهذه األصول المالية خالل المستقبل المنظور أو حتى  –تاريخ االستحقاق 
 تاريخ االستحقاق وتتم إعادة التبويب بالقيمة العادلة فى تاريخ إعادة التبويب ، ويتم معالجة أية أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول

  لملكية وذلك على النحو التالى : التى تم اإلعتراف بها سابقاً ضمن حقوق ا
  
ى  - ١ ر المتبق دار العم ى م ائر عل اح والخس تم استهالك األرب ت ي تحقاق ثاب اريخ إس ه ت ذى ل ه ال اد تبويب الى المع ة األصل الم فى حال

تم  ى وي د الفعل ة العائ تهلكة لإلستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق بطريق ة المس ى أساس التكلف ة عل ين القيم رق ب استهالك أى ف
ة إضمحالل  ى حال ى ، وف د الفعل ة العائ الى بإستخدام طريق ى لألصل الم ر المتبق والقيمة على أساس تاريخ االستحقاق على مدار العم

  .حقوق الملكية فى األرباح والخسائرقيمة األصل المالى الحقاً يتم اإلعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق اإلعتراف بها مباشرة ضمن 
 
ائر ضمنف -٢ اح أو الخس ت تظل األرب تحقاق ثاب اريخ إس ه ت يس ل ذى ل الى ال ع األصل أو  ى حالة األصل الم ى بي ة حت وق الملكي حق

اح وفى حالة إضمحالل قيمة األصل المالى الحقاً يتم اإلعترا.التصرف فيه ، عندئذ يتم اإلعتراف بها فى األرباح والخسائر ة أرب ف بأي
  .أو خسائر سبق اإلعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى األرباح والخسائر

إذا قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات فيتم تسوية القيمة الدفترية لألصل المالي (أو مجموعة األصول المالية) 
ى أن يتم إعادة حساب القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية لتعكس التدفقات النقدية الفعلية والتقديرات المعدلة عل

  .المستقبلية المقدرة بسعر العائد الفعلي لألداة المالية يتم االعتراف بالتسوية كإيراد أو مصروف في األرباح والخسائر
  

ً لما ه   و مشار إليه وقام البنك في تاريخ الحق بزيادة تقديراته في جميع األحوال إذا قام البنك بإعادة تبويب أصل مالي طبقا
للمتحصالت النقدية المستقبلية نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من هذه المتحصالت النقدية ، يتم االعتراف بتأثير هذه الزيادة كتسوية 

  .لألصل في تاريخ التغير في التقدير لسعر العائد الفعلي وذلك من تاريخ التغير في التقدير وليس كتسوية للرصيد الدفتري 
  
  المقاصة بين األدوات المالية  ز -  ٢

    
  يتم إجراء المقاصة بين األصول واإللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانونى قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف 

   .الستالم األصل وتسوية اإللتزام فى آن واحدبها وكانت هناك النية إلجراء التسوية على أساس صافى المبالغ ، أو 
  
  إيرادات ومصروفات العائد : ح  -  ٢   
  

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

 .التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
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ف العائد على مدار وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة الُمستهلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد أو مصاري
ومعدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها  .عمر األداة المتعلقة بها

ً وذلك للوصول بدقة إلى القيمة الدفترية أل خالل العمر المتوقع لألداة المالية، أو فترة زمنية أقل صل أو التزام إذا كان ذلك مناسبا
وعند حساب معدل العائد الفعلي ، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية باألخذ في االعتبار جميع شروط عقد األداة المالية (مثل  .مالي

 خيارات السداد المبكر) ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية، وتتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو
وعند .المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معدل العائد الفعلي ، كما تتضمن تكلفة المعاملة أية عالوات أو خصومات

تصنيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أومضمحلة بحسب الحالة ال يتم االعتراف بإيرادات العائد الخاص بها ويتم قيدها 
  - القوائم المالية ، ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدي وذلك وفقاً لما يلى : في سجالت هامشية خارج

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

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

من أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفى حالة استمرار العميل فى االنتظام يتم إدراج العائد  %٢٥القرض لحين سداد 
لعائد على رصيد الجدولة المنتظمة) دون العائد الُمهمش قبل الجدولة الذى ال يُدرج المحسوب على رصيد القرض القائم باإليرادات (ا
 .قبل الجدولة المركز المالىباإليرادات إال بعد سداد كامل رصيد القرض فى 

 
  : األتعاب والعموالتإيرادات  ط  -  ٢
تأدية الخدمة ويتم إيقاف االعتراف بإيرادات  يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن اإليرادات عند    -

األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة ، حيث يتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم 
ً لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العا ئد بالنسبة لألتعاب التي تمثل المالية ، ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا
 .جزءاً مكمالً للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة عامة يتم معالجتها باعتبارها تعديالً لمعدل العائد الفعلي

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

بتعديل معدل   ة المالية ، ثم يتم االعتراف بهالتي يحصل عليها البنك تعتبر تعويضاً عن التدخل المستمر القتناء األداأتعاب االرتباط ا
ضمن اإليرادات عند  العائد الفعلي على القرض ، وفي حالة انتهاء فترة االرتباط دون إصدار البنك للقرض يتم االعتراف باألتعاب

  .انتهاء فترة سريان االرتباط
  

ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند االعتراف األولي ويتم االعتراف 
بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال عملية الترويج وعدم احتفاظ البنك بأية جزء من القرض أو كان 

  .ذات معدل العائد الفعلي المتاح للمشاركين اآلخرين البنك يحتفظ بجزء له
  
يتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على معاملة لصالح طرف أخر و
املة المعنية  ويتم االعتراف وذلك عند استكمال المع –مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت  –

ويتم االعتراف  .بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة
لخدمة يتم أداء ا التى السنةبأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مدار 

  .فيها
 
  إيرادات توزيعات األرباح : ى  -  ٢

  .يتم االعتراف فى قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق فى تحصيلها
  
  اتفاقيات الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع وإعادة الشراء  ك -  ٢

ضافة على أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية يتم عرض األدوات المالية المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول م
ُ أخرى بالميزانية ويتم عرض االلتزام (اتفاقيات الشراء وإعادة البيع)  من أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى مخصوما

تفاقية باستخدام طريقة ويتم االعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء على أنه عائد يستحق على مدار مدة اال .بالميزانية
  .معدل العائد الفعلي
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  إضمحالل األصول المالية ل  -  ٢
  كةالمستهلاألصول المالية المثبتة بالتكلفة  ١/ل  -٢   

ن  ة م ة أو مجموع ول المالي د األص محالل أح ى اض وعي عل ل موض اك دلي ان هن ا إذا ك دير م ة بتق ل ميزاني اريخ ك ي ت ك ف وم البن يق
ائر االضمحاللالعد األصل المالي أو ويُ  .األصول المالية ل خس اك ،  مجموعة من األصول المالية مضمحلة ويتم تحم ون هن دما يك عن

ارة  دث الخس ل ("ح ي لألص راف األول د االعت ت بع ي وقع داث الت ن األح ر م دث أو أكث ة لح محالل نتيج ى االض ل موضوعي عل دلي
Loss Eventن ") وكان حدث الخسارة يؤثر على التدفقات ال ي يمك ة الت ة األصول المالي الي أو لمجموع نقدية المستقبلية لألصل الم

 .تقديرها بدرجة يعتمد عليها

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

 أو المدين تواجه المقترض مالية كبيره صعوبات. 

 رض مثل عدم السداداتفاقية الق شروط مخالفة. 

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

 تدهور الوضع التنافسي للمقترض. 

 زاتقيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيا 

   .روف العاديةك على منحها في الظأو تنازالت قد ال يوافق البن  

 اضمحالل قيمة الضمان. 

  االئتمانية الحالةتدهور. 
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ومن األدلة الموضوعية على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالية وجود بيانات واضحة تشير إلى انخفاض يمكن قياسه 

االنخفاض لكل من عدم إمكانية تحديد هذا  الرغم فى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذه المجموعة منذ االعتراف األولى على
ما  السنةالبنك بتقدير  ومـات المصرفية  ويقـد المنتجـأصل على حدة ، ومثال ذلك زيادة عدد حاالت اإلخفاق فى السداد بالنسبة ألح

   .عشر شهراً  ن ثالثة إلى أثنىـبصفة عامة بي السنة ة محددة وتتراوح هذهـمحفظ يها لكلوع الخسارة والتعرف علـبين وق

  ة منفرداً ،ـالل لكل أصل مالي على حده إذا كان ذو أهميـي على االضمحـر ما إذا كان هناك دليل موضوعـما يقوم البنك أوال بتقديـك
  ما يلي :ى ـجال يُراعـيس لها أهمية منفردة، وفى هذا المـي أو فردى لألصول المالية التي لـمالـويتم التقدير على مستوى إج

عندها  ه أم ال،ـه منفرداً ، سواء كان هاماً بذاتـالل أصل مالي تم دراستـد دليل موضوعي على اضمحـك أنه ال يوجـا حدد البنإذ  -
االضمحالل وفقاً ابهـة ثم يتم تقييمـها معاً لتقدير اني مشـطر ائتمـصائص خـا خـة هذا األصل مع األصول المالية التي لهـم إضافـيت

  .لتاريخيةلمعدالت اإلخفاق ا

إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي ، عندها يتم دراسته منفرداً لتقدير االضمحالل ، وإذا نتج عن   -
  .الدراسة وجود خسائر اضمحالل ، ال يتم ضم األصل الى المجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل لها على أساس مجمع

 .ة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم عندئذ ضم األصل الى المجموعةإذا نتج عن الدراسة السابق -

ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية   
ـد ، مخصومة باستـخدام معـدل العائـد الفـعلي المتوقعة ، وال يدخل في ذلك خسائر االئتمـان المستقبلية التـي لـم يتـم تحـملها بع

ويتم تخفيض القيمـة الدفترية لألصل باستخدام حساب مخصص خسائر االضمحالل ويتم االعتراف بعبء  .األصلي لألصل المالي
  .االضمحالل عن خسائر االئتمان في قائمة الدخل

  

صم ـر الخـكون سعـا يـر ، عندهــل معدل عائد متغيـاق يحمـظ به حتى تاريخ االستحقـار المحتفـوإذا كان القرض أو االستثم
 .األصليد وجود دليل موضوعي على اضمحالل د عند تحدـلي وفقاً للعقـالل هو معدل العائد الفعـستخدم لقياس أية خسائر اضمحـلما

لألداة باستخدام أسعار سوق معلنة ، ولألغراض العملية ، قد يقوم البنك بقياس خسائر اضمحالل القيمة على أساس القيمة العادلة 
األصل المالي ، وتلك  ات النقدية المستقبلية المتوقعة منـة للتدفقـة القيمة الحاليـى إضافـية المضمونة ، يراعـوبالنسبة لألصول المال

  .التدفقات التي قد تنتج من تنفيذ وبيع الضمان بعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك

ر ـالل على مستوى إجمالي ، يتم تجميع األصول المالية في مجموعات متشابهة من ناحية خصائص الخطوألغراض تقدير االضمح
ع الجغرافي ونوع ـي يجريها البنك أخذاً في االعتبار نوع األصل والصناعة والموقـنيف التـة التصـاس عمليـلى أسـاني ، أي عـاالئتم

ات ـوعـة للمجمـليـوترتبط تلك الخصائص بتقدير التدفقات النقدية المستقب .صلةالضمان وموقف المتأخرات والعوامل األخرى ذات ال
  .اً للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسةـة وفقـن على دفع المبالغ المستحقـمن تلك األصول لكونها مؤشراً لقدرة المديني

ة ـات النقديـاق التاريخية ، يتم تقدير التدفقـوعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول المالية على أساس معدالت اإلخف
دار الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص ـتعاقدية لألصول في البنك ومقـدية الـلى أساس التدفقات النقـة عـجموعـة للمـليـالمستقب

 اس البياناتـسلى أـة عـخيـخطر االئتمان المشابهة لألصول التي يحوزها البنك ويتم تعديل مقدار الخسائر التاري
ية وكذلك ـدار الخسائر التاريخـقـتي تم خاللها تحديد مـال السنةالمعلنة الحالية بحيث تعكس أثر األحوال الحالية التي لم تتوافر في  

 ً   .إللغاء آثار األحوال التي كانت موجودة في الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حاليا

    ت التغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة من األصول المالية مع التغيرات في البيانات ويعمل البنك على أن تعكس توقعا      
عار العقارات ، وموقف التسديدات ـدالت البطالة ، وأسـي معـرات فـرى ، مثال لذلك التغيـرة الى أخـتالموثوق بها ذات العالقة من ف

راجعة دورية للطريقة م ا ، ويقوم البنك بإجراءـارة في المجموعة ومقدارهـخساالت الـوأية عوامل أخرى تشير الى التغيرات في احتم
  .واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية
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  اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع   ٢/ل -  ٢

د أو مجموعة من األصول المالية المبوبة يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أح
قوق ضمن استثمارات مالية متاحة للبيع أو استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق ، وفى حالة االستثمارات في أدوات ح

من قيمتها الدفترية ، وذلك عند  ،يؤخذ في االعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقلالملكية المبوبة متاحة للبيع
  .تقدير ما إذا كان هناك اضمحالل في األصل

ممتداً إذا استمر لفترة تزيد عن تسعة أشهر ، وإذا  من تكلفة القيمة الدفترية ويعد اإلنخفاض %١٠كبيرا إذا بلغ  ويعد االنخفاض
لكية ويعترف بها في قائمة الدخل، وال يتم رد اضمحالل توافرت األدلة المشار إليها يتم ترحيل الخسارة المتراكمة من حقوق الم

ذا ارتفعت القيمة القيمة الذي يعترف به بقائمة الدخل فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية إذا حدث ارتفاع في القيمة العادلة الحقاً أما إ
ضوعية بحدث وقع بعد االعتراف باالضمحالل الدين المبوبة متاحة للبيع ، وكان من الممكن ربط ذلك االرتفاع بموالعادلة ألدوات 

  .في قائمة الدخل ، يتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل
  

  األصول غير الملموسة م  - ٢  
  برامج الحاسب اآللى  

  
كأصل يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة الحاسب اآللى كمصروف فى قائمة الدخل عند تكبدها ويتم االعتراف  

غير ملموس بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سيطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع اقتصادية تتجاوز 
تكلفتها ألكثر من سنة ،وتتضمن المصروفات المباشرة تكلفة العاملين فى فريق تطوير البرامج باإلضافة إلى نصيب مناسب من 

  .القةالعامة ذات العالمصروفات 
  

يتم االعتراف كتكلفة تطوير بالمصروفات التى تؤدى الى الزيادة أو التوسع فى أداء برامج الحاسب االلى عن المواصفات األصلية 
  .لها ، وتضاف إلى تكلفة البرامج األصلية

  
فيما سنوات  أربعفيما ال يزيد عن  منها المتوقع االستفادة السنةيتم أستهالك تكلفة برامج الحاسب االلى المعترف بها كأصل على مدار 

 .واتسن حيث يتم أستهالكه على عشر (الحزمة البنكية) ساسى للبنكعدا نظام الحاسب اآللى اآل
  
لعمالء والمدينون المتنوعونان   - ٢  

 يتم إثبات العمالء والمدينون المتنوعون بالتكلفة المستهلكة ناقصاً خسائر اإلضمحالل .
 

قدية المستقبلية المتوقعة حالل بالفرق بين القيمة الدفترية للعمالء والقيمة الحالية للتدفقات النيتم قياس خسائر اإلضم
الفترة  . ويتم االعتراف بخسائر اإلضمحالل بقائمة الدخل. ويتم االعتراف برد خسائر اإلضمحالل فى

 التى حدث فيها .
  

  المخزون س  -  ٢
ة اإلستردادية أيهما أقل ، تتمثل القيمة اإلسترداداية فى سعر البيع المقدر خالل النشاط يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافى القيم

  العادى ناقصا التكلفة التقديرية لإلتمام ومصروفات البيع .
الة وتتضمن التكلفة كافة التكاليف التى تتحملها الشركة لشراء وللوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنه، تتضمن التكلفة فى ح

  المخزون  تام الصنع نصيب من التكاليف غير المباشرة يحدد وفقا للطاقة التشغيلية العادية.
  
  المشروعات تحت التنفيذع  -  ٢

تتمثل مشروعات تحت التنفيذ في المبالغ التي تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتى تصبح جاهزة لإلستخدام في التشغيل 
  صول الثابتة، ويتم تقييم المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم اإلضمحالل.حينئذ تحول لبند األ

  
  أخرى أصول ف  -٢
  

  .البيع  بها بغرض المحتفظ غير المتداولة األصول
  

ى من بشكل اساس تم تبويب االصول الغير متداولة كاصول محتفظ بها بغرض البيع ،اذا كان من المتوقع ان يتم استرداد قيمتها الدفترية
 البنكقروض و اصول ثابتة التى يوقف  صفقة بيع وليس من االستمرار فى استخدامها ، و يشمل ذلك االصول المقتناة مقابل تسوية 

  . استخدامها بغرض بيعها و الشركات التابعة و الشقيقة التى يقتنيها البنك بغرض بيعها
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ً لليك بيع الفورى بحالته التى يكون عليها بدون اى شروط اال شروط البيع ون االصل (او المجوعه الجارى التخلص منها ) متاحا

  .التقليدية و المعتادة لتلك االصول  
  

             يقاس االصل الغير متداول ( او المجموعة الجارى التخلص منها ) و المبوبة اصول محتفظ بها لغرض البيع على اساس 
  .مة العادلة مخصوما منها تكاليف البيع ايهم اقل فى تاريخ التصنيف او القي  الدفتريةالقيمة 

و اذا غير البنك خطة البيع ، يتم تعديل القيمة الدفترية لالصل للمبلغ التى كان سيتم قياس االصل به لو لم يكن مبوبا كاصل محتفظ به 
تسوية قروض فاذا لم يتمكن البنك من مقابل و بالنسبة لالصول المقتناة  .بغرض البيع مع االخذ فى االعتبار اى اضمحالل للقيمة 

  .من قيمة االصل سنويا%١٠بيعها خالل المدة المقررة قانونا ، يتم تكون احتياطى مخاطر البنكية العام بواقع 
و يتم االعتراف بالتغيرات فى قيمة االصول غير المتداوله المحتفظ بها بغرض البيع و ربح و خسارة البيع فى بند ايرادات 

       .) تشغيل اخرى (مصروفات 
  
  األصول الثابتة ص  - ٢ 

  
وتظهر جميع األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية  .بصفة أساسية فى مقار المركز الرئيسى والفروع والمكاتب األراضى والمبانى تتمثل

   .نود األصول الثابتةوتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة بإقتناء ب .ناقصاً اإلهالك وخسائر االضمحالل
  

 ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً مستقالً، حسبما يكون مالئماً، وذلك عندما
ويتم  .بهايكون محتمالً تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل إلى البنك وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة موثوق 

ال يتم إهالك األراضى، ويتم .التى يتم تحميلها ضمن مصروفات التشغيل األخرى السنةتحميل مصروفات الصيانة واإلصالح فى 
حساب اإلهالك لألصول الثابتة األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة بحيث تصل إلى القيمة التخريدية على مدار 

  كالتالى: األعمار اإلنتاجية،
  
  سنة  ٤٠  المبانى واإلنشاءات  -
  سنة ٤٠  الخزائن الحديدية             -
  سنة ١٨  طرق وتجهيزات وتوصيالت  -
  سنوات ١٠  أثاث مكتبى               -
  سنوات   ٨  آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكييف        -
  سنوات   ٥  أجهزة الحاسب اآللى / نظم آلية متكاملة       -
  سنوات   ٥  جهيزات وتركيباتت  -
  سنوات   ٤  وسائل نقل  -
  سنوات   ٤  برامج الحاسب اآللى  -
  

 ً ويتم   .ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة في تاريخ كل ميزانية، وتعدل كلما كان ذلك ضروريا
وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية  مراجعة األصول التي يتم إهالكها بغرض تحديد االضمحالل عند

ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الفور إلى القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن   .قد ال تكون قابلة لالسترداد
  .القيمة االستردادية

  
أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى ، ويتم تحديد أرباح وخسائر وتمثل القيمة االستردادية صافى القيمة البيعية لألصل  

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

  
  اضمحالل األصول غير المالية  ق  - ٢ 

  
تم استهالك األصول التى ليس لها عمر انتاجى محدد ويتم اختبار اضمحاللها سنويا ويتم دراسة اضمحالل األصول التى يتم ال ي

  .استهالكها كلما كان هناك أحداث أو تغيرات فى الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد
  

القيمة الدفترية لآلصل عن القيمة اآلستردادية وتمثل  هب يزيدى ذيمة اآلصل بالمبلغ المحالل وتخفيض قضويتم اإلعتراف بخسارة اإل
يتم إلحاق تقدير األضمحالل  لألصل أيهما أعلى ولغرض  االستخداميةالقيمة االستردادية صافى القيمة البيعة لألصل أو القيمة 

الية التى وجد فيها اضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة ويتم مراجعة األصول غير الم
 .لالضمحالل إلى قائمة الدخل وذلك فى تاريخ إعداد كل قوائم مالية
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  النقدية وما فى حكمها ر  -٢

  

 التى ال تتجاوز استحقاقها ثالث أشهر  من تاريخ النقدية وما فى حكمها األرصدة  تتضمنقائمة التدفقات النقدية  عرضألغراض 
واألرصدة لدى البنوك وأذون األلزامى وتتضمن النقدية واألرصدة لدى البنك المركزى خارج اطار نسب األحتياطى  االقتناء ، 

  .الخزانة أوراق حكومية أخرى
 
  المخصصات األخرى ش  -  ٢
  

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

  .لقيمة هذا االلتزام
  

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

  .داخل هذه المجموعة
  

 .ل أخرىويتم رد المخصصات التي انتفى الغرض منها كلياً أو جزئياً ضمن بند إيرادات (مصروفات) تشغي
  

ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل بعد سنة من تاريخ الميزانية باستخدام 
الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود ، وإذا كان األجل  –دون تأثره بمعدل الضرائب الساري  –معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام 

  .من سنة تحسب القيمة المقدرة لاللتزام ما لم يكن أثرها جوهرياً فتحسب بالقيمة الحاليةأقل 
   

  ايا العاملين :مز ت  - ٢         
  
  مينات اإلجتماعيةأالت  ١/ت -٢

اد تلك اإلشتراكات يلتزم البنك بسداد اشتراكات الى الهيئة العامة للتأمينات األجتماعية واليتحمل البنك أي إلتزامات إضافية بمجرد سد
  .التي تستحق فيها وتدرج ضمن مزايا العاملين السنةالدورية على قائمة الدخل عن 

  
  حصة العاملين فى األرباح   ٢/ت -٢

يدفع البنك نسبة من األرباح النقدية المتوقع توزيعها كحصة للعاملين فى األرباح ويعترف بحصة العاملين فى األرباح كجزء من 
اح فى حقوق الملكية وكإلتزامات عندما تعتمد من الجمعية العامة لمساهمي البنك والتسجل أي إلتزامات بحصة توزيعات األرب

  .العاملين فى األرباح غير موزعة
  
  األخرى الخدمةالتزامات مزايا ما بعد انتهاء   ٣ /ت -  ٢

ي يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين فيما بعد انتهاء الخدمة وعاد ل ف ة ما يكون استحقاق هذه المزايا مشروطاً ببقاء العام
ف  .الخدمة حتى سن التقاعد واستكمال حد أدنى من فترة الخدمة رة التوظي دار فت ى م ا عل ذه المزاي ة له اليف المتوقع ويتم استحقاق التك

 .باستخدام طريقة محاسبية مماثلة لتلك المستخدمة في نظم المزايا المحددة
  
ردون والمصروفات المستحقةالموث   -  ٢  

تلمت الشركة  يتم األعتراف باأللتزامات بالقيم التى سيتم دفعها فى المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات التى تم إستالمها سواء اس
 فواتير من الموردين أو لم تستلم.
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  ضرائب الدخل خ - ٢

تثناء  السنةيبة كل من ضر السنةتتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة  دخل باس والضريبة المؤجلة ، ويتم االعتراف بها بقائمة ال
  .ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية

خ إعداد الميزانية ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاري
  .باإلضافة الى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة

بية  اً ألسس المحاس ات طبق ة لألصول وااللتزام ة الدفتري ين القيم ة ب ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقت
ة الضريبة المؤ د قيم تم تحدي ذا وي يم األصول وقيمتها طبقاً لألسس الضريبية ، ه وية ق ق أو تس ة لتحق ة المتوقع ى الطريق اء عل ة بن جل

  .وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية
ي  ريبة ف ع للض اح تخض ق أرب ة تحقي رجح بإمكاني ال م اك احتم ون هن دما يك ك عن ة للبن ريبية المؤجل ول الض راف باألص تم االعت وي

  ها االنتفاع بهذا األصل ، ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن المستقبل يمكن من خالل
ادة األصول  تم زي ة ي ة الضريبية المتوقع يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية ، على أنه في حالة ارتفاع المنفع

  .الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفيضه
  
  رأس  المال  ذ - ٢

  توزيعات االرباح:
وتشمل تلك  .تثبت توزيعات االرباح خصما علي حقوق الملكية في الفتره التي تقر فيها الجمعية العامة للمساهمين هذه التوزيعات

  .قررة بالنظام االساسي و القانونالتوزيعات حصة العاملين في االرباح و مكافأة مجلس االدارة الم
 
 
  الماليةلمخاطر إدارة ا -٣
   
وتقييم  يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها الى مخاطر مالية متنوعة ، وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالي ، ويتم تحليل 

لى وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معاً ، ولذلك يهدف البنك الى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد وا
تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك ، ويعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة 

ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر  .واألخطار التشغيلية األخرى
  .األخرى

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

  .ات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثةوتعديلها بحيث تعكس التغيرات في األسواق والمنتج
وتقوم إدارة المخاطر بتحديد وتقييم  .وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة  

ئ مكتوبة إلدارة المخاطر وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك ، ويوفر مجلس اإلدارة مباد
ككل ، باإلضافة الى سياسات مكتوبة تغطي مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف العمالت األجنبية ، وخطر 

لمراجعة اباإلضافة الى ذلك فإن إدارة المخاطر تعد مسئولة عن  .أسعار العائد، واستخدام أدوات المشتقات وغير المشتقات المالية
  .ورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقلالد
 
  خطــــر االئتمـــان :أ   - ٣
 

م    ان أه ر االئتم د خط ه ، ويع اء بتعهدات دم الوف راف بع د األط ام أح اتج عن قي ر الن و الخط ان وه ر االئتم ك لخط يتعرض البن
ي أنشطة  .األخطار بالنسبة للبنك ، لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر ية ف ويتمثل خطر االئتمان بصفة أساس

دين ى أدوات ال ك عل ا أن تشتمل أصول البن ب عليه  .اإلقراض التي ينشأ عنها القروض والتسهيالت وأنشطة االستثمار التي يترت
روض ل ارتباطات الق ة مث ة خارج الميزاني ي األدوات المالي ات اإلدا .كما يوجد خطر االئتمان أيضاً ف ز عملي ة وتترك رة والرقاب

س اإلدارة واإلدارة  ى مجل اريره ال ع تق ذي يرف ان ال ي إدارة مخاطر االئتم ان ف ق إدارة خطر االئتم دى فري على خطر االئتمان ل
 .العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية
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  قياس خطر االئتمان : ١أ/ - ٣

  القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء
  

  كما يلي : ثالثة مكوناتق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء ، ينظر البنك في لقياس خطر االئتمان المتعل
الي *) من قبل العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماته التعاقدية Probability of defaultاحتماالت اإلخفاق (التأخر) (  * ز الح المرك

  .)Exposure at defaultلمعرض لإلخفاق (والتطور المستقبلي المرجح له الذي يستنتج منه البنك الرصيد ا
  
  .)Loss given defaultخطر اإلخفاق االفتراضي (  *
  

ة  وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان التي تعكس الخسارة المتوقعة (نموذج الخسارة المتوقع
The Expected Loss Modelع عبء ) المطلوبة من لجنة بازل ل اييس التشغيلية م ارض المق ن أن تتع ة المصرفية ويمك لرقاب

م  ائر  ٢٦االضمحالل وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رق وذج الخس ة (نم اريخ الميزاني ي ت ت ف ي تحقق ائر الت ى الخس د عل ذي يعتم ، ال
  .المحققة) وليس الخسائر المتوقعة

  
ل عم   توى ك ى مس أخر عل ال الت يم احتم ك بتقي وم البن ات يق ف فئ لة لمختل دارة مفص نيف الج ة لتص يم داخلي اليب تقي تخدام أس ل باس ي

ى  .العمالء ان للوصول ال ئولي االئتم م الشخصي لمس وقد تم تطويرتلك األساليب للتقييم داخلياً وتراعى التحليالت اإلحصائية مع الحك
ي  .وقد تم تقسيم عمالء البنك الى عشر فئات للجدارة .تصنيف الجدارة المالئم ين ف و مب ا ه ك كم ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبن

دارة  ات الج ين فئ ل ب ة تنتق ز االئتماني الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكل فئة من فئات الجدارة ، مما يعني بصفة أساسية أن المراك
ً ويتم مراجعة وتطوير أساليب التقييم كلما كا .تبعاً للتغير في تقييم مدى احتمال التأخر ك ضروريا يم أداء  .ن ذل اً بتقي ك دوري وم البن ويق

 .أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت التأخر
 

  فئات التصنيف الداخلي للبنك
  مدلول التصنيف      التصنيف

  ديون جيدة                  ١
  المتابعة العادية                  ٢
 المتابعة الخاصة              ٣
  ن غير منتظمةديو              ٤

    
يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر على سبيل المثال ، بالنسبة للقرض ، 

خرى وبالنسبة لالرتباطات ، يدرج البنك كافة المبالغ المسحوبة فعالً باإلضافة الى المبالغ األ .يكون هذا المركز هو القيمة االسمية
  .التي يتوقع أن تكون قد سحبت حتى تاريخ التأخر إن حدث

  
ك  .وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر ويتم التعبير عن ذل

ة  ة المطالب ان بنسبة الخسارة للدين وبالتأكد يختلف ذلك بحسب نوع المدين ، وأولوي ة االئتم ائل تغطي وافر الضمانات أو وس دى ت ، وم
  .األخرى

  
  -ألذون األخرى:اأدوات الدين وأذون الخزانة و 

 
ه  ور أومايعادل د ب تاندرد آن نيف س ل تص ة مث نيفات الخارجي تخدام التص ك بأس وم البن دين واألذون ،يق بة ألدوات ال ر  إلدارةبالنس خط

انالتقييمات  هاألئتمان ،وإن لم تكن مثل هذ ى عمالء األئتم ة عل ك المطبق ة لتل تم أستخدام طرق مماثل ة ،ي ك  .متاح ى تل تم النظر ال وي
اح  وفر مصدر مت ت ت س الوق ى نف ل وف ة أفض ى جودة أئتماني األستثمارات فى األوراق المالية واألذون على أنها طريقة للحصول عل

  .لمقابلة متطلبات التمويل
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  نب المخاطر :سياسة الحد من وتج ٢أ/ - ٣
  

دول ناعات وال ات والص دين والمجموع توى الم ى مس ان عل ر االئتم ز خط ي ترك تحكم ف د وال إدارة والح ك ب وم البن يم  يق وم بتنظ ويق
ة  رض ، أو مجموع ل مقت توى ك ى مس ه عل يتم قبول ي س ر الت دار الخط دود لمق ع ح ك بوض ه وذل ذي يقبل ان ال ر االئتم تويات خط مس

توى األ ى مس ةمقترضين ، وعل ات الجغرافي ادية والقطاع طة االقتص عة  .نش ون خاض تمرة وتك اطر بصفة مس ك المخ ة تل تم مراقب وي
ك ى ذل ة ال ت الحاج ررة إذا دع ورة متك نوية أو بص ة الس رض /  .للمراجع توى المقت ى مس اني عل ر االئتم دود للخط اد الح تم اعتم وي
 .بع سنويةالمجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل مجلس اإلدارة بصفة ر

د    ة ، وح ارج الميزاني ل وخ الغ داخ مل المب ة تش دود فرعي ك بح وك وذل ك البن ي ذل ا ف رض بم ان ألي مقت دود االئتم يم ح تم تقس وي
ً  .المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة اً   .ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يوميا تم أيض ي

اط داد إدارة مخ ة س ى مقابل ين عل ين المحتمل ين والمقترض درة المقترض دوري لق ل ال ق التحلي ن طري ان ع ر االئتم رض لخط ر التع
 ً   .التزاماتهم وكذلك بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسبا

  
  وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر :

  
   الضمانات

 
ة .االئتمان يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر وال المقدم  .ومن هذه الوسائل الحصول على ضمانات مقابل األم

  ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت : .ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة
  

  .*  الرهن العقاري  
  .*  رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع  
  .ات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية*  رهن أدو  
  

دون ضمان راد ب ة لألف ون التسهيالت االئتماني ا تك راض للشركات مضموناً بينم دى األطول واإلق ى الم ل عل  .وغالباً ما يكون التموي
ة بم راف المعني ن األط افية م مانات إض ى ض ول عل ك للحص عى البن ى ، يس د األدن ى الح ان ال ارة االئتم يض خس ور ولتخف رد ظه ج

  .مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو التسهيالت
  

ا  ادة م ة األداة وع روض والتسهيالت بحسب طبيع دين  يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً ألصول أخرى بخالف الق ون أدوات ال تك
اة بأصول ِذوأ ة المغط دا مجموعات األدوات المالي ا ع دون ضمان فيم ة ب واألدوات  Asset -Backed Securitiesون الخزان

  .المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات المالية
 
 

  Master Netting Arrangements  ترتيبات المقاصة الرئيسي
  

ام من ـل حجم هـتي تمثـراف الـع األطـة مـسيـصفية رئيـيات تـيقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاق
ول وااللتزامات الظاهرة ـقاصة بين األصـراء مـة أن يتم إجـيـة الرئيسـيـة عن اتفاقيات التصفـينتج بصفة عام وال .المعامالت

صاحب للعقود التي في صالح ـمان المـر االئتـض خطـم تخفيـالي ، إال أنه يتـم على أساس إجمـبالميزانية وذلك ألن التسوية عادة ما تت
رف األخر بإجراء ــطـبالغ مع الـيع المـة الرئيسية وذلك ألنه إذا ما حدث تعثر ، يتم إنهاء وتسوية جمالبنك عن طريق اتفاقيات التصفي

ة التفاقيات التصفية ـاضعـات الخـقـطر االئتماني الناتج عن أدوات المشتـومن الممكن أن يتغير مقدار تعرض البنك للخ .المقاصة
  .تأثر بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقياتالرئيسية وذلك خالل فترة قصيرة نظراً ألنه ي

  
    االرتباطات المتعلقة باالئتمان

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

وتكون االعتمادات  .المتعلق بالقروضذات خطر االئتمان  Guarantees and stand by letters of creditالمالية 
التي يصدرها البنك بالنيابة عن العميل لمنح  Documentary and Commercial Letters of Creditالمستندية والتجارية 

ً مضمونة بموجب البضائع التي يتم  طرف ثالث حق السحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالبا
  .وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من القرض المباشرشحنها 

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

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

االستحقاق ويراقب البنك المدة حتى تاريخ  .المتعلقة بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات ائتمانية محددة
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: ٣أ/ - ٣
  

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

ة على القوائم بناء على أدلة موضوعية تشير الى االضمحالل ونظراً الختالف الطرق المطبقة ، تقل عادة خسائر االئتمان المحمل
    .بنك المركزي المصريأغراض قواعد الالمستخدمة فى المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة المتوقعة 

  
ومع ذلك ، فإن  .مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة السنةمخصص خسائر االضمحالل الوارد في المركز المالى في نهاية 

ويبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل الميزانية المتعلقة بالقروض  .نتج من آخر درجتين من التصنيفأغلبية المخصص ي
  من فئات التقييم الداخلي للبنك :لك ذوالتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها ك

   
 ٥٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ تقييم البنك

 
 قروض وتسهيالت

%  
 مخصص خسائر االضمحالل

% 
 % وتسهيالت قروض

 االضمحالل مخصص خسائر
% 

 %٦٫٥٨ %٥٢٫٦٤ %٢٫١٥ %٤٤٫٢٧ ديون جيدة
 %١٢٫٤٣ %٣٥٫٢٥ %٢٥٫٥٠ %٤٧٫٧١ المتابعة العادية

 %١٢٫٨١ %٦٫٧٨ %٩٫١٥ %٥٫٨٣ المتابعة الخاصة
 %٦٨٫١٨  %٥٫٣٣ %٦٣٫٢٠  %٢٫١٩ ديون غير منتظمة

 ١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠%  
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 د اضمحالل طبقاً لمعيار المحاسبةية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير الى وجوتساعد أدوات التقييم الداخل

  ، واستناداً الى المؤشرات التالية التي حددها البنك :  ٢٦المصري رقم 
  

 .صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين -
 .مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد -
 .الس المقترض أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح لهتوقع إف -
 .تدهور الوضع التنافسي للمقترض -
لى منحها في عقيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق البنك  -

 الظروف العادية 
 .اضمحالل قيمة الضمان -
   .تدهور الحالة االئتمانية -

  
تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنوياً أو أكثر عندما تقتضي الظروف 

ميزانية ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات التي تم تقييمها على أساس فردي وذلك بتقييم الخسارة المحققة في تاريخ ال
ويشمل التقييم عادة  .جميع الحسابات التي لها أهمية نسبية بصفة منفردة علىعلى أساس كل حالة على حدة ، ويجري تطبيقها 

  .صيالت المتوقعة من تلك الحساباتالضمان القائم ، بما في ذلك إعادة تأكيد التنفيذ على الضمان والتح
المجموعة من األصول المتجانسة باستخدام الخبرة التاريخية المتاحة والحكم ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس 

  .الشخصي واألساليب اإلحصائية
  
  نموذج قياس المخاطر البنكية العام : ٤أ/  - ٣
  

ثر رعية أكـتقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل مجموعات ف ، ) ١أ/( باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح
المجموعات وفقاً  ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في هذه .مع متطلبات البنك المركزي المصريتفصيالً بحيث تتفق 

  .ظامه في السدادـمالي ومدى انتـه الـشاطه ووضعـميل ونـة بالعـقـلقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير على المعلومات المتعل
  

ة ـلقـما في ذلك االرتباطات المتعـلمخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان ، بويقوم البنك بحساب ا
وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقاً  .باالئتمان ، على أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي المصري

ً  لقواعد البنك المركزي المصري عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد     لمعايير المحاسبة المصرية ، يتم القوائم المالية وفقا
ً على األرباح المحتجزة بمقدار تلك الزيادة ويتم تعديل ذلك .تجنيب احتياطي المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصما

ً مبلغ الزيادة بين المخصصين ث يعادل دائياالحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بح  ذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ويعد هما
  .المالية السنةالحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل /أ )٣٠ويبين ايضاح رقم ( 

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

  األصول المعرضة لخطر االئتمان: المطلوبة الضمحالل
  

  

تصنيف البنك 
 المركزي المصري

 مدلول التصنيف
لمخصص نسبة ا

 المطلوب
التصنيف 
 الداخلي

 مدلول التصنيف الداخلي

 ديون جيدة ١ صفر مخاطر منخفضة ١
 ديون جيدة ١ %١ مخاطر معتدلة ٢
 ديون جيدة ١ %١ مخاطر مرضية ٣
 عاديةالمتابعة ال ١ %٢ مخاطر مناسبة ٤
 المتابعة العادية ١ %٢ مخاطر مقبولة ٥
٦  ً  المتابعة الخاصة  ٢ %٣ مخاطر مقبولة حديا
 المتابعة الخاصة ٣ %٥ مخاطر تحتاج لعناية خاصة ٧
 ديون غير منتظمة ٤ %٢٠ دون المستوى ٨
 ديون غير منتظمة ٤ %٥٠ مشكوك في تحصيلها ٩

 ديون غير منتظمة ٤ %١٠٠ رديئة ١٠
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  الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات  ٥/أ -  ٣
 

  ٣١/١٢/٥٢٠١  ٣١/١٢/٦٢٠١ 
  جنيه مصري  جنيه مصري  

      البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية
 ٢٬٦٣٧٬٤٩١٬٧١٦ ٨٬٧٥١٬٨١٠٬٩٩٤  خرىأوراق مالية أأذون الخزانة و

 ٥٬٠٢٣٬٤٥٤٬٧٨٤ ٥٬١٧٠٬٤٢٩٬٧٦٢  رصدة لدى البنوكأ
      لعمالءقروض وتسهيالت ل

      قروض ألفراد
 ١١٢٬٥٥٦٬٩٨٦  ٤٠٣٬٦٨٨٬٢٤٤  حسابات جارية مدينة

  ١٤٬٥١٦٬٩٦٨  ٢٢٬١٥٣٬٢١١  بطاقات ائتمان -
  ١٬١٤١٬٩٠٦٬٩٥٣  ١٬٩٧٣٬٧٧٧٬١٣٠  قروض شخصية -
  ٤١٬٩٦٦٬٨٦٠  ٧٧٬٤٧٧٬١٤١  قروض عقارية -

      قروض مؤسسات
  ٢٬١٩٤٬٨٨٣٬٨٤٨  ٦٬١٤٦٬١٤٧٬٠٧١  حسابات جارية مدينة

  ٢٬٥٣٣٬٨١٨٬٠٨٢  ٦٬٥٢٧٬١٤٤٬٢٨٨  باشرةقروض م
  ٢٬١٧٥٬٢٢٨٬٨٧٤  ٣٬٧٩٦٬٤٥٨٬٠٧٤  قروض مشتركة
      استثمارات مالية

 ٤٬٨٢٩٬٦٦٠٬١٦٤ ٧٬٦٢٨٬٣٧٨٬١٨٧  أدوات دين- 
  ٤٦٢٬٢٠١٬٥٧١  ١٬٠١٩٬٨٦٢٬١٧٣  أصول اخرى- 

  ٢١٬١٦٧٬٦٨٦٬٨٠٦  ٤١٬٥١٧٬٣٢٦٬٢٧٥  اإلجمالي
      نيةالبنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزا

 ٢٢١٬٤٧٦٬٠٠٠ ٢٨٣٬٣١٠٬٠٠٠  اعتمادات مستندية
 ٩٥٧٬٤٩٣٬٠٠٠ ١٬٧٣١٬٩٥٧٬٠٠٠  خطابات ضمان

 ١٬١٧٨٬٩٦٩٬٠٠٠ ٢٬٠١٥٬٢٦٧٬٠٠٠  اإلجمالي
 

  
وذلك بدون األخذ في االعتبار أية   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١،  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١يمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض له في -

 .لبنود الميزانية ، تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القيمة الدفترية التي تم عرضها في الميزانيةبالنسبة  .ضمانات
  

 لعمالء لمن الحد األقصى المعرض لخطر االئتمان ناتج عن قروض والتسهيالت %٤٥٫٦٤ وكما هو مبين بالجدول السابق ، فإن
 ديسمبر ٣١في  %٢٢٫٨٢مقابل  %١٨٫٣٧مارات في أدوات دين االستث  تمثل  ، بينما ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في  %٣٨٫٨١ مقابل 
٢٠١٥.  

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

    
 ٣١في  % ٨١٫١٠ مصنفة في أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي مقابلمن محفظة القروض والتسهيالت  % ٧٨٫٨٩-

  .٢٠١٥ديسمبر 
ديسمبر  ٣١ في % ٩٣٫٢٤ من محفظة القروض والتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحالل مقابل % ٩٤٫٣٣-

٢٠١٥.  
  ديسمبر ٣١ المالية المنتهية في السنةقام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عند منح قروض وتسهيالت خالل -
 ٢٠١٦.  
تمثل أدوات دين  من االستثمارات في أدوات دين وأذون خزانة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  % ٩٤٫٩٤مقابل   % ٩٩٫٧٦أكثر من  -

  على الحكومة المصرية .
  
  
  
  



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية فى  المالية السنةعن 

٢٣ 

  
  :قروض وتسهيالت ٦أ/ - ٣
  

  من حيث الجدارة األئتمانية : والتسهيالتفيما يلى أرصدة القروض 

  
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١برصيد المحفظة فى  نةً مقار %١٣٠بنسبة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ فىزيادة محفظة القروض والتسهيالت   -
  .لعمالءل تسهيالتالقروض و) معلومات اضافية عن مخصص خسائر األضمحالل عن ال١٨( حتضمن ايضاي  -

  ل وذلك بالرجوع ويتم تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والتسهيالت التي ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحال 
  .الى التقييم الداخلي المستخدم بواسطة البنك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٦٢٠١ 
  جنيه مصري  جنيه مصري  
 قروض وتسهيالت للعمالءقروض وتسهيالت للعمالء  

  ٨٬٠٦٤٬٥٨٧٬٢٣٦  ١٨٬٧٥١٬٩٢٤٬٦٩٩  ال يوجد عليها متأخرات أو إضمحالل
 ١٣٨٬٩٧٧٬٧٤١ ٧٠٥٬٦٩٢٬١٦٢ لمتأخرات ليست محل إضمحال

  ٤٤٦٬١٣٤٬٢١٤  ٤٢٠٬٥٢١٬٠١٢  محل إضمحالل
 ٨٬٦٤٩٬٦٩٩٬١٩١ ١٩٬٨٧٨٬١٣٧٬٨٧٣  اإلجمالى

  )٤٣٤٬٨٢٠٬٦٢٠(  )٩٣١٬٢٩٢٬٧١٤(  يخصم مخصص خسائر األضمحالل والعوائد المقدمة والمجنبة
 ٨٬٢١٤٬٨٧٨٬٥٧١ ١٨٬٩٤٦٬٨٤٥٬١٥٩  الصافى



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية فى  المالية السنةعن 

٢٤ 

  )ىلقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء (بالصافا

  جنيه مصري                                                              ٣١/١٢/٢٠١٦

    

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

  القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء (بالصافي)

  جنيه مصري                                                              ٣١/١٢/٢٠١٥

  التقييم
 مؤسسات أفراد

حسابات جارية  إجمالى القروض والتسهيالت للعمالء
  مدينة

  قروض شخصية  تمانبطاقات إئ
 قروض مباشرة حسابات جارية مدينة قروض عقارية

  قروض مشتركة

  ٩٬١٧٥٬١٨٧٬١٧١  ٢٬٠٥٩٬٥٥٧٬٠٢٦ ٤٬٤٨٠٬٩١٥٬٠١٤ ٢٬٢٣١٬٢٦٣٬١١٤  --  -- -- ٤٠٣٬٤٥٢٬٠١٧  جيدة
  ٨٬٦٥٢٬٥٢٧٬٩٠٣  ١٬٤٢٨٬٣٧١٬٠٣٧ ١٬٨٦٤٬٢٥٢٬٠٢٨ ٣٬٣٣٨٬٦٢٠٬٦٣٨ ٧٧٬٣٨٩٬٠٩٥ ١٬٩٢٣٬٢٥٢٬٠٦٣ ٢٠٬٦٤٣٬٠٤٢ -- المتابعة العادية

  ١٬٠٦٥٬٣٣٧٬٣٢٣  ٣٠٨٬٥٣٠٬٠١١ ١٨٠٬٩٣٧٬٠١٩ ٥٧٥٬٨٧٠٬٢٩٣  -- -- -- -- المتابعة الخاصة
  ٥٣٬٧٩٢٬٧٦٢  --   ١٬٠٤٠٬٢٢٧  ٣٩٣٬٠٢٦  ٨٨٬٠٤٦  ٥٠٬٥٢٥٬٠٦٧  ١٬٥١٠٬١٦٩  ٢٣٦٬٢٢٧  غير منتظمة

  ١٨٬٩٤٦٬٨٤٥٬١٥٩  ٣٬٧٩٦٬٤٥٨٬٠٧٤  ٦٬٥٢٧٬١٤٤٬٢٨٨  ٦٬١٤٦٬١٤٧٬٠٧١  ٧٧٬٤٧٧٬١٤١  ١٬٩٧٣٬٧٧٧٬١٣٠  ٢٢٬١٥٣٬٢١١  ٤٠٣٬٦٨٨٬٢٤٤  اإلجمالي

  التقييم
  مؤسسات  أفراد

حسابات جارية   إجمالى القروض والتسهيالت للعمالء
  مدينة

  قروض شخصية  بطاقات إئتمان
  قروض مباشرة  حسابات جارية مدينة  قروض عقارية

  قروض مشتركة

 ٤٬٥٢٠٬١٠٥٬٨٥٠ ١٬٤١٠٬٩٠٥٬٩٣٩ ١٬٤٢٣٬٣٥٣٬٩٦٨ ١٬٥٧٣٬٢٨٨٬٩٥٧  --   --   --   ١١٢٬٥٥٦٬٩٨٦  جيدة

 ٣٬٠٠١٬٤٣٨٬٧٨١ ٧٦٤٬٣٢٢٬٩٣٥ ٨٠٣٬٤٣٩٬٩٧٩ ٢٤٩٬١٤٥٬٩٧٨  ٤١٬٨٦٩٬٩٣٣  ١٬١٢٩٬٢٣٨٬٩٧٧  ١٣٬٤٢٠٬٩٧٩  --   المتابعة العادية

 ٥٣٣٬٨٠٩٬٩٥١ -- ١٦١٬٤٩٧٬٩٨٧ ٣٧٢٬٣١١٬٩٦٤  --   --   --   --   المتابعة الخاصة

  ١٥٩٬٥٢٣٬٩٨٩  --   ١٤٥٬٥٢٦٬١٤٨  ١٣٦٬٩٤٩  ٩٦٬٩٢٧  ١٢٬٦٦٧٬٩٧٦  ١٬٠٩٥٬٩٨٩  --   غير منتظمة

  ٨٬٢١٤٬٨٧٨٬٥٧١  ٢٬١٧٥٬٢٢٨٬٨٧٤  ٢٬٥٣٣٬٨١٨٬٠٨٢  ٢٬١٩٤٬٨٨٣٬٨٤٨  ٤١٬٩٦٦٬٨٦٠  ١٬١٤١٬٩٠٦٬٩٥٣  ١٤٬٥١٦٬٩٦٨  ١١٢٬٥٥٦٬٩٨٦  اإلجمالي



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية فى  المالية السنةعن 

- ٢٥ - 

  
  قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل  

  
يوما ولكنها ليست محل اضمحالل ، إال إذا توافرت معلومات أخرى  ٩٠هى القروض والتسهيالت التى توجد عليها متأخرات حتى 

تتمثل القروض والتسهيالت للعمالء التى يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات و .تفيد عكس ذلك
  المتعلقة بها فيما يلى :

  
  جنيه مصري                                                            ٣١/١٢/٢٠١٦

  
  

  جنيه مصري                                                            ٣١/١٢/٢٠١٥

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  أفراد  
  اإلجمالي  قروض عقارية  قروض شخصية  بطاقات ائتمان  

ً  ٣٠متأخرات حتى    ٢١١٬٢٦٢٬٣٣٤  ١١٬٣٣٠ ٢٠٥٬٩٩٥٬٧٢٨ ٥٬٢٥٥,٢٧٦  يوما
ً  ٦٠الى  ٣٠متأخرات أكثر من    ٣٧٬٧٩٤٬٥٦٢  ١٬٧١٠ ٣٦٬٨٩٠٬١٦٦ ٩٠٢٬٦٨٦  يوما
ً  ٩٠الى  ٦٠متأخرات أكثر من    ١٤٬٤٨٩٬٣٧٩  ١٣١٬٦٨٧  ١٤٬٠٩٤٬٣٨٢  ٢٦٣٬٣١٠  يوما

  ٢٦٣٬٥٤٦٬٢٧٥  ١٤٤٬٧٢٧  ٢٥٦٬٩٨٠٬٢٧٦  ٦٬٤٢١٬٢٧٢  اإلجمالي
    
  مؤسسات  
حسابات جارية   

  دينةم
  اإلجمالي  قروض مباشرة

 ٢٦٤٬٣٠٥٬٣١٢ ٩١٬٠٠٦٬٦٢٩ ١٧٣٬٢٩٨٬٦٨٣  يوم ٣٠متأخرات حتى 
ً  ٦٠الى  ٣٠متأخرات أكثر من   ٧٠٬٣٨٣٬٠١٤ ٢٩٬٦٢٤٬٣١٠ ٤٠٬٧٥٨٬٧٠٤  يوما
ً  ٩٠الى  ٦٠متأخرات أكثر من   ١٠٧٬٤٥٧٬٥٦١ ٢٥٬٤٨٨٬٦٩٧ ٨١٬٩٦٨٬٨٦٤  يوما

 ١٤٦٬١١٩٬٦٣٦٤٤٢٬١٤٥٬٨٨٧ ٢٩٦٬٠٢٦٬٢٥١  اإلجمالي

  
  أفراد

  اإلجمالي  قروض عقارية  قروض شخصية  بطاقات ائتمان
ً  ٣٠متأخرات حتى    ١٢١٬٧٩٢٬٦١٦ ٢٢٬٤٤٤٬٣٩١  ٩٦٬٣٢٣٬٦٨٩  ٣٬٠٢٤٬٥٣٦  يوما

ً  ٦٠الى  ٣٠متأخرات أكثر من    ١٢٬٤٧٣٬٩٧٥ ١٬١٤٤٬٥٥٤  ١٠٬٥٨٨٬١٣٧  ٧٤١٬٢٨٤  يوما
ً  ٩٠الى  ٦٠رات أكثر من متأخ   ٣٬٩٦٦٬٣٠٢  --   ٣٬٧٠٧٬٥١٩  ٢٥٨٬٧٨٣  يوما

  ١٣٨٬٢٣٢٬٨٩٣  ٢٣٬٥٨٨٬٩٤٥ ١١٠٬٦١٩٬٣٤٥  ٤٬٠٢٤٬٦٠٣  اإلجمالي
  مؤسسات 

  اإلجمالي  قروض مباشرة  حسابات جارية مدينة  
        

 ٥٨٬٢٠١٬٨٧٢ ٤٩٬٦٣٥٬٦٨٨ ٨٬٥٦٦٬١٨٤  يوم ٣٠متأخرات حتى 
ً  ٦٠الى  ٣٠متأخرات أكثر من   ١٧٬٧٣٠٬٨٧٥ ١٧٬٧٣٠٬٨٧٥ - -  يوما
ً  ٩٠الى  ٦٠متأخرات أكثر من   ٥٩٬٠٢٠٬٣٩١ ٥٦٬٠٠٤٬٢٦٠ ٣٬٠١٦٬١٣١  يوما

 ١٣٤٬٩٥٣٬١٣٨ ١٢٣٬٣٧٠٬٨٢٣ ١١٬٥٨٢٬٣١٥  اإلجمالي



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية فى  المالية السنةعن 

- ٢٦ - 

  
  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
  جنيه مصري في أخر سنة المقارنة. ٤٤٦٬١٣٤٬٢١٤جنيه مصري مقابل  ٤٢٠٬٥٢١٬٠١٢

      
وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة متضمناً القيمة العادلة للضمانات التي 

  البنك في مقابل تلك القروض : حصل عليها

  جنيه مصرى                                                                                                                              

  
  قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها

    
ق  د سياسات تطبي ل السداد وتعتم ديل وتأجي تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السداد ، وتنفيذ برامج اإلدارة الجبرية ، وتع

ى الح اء عل ك بن داد وذل تمرار الس ه الس االت عالي اك احتم ى أن هن ير ال ايير تش رات أو مع ى مؤش ة عل ادة الهيكل ي إع م الشخص ك
ة  ل ، خاص ة األج روض طويل ى الق ة عل ادة الهيكل ق إع اد تطبي ن المعت تمرة. وم ة المس ات للمراجع ك السياس ع تل إلدارة. وتخض ل

ل   ١٩١٬٤٣٣قروض تمويل العمالء. وقد بلغت القروض التي تم إعادة التفاوض بشأنها   ه مصري مقاب ف جني ف   ٢٢٧٬٣١٣ال ال
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١جنيه مصري في 

    
  ٣١/١٢/٢٠١٥  ٣١/١٢/٢٠١٦  
  الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

      قروض وتسهيالت للعمالء
      مؤسسات

  ٥٬٦٥٢  --  حسابات جارية مدينة  -
  ٢٢١٬٦٦١  ١٩١٬٤٣٣  قروض مباشرة  -

  ٢٢٧٬٣١٣  ١٩١٬٤٣٣  اإلجمالي

  
  
  
  
  
  
  
  

  التقييم
  مؤسسات    فرادأ

  اإلجمالي
 قروض شخصية  بطاقات ائتمان

قروض 
  عقارية

حسابات جارية 
  مدينة

  وض مباشرةقر

٣١/١٢/٢٠١٦               
 

قروض محل اضمحالل 
  بصفة منفردة

٢٢٨٬٨٣٣٬٠٠٠  ١٤٤٬٧٢٧  ٩٢٬٣٣١٬٣٠٦  ٢٬١٣٠٬٧٦٥  
 

٩٧٬٠٨١٬٢١٤ 
  

 
٤٢٠٬٥٢١٬٠١٢ 

 
              

٣١/١٢/٢٠١٥               
 

قروض محل اضمحالل 
  بصفة منفردة

١٤٦٬٤٧٦٬٠٠٠  ٣٣٨٬٠٠٠  ٣٩٬٤٢٨٬٠٠٠  ٢٬٧٦٣٬٠٠٠  
 

٢٥٧٬١٢٩٬٢١٤ 
 

 
٤٤٦٬١٣٤٬٢١٤ 
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  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية فى  المالية السنةعن 

- ٢٧ - 

 
 ادوات دين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى ٧أ/ -  ٣

    -  
ً لوكاالت التقييم في أخر السنه يمثل ا   لجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى وفقا

  المالية ، بناء على تقييم ستاندرد أند بورز وما يعادله.
  

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

AAA -- ٢٬٤٨٢٬٦٧٦  ٢٬٤٨٢٬٦٧٦  
  ٢٣٬٩٢٦٬٨٣٠  ٢٣٬٩٢٦٬٨٣٠  --  +AAالى  - AAمن 
B  ٩٬٠٨٢٬٢٠٩٬٤٥٠  --٩٬٠٨٢٬٢٠٩٬٤٥٠  

-B  ٧٬٦٠١٬٩٥٣٬٩٨٢ --  ٧٬٦٠١٬٩٥٣٬٩٨٢ 

  ١٦٬٧١٠٬٥٧٢٬٩٣٨  ٢٦٬٤٠٩٬٥٠٦  ١٦٬٦٨٤٬١٦٣٬٤٣٢  اإلجمالي
  

  خطر السوق ب  - ٣
 .لناتجة عن التغير في أسعار السوقة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ايتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيم

وينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية ، حيث أن كل منها معرض للتحركات 
سعار مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار العامة والخاصة في السوق والتغيرات في مستوى الحساسية لمعدالت السوق أو لأل

  .ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الى محافظ للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة .الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية
ق وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة المخاطر بالبنك ويتم متابعتها عن طري

.ويتم رفع التقارير الدورية عن مخاطر السوق الى مجلس اإلدارة ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية .فريقين منفصلين
وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن تعامل البنك مباشرة مع العمالء أو مع السوق ، أما المحافظ لغير غرض   

وتتضمن هذه المحافظ مخاطر  .ر العائد لألصول وااللتزامات المتعلقة بمعامالت التجزئةالمتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سع
  .العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المتاحة للبيع

      
  أساليب قياس خطر السوق  ١ب/ -  ٣

وكذلك الدخول في عقود مبادلة سعر العائد وذلك  .، يقوم البنك بالعديد من استراتيجيات التغطية من إدارة خطر السوق ءكجز
وفيما يلي أهم  .لموازنة الخطر المصاحب ألدوات الدين والقروض طويلة األجل ذات العائد الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة

  :وسائل القياس المستخدمة للسيطرة على خطر السوق 
  

    Stress Testingاختبارات الضغوط 
اد   ارات  .تعطي اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل ح تم تصميم اختب وي

ار  قوم بها البنك ،يوتتضمن اختبارات الضغوط التي  .الضغوط بما يالءم النشاط باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة اختب
ث  ة ، حي ار ضغوط األسواق النامي ضغط عوامل الخطر ، حيث يتم تطبيق مجموعة من التحركات الحادة على كل فئة خطر واختب
ل  ة ، مث اطق معين تخضع األسواق النامية لتحركات حادة واختبار ضغوط خاصة ، تتضمن أحداث محتملة مؤثرة على مراكز أو من

ى إحدى العمالتما قد ينتج في منطقة ما بسبب تح ود عل ر القي ارات  .ري ائج اختب ة نت س اإلدارة بمراجع ا ومجل وم اإلدارة العلي وتق
  .الضغوط
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 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية ٢/ب - ٣

ة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية وقد قام مجلس اإلدار .يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية
 ً    .المالية السنةويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية في نهاية  .اليوم وكذلك خالل اليوم التي يتم مراقبتها لحظيا

  
  رية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها :ويتضمن الجدول التالي القيمة الدفت

  
 القيمة ألقرب معادل جنيه مصرى

 اإلجمالى  عمالت اخرى يورو  جنيه أسترلينى دوالر أمريكى جنيه مصرى 
        ٣١/١٢/٢٠١٦فى  األصول المالية

 ٣٬٠٣٣٬٦٦٠٬٠٩٩  ١٤٬٢٤١٬٩٩٥ ٢٨٬٤٦٢٬٨٧٢ ٤٬٢٩٨٬٤١٥  ١٬٩٥٠٬١٤٨٬٥٤٨ ١٬٠٣٦٬٥٠٨٬٢٦٩  نقدية و أرصدة لدى البنك المركزى المصرى
 ٥٬١٧٠٬٤٢٩٬٧٦٢  ١٧٬٠٦٦٬٥٤٧ ١٦٠٬١٢٢٬١٧١ ٧٥٬٠١١٬٧٩٧ ٣٬٩٠٢٬٠٦٧٬٤٩٨١٬٠١٦٬١٦١٬٧٤٩ أرصدة لدى البنوك

 ٩٬٠٨٢٬٢٠٩٬٤٥٠  --  ٣٢٤٬٦٥٩٬٢٠٠  --  ٣٬٦٢٥٬٩٠٠٬٢٥٠ ٥٬١٣١٬٦٥٠٬٠٠٠  أذون الخزانة
 ١٩٬٨٧٨٬١٣٧٬٨٧٣  ٥٥٬٨٠٧ ١٢٧٬٨٦٥٬٨٠٦  ٢٢٬٢٢٠  ٩٬٢١٤٬٤٥١٬٦٩٨ ١٠٬٥٣٥٬٧٤٢٬٣٤٢  قروض و تسهيالت للعمالء

           ستثمارات ماليةا
 ١٬٩٨٢٬٢٨٥٬٣٢٧  --  --  --  ١٬٦٦٣٬٣٤٧٬٧١٨ ٣١٨٬٩٣٧٬٦٠٩  متاحة للبيع -
  ٥٬٦٩٨٬٥٦٩٬٥٥٩  --  --  -- -- ٥٬٦٩٨٬٥٦٩٬٥٥٩ محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق -

 ٤٤٬٨٤٥٬٢٩٢٬٠٧٠ ٣١٬٣٦٤٬٣٤٩ ٦٤١٬١١٠٬٠٤٩  ٧٩٬٣٣٢٬٤٣٢  ١٧٬٤٧٠٬٠٠٩٬٩٦٣ ٢٦٬٦٢٣٬٤٧٥٬٢٧٧  إجمالى األصول المالية
        ٣١/١٢/٢٠١٦ فىلتزامات المالية اال

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -- --  -- -- ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  أرصدة مستحقة للبنوك
 ٤٠٬٦٠١٬٤٩٠٬٢٨٦  ٣٣٬٦٩٧٬٦٢٤ ٦٧٤٬٦٣٤٬٠٤٥ ٧٩٬٣٢١٬١٩٤ ١٧٬٠٣٨٬٦٧٨٬٦٠٢ ٢٢٬٧٧٥٬١٥٨٬٨٢١  ودائع العمالء
 ٢٬٦٤٠٬٠٠٠  --  --  -- -- ٢٬٦٤٠٬٠٠٠  قروض أخرى

  ٤١٬٦٠٤٬١٣٠٬٢٨٦  ٣٣٬٦٩٧٬٦٢٤  ٦٧٤٬٦٣٤٬٠٤٥  ٧٩٬٣٢١٬١٩٤  ١٧٬٠٣٨٬٦٧٨٬٦٠٢  ٢٣٬٧٧٧٬٧٩٨٬٨٢١  لتزامات الماليةجمالى االإ

  ٣٬٢٤١٬١٦١٬٧٨٤  )٢٬٣٣٣٬٢٧٥(  )٣٣٬٥٢٣٬٩٩٦(  ١١٬٢٣٨  ٤٣١٬٣٣١٬٣٦١  ٢٬٨٤٥٬٦٧٦٬٤٥٦  ٣١/١٢/٢٠١٦ فى صافى المركز المالى
              

              ٣١/١٢/٢٠١٥المالية فى لتزامات االوول األص
 ٢٣٬٠٧٢٬١٥١٬٨٩٩ ١١٬٢٩٢٬٠٣٩ ٤٦٣٬٠٤٨٬١٤٦  ٣٩٬٩٠٤٬٢٧٤  ٥٬٧٧٨٬٦٤١٬٣١٦ ١٦٬٧٧٩٬٢٦٦٬١٢٤  جمالى األصول الماليةإ
  ٢١٬٠٤٩٬٤٢٤٬٧٠١  ١٢٬٣٠٦٬٥٧٤  ٢٤٧٬١٢٤٬٦٤٥  ٤٠٬١٣٤٬٩٠٦ ٥٬٨٢٢٬٨٤٢٬٤٥٩ ١٤٬٩٢٧٬٠١٦٬١١٧  لتزامات الماليةجمالى االإ

  ٢٬٠٢٢٬٧٢٧٬١٩٨  )١٬٠١٤٬٥٣٥(  ٢١٥٬٩٢٣٬٥٠١  )٢٣٠٬٦٣٢(  )٤٤٬٢٠١٬١٤٣(  ١٬٨٥٢٬٢٥٠٬٠٠٧  لمركز المالى للميزانيةصافى ا
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  خطر سعر العائد ٣ب/ - ٣ 

ت النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد األداة ، وخطر دفقايتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد المتمثل في تذبذب الت
 .ت غير متوقعةيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح في حالة حدوث تحركاالقيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في السوق ، وقد يزيد هامش العائد نت

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

  

 
أكثر من شهر و حتىحتى شهر واحد

 ثالث شهور
أكثر من ثالث شهور

  وحتى سنة
أكثر من سنة و حتى

 خمس سنوات
  اإلجمالى بدون عائد أكثر من خمس سنوات

    ٣١/١٢/٢٠١٦فىاألصول المالية
 ٣٬٠٣٣٬٦٦٠٬٠٩٩ ١٬١٦١٬٣٩٨٬٦٤٨ ------١٬٨٧٢٬٢٦١٬٤٥١-- كزى المصرىنقدية و أرصدة لدى البنك المر

 ٥٬١٧٠٬٤٢٩٬٧٦٢  ٢١١٬١٩٧٬١٥٢  -- -- ٤٤٬١٧٣٬٩٥٠ -- ٤٬٩١٥٬٠٥٨٬٦٦٠  أرصدة لدى البنوك
 ٩٬٠٨٢٬٢٠٩٬٤٥٠ -- ----٥١٢٬٢٠٠٬٠٠٠٤٬٣٣٩٬٨٢٣٬٥٠٠٤٬٢٣٠٬١٨٥٬٩٥٠  أذون الخزانة

 ١٩٬٨٧٨٬١٣٧٬٨٧٣  -- ٢٥٤٬١٠٩٬٦٥٩٩٦٥٬٨٤١٬٧٣٤٦٣٢٬٩٥٧٬٠١٦ ١٦٬٩٢٠٬١٠٥,٩٣١١٬١٠٥٬١٢٣٬٥٣٣ قروض و تسهيالت للعمالء
   ستثمارات ماليةا
 ١٬٩٨٢٬٢٨٥٬٣٢٧ ٣٩٬٩٧٦٬٦٩٨ ١٦٬٣٨٤٬٥٠٦٥٢٤٬٣١٢٬٧٤٥١٬٤٠١٬٦١١٬٣٧٨ ---- متاحة للبيع -
  ٥٬٦٩٨٬٥٦٩٬٥٥٩ ١٢٬٥١٤٬٧٠٠ ١٦٩٬٦٥٠٬٨٧٨٢١٩٬٨٦٤٬٦٨٥٨٥٥٬٥٧٠٬٤٠٩٢٬٦٥١٬٦٤٨٬٢١١١٬٧٨٩٬٣٢٠٬٦٧٦ محتفظ بها حتى تاريح االستحقاق -
 ١٥٬٨٨٦٬٩٧٠  ١٥٬٨٨٦٬٩٧٠ ------ ----  صول مالية اخرىأ
 ٤٤٬٨٦١٬١٧٩٬٠٤٠  ١٬٤٤٠٬٩٧٤٬١٦٨ ٣٬٨٢٣٬٨٨٩٬٠٧٠ ٤٬١٤١٬٨٠٢٬٦٩٠ ٥٬٤٠٠٬٤٢٤٬٤٧٤  ٧٬٥٣٧٬٠٧٣٬١٦٩ ٢٢٬٥١٧٬٠١٥٬٤٦٩ جمالى األصول الماليةإ

 ٣١/١٢/٢٠١٦فىلتزامات الماليةاال
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -- ---- --١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠-- أرصدة مستحقة للبنوك

 ٤٠٬٦٠١٬٤٩٠٬٢٨٦ ١٧٬٢٩٣٬٧٩٩ ١٨٬٥٠٦٬٣٠٤٬٩٠٦٤٬٩٧٥٬١١٩٬٧٧١٧٬٠٨١٬٦٨٢٬٠٧٦٨٬٨٩٩٬٩٦٠٬٤٠٧١٬١٢١٬١٢٩٬٣٢٧  ودائع العمالء
  ٢٬٦٤٠٬٠٠٠ -- --٢٬٠٩٤٬٢٨٦ ٥٤٥٬٧١٤  -- --  خرى أقروض 

 ١٬٠٢١٬٠٠٨٬١٧٥ ١٬٠٢١٬٠٠٨٬١٧٥ ------ ----  التزامات مالية أخرى
 ٤٢٬٦٢٥٬١٣٨٬٤٦١ ١٬٠٣٨٬٣٠١٬٩٧٤ ١٬١٢١٬١٢٩٬٣٢٧ ٨٬٩٠٢٬٠٥٤٬٦٩٣ ٧٬٠٨٢٬٢٢٧٬٧٩٠ ٥٬٩٧٥٬١١٩٬٧٧١ ١٨٬٥٠٦٬٣٠٤٬٩٠٦ لتزامات الماليةجمالى االإ

 ٢٬٢٣٦٬٠٤٠٬٥٧٩ ٤٠٢٬٦٧٢٬١٩٤ ٢٬٧٠٢٬٧٥٩٬٧٤٣ )٤٬٧٦٠٬٢٥٢٬٠٠٣( )١٬٦٨١٬٨٠٣٬٣١٦( ١٬٥٦١٬٩٥٣٬٣٩٨ ٤٬٠١٠٬٧١٠٬٥٦٣ ٣١/١٢/٢٠١٦ فى عادة تسعير العائدإفجوة 
           

           ٣١/١٢/٢٠١٥األصول وااللتزامات المالية فى 
 ٢٣٬١٦٨٬٣٨٠٬٥٨٤  ٢٬٢٦٤٬٣٩٤٬٥٨٠ ٢٬٠٩٣٬٦٤٠٬٦٥٨ ٢٬٣٦٥٬٢٥٢٬١٥٧ ٣٬١٩٦٬٥٣٧٬٤٢٧  ١٬١٩٨٬٥١٣٬٥٩٥ ١٢٬٠٥٠٬٠٤٢٬١٦٧ جمالى األصول الماليةإ

 ٢١٬٣٩٤٬٨٥٨٬٢٠٨ ٣٬١٢٠٬٦٢٧٬٤٧٨ ٦٩٤٬٩٦٦٬٤١١ ٣٬٥٦٨٬٤٧٧٬١٧٤ ٤٬٨٩٨٬٩٠٧٬٦٤١ ٢٬٧١٣٬٨١٥٬٨٤٤ ٦٬٣٩٨٬٠٦٣٬٦٦٠ لتزامات الماليةجمالى االإ

 ١٬٧٧٣٬٥٢٢٬٣٧٦ )٨٥٦٬٢٣٢٬٨٩٨( ١٬٣٩٨٬٦٧٤٬٢٤٧ )١٬٢٠٣٬٢٢٥٬٠١٧( )١٬٧٠٢٬٣٧٠٬٢١٤( )١٬٥١٥٬٣٠٢٬٢٤٩( ٥٬٦٥١٬٩٧٨٬٥٠٧ عادة تسعير العائدإفجوة 
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    السيولة خطر  ج   - ٣

الغ خطر ا تبدال المب د االستحقاق واس ة عن ه المالي ه المرتبطة بالتزامات اء بتعهدات لسيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوف
  دعين والوفاء بارتباطات اإلقراض ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمو .التي يتم سحبها

  
  إدارة مخاطر السيولة

  عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة المخاطر البنك ما يلي :تتضمن 
  
ات   - ة المتطلب اء بكاف ك  .يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوف ويتضمن ذل

  .البنك في أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف ويتواجد .إحالل األموال عند استحقاقها أو عند إقراضها للعمالء
دفقات   - ي الت ة ف ر متوقع ة اضطرابات غي ة أي االحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق التي من الممكن تسييلها بسهولة لمقابل

  .النقدية
  .ركزي المصريبالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك الم ةمراقبة نسب السيول  -
  .إدارة التركز وبيان استحقاقات القروض    -
  

ية إلدارة  رات الرئيس ي الفت وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشهر التالي ، وه
ة لالل .السيولة ل االستحقاقات التعاقدي ي تحلي ات ف ك التوقع ة لتل ل نقطة البداي ة وتتمث واريخ التحصيالت المتوقع ة وت ات المالي تزام

  .لألصول المالية
ن  تخدم م ر المس زء غي وع الج توى ون ل ، ومس طة األج ول متوس ين األص ابق ب دم التط ة ع اً بمراقب اطر أيض وم إدارة المخ وتق

ل  ية مث ات العرض ر االلتزام ة وأث ة المدين ابات الجاري هيالت الحس تخدام تس دى اس روض ، وم ات الق مان ارتباط ات الض خطاب
  .واالعتمادات المستندية
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  منهج التمويل

  ت واآلجال.يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بالبنك بهدف توفير تنوع واسع في العمالت ، والمناطق الجغرافية ، والمصادر ، والمنتجا    
  

  الجنيه المصرى       ٣١/١٢/٢٠١٦

                                                                                                                  
    

  الجنيه المصرى                                                                                                                                                                                                   ٣١/١٢/٢٠١٥

                                                                                                                  

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
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -- -- -- ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -- أرصدة مستحقة للبنوك

 ٤٠٬٦٠١٬٤٩٠٬٢٨٦ ١٬١٢١٬١٢٩٬٣٢٧ ٨٬٨٩٩٬٩٦٠٬٤٠٧ ٧٬٠٨١٬٦٨٢٬٠٧٦ ٤٬٩٧٥٬١١٩٬٧٧١ ١٨٬٥٢٣٬٥٩٨٬٧٠٥  ودائع العمالء
 ٢٬٦٤٠٬٠٠٠  -- ٢٬٠٩٤٬٢٨٦ ٥٤٥٬٧١٤  --  --  خرىأقروض 

 ٤١٬٦٠٤٬١٣٠٬٢٨٦ ١٬١٢١٬١٢٩٬٣٢٧ ٨٬٩٠٢٬٠٥٤٬٦٩٣ ٧٬٠٨٢٬٢٢٧٬٧٩٠  ٥٬٩٧٥٬١١٩٬٧٧١ ١٨٬٥٢٣٬٥٩٨٬٧٠٥  جمالى اإللتزامات الماليةإ
 ٤٤٬٨٤٥٬٢٩٢٬٠٧٠ ٧٬٥٨٦٬٢٦٤٬٦٢٣ ٨٬٠١٠٬٨٧٢٬١٧٩ ٦٬٩١٧٬١٧٠٬٦٢٧ ٩٬٠٦٥٬٨٩١٬١٦٠ ١٣٬٢٦٥٬٠٩٣٬٤٨١ جمالى األصول الماليةإ

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
 ٤٩٧٬٢٨٦٬٩٧٥ -- -- ٢٩١٬٢٧٠٬٧٤٨ ١٣٦٬٨٢٢٬٩٦٣ ٦٩٬١٩٣٬٢٦٤ أرصدة مستحقة للبنوك

 ٢٠٬٥٤٩٬٩٣٧٬٧٢٦ ٦٩٤٬٩٦٦٬٤١١ ٣٬٥٦٦٬٦٣٧٬١٧٤ ٤٬٦٠٧٬٢٧٦٬٨٩٣ ٢٬٥٧٦٬٩٩٢٬٨٨١ ٩٬١٠٤٬٠٦٤٬٣٦٧  ودائع العمالء
 ٢٬٢٠٠٬٠٠٠  -- ١٬٨٤٠٬٠٠٠ ٣٦٠٬٠٠٠  --  --  خرىأقروض 

 ٢١٬٠٤٩٬٤٢٤٬٧٠١ ٦٩٤٬٩٦٦٬٤١١ ٣٬٥٦٨٬٤٧٧٬١٧٤ ٤٬٨٩٨٬٩٠٧٬٦٤١  ٢٬٧١٣٬٨١٥٬٨٤٤ ٩٬١٧٣٬٢٥٧٬٦٣١  جمالى اإللتزامات الماليةإ

 ٢٣٬٠٦٣٬٤١٤٬٩١٥ ٤٬٧٣٥٬٣٧٦٬٨٩٢ ٥٬٣٥٤٬٣٦٧٬٤٣٣ ٤٬٨٦٤٬١٩٤٬٠٧٦ ١٬٧٤٨٬٥٤٠٬٧٧٣ ٦٬٣٦٠٬٩٣٥٬٧٤١ جمالى األصول الماليةإ
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وك  تتضمن األصول دى البن ة ، واألرصدة ل ن النقدي ل م القروض ك ة ب ة االرتباطات المتعلق ات ولتغطي ع االلتزام المتاحة لمقابلة جمي

الء وك والعم د أجل  .المركزية ، واألرصدة لدى البنوك ، وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى ، والقروض والتسهيالت للبن تم م وي
كنسبة من القروض للعمالء التي تستحق ا ادي للبن ك خالل النشاط الع بعض  .لسداد خالل سنة وذل اك رهن ل ك ، هن ى ذل باإلضافة ال

ات ر  .أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى لضمان االلتزام ة غي دفقات النقدي ة صافي الت ى مقابل درة عل ك الق وللبن
  .المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخرى

    
  القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية  د -  ٣
  
  أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة  ١د/ -  ٣

ة    ك بالقيم ة البن ي ميزاني تم عرضها ف م ي ي ل ة الت ات المالي ة لألصول وااللتزام ة العادل ة والقيم ة الحالي الي القيم يلخص الجدول الت
        العادلة :

 )(بالجنيه المصري                                                               
  * القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

  ٣١/١٢/٥٢٠١  ١٣/١٢/٦٢٠١  ٣١/١٢/٥٢٠١  ٣١/١٢/٦٢٠١  
          صول ماليةاأل

  ٥٬٠٢٣٬٤٥٤٬٧٨٤  ٥٬١٧٠٬٤٢٩٬٧٦٢  ٥٬٠٢٣٬٤٥٤٬٧٨٤ ٥٬١٧٠٬٤٢٩٬٧٦٢  أرصدة لدى البنوك
      قروض وتسهيالت للعمالء

         فرادأ -

 * *  ١١٢٬٥٥٦٬٩٨٦  ٤٠٣٬٦٨٨٬٢٤٤  ت جارية مدينةحسابا
 * *  ١٤٬٥١٦٬٩٦٨  ٢٢٬١٥٣٬٢١١  بطاقات ائتمان

 * *  ١٬١٤١٬٩٠٦٬٩٥٣  ١٬٩٧٣٬٧٧٧٬١٣٠  قروض شخصية
 * *  ٤١٬٩٦٦٬٨٦٠  ٧٧٬٤٧٧٬١٤١  قروض عقارية

     

         مؤسسات -

 * * ٢٬١٩٤٬٨٨٣٬٨٤٨ ٦٬١٤٦٬١٤٧٬٠٧١  حسابات جارية مدينة
 * * ٢٬٥٣٣٬٨١٨٬٠٨٢ ٦٬٥٢٧٬١٤٤٬٢٨٨  قروض مباشرة
 * * ٢٬١٧٥٬٢٢٨٬٨٧٤ ٣٬٧٩٦٬٤٥٨٬٠٧٤  قروض مشتركة
      استثمارات مالية

 ٧٬٧٥٨٬١٣٩ ٣٬٤٤٣٬٢٣٥ ٧٬٧٥٨٬١٣٩ ٣٬٤٤٣٬٢٣٥  بالقيمة العادلة -دوات ملكية متاحة للبيعأ
 * * ٣٦٬٥٣٤٬٨٦٢ ٣٦٬٥٣٣٬٤٦٣  بالتكلفة -دوات ملكية متاحة للبيعأ

تفظ بها حتى تاريخ استثمارات مالية مح
  االستحقاق

١٥٬٩٨٣٬١٩٦  ٥٬٥٦٣٬١٢٩٬٦٤٦  ١٢٬٥١٤٬٧٠٠  ٥٬٦٩٨٬٥٦٩٬٥٥٩  

          لتزامات ماليةاال
 ٤٩٧٬٢٨٦٬٩٧٥ ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٩٧٬٢٨٦٬٩٧٥ ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  أرصدة مستحقة للبنوك

 * * ٢٠٬٥٤٩٬٩٣٧٬٧٢٦ ٤٠٬٦٠١٬٤٩٠٬٢٨٦  لعمالء اودائع 

  
  لبعض االصول وااللتزامات الماليةادلة القيمة العبقياس * لم يقم البنك 

  
  أرصدة لدى البنوك

ويتم تقدير القيمة العادلة المتوقعة للودائع التي  .تمثل القيمة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها  
السائد في األسواق المالية للديون ذات خطر ائتماني  تحمل عائد متغير بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد

  .وتاريخ استحقاق مشابه
    

  قروض وتسهيالت للبنوك
وتمثل القيمة العادلة المتوقعة للقروض والتسهيالت القيمة  .تتمثل القروض والتسهيالت للبنوك في قروض غير الودائع لدى البنوك

ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق لتحديد  .ع تحصيلهاالمخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوق
  .القيمة العادلة
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  قروض وتسهيالت للعمالء
وتمثل القيمة العادلة المتوقعة للقروض  .يتم إثبات القروض والتسهيالت بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االضمحالل

ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحالي  .تدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلهاوالتسهيالت القيمة المخصومة لل
  .في السوق لتحديد القيمة العادلة

  
  استثمارات في أوراق مالية

ستحقاق ، حيث يتم االستثمارات في أوراق مالية في الجدول السابق تتضمن فقط األصول التي تحمل عائد المحتفظ بها حتى تاريخ اال
ق تقييم األصول المتاحة للبيع بالقيمة العادلة فيما عدا أدوات حقوق الملكية التي لم يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة بدرجة موثو

تي تم الحصول ويتم تحديد القيمة العادلة لألصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بناء على أسعار السوق أو األسعار ال .بها
وإذا لم تتوفر هذه البيانات ، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أسعار األسواق المالية لألوراق المالية المتداولة  .عليها من السماسرة

  .ذات خصائص ائتمان وتاريخ استحقاق ومعدالت مشابهه
      

  المستحق لبنوك أخرى وللعمالء
ع ذات تاريخ استحقاق غير محدد ، التي تتضمن ودائع ال تحمل عائد ، المبلغ الذي سيتم دفعه عند تمثل القيمة العادلة المقدرة للودائ

  .الطلب
  

ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت والقروض األخرى غير المتداولة في سوق نشطة بناء على التدفقات النقدية   
  .ون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابهالمخصومة باستخدام سعر العائد على الدي

  
  أدوات دين مصدرة

وبالنسبة لألوراق التي ال يوجد لها أسواق نشطة ، يتم أول  .يتم حساب إجمالي القيمة العادلة بناء على أسعار األسواق المالية السارية
  .المدة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق مرة استخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة بناء على المعدل الحالي الذي يناسب

  
  إدارة راس المال  

   :تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال ، الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية فيما يلي
  .تعمل بها فروع البنكااللتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية وفي البلدان التي   -
  .حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين واألطراف األخرى التي تتعامل مع البنك  -
  .الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط  -

ة مصر  يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقاً لمتطلبات ي جمهوري زي المصري ف ك المرك ة (البن ة الرقابي الجه
ة  ات المطلوب ديم البيان تم تق ة المصرفية وي العربية) يومياً بواسطة إدارة البنك ، من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقاب

  .وإيداعات لدى البنك المركزي المصري على أساس ربع سنوي
  

  -زي المصري أن يقوم البنك بما يلي :ويطلب البنك المرك       
  .مليون جنيه مصري حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع ٥٠٠االحتفاظ بمبلغ   -
د   - ادل أو تزي أوزان المخاطر تع ة ب ات العرضية المرجح ين عناصر األصول وااللتزام االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وب

  .%١٠عن 
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  ٢٠١٢ديسمبر  ١٨بط الجديدة الصادرة بتاريخ ثانيا: طبقاً للضوا

  يتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين :

 الشريحة األولى: 

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

  الشريحة الثانية: 

     
  -:وهي رأس المال المساند ، ويتكون مما يلي

    
 .من قيمة احتياطى فروق ترجمة العمالت االجنبية الموجبة  % ٤٥ -
 .من قيمة االحتياطى الخاص  % ٤٥ -
 .من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية ( اذا كان موجبا )  % ٤٥ -
 .للبيع من قيمة رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة % ٤٥ -
 فترية لالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق دالقيمه العادلة عن القيمة ال من الزيادة فى % ٤٥ -
 فترية لالستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة دالقيمه العادلة عن القيمة ال من الزيادة فى % ٤٥ -
 .االدوات المالية المختلطة  -
  .من قيمتها لكل سنة من السنوات الخمسة االخيرة من اجلها  % ٢٠ائع ) المساندة مع استهالك القروض ( الود -
من إجمالي  %١٫٢٥ال يزيد عن أمخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة (يجب   -

ان المخاطر، كما يتعين أن يكون مخصص خسائر المخاطر االئتمانية لألصول وااللتزامات العرضية المنتظمة المرجحة بأوز
االضمحالل للقروض والتسهيالت االئتمانية وااللتزامات العرضية غير المنتظمة كاف لمواجهة االلتزامات المكون من أجلها 

  .المخصص)
  من الشريحة الثانية %٥٠من الشريحة األولي و %٥٠استبعادات 

    
  .للبنك وفاء لديون باحتياطي المخاطر البنكية العام ما يخص قيمة األصول التي آلت ملكيتها  -
من الشريحة األولي  %٥٠وعند حساب إجمالي بسط معيار كفاية رأس المال، يراعي أال تزيد القروض (الودائع) المساندة عن   -

  .بعد االستبعادات
  .خاطر التشغيلويتم ترجيح األصول وااللتزامات العرضية بأوزان مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، م  -

  ويتكون مقام معيار كفاية رأس المال من اآلتي:
    

  مخاطر االئتمان  -
  مخاطر السوق  -
  مخاطر التشغيل  -
  

مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين بكل أصل بما يعكس مخاطر  %١٠٠ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر إلي 
  .نقدية في االعتباراالئتمان المرتبطة به، ومع أخذ الضمانات ال

  .ويتم استخدام ذات المعالجة للمبالغ خارج الميزانية بعد إجراء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائر المحتملة لتلك المبالغ
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  فى نهاية السنه الحالية والسابقة ٢ويلخص الجدول التالى حساب معيار كفاية راس المال طبقا لمقررات بازل 

  
 المالية الرافعة نسبة  -ثالثا :

 الخاصة الرقابية التعليمات على وافقةبالم قرار ٢٠١٥ يوليو ٧ بتاريخ جلسته فى المصرى المركزى البنك إدارة مجلس أصدر
 :التالى النحو على ذلك و سنوى ربع أساس على )%٣( للنسبة المقرر األدنى بالحد البنوك إلتزام مع المالية، بالرافعة

 ٢٠١٧  عام وحتى ٢٠١٥ سبتمبر نهاية إعتبارمن إسترشادية كنسبه   -

  ٢٠١٨  عام من إعتبارا ملزمه رقابيه كنسبه   -

 الحفاظ بهدف )المال رأس كفاية لمعيار األدنى الحد( بازل مقررات من األولى الدعامة ضمن بها اإلعتداد فى للنظر مهيدات وذلك
 المالية الرافعة وتعكس الشأن هذا فى الدولية الرقابية الممارسات ألفضل مواكبة و المصرى المصرفى الجهاز سالمة و قوة على

 وخارج داخل (البنك وأصول ،)االستبعادات بعد( المال رأس كفاية معيار في المستخدمة المال سلرأ األولى الشريحة بين العالقة
  .مخاطر بأوزان مرجحة غير )الميزانية

  
  
  
  
  

 ٥٢٠١/ ١٢/ ٣١ ٦٢٠١ /١٢/ ٣١ 

 جنيه مصريباأللف  جنيه مصريباأللف    
   الشريحة االولى بعد األستبعادات 

 ١٬٢٧٩٬٩٤٣ ١٬٥٦٧٬١٣٢ رأس المال المصدر والمدفوع

 ١١٤٬٣٠٦ ١٤٢٬١١٨ أحتياطى قانونى

 ٢٢٬٨٥٧ ٦٥٬٣٨٤ أحتياطيات أخرى

 ٥٥٬٤٦١ ٥٦٧٬٤١٠ األرباح المحتجزة 

 )٦٩٬٧٣٣( )١٢٥٬٧٣٦( الشريحة االولى   أجمالى االستبعادات من

 ١٬٤٠٢٬٨٣٤ ٢٬٢١٦٬٣٠٨ )١(Going-concern capitalالشريحة االولى  بعد االستبعادات  أجمالى

 ٦٬٥٦٦ ٢٬٦٦٠  رأس المال األساسى االضافى

   الشريحة الثانية بعد االستبعادات

 ١٬٢٠٨ ١٬٢٠٨ من قيمة إحتياطى فروق ترجمة العمالت األجنبية الموجبة %٤٥

 ٣٬٦٦٤ ٣٬٦٦٤ من قيمة اإلحتياطى الخاص %٤٥
من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية  %٤٥

 (أذا كان موجبا) 
١٬٥٦١ ٣٬٦٦٩ 

مخصص خسائر االضمحالل للقروض و التسهيالت و األلتزامات 
 العرضية المنتظمة

١٤٧٬٢١١ ٢٤١٬٧٣٧ 

  ١٥٣٬٦٤٤  ٢٥٠٬٢٧٨ )٢بعد األستبعادات (  لتانيةالشريحة اإجمالى 

  ١٬٥٦٣٬٠٤٤ ٢٬٤٦٩٬٢٤٦ )٢+١( إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات

االصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر األئتمان والسوق 
 والتشغيل

    

  ١١٬٧٧٦٬٨٨٠  ١٩٬٣٣٨٬٩٤٧  مخاطر األئتمان
  --  ٩٠٬٨٧٠  مخاطر السوق

  ٨٨٥٬٥٦٠  ١٬٤٧٦٬١٤٠  طر التشغيلمخا
  ١٢٬٦٦٢٬٤٤٠ ٢٠٬٩٠٥٬٩٥٧  أجمالى األصول واأللتزمات العرضية مرجحة بأوزان المخاطر

  %١٢٫٣٤  %١١٫٨١١  معيار كفاية رأس المال (%)
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  النسبة مكونات

 البسط مكونات  -أ 

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

  المقام مكونات  -ب 

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

 .الرأسمالية للقاعدة األولى الشريحة اتاستبعاد بعض خصم بعد الميزانية داخل البنود تعرضات -١
 .المالية األوراق تمويل عمليات عن الناتجة التعرضات -٢
 .) التحويل بمعامالت المرجحة (الميزانية خارج التعرضات -٣

 )٢٠١٧(كنسبة استرشادية حتي عام  المالية الرافعة نسبة التالي الجدول ويلخص
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   

 جنيه مصريألف  جنيه مصري ألف
  ١٬٤٠٩٬٤٠٠  ٢٬٢١٨٬٩٦٨  )١الشريحة األولى من رأس المال بعد اإلستبعادات  (

      
  ١٬٢٦٨٬٦٥٣  ٦٬٩٧٧٬٨٢٠ نقديه وأرصدة لدى البنك المركزى

  ٥٬٤٥٨٬٢٨٩  ١٬٢٢٦٬٢٧٠ األرصدة المستحقة على البنوك
  ٢٬٦٥٤٬٧٩٢  ٨٬٧٥١٬٨١١ أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

  ١٠٬٤٧٢  ‐‐ مالية بغرض المتاجرة أصول
  ٤٬٩٠٤٬٧٩٧  ١٬٩٨٢٬٢٨٥ استثمارات ماليه متاحة للبيع

  ١٢٬٥١٥  ٥٬٦٩٨٬٥٧٠ استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
  ١٢٥٬٣٥٦  ١٦٥٬٨٩١ استثمارات فى شركات تابعه وشقيقة

  ٨٬٣٤٨٬٧١٠  ١٩٬٤٨٨٬٢٦٤ القروض والتسهيالت االئتمانية للعمالء
  ١١٠٬٦٣٤  ٢٥٣٬٥٤٩ ثابتة (بعد خصم كال من مخصص خسائر االضمحالل ومجمع االهالك)األصول ال

  ٧١٨٬١٤٨  ١٬١٩٨٬٩٢٣ األصول األخرى
  )٦٣٬١٠٨(  )٧١٬٣٩٩(قيمة ما يتم خصمه من التعرضات (بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة الرأسمالية)

  ٢٣٬٥٤٩٬٢٥٨  ٤٥٬٦٧١,٩٨٤ دات الشريحة األولىالبنود داخل الميزانية بعد خصم استبعا تعرضاتإجمالى 
  ٣٩٬٣٠٥  ٧٦٬٤٧٧ استيراد –اعتمادات مستنديه 
  --   ٦٬٢٨٥  تصدير –اعتمادات مستنديه 

  ٤٧٨٬٧٤٧  ٨٦٥٬٩٧٨ خطابات ضمان
  ١٥٬٣١٨  ٢٣٬٩٦٢ خطابات ضمان بناء على طلب بنوك خارجية أو بكفالتهم

  ٢٤٬٩٥٣  ٣١٬٤٩١ كمبياالت مقبولة
  ٥٥٨٬٣٢٣  ١٬٠٠٤٬١٩٣ امات العرضيةإجمالى االلتز

  ٤٧٬٩٨٨  ٨١٬٥٢٣ ارتباطات رأسمالية
ذات ) الجزء غیر المستخدم(عمالء /ارتباطات عن قروض وتسھیالت للبنوك

 فترة استحقاق أصلیة
١٬٣٠٥٬١٠٩ ٤١٢٬٢٧٥ 

قابلة لإللغاء بدون شروط في أي وقت بواسطة البنك وبدون إخطار مسبق أو 
 ء الذاتي بسب تدهور الجدارة االئتمانية للمقترضالتي تتضمن نصوص لإللغا

٢٧١٬٤٤٨  ٩٩٦٬١٢٧  

  ١٤٠٬٨٢٧  ٦٧٬٢٢٢ غير قابلة لإللغاء سنة أو أقل
  --   ٢٤١٬٧٦٠  غير قابلة لاللغاء تزيد عن سنة

  ٤٦٠٬٢٦٣  ١٬٣٨٦٬٦٣٢ إجمالى االرتباطات
  ١٬٠١٨٬٥٨٦  ٢٬٣٩٠٬٨٢٥إجمالى التعرضات خارج المیزانیة

  ٢٤٬٥٦٧٬٨٤٤  ٤٨٬٠٦٢٬٨٠٩ )٢اخل وخارج المیزانیة (أجمالى التعرضات د
  %٥٫٧٤  %٤٫٦٢ )١/٢نسبة الرافعة المالیھ (

  
  التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة : - ٤
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ا خالل  تم اإلفصاح عنه ى ي نةيقوم البنك بإستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول واإللتزامات الت ة ،  الس ة التالي المالي
داث  ات لألح ك التوقع ى ذل ا ف ل بم ن العوام ا م ة وغيره رة التاريخي ى أساس الخب تمرار عل ديرات واالفتراضات باس دير التق تم تق وي

  .المستقبلية التى يعتقد أنها معقولة فى ظل الظروف والمعلومات المتاحة
  
  خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالتأ   - ٤

ويقوم باستخدام الحكم الشخصي  .يالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقليراجع البنك محفظة القروض والتسه  
عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء االضمحالل في قائمة الدخل ، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أية بيانات موثوق بها تشير 

ية المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض الى أنه يوجد انخفاض يمكن قياسة في التدفقات النقدية المستقبل
وقد تشمل هذه األدلة وجود بيانات تشير الى حدوث تغيير سلبي في قدرة محفظة من  .على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة

د جدولة التدفقات النقدية المستقبلية ، عن .محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصول البنك المقترضين على السداد للبنك ، أو ظروف
تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية في وجود أدلة موضوعية 

ن مبلغ ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل م .تشير الى االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة
  .وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء على الخبرة

  
  إضمحالل اإلستثمارات فى أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع :   ب - ٤

يع عندما يكون هناك إنخفاض هام أو ممتد فى قيمتها العادلة يحدد البنك إضمحالل اإلستثمارات فى أدوات حقوق الملكية المتاحة للب
عن التكلفة ويحتاج تحديداً ما إذا كان اإلنخفاض هاماً أو ممتداً إلى حكم شخصى ، والتخاذ هذا الحكم يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل 

اك إضمحالل عندما يكون هناك دليل على ) المعتادة لسعر السهم باإلضافة إلى ذلك قد يكون هنVolatilityالتذبذبات ( –أخرى 
رات وجود تدهور فى الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية التشغيلية والتمويلية أو أداء الصناعة أو القطاع أو التغي

   .فى التكنولوجيا
  
  إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق :   ج - ٤

لمالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ إستحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على أنها إستثمارات محتفظ بها حتى يتم تبويب األصول ا
تاريخ االستحقاق ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصى بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على 

ريخ االستحقاق ، وإذا أخفق البنك فى اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيما عدا اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تا
فى بعض الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد االستحقاق عندها يتم إعادة تبويب كل اإلستثمارات المحتفظ بها حتى 

التالى سوف يتم قياس تلك اإلستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة تاريخ االستحقاق إلى اإلستثمارات المتاحة للبيع ، وب
   .إضافة إلى تعليق تبويب أية إستثمارات بذلك البند

القيمة الدفترية بمبلغ  زيادةإذا تم تعليق استخدام تبويب االستثمارات على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ، سوف يتم    
  .ه مصرى لتصل للقيمة العادلة وذلك بتسجيل قيد مقابل فى احتياطى القيمة العادلة ضمن حقوق الملكيةجني ٤٫٨٠٠٫٣٥٧

  
  ضرائب الدخل :   د - ٤

ن   .يخضع البنك لضرائب الدخل مما يستدعي استخدام تقديرات هامة لتحديد المخصص اإلجمالي للضريبة على الدخل اك عدد م وهن
ة عن   .تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكدالعمليات والحسابات التي يصعب  ائج المتوقع ات عن النت ويقوم البنك بإثبات االلتزام

أة ضرائب إضافية ال نش دي احتم ديرات م اً لتق ة للضرائب   .الفحص الضريبي وفق ة النهائي ين النتيج اك اختالف ب ون هن دما يك وعن
ي والمبالغ السابق تسجيلها، فإن هذه االختالفات سوف تؤ ة ف نةثر على ضريبة الدخل ومخصص الضريبة المؤجل د  الس تم تحدي ي ي الت

  .االختالف فيها
 

 التحليل القطاعى -٥
  التحليل القطاعي لألنشطة 

د  ا والعائ ديم الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر المحيطة به يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تق
واردة  .النشاط التي قد تختلف عن باقي األنشطة األخرى المرتبط بهذا ال المصرفية ال اً لألعم ات وفق ويتضمن التحليل القطاعي للعملي

  :فيما يلي 
  المؤسسات الكبيرة ، والمتوسطة والصغيرة

  .ت الماليةوتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات جارية مدينة والقروض والتسهيالت االئتمانية والمشتقا
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  االستثمار

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

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

  .خرى ، كإدارة األموالوتشمل األعمال المصرفية األ
  

    صافى الدخل من العائد - ٦ 

  صافى الدخل من األتعاب والعموالت -٧

  

  

  

٣١/١٢/٦٢٠١  ٣١/١٢/٥٢٠١   

  جنيه مصري جنيه مصري
 عائد القروض وااليرادات المشابهة:  
  قروض وتسهيالت  

 للعمالء  ١٬٤٠٥٬٧٠٨٬٩١٥  ٦٢٢٬٩٩٤٬٧٣٩
 أذون وسندات خزانة ١٬٤١٦٬١٦٨٬٦٩٤ ٧٣١٬٠٣٢٬٢١٠
  ئع و حسابات جاريةودا ٧٠٩٬٩٤٤٬٨٩٤ ٢٢٠٬٩٠٥٬٠٦٤
  استثمارات فى ادوات دين( متاحة للبيع) ٥٬٥٦٧٬٢١٤ ١٥٬٦٦٥٬٥٦٠

٣٬٥٣٧٬٣٨٩٬٧١٧ ١٬٥٩٠٬٥٩٧٬٥٧٣   

    
 تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة:  
  ودائع وحسابات جارية  

 للبنوك )١٦٧٬٩٧٩٬٩٢١( )٩٧٬٧٨٤٬٤٦٨(
 للعمالء  )٢٬٠٤٥٬٥٩٥٬٣٨٧(  )٨٧٩٬١٢٨٬٤١٨(
  عمليات بيع أدوات مالية مع التزام بإعادة الشراء  )١٬٠٩٩٬٩٣٠(  )٥١٧٬٤٧٧(

)٢٬٢١٤٬٦٧٥٬٢٣٨(  )٩٧٧٬٤٣٠٬٣٦٣(   

  المبيعات  ٤٬٨٧٢٬٠١٠  ٦٬٦٨٨٬٩٣٣

  يالصاف ١٬٣٢٧٬٥٨٦٬٤٨٩ ٦١٩٬٨٥٦٬١٤٣

٣١/١٢/٦٢٠١  ٣١/١٢/٥٢٠١   
  جنيه مصري  جنيه مصري

 العموالت:إيرادات األتعاب و  
  والعمليات المصرفية أتعاب وعموالت االئتمان   ٢٢٨٬٥٧٦٬٢٠٤  ١٤٨٬٠٠٠٬٠٩٥

 أتعاب أعمال االمانة والحفظ  ٩٠٥٬٥٤٨  ٧٦٥٬٤٣١
 أتعاب أخرى  ٧٬٠١٠٬٢٠٨  ٤٬٤٤٥٬٠٢٥

٢٣٦٬٤٩١٬٩٦٠ ١٥٣٬٢١٠٬٥٥١  

 مصروفات األتعاب والعموالت:  
 أتعاب سمسرة مدفوعة )٥٬٤٠١٬٢٤٩( )٢٤٬٦٨٤(
 أتعاب أخرى مدفوعة )٩٬٩٦٦٬٥٨٠( )٥٬٢٢٠٬٦٩٣(
)١٥٬٣٦٧٬٨٢٩(  )٥٬٢٤٥٬٣٧٧(   
  تكلفة المبيعات  )١٢٬٠٥٧٬٨٦٣(  )١٣٬٣١١٬٣١٩(

 الصافى  ٢٠٩٬٠٦٦٬٢٦٨  ١٣٤٬٦٥٣٬٨٥٥



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية فى  المالية السنةعن 

- ٣٩ - 

 

     توزيعات أرباح   -  ٨

 
   صافى دخل المتاجرة   -٩

  
  مصروفات إدارية -١٠

 
  تشغيل أخرى إيرادات (مصروفات) -١١

 
 
 
 
 

٣١/١٢/٦٢٠١  ٣١/١٢/٥٢٠١   

  جنيه مصري  جنيه مصري
 أوراق مالية بغرض المتاجرة --  ٢٣٬٣٩٦

 أوراق مالية متاحة للبيع ١٬٧٤٠٬٠٤٣ ١٬٧٩٧٬٤٥٣
  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  ٣٠١٬٣٦١  ٤٨٦٬٦٦٧

  شقيقة شركات  ٩٨٨٬١٤٦  - -
٣٬٠٢٩٬٥٥٠  ٢٬٣٠٧٬٥١٦   

٢٠١٦/١٢/٣١ ٢٠١٥/١٢/٣١  
 جنيه مصري جنيه مصري

أرباح التعامل فى العمالت األجنبية ١٢٣٬٦٦٢٬٨٦٥ ٣٤٬٣٧٠٬٢٥٢

تقييم ارصدة األستثمارات المالية بغرض المتاجرة )خسائر ( (٢٣٬٦٢٨٬٢٢٤) (٧٩٠٬٢٨٧)
ايرادات استثمارات مالية بغرض المتاجرة ٢٦٦٬٣٥٢ ٢٦٦٬٣٥٢
ادوات حقوق ملكية بغرض المتاجرةارباح بيع  ٤٤٥٬٨٩٧ ٧٨٦٬٠٤٧

١٠٠٬٧٤٦٬٨٩٠ ٣٤٬٦٣٢٬٣٦٤ 

٣١/١٢/٦٢٠١  ٣١/١٢/٥٢٠١   

  جنيه مصري  جنيه مصري
 تكلفة العاملين  

 أجور ومرتبات )١٩٩٬٩٢٦٬٣٥٣( )١٢٣٬٠٤٢٬٨٧٠(
 تامينات أجتماعية )١١٬١٢٠٬١١٩( )٦٬٥٥٧٬٥٧٦(
  آخرى  )١٣٢٬٨٠٨٬٢١١(  )٤٩٬٥٨١٬٥٣٣(
 تكلفة المعاشات  
 مزايا التقاعد )٤٬٥٣٣٬٩٥٠( )١٬٣٢٠٬٨٨٨(

)٣٤٨٬٣٨٨٬٦٣٣( )١٨٠٬٥٠٢٬٨٦٧(  

 مصروفات أدارية أخرى  )٣٠٧٬٠١٨٬٧٩١(  )١٦٦٬٤٢٣٬٦٣٧(

)٦٥٥٬٤٠٧٬٤٢٤( )٣٤٦٬٩٢٦٬٥٠٤(  

٣١/١٢/٦٢٠١  ٣١/١٢/٥٢٠١   

  جنيه مصري  جنيه مصري
 أرباح بيع ممتلكات ومعدات  ٢٢٧٬٩٣٧  ٢٬٥٢٨٬١٤٢

 رد مخصصات أخرى (عبء)  )١٦٬٣٣٤٬٠٥٠(  ٢٠٬٧٨٣٬٧٦٤

 أخرى ٤٬٥٣٨٬٣٧٩ ٦٧٢٬٧٦٤

١١٬٥٦٧٬٧٣٤( ٢٣٬٩٨٤٬٦٧٠(   



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية فى  المالية السنةعن 

- ٤٠ - 

 
 ألضمحالل عن خسائر األئتمانا)   (عبء - ٢١

  ن فى صافى أرباح العامنصيب السهم من حصة المساهمي -٣١

 .بناء على أرباح القوائم المالية المستقلة 
 أرصدة لدى البنك المركزى نقدية و -٤١

    أرصدة لدى البنوك - ٥١

٣١/١٢/٦٢٠١  ٣١/١٢/٥٢٠١         

   جنيه مصري  جنيه مصري
 )١٨  ( إيضاح قروض وتسهيالت للعمالء  )٣٨٣٬٣٢٠٬٥٨١(  )٧٣٬٩٤٠٬٥٠٢(

)٣٨٣٬٣٢٠٬٥٨١(  )٧٣٬٩٤٠٬٥٠٢(   

٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١  
  جنيه مصري جنيه مصري
 صافى أرباح العام القابلة للتوزيع  ٤٠١٬٥٠١٬١٧٧  ٢٧٨٬١٢٢٬٦٦٦

  :يخصم    

  حصة العاملين فى األرباح ( القابلة للتوزيع )  (٤٠٬١٥٠٬١١٨)  )٢٧٬٨١٢٬٢٦٦(

  ة مكافاه اعضاء مجلس االدار  (١٤٬٠٠٠٬٠٠٠)  )٨٬٥٠٠٬٠٠٠(

  حصة المساهمين فى األرباح  ٣٤٧٬٣٥١٬٠٥٩  ٢٤١٬٨١٠٬٤٠٠

  االسهمعدد  ٢٥٥٬٥٧٥٬٠٣٥ ٢٥٥٬٥٧٥٬٠٣٥

 من حصة المساهمين فى صافى ارباح العام نصيب السهم  ١٬٣٦ ٠٬٩٥

٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١   
  جنيه مصري مصريجنيه 

 نقدية   ٣٩٥٬٠٠٩٬٣٨٤  ١٥٨٬٤٢٩٬٤٦٤
 أرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة االحتياطى األلزامى ٢٬٦٣٨٬٦٥٠٬٧١٥ ١٬٥٤٥٬٠٥٧٬٣١١
٣٬٠٣٣٬٦٦٠٬٠٩٩ ١٬٧٠٣٬٤٨٦٬٧٧٥    
 أرصدة بدون عائد  ١٬١٦١٬٣٩٨٬٦٤٨ ١٬٢٦٨٬٧٥٣٬٦٨١

 ر أرصدة ذات عائد متغي ١٬٨٧٢٬٢٦١٬٤٥١ ٤٣٤٬٧٣٣٬٠٩٤

٣٬٠٣٣٬٦٦٠٬٠٩٩ ١٬٧٠٣٬٤٨٦٬٧٧٥  

٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١  

   جنيه مصري  جنيه مصري
  حسابات جارية ٢١١٬١٩٧٬١٥٢ ١٩٧٬١٦٦٬٢١٦

 ودائع ٤٬٩٥٩٬٢٣٢٬٦١٠ ٤٬٨٢٦٬٢٨٨٬٥٦٨

٥٬١٧٠٬٤٢٩٬٧٦٢ ٥٬٠٢٣٬٤٥٤٬٧٨٤  

  االحتياطى االلزامى بنوك مركزية بخالف نسبة  ٣٬٩٤٤٬١٧٣٬٥٣٤  ٣٬٢٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠

 بنوك محلية  ١٬٠٢٣٬٢٦٢٬٤٨٢  ١٬٧١٩٬١٢٧٬١٩٦

 بنوك خارجية  ٢٠٢٬٩٩٣٬٧٤٦  ٧١٬٣٢٧٬٥٨٨

٥٬١٧٠٬٤٢٩٬٧٦٢ ٥٬٠٢٣٬٤٥٤٬٧٨٤  

  ارصدة بدون عائد ٢١١٬١٩٧٬١٥٢ ١٩٧٬١٦٦٬٢١٦
  ارصدة ذات عائد متغير  ٤٬٩٥٩٬٢٣٢٬٦١٠  ٤٬٨٢٦٬٢٨٨٬٥٦٨

٥٬١٧٠٬٤٢٩٬٧٦٢ ٥٬٠٢٣٬٤٥٤٬٧٨٤   

  أرصدة متداولة ٥٬١٧٠٬٤٢٩٬٧٦٢ ٥٬٠٢٣٬٤٥٤٬٧٨٤

٥٬١٧٠٬٤٢٩٬٧٦٢ ٥٬٠٢٣٬٤٥٤٬٧٨٤   
  



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية فى  المالية السنةعن 

- ٤١ - 

 

   * و اوراق حكومية اخرى أذون خزانة -١٦

  أذون الخزانة فىو تتمثل 

  
  
مليون دوالر  ١٩٨٫٥جنية مصرى (المعادل لمبلغ  ٣٬٦٢٥٬٩٠٠٬٢٥٠تتضمن أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى مبلغ   * 

مليون يورو) عبارة عن أذون  ١٧جنية مصرى (المعادل لمبلغ ٣٢٤٬٦٥٩٬٢٠٠أمريكى) عبارة عن أذون خزانة دوالرية ، ومبلغ  
 زانة باليورو .خ

 
 
 
 
 
 
 
 

٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١   
   جنيه مصري جنيه مصري

  اذون الخزانة واوراق حكومية اخرى ٩٬٠٨٢٬٢٠٩٬٤٥٠  ٢٬٧٦٧٬٧٢٦٬٩٥٠
  يخصم:    

  عمليات بيع أذون الخزانة مع التزام بأعادة الشراء (٦٦٬١٧٥٬٠٠٠)  (١٧٬٣٠٠٬٠٠٠)
  صافى اذون الخزانة واوراق حكومية اخرى ٩٬٠١٦٬٠٣٤٬٤٥٠  ٢٬٧٥٠٬٤٢٦٬٩٥٠

      
      
   :وتتمثل أذون الخزانة فى    

 يوم ٩١أذون خزانة   ١٦٬٦٧٥٬٠٠٠  -- 
  يوم ١٤٨اذون خزانة  --  -- 

 يوم ١٨٢نة أذون خزا ٥٦٬٧٥٠٬٠٠٠  ١١٧٬٦٠٠٬٠٠٠
  يوم ٢٢٤اذون خزانة   --  --

  يوم ٢٦٦أذون خزانة   ٤٨٨٬٠٧٥٬٠٠٠ ٢٦٠٬٩٠٠٬٠٠٠
 يوم ٢٧٣أذون خزانة   ٣٬٣٤٤٬٣٥٨٬٠٠٠  ٢٨٠٬٦٠٠٬٠٠٠

  يوم ٣١٥اذون خزانة   ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  -- 
  يوم ٣١٦أذون خزانة   ٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠  -- 
  يوم ٣٢٩اذون خزانة   ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  -- 
  يوم ٣٤٣اذون خزانة   ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -- 
  يوم ٣٥١أذون خزانة   ٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠  -- 

  يوم ٣٥٢أذون خزانة   --  ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
  يوم ٣٥٥اذون خزانة   ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  --
  يوم ٣٥٦أذون خزانة   ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  -- 

  يوم ٣٥٧أذون خزانة   ١٬٨٧٥٬٣٠٠٬٠٠٠  ٩٦١٬٦٢٥٬٠٠٠
 يوم ٣٦٤أذون خزانة   ٣٬٠٢٩٬٠٥١٬٤٥٠  ١٬١٠٧٬٠٠١٬٩٥٠
  االجمالى   ٩٬٠٨٢,٢٠٩٬٤٥٠  ٢٬٧٦٧٬٧٢٦٬٩٥٠

 عوائد لم تستحق (٢٦٤٬٢٢٣٬٤٥٦) )١١٢٬٩٣٥٬٢٣٤(
   )١اجمالى ( ٨٬٨١٧٬٩٨٥٬٩٩٤ ٢٬٦٥٤٬٧٩١٬٧١٦

مبادرة البنك المركزى (عمليات بيع أذون الخزانة مع التزام بأعادة الشراء (٦٦٬١٧٥٬٠٠٠)  )١٧٬٣٠٠٬٠٠٠(
  للتمويل العقارى)

  )٢اجمالى ( (٦٦٬١٧٥٬٠٠٠)  )١٧٬٣٠٠٬٠٠٠(
  )٢-١اجمالى ( ٨٬٧٥١٬٨١٠٬٩٩٤  ٢٬٦٣٧٬٤٩١٬٧١٦



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية فى  المالية السنةعن 

- ٤٢ - 

 
  أصول مالية بغرض المتاجرة  - ١٧

  (بعد خصم المخصص) مرابحات للعمالء تسهيالت وقروض و  - ٨١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠١٦/١٢/٣١ ٢٠١٥/١٢/٣١  
 جنيه مصري جنيه مصري

 أدوات حقوق الملكية مدرجة فى اسواق االوراق المالية  
 اسهم شركات محلية مدرجة فى اسواق االوراق المالية -- ١٬٨٤٦٬٧٣٩
  ثراء)(  استثمار وثائق صندوق ٩٬٢٠٦٬٧٢٣ ٨٬٦٢٥٬٤٧٧

٩٬٢٠٦٬٧٢٣ ١٠٬٤٧٢٬٢١٦  

  ٣١/١٢/٥٢٠١ ٣١/١٢/٦٢٠١ 

 جنيه مصري جنيه مصري  

      أفراد

  ١١٢٬٥٥٧٬٠٠٠  ٤٠٣٬٩٧٦٬٧٩١  حسابات جارية مدينة

  ١٦٬٢٦٧٬٠١١  ٢٢٬٩٠٨٬٧٤٩  بطاقات ائتمان

 ١٬١٧٨٬٧٩٤٬٠٢١ ٢٬٠٢٧٬٣٦٦٬٣٧٣  قروض شخصية
  ٤٣٬٢٥٨٬٠٠٧  ٧٩٬٩٢٧٬٤٥٠  ارية   ققروض ع

  ١٬٣٥٠٬٨٧٦٬٠٣٩  ٢٬٥٣٤٬١٧٩٬٣٦٣  )١إجمالي (

      مؤسسات 
  ٢٬٣٨٢٬٧٩٧٬٢١٥  ٦٬٦٨٠٬٠٩٤٬٦١٣  حسابات جارية مدينة

  ٢٬٧١٢٬٥٩٩٬٦٣٤  ٦٬٧٣٨٬٢١٣٬٤٢٨  قروض مباشرة
  ٢٬٢٠٣٬٤٢٦٬٣٠٣  ٣٬٩٢٥٬٦٥٠٬٤٦٩  قروض مشتركة

      
  ٧٬٢٩٨٬٨٢٣٬١٥٢  ١٧٬٣٤٣٬٩٥٨٬٥١٠  )٢إجمالي (

  ٨٬٦٤٩٬٦٩٩٬١٩١  ١٩٬٨٧٨٬١٣٧٬٨٧٣ )٢+١إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء (
      يخصم

  )١٤٬٣٥١٬٩٤٥(  )١١٬٣٣٦٬٠٢٨(  عائد مقدم

  )٤٠٧٬٤٦٨٬٢٤١(  )٩١١٬٩٣٧٬٦٦٨(  مخصص خسائر االضمحالل

  )١٣٬٠٠٠٬٤٣٤(  )٨٬٠١٩٬٠١٨(  العوائد المجنبة

  ٨٬٢١٤٬٨٧٨٬٥٧١  ١٨٬٩٤٦٬٨٤٥٬١٥٩  الءمرابحات للعمالتسهيالت ووالقروض ى الصاف
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  مخصص خسائر اإلضمحالل

  
  جنيه مصرى  تحليل حركة مخصص خسائر اإلضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء وفقا ألنواع:

  أفراد ٢٠١٦ ديسمبر ٣١

 
حسابات

 اإلجمالى قروض عقارية قروض شخصية بطاقات جارية مدينة

 ٣٨٬٠٤٨٬٦٥٤    ١٬٢٩٠٬٥٥١ ٣٥٬٠١٦٬١٧٧ ١٬٧٤١٬٩٢٦ - - اإلفتتاحىالرصيد 
 ١٨٬٧٦١٬٩٥٥    ١٬١٥٩٬١٢٣ ١٨٬٥٧٢٬٩٨٢ )١٬٠٧٥٬١٥٠( ١٠٥٬٠٠٠ اإلضمحالل عبء

متحصالت من ديون سبق 
 ٤٩٠٬٨٨٩ - - - - ٤٩٠٬٨٨٩ - - اعدامها

 )٤٠٢٬٩١٤( - ---)٤٠٢٬٩١٤(--  مبالغ تم اعدامها 
 ٥٦٬٨٩٨٬٥٨٤    ٢٬٤٤٩٬٦٧٤ ٥٣٬٥٨٩٬١٥٩ ٧٥٤٬٧٥١ ١٠٥٬٠٠٠ الختامىالرصيد 

  مؤسسات

قروض مباشرةحسابات جارية مدينة
 اإلجمالى قروض مشتركة

 ٣٦٩٬٤١٩٬٥٨٧  ٢٦٬٩٦١٬٢٥٠ ١٦٩٬٢٤٦٬٩٠٠١٧٣٬٢١١٬٤٣٧ اإلفتتاحىالرصيد 
  ٣٦٤٬٥٥٨٬٦٢٦   ٨٨٬٧٠٩٬٣٢٢ ٢٤١٬٧٤١٬٧٣٢٣٤٬١٠٧٬٥٧٢ عبء اإلضمحالل
  )٣٠٬٠٣١٬٨٣٧(  - - )٢٥٬٧٢٢٬١١٩()٤٬٣٠٩٬٧١٨( مبالغ تم أعدامها

  ٥٠٤٬٨٤٦  - - - - ٥٠٤٬٨٤٦  مبالغ مستردة خالل السنة
 ١٥٠٬٥٨٧٬٨٦٢  ١٣٬٥٢٢٬٠٥٠ ١٢٥٬٦٣٨٬٧٦٧١١٬٤٢٧٬٠٤٥ فروق تقييم مخصصات

 ٨٥٥٬٠٣٩٬٠٨٤  ١٢٩٬١٩٢٬٦٢٢ ٥٣٢٬٨٢٢٬٥٢٧١٩٣٬٠٢٣٬٩٣٥ الختامىالرصيد

  
  

  جنيه مصرى  عمالء وفقا ألنواع:تحليل حركة مخصص خسائر اإلضمحالل القروض والتسهيالت لل
  أفراد ٢٠١٥ ديسمبر ٣١

 اإلجمالى قروض عقارية قروض شخصية بطاقات 
 ٧٣٬٤٤٨٬٦٥٤ ٢٬١١٤٬٥٥١ ٦٩٬٠٣٠٬١٧٧ ٢٬٣٠٣٬٩٢٦ اإلفتتاحىالرصيد 

)٣٥٬٥٥٥٬٠٠٠( )٨٢٤٬٠٠٠( )٣٤٬٠١٤٬٠٠٠( )٧١٧٬٠٠٠( اإلضمحالل رد
 ١٥٩٬٠٠٠ - ---١٥٩٬٠٠٠ مبالغ مستردة خالل السنة

 )٤٬٠٠٠( - ---)٤٬٠٠٠(  مبالغ تم اعدامها 
 ٣٨٬٠٤٨٬٦٥٤ ١٬٢٩٠٬٥٥١ ٣٥٬٠١٦٬١٧٧ ١٬٧٤١٬٩٢٦ الختامىالرصيد 

  مؤسسات
حسابات جارية 

 قروض مباشرةمدينة
 اإلجمالى قروض مشتركة

 ٢٥٢٬٠٣٨٬٥٠٠ ١٥٬١٩٤٬٧٥٥ ١١٥٬٤٦٨٬٨٨٨١٢١٬٣٧٤٬٨٥٧ اإلفتتاحىالرصيد 
  ١٠٩٬٤٩٥٬٥٠٢  ١١٬٢٩٨٬٩١٥ ٤٦٬٤١٣٬٧٢٢٥١٬٧٨٢٬٨٦٥ عبء اإلضمحالل

  ٥٩٧٬٠٠٠  - - - -٥٩٧٬٠٠٠ مبالغ مستردة خالل السنة
 ٧٬٢٨٨٬٥٨٥ ٤٦٧٬٥٨٠ ٦٬٧٦٧٬٢٩٠٥٣٬٧١٥ عمالت أجنبيةفروق تقييم 

 ٣٦٩٬٤١٩٬٥٨٧ ٢٦٬٩٦١٬٢٥٠ ١٦٩٬٢٤٦٬٩٠٠١٧٣٬٢١١٬٤٣٧ الختامىالرصيد

 
 
 
  
 
 
 
 



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية فى  المالية السنةعن 

- ٤٤ - 

  
  استثمارات مالية:  - ١٩

  
جنیھ مصري من محفظة أستثمارات مالیة متاحة للبیع  ٥٬٧٠٧٬٨١٤٬٤٥٩  قامت إدارة البنك باعادة تبویب أدوات دین بمبلغ *

محتفظ بھا حتى تاریخ األستحقاق و ذلك بأستخدام أخر سعر تداول فى تاریخ أعادة التبویب و ذلك خالل  محفظة استثمارات مالیة إلي
   ر الخسائر المتراكمة باحتیاطي القیمة العادلة اضمحالل یتم تحمیلھا على قائمة الدخل .وقد تم اعتبا ٢٠١٦ اكتوبر شھر

٣١/١٢/٢٠١٦  
  محتفظ بها حتى اإلجمالى

  تاريخ أستحقاق
 متاحة للبيع

 
  جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى

 اإلفتتاحىالرصيد   ٤٬٩٠٤٬٧٩٧٬٢٨٣ ١٢٬٥١٤٬٧٠٠ ٤٬٩١٧٬٣١١٬٩٨٣
 إضافات ٣٬٢٨٣٬٨١٤٬٤٥٢  -- ٣٬٢٨٣٬٨١٤٬٤٥٢

 المحول الى االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق (٥٬٧٠٧٬٨١٤٬٤٥٩) ٥٬٧٠٧٬٨١٤٬٤٥٩ --
 سترداد)إإستبعادات (بيع/ )١٬٢٨٦٬٧٨٨٬٠٥٤(  )٦٧٬٩٨٨٬١٦٢( )١٬٣٥٤٬٧٧٦٬٢١٦(

  جنبيةت األفروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمال  ٨٤٦٬٠٤٦٬٠٢٤  --  ٨٤٦٬٠٤٦٬٠٢٤
 )٣٠(ايضاح  خسائر التغير فى القيمة العادلة )٩٢٬٧٤٥٬٠٦٤( -- )٩٢٬٧٤٥٬٠٦٤(

  التكلفة المستهلكة ٥٠٬٩٣٥٬٠١٣  ١١٬٢٥٨٬٦٧٠ ٦٢٬١٩٣٬٦٨٣
  خسائر االضمحالل  )١٥٬٩٥٩٬٨٦٨(  ٣٤٬٩٦٩٬٨٩٢ ١٩٬٠١٠٬٠٢٤

 الختاميالرصيد  ١٬٩٨٢٬٢٨٥٬٣٢٧ ٥٬٦٩٨٬٥٦٩٬٥٥٩ ٧٬٦٨٠٬٨٥٤٬٨٨٦

  
  

٣١/١٢/٥١٢٠  

 
 
  

٣١/١٢/٦٠١٢ ٣١/١٢/٥٢٠١    
   جنيه مصري جنيه مصري

 : استثمارات مالية متاحة للبيع  
  مدرجة فى السوقبالقيمة العادلة  دينأدوات  ١٬٩٤٢٬٣٠٨٬٦٢٨ ٤٬٨٢٩٬٦٤٥٬٤٦٤

  أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة مدرجة فى السوق ٣٬٤٤٣٬٢٣٥ ٧٬٧٥٨٬١٣٩
 وق بالتكلفة مدرجه في السغير  أدوات حقوق ملكية ٣٦٬٥٣٣٬٤٦٣ ٣٦٬٥٣٤٬٨٦٢
      استثمارات تدار بمعرفة الغير  ١  ٣٠٬٨٥٨٬٨١٨

  )١متاحة للبيع (المالية الستثمارات االإجمالى  ١٬٩٨٢٬٢٨٥٬٣٢٧ ٤٬٩٠٤٬٧٩٧٬٢٨٣
 ستحقاقاستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإل  

 أدوات دين مدرجه في السوق   ٥٬٦٨٦٬٠٦٩٬٥٥٩  ١٤٬٧٠٠
  ستثمار صندوق البنك المصري الخليجياوثائق   ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠
 ستثمار السيولة النقدى البنك المصري الخليجي (ثراء)اصندوق  ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ ٧٬٥٠٠٬٠٠٠

 )٢الستحقاق (امحتفظ بها حتى تاريخ  ستثمارات ماليةاإجمالى  ٥٬٦٩٨٬٥٦٩٬٥٥٩ ١٢٬٥١٤٬٧٠٠
 )٢+١ستثمارات مالية (اإجمالى  ٧٬٦٨٠٬٨٥٤٬٨٨٦ ٤٬٩١٧٬٣١١٬٩٨٣

  محتفظ بها حتى مجموع
  تاريخ أستحقاق

 متاحة للبيع  
   

  جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى
 اإلفتتاحىالرصيد   ٤٬١٥٩٬١١٥٬٨١٥ ١٢٬٥١٤٬٧٠٠  ٤٬١٧١٬٦٣٠٬٥١٥
 إضافات ١٬٨١٠٬٠٣٧٬٢٢٥  -- ١٬٨١٠٬٠٣٧٬٢٢٥

 سترداد)إإستبعادات (بيع/ )١٬٠٦٣٬٩٧٧٬٧٢٥(  -- )١٬٠٦٣٬٩٧٧٬٧٢٥(
  جنبيةفروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األ  ٣٨٬٥٤٦٬١٣٤  --  ٣٨٬٥٤٦٬١٣٤

 خسائر التغير فى القيمة العادلة )٨١٬٢١٧٬٤٣٧( -- )٨١٬٢١٧٬٤٣٧(
  التكلفة المستهلكة ٤٢٬٢٩٣٬٢٧١  -- ٤٢٬٢٩٣٬٢٧١

 الختامىالرصيد  ٤٬٩٠٤٬٧٩٧٬٢٨٣ ١٢٬٥١٤٬٧٠٠ ٤٬٩١٧٬٣١١٬٩٨٣
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  تابع -  رات الماليةأرباح ( خسائر) االستثما - ١٩

  

  
  شقيقة استثمارات مالية فى شركات - ٢٠

  
  الشقيقة كما يلي :في الشركات  المباشرة و الغير مباشرة ت نسبة مساهمة البنكبلغ

      

 
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١و ٢٠١٦ ديسمبر  ٣١تم اإلعتماد على القوائم المالية المعتمدة فى   * 

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١و ٢٠١٦سمبر دي ٣١البيانات المالية فى  تم اإلعتماد على** 
 
 
 
 
 
 

  ٣١/١٢/٥٢٠١ ٣١/١٢/٦٢٠١  
  جنيه مصري جنيه مصرى  
 )٥٬٦٦٤٬٣٧٧( )٢٨٬٧٨٧٬٢١٧(  اضمحالل استثمارات مالية متاحة للبيع )خسائر(

 ١٨٬٨٩٤٬٧٦٣ ٦٬٠٢٥٬٢١٠  صول مالية متاحة للبيعأأرباح بيع 
  ٦٬٣٥٨٬٣٧٢  ٦٢٬٥٥٠٬١٩٠  رباح بيع اسهم فى شركات تابعة وشقيقة أ

  ١٩٬٥٨٨٬٧٥٨ ٣٩٬٧٨٨٬١٨٣ 

٣١/١٢/٢٠١٦  
البلد مقر 

  الشركة
  أصول الشركة

 التزامات الشركة
(بدون حقوق 

  الملكية)
  إيرادات الشركة

أرباح / (خسائر) 
  الشركة

  فترىالرصيد الد
  نسبة 

 المساهمة

   جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري  
              شركات شقيقة

 اليكس فيششركة 
  ** سماكللتصنيع األ

  %٢٦ -- )٤٤١٬٧٨١(  ٢٩٤٬٣٩٦ ٢٤٬٨٢٧٬٤٦٣ ٦٨٬١٥٢٬٦٥٥  مصر

شركة مجمع اليكس 
  ** للمنتجات الغذائية

  %٢٦ ١٬٠٥٥٬١٣٤ ١٬١٠٩٬١٧٣ ٣٣٬٩٧٩٬٦٤١ ١٢٨٬٩٩٠٬٢٠٤١١٣٬٧٢٦٬٩٥٥  مصر

  %١٩٫٩ ٧٬٠٨٩٬٥٧٧ )٢٬٠٨٤٬٣٤٥( ٥٠٬٦٠٧٬٠٤٦ ٢٦٬٥٥٠٬٦١٥ ٥٢٬٤٥١٬٥٠٩  مصر  ** شركة فرست جاز
شركة برايم القابضة 
  * لالستثمارات المالية

  %٢٢٫٨ ١١٣٬٢٣٤٬٦٣٩ ٢٥٬٨٦١٬٦٣٩ ٨٣٬٨٧٨٬٥٥٥ ٤٩١٬٦٨٨٬٤٠٥٧٤٬٥٠٥٬٧٧١  مصر

للنقل  شركة أسطول
  * البرى

  %٢٨ ٤٨٬٢٣٦٬٠٥٤ ٢٠٥٬٣٤٧٬٣٨٣١٣٬٩١٤٬٢٧٤ ٢٥٧٬٠٣١٬٤٦٩١٩٤٬٣٢٧٬٠٢٢  مصر

   ١٦٩٬٦١٥٬٤٠٤ ٣٧٤٬١٠٧٬٠٢١٣٨٬٣٥٨٬٩٦٠ ٩٩٨٬٣١٤٬٢٤٢٤٣٣٬٩٣٧٬٨٢٦    االجمالي

٣١/١٢/٢٠١٥  
البلد 
مقر 

 الشركة
  أصول الشركة

  التزامات الشركة
(بدون حقوق 

  الملكية)
  إيرادات الشركة

أرباح / (خسائر) 
  الشركة

  الرصيد الدفترى
  نسبة 

  المساهمة

   جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري   
              شركات شقيقة

شركة اليكس فيش 
  *سماك للتصنيع األ

  %٢٠ -- )٢١٬٧٥٨٬١٠٤(  ١١٢٬٥٠٠ ٥٣٬٣٨٥٬٥٢٨ ٦٨٬١١٢٬٤٧٧  مصر

اليكس  مجمع شركة
   *للمنتجات الغذائية

٨٧٦٦٬٧٤ )١٬١١٣٬٥٤٥( ١٢٦٬٧٨٤٬٥٠١١١٢٬٦٣٠٬٤٢٢٢٣٬٩٣١٬٧٦٥  مصر  ٢٠%  

تنمية المشروعات شركة 
  *المتناهية الصغر

  %١٧٫٣ ٩٬٧٥٥٬٩٥١ ١٣٢٬٤٥٠٬٣١٣٤١٬٧٣٤٬١٣٦ ١٣٤٬٩٧٩٬٨٤٤٧٠٬٢٨٩٬٧٥٣  مصر

  %١٩٫٩ ٧٬٥٠٦٬٣٨٢ ٢٧٠٬٩٧٦ ٦٣٬٣٣٤٬٦٤٤ ٢٩٬١١١٬٦٥٣ ٥٧٬٣٩٧٬٦٠٩  مصر  * شركة فرست جاز
شركة برايم القابضة 
  * لالستثمارات المالية

  %٢٢٫٨ ١٠٧٬٣٢٧٬٣٢٥ )١٬٤١٣٬٦٥٤( ٣٣٬٤١٢٬٨٥٧ ٤٣٢٬٧٤٤٬٤٩١٣٧٬٤٠٠٬٩٦٧  مصر

   ١٢٥٬٣٥٦٬٤٠٦ ٨٢٠٬٠١٨٬٩٢٢٣٠٢٬٨١٨٬٣٢٣٢٥٣٬٢٤٢٬٠٧٩١٧٬٧١٩٬٨٠٩    االجمالي



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية فى  المالية السنةعن 

- ٤٦ - 

 

 أصول غير ملموسة  -٢١
 

  
  أصول أخرى  -٢٢

 برامج الحاسب اآللى ٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١

 جنيه مصري جنيه مصري

صافى القيمة الدفترية فى أول السنة المالية ٢٤٬٢٧٥٬٢٦٢ ١٥٬٩٨٥٬١٠٧
األضافات خالل السنة المالية ١١٬٥٣٨٬١٣٢ ١٢٬٥٧٧٬٢٠٥

 األستهالك خالل السنة المالية )٤٬٩٦٩٬٩٣٣( )٤٬٢٨٧٬٠٥٠(

صافى القيمة الدفترية فى نهاية السنة المالية  ٣٠٬٨٤٣٬٤٦١ ٢٤٬٢٧٥٬٢٦٢

٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١ 
 جنيه مصري جنيه مصري
 إيرادات مستحقة ٤٥٨٬٥١٣٬٤٥٢ ٢٠٢٬٨٢٥٬٩٣٥
 مصروفات مقدمة  ٥٣٬٩٠٠٬٥٧١  ١٣٬٦٩٢٬٦٨١

دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة ٢٧٨٬٢٦٨٬٣٤١ ١٥٢٬٨٧٥٬٣٤٤
(بعد اإلضمحالل)أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء للديون ١٠٢٬٠٥٤٬٤٨٩ ٢٢٬٨٣١٬٥٠٢
٦٬١٣٣٬٦٧٥ ٢٬٢٧٩٬٧٨٨  تأمينات وعهد 

 اخرى ١٧٤٬٨٩٢٬٢١٧ ٨١٬٣٨٩٬٠٠٢
١٬٠٧٣٬٧٦٢٬٧٤٥  ٤٧٥٬٨٩٤٬٢٥٢  



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية فى  المالية السنةعن 

- ٤٧ - 

  أصول ثابتة   -٣٢
  أراضى ومبانى  تجهيزات آالت ومعدات حاسب آلي سياراتال  األثاث  آخرى  األجمالى

جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري  
  ٣١/١٢/٢٠١٤الرصيد فى                 

  لفةالتك ١١٨٬٩٥٠٬٧٢٩  ٣٤٬١٩٦٬١٢٢ ٨٠٬٢٢٤٬٦٣٧ ٢٩٬٣٣٢٬٥٦٨ ٨٬٧٢٧٬٥٨٤  ٦٬٢٢٤٬٨٦٢  ٢٩٬٣٦٣٬٥٤٦  ٣٠٧٬٠٢٠٬٠٤٨
 مجمع االهالك )٢٣٬٨١٠٬٦١٤( )٢٧٬٠٦٠٬٤٥١( )٣٧٬٣١٣٬٠٧٤(  )١٧٬٢٠٥٬٨٩١(  )٨٬١٤٠٬٦٣٧(  )٤٬٤٨٠٬٢٧٢( )١٩٬٠٩٨٬١٨٧( )١٣٧٬١٠٩٬١٢٦(

  صافى القيمة الدفترية  ٩٥٬١٤٠٬١١٥ ٧٬١٣٥٬٦٧١ ٤٢٬٩١١٬٥٦٣  ١٢٬١٢٦٬٦٧٧  ٥٨٦٬٩٤٧  ١٬٧٤٤٬٥٩٠ ١٠٬٢٦٥٬٣٥٩ ١٦٩٬٩١٠٬٩٢٢
١/٠١/٢٠١٥الرصيد فى           
 رصيد السنة المالية الحالية           

 صافى القيمة الدفترية أول السنه  ٩٥٬١٤٠٬١١٥  ٧٬١٣٥٬٦٧١  ٤٢٬٩١١٬٥٦٣  ١٢٬١٢٦٬٦٧٧  ٥٨٦٬٩٤٧  ١٬٧٤٤٬٥٩٠  ١٠٬٢٦٥٬٣٥٩  ١٦٩٬٩١٠٬٩٢٢

 إضافات --  ٢٬٠٦٧٬٣٨٢ ١٬٧٠٦٬٠٣٣ ٤٧٥٬٥١٥ ٣٬٤٤٢٬٢٠٠  ١٬٢٣٧٬٩٠٥  ٨٬٠٥٩٬٢٥٨  ١٦٬٩٨٨٬٢٩٣
 إستبعادات )٣٦٬٦٩٤٬٤١٥( -- )١٩٬٩٩٢٬١٠٠( )٨٬٦٩٦( )٤٬٠٤١٬٢١٧(  )٧٣٬٩٨٤(  (٥٬٧٨٦٬٨٠٧)  )٦٦٬٥٩٧٬٢١٩(
 تكلفة أهالك )١٬٨٦٤٬٩٤٢(  )٢٬٤٢٢٬٨٢٥( )٧٬٧٩٧٬٣٧١( )٩٨١٬٤٧٣( )٥٨٥٬٣٩٨(  )٤٠٥٬٧٣٣(  (١٬٥١٦٬٤٢٤)  )١٥٬٥٧٤٬١٦٦(

 المستبعدةمجمع إهالك األصول  ٢٨٣٬١٧٤  --  ١٬٥٣٢٬٦٥٤  ٤٬٤٥٣  ٣٬٦٠٠٬٥٤٦  ٣٦٬١٧٧  ٤٤٩٬٥٩٢  ٥٬٩٠٦٬٥٩٦

٥٦٬٨٦٣٬٩٣٢  ٦٬٧٨٠٬٢٢٨  ١٨٬٣٦٠٬٧٧٩  ١١٬٦١٦٬٤٧٦  ٣٬٠٠٣٬٠٧٨  ٢٬٥٣٨٬٩٥٥  ١١٬٤٧٠٬٩٧٨  ١١٠٬٦٣٤٬٤٢٦  
 ٣١/١٢/٢٠١٥صافى القيمة الدفترية فى

  
 ٣١/١٢/٢٠١٥الرصيد فى           

 فةالتكل ٨٢٬٢٥٦٬٣١٤  ٣٦٬٢٦٣٬٥٠٤ ٦١٬٩٣٨٬٥٧٠ ٢٩٬٧٩٩٬٣٨٧ ٨٬١٢٨٬٥٦٧  ٧٬٣٨٨٬٧٨٣  ٣١٬٦٣٥٬٩٩٧  ٢٥٧٬٤١١٬١٢٢
 مجمع اإلهالك (٢٥٬٣٩٢٬٣٨٢)  )٢٩٬٤٨٣٬٢٧٦( )٤٣٬٥٧٧٬٧٩١( )١٨٬١٨٢٬٩١١( )(٥٬١٢٥٬٤٨٩  )٤٬٨٤٩٬٨٢٨(  )٢٠٬١٦٥٬٠١٩(  )١٤٦٬٧٧٦٬٦٩٦(

 صافى القيمة الدفترية  ٥٦٬٨٦٣٬٩٣٢  ٦٬٧٨٠٬٢٢٨  ١٨٬٣٦٠٬٧٧٩  ١١٬٦١٦٬٤٧٦  ٣٬٠٠٣٬٠٧٨  ٢٬٥٣٨٬٩٥٥  ١١٬٤٧٠٬٩٧٨  ١١٠٬٦٣٤٬٤٢٦

 ١/١/٢٠١٦الرصيد فى            
٣٬٠٠٣٬٠٧٨  ٢٬٥٣٨٬٩٥٥  ١١٬٤٧٠٬٩٧٨  ١١٠٬٦٣٤٬٤٢٦ ١٨٬٣٦٠٬٧٧٩ ١١٬٦١٦٬٤٧٦  صافى القيمة الدفترية أول السنه ٥٦٬٨٦٣٬٩٣٢  ٦٬٧٨٠٬٢٢٨
 إضافات  ٩٢٬١١٩٬٢١٠  ١١٩٬٢٢٤ ١٠٬٧١١٬٠٢٢  ٣٨٬١٣٤٬٦١٧ ٤٬٧٣٦٬٨٣٠  ٢٤٩٬٣٥٣  ١٩٬٨٤٩٬٢٧١  ١٦٥٬٩١٩٬٥٢٧

)٤٩١٬٨٠١(  --  )١١٬٧٥٠(  )٥٠٣٬٥٥١( -- --  بعاداتإست -- --
)١٬٠٥٠٬٩٦٢(  )٤٨١٬٢٥٥(  )٣٬٧١٧٬٩٩٩(  )٢٢٬٩٩١٬٧٣٨( )٨٬٤٣١٬٦٥٤( )٤٬٧٩٣٬٩٩٧(  تكلفة أهالك )٢٬٤٩١٬١٩٩(  )٢٬٠٢٤٬٦٧٢(

٤٨٧٬٥٧٨  --  ٣٬١٧٥  ٤٩٠٬٧٥٣ -- --  مجمع إهالك األصول المستبعدة -- --

١٤٦٬٤٩١٬٩٤٣  ٤٬٨٧٤٬٧٨٠  ٢٠٬٦٤٠٬١٤٧  ٤٤٬٩٥٧٬٠٩٦  ٦٬٦٨٤٬٧٢٣  ٢٬٣٠٧٬٠٥٣  ٢٧٬٥٩٣٬٦٧٥  ٢٥٣٬٥٤٩٬٤١٧  
 ٣١/١٢/٢٠١٦صافى القيمة الدفترية فى

  
 ٣١/١٢/٢٠١٦الرصيد فى          

١٧٤٬٣٧٥٬٥٢٤ ٣٦٬٣٨٢٬٧٢٨ ٧٢٬٦٤٩٬٥٩٢ ٦٧٬٩٣٤٬٠٠٤ ١٢٬٣٧٣٬٥٩٦  ٧٬٦٣٨٬١٣٦  ٥١٬٤٧٣٬٥١٨  ٤٢٢٬٨٢٧٬٠٩٨  التكلفة
 مجمع االهالك  )٢٧٬٨٨٣٬٥٨١( )٣١٬٥٠٧٬٩٤٨(  )٥٢٬٠٠٩٬٤٤٥(  )٢٢٬٩٧٦٬٩٠٨(  )٥٬٦٨٨٬٨٧٣(  )٥٬٣٣١٬٠٨٣(  )٢٣٬٨٧٩٬٨٤٣(  )١٦٩٬٢٧٧٬٦٨١(

 صافى القيمة الدفترية  ١٤٦٬٤٩١٬٩٤٣ ٤٬٨٧٤٬٧٨٠  ٢٠٬٦٤٠٬١٤٧  ٤٤٬٩٥٧٬٠٩٦  ٦٬٦٨٤٬٧٢٣  ٢٬٣٠٧٬٠٥٣  ٢٧٬٥٩٣٬٦٧٥  ٢٥٣٬٥٤٩٬٤١٧



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت
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  أرصدة  مستحقة للبنوك   -٤٢

  ودائع العمالء - ٥٢

 

 
  

  قروض أخرى -٦٢

 
 
 
 
 

٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١  
 جنيه مصري جنيه مصري

  حسابات جارية - - ٧٨١٬٧٨٢
    ودائع ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٩٦٬٥٠٥٬١٩٣
١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٩٧٬٢٨٦٬٩٧٥  

      
 بنوك محلية ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٩٦٬٥٠٥٬١٩٣

 بنوك خارجية - - ٧٨١٬٧٨٢
١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٩٧٬٢٨٦٬٩٧٥   

      
  أرصدة بدون عائد - - ٧٨١٬٧٨٢

 أرصدة ذات عائد ثابت ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٩٦٬٥٠٥٬١٩٣
١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٩٧٬٢٨٦٬٩٧٥  

     
 أرصدة متداولة  ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٩٧٬٢٨٦٬٩٧٥
١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٩٧٬٢٨٦٬٩٧٥    

٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١  
  جنيه مصري جنيه مصري
 ودائع تحت الطلب ٨٬١٦٣٬٨٠٢٬٢٦٤ ٣٬٧٤٧٬٤٦١٬٩١٨

 ودائع ألجل وبإخطار ٢٦٬٧٩١٬٩١٩٬٨٣٨ ١٢٬٧٠٦٬١٤٣٬٦٩٩
 شهادات ادخار ذات عائد متميز ٣٬٧٦٨٬٢٦٦٬٢٧٨ ٢٬٧٦٤٬٠٠٠٬٢٦١
 ودائع التوفير ١٬٢٧٠٬٤٢٤٬٤٦٤ ١٬١٢٨٬٣٤٢٬٣٩٧

 ودائع أخرى ٦٠٧٬٠٧٧٬٤٤٢ ٢٠٣٬٩٨٩٬٤٥١
٤٠٬٦٠١٬٤٩٠٬٢٨٦ ٢٠٬٥٤٩٬٩٣٧٬٧٢٦  

  ١٥٬٦٥٧٬٢٠٢٬٨١٢ ٣١٬٩٥١٬٩٤٦٬٩٦٣  ودائع مؤسسات
  ٤٬٨٩٢٬٧٣٤٬٩١٤ ٨٬٦٤٩٬٥٤٣٬٣٢٣  ودائع أفراد

 ٢٠,٥٤٩٬٩٣٧٬٧٢٦ ٤٠٬٦٠١٬٤٩٠٬٢٨٦  اإلجمالى

  ٥٠٬٢١٢٬٥١٩ ١١٤٬٦٧٤٬٦٧٢    أرصدة بدون عائد
  ١٧٬٧٥٧٬٦٢٣٬٩٤٦ ٣٦٬٧٣٢٬١٧٦٬٣٣٦  أرصدة ذات عائد متغير
  ٢٬٧٤٢٬١٠١٬٢٦١ ٣٬٧٥٤٬٦٣٩٬٢٧٨  أرصدة ذات عائد ثابت

  ٢٠٬٥٤٩٬٩٣٧٬٧٢٦ ٤٠٬٦٠١٬٤٩٠٬٢٨٦ 

٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١  
  جنيه مصري جنيه مصري

 قرض البنك التجارى الدولى ٢٬٦٤٠٬٠٠٠ ٢٬٢٠٠٬٠٠٠
٢٬٦٤٠٬٠٠٠ ٢٬٢٠٠٬٠٠٠  



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت
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  التزامات أخرى -٢٧

 
  مخصصات أخرى -٨٢

      

 رأس المال  -٢٩

 
  رأس المال المرخص به

  رى.مليون دوالر امريكى أو ما يعادله بالجنيه المص ٥٠٠يبلغ رأس المال المرخص به  

  رأس المال المصدر والمدفوع
غ  دفوع مبل ه والم ب في غ ٢٥٥٬٥٧٥٬٠٣٥بلغ رأس المال المصدر والمكتت ادل لمبل ي (المع  هجني ١٬٢٧٩٬٩٤٣٬٣١٨ دوالر أمريك

 .أمريكي سمية للسهم واحد دوالرسهم القيمة األ ٢٥٥٬٥٧٥٬٠٣٥مصري) موزعاً على عدد 

  محتجز تحت حساب زيادة راس المال

اريخ بناًء على ق دة بت ة لمصرفنا و المنعق ر العادي ة غي ة العام اير  ٢٧رار الجمعي دفوع  ٢٠١٦ين ال المصدر و الم ادة راس الم بزي
غ  (دوالر امريكي ٣٢٬٣٤١٬١٠٨بمبلغ  ادل لمبل رى) ٢٨٧٬١٨٩٬٠٣٩المع ة مص دى  جني اب النق ق االكتت دامى  –عن طري حق ق

  ية تلك الزيادة بالكامل .طو قد تم تغ –المساهمين 

ة  ٢٠١٧يناير  ١٨تم قيد اسهم الزيادة فى البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة وااليداع والحفظ المركزى بتاريخ  م مخاطب وت
  البنك المركزى لتعديل رأس مال مصرفنا بالزيادة بسجالت البنوك بالبنك المركزى المصرى. 

ة المن - ر العادي ة و غي ة العادي ة العام اريخ بناءاً على تفويض الجمعي دتين بت ارس  ٢٣عق اذ إجراءات  ٢٠١٦م س اإلدارة بإتخ لمجل
  . جنيه مصري ٢١٩٬٤٢٧٬٩٩٩زيادة راس المال عن طريق اسهم مجانية ممولة من األرباح المحتجزة و البالغة 

اريخ  دة بت ته المنعق س اإلدارة بجلس د مجل اير  ٢٤اعتم ادة ( ٢٠١٧ين ا للم ر اإلفصاح وفق وذج تقري د قي٤٨نم ن قواع د األوراق ) م
 المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة راس المال المشار اليها.

 

 

 

 

 

 

٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١  
  جنيه مصري جنيه مصري
   عوائد مستحقة ٤٩٥٬٢٩٢٬٨٩٧ ١٥٥٬٥٢٠٬١١٧

 إيرادات مقدمة  ١٤٬٦٩٩٬٠٠٠ ٦٬٢٦٨٬٣١٥
 مصروفات مستحقة ٢٢٧٬٣٨٠٬٨٦٠ ٨٦٬١٠٠٬٨٩٥

 دائنون  ١٩٣٬٩٧٣٬٢٧٠ ١٠١٬٢٦٤٬٧٣٢
 أرصدة دائنة متنوعة  ١٩٥٬٢٠٧٬٧٦٤  ١١٨٬٨٩٥٬٤٦٤
١٬١٢٦٬٥٥٣٬٧٩١ ٤٦٨٬٠٤٩٬٥٢٣  

٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١  
  جنيه مصري جنيه مصري

  الرصيد في أول السنة المالية ٤٧٬٤٠٩٬٩٢٢ ٨٠٬٦٩٠٬٦٦٠
  فروق تقييم عمالت أجنبية ١٦٬٦٥١٬٠٩٤ ٢٨٢٬١٣٣

  المحمل على قائمة الدخل ١٦٬٣٣٤٬٠٥٠ )٢٠٬٧٨٣٬٧٦٤(
  المستخدم خالل السنة المالية -- )١٢٬٧٧٩٬١٠٧(

  الرصيد في نهاية السنة المالية  ٨٠٬٣٩٥٬٠٦٦  ٤٧٬٤٠٩٬٩٢٢



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية فى  المالية السنةعن 

- ٥٠ - 

 

  المحتجزة (الخسائر) واالرباح االحتياطيات  -٠٣

  
  

  لحركة على االحتياطيات فيما يلى:وتتمثل ا

  
  (د) أحتياطى خاص 

يتم استخدامه إال  وال ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦تم تكوين االحتياطى الخاص طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى الصادرة فى 
 .بموافقة من البنك المركزى المصرى

 
 
 
 
 

٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١  
 األحتياطيات جنيه مصري جنيه مصري
 احتياطى قانونى ١٤٢٬١١٨٬٤٣٧ ١١٤٬٣٠٦٬١٧٠

 أحتياطى فروق ترجمة عمالت أجنبية ٢٬٦٨٤٬٩٩٧ ٢٬٦٨٤٬٩٩٧
  استثمارات مالية متاحة للبيع–احتياطى القيمة العادلة   )٦٠٬٩٩٧٬٩٠٢(  )٦٬٦٦٠٬٨٣٧(

    احتياطى عام ١٧٬٥٢٩٬١٤٣ ١٧٬٥٢٩٬١٤٣
 احتياطى خاص   ٨٬١٤٣٬٣٢٩  ٨٬١٤٣٬٣٢٩
 احتياطى المخاطر البنكية العام  ٨٬٥٤٩٬٤٥٠ ٨٬٣٦٦٬٣٠٠
  رأسمالىياطى احت ٧٬٨٥٥٬٢٨٣ ٥٬٣٢٧٬٧١٣

 المالية السنةإجمالى االحتياطيات فى نهاية   ١٢٥٬٨٨٢٬٧٣٧  ١٤٩٬٦٩٦٬٨١٥

١٣/١٢/٦٢٠١ ١٣/١٢/٢٠١٥   
 (أ) أحتياطى المخاطر البنكية العام جنيه مصري جنيه مصري

 الرصيد فى أول السنة المالية  ٨٬٣٦٦٬٣٠٠  ٨٬٣٦٦٬٣٠٠
  محول من األرباح المحتجزة  ١٨٣٬١٥٠  --

 الرصيد فى نهاية السنة المالية ٨٬٥٤٩٬٤٥٠ ٨٬٣٦٦٬٣٠٠
ع  تم التوزي تقضى تعليمات البنك المركزى المصرى بتكوين احتياطى المخاطر البنكية العام لمقابلة المخاطر غير المتوقعة وال ي

 لمصرى.من هذا االحتياطى إالبعد الحصول على موافقة البنك المركزى ا
٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١  

 (ب) أحتياطى قانونى جنيه مصري جنيه مصري
 الرصيد فى أول السنة المالية  ١١٤٬٣٠٦٬١٧٠  ٩٣٬٦٥٤٬٢٤٦
 ٢٠١٥محول من أرباح عام   ٢٧٬٨١٢٬٢٦٧  ٢٠٬٦٥١٬٩٢٤

 الرصيد فى نهاية السنة المالية ١٤٢٬١١٨٬٤٣٧ ١١٤٬٣٠٦٬١٧٠
    

ا  %١٠حتجاز وفقا للقوانين المحلية يتم ا غ رصيده م ى يبل ك حت ع  وذل من صافى أرباح السنة لتغذية احتياطى غير قابل للتوزي
 من رأس المال. %١٠٠يعادل 

٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١  
 أستثمارات مالية متاحة للبيع–(ج) أحتياطى القيمة العادلة  جنيه مصري جنيه مصري
 الماليةالرصيد فى أول السنة   )٦٬٦٦٠٬٨٣٧(  ٧٣٬٠٥٢٬٧٢٦

  )١٩إيضاح التغير في القيمة العادلة ( خسائر  )٩٢٬٧٤٥٬٠٦٤(  )٨١٬٢١٧٬٤٣٧(
  صافي الخسائر المحولة الى قائمة الدخل نتيجة االستبعاد   )٤٬٩٠٠٬٧٢٠(  )٤٬٨٣١٬٦٣٦(

  فروق تقييم العمالت االجنبية   )٤٬٤٦٦٬٣٢٤(  ٥٧٦٬٨٨٣
  االضمحالل نتيجة دخلال قائمة إلى المحولة الخسارة  ٤٧٬٧٧٥٬٠٤٣  ٥٬٧٥٨٬٦٢٧

 المالية السنةالرصيد فى نهاية  )٦٠٬٩٩٧٬٩٠٢( )٦٬٦٦٠٬٨٣٧(



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية فى  المالية السنةعن 

- ٥١ - 

  
  لمحتجزةا األرباح) وه( 

  
  النقدية وما في حكمها- ١٣

  
لنقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ استحقاقها ثالثة ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية ، تتضمن ا

 أشهر من تاريخ االقتناء :
 

 التزامات عرضية وارتباطات -٢٣
  
                   ارتباطات رأسمالية  -أ

ت قيم ـبلغ ـة االرتباطـــ ـات المتعلقـــ ـة بتجهــ ـيزات الفـ ذها ــــ تم تنفي م ي دات ول ول و مع راء اص ىروع وش   حت
 .جنيه مصري ٨١٬٥٢٥٬٩٤٠مبلغ ب ٢٠١٦ ديسمبر ٣١
  
  أرتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت- ب

 تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن ضمانات وتسهيالت فيما يلي :  
  

 
 
 
 
 
 

٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١  
 الحركة على االرباح المحتجزة جنيه مصري جنيه مصري

 أول السنة  المالية فى الرصيد ٥٥٬٤٦٠٬٨٤٣ ٨٠٬٠٩٣٬٥٤٦
  محول الى ارباح محتجزة  ٢٧٩٬٦١٧٬٩٢٣  ١٧٥٬٦٥٥٬٢٢٧

  توزيعات السنة المالية السابقة  --   )١٥٧٬١٨٦٬٠٢٣(
  رباح الموزعةاال  )٣٧٬١٤٥٬٨١٣(  )٢٢٬٤٤٩٬٩٨٣(

  محول إلى إحتياطى مخاطر بنكية عام  (١٨٣٬١٥٠)  --
  اإلحتياطى القانونىمحول الى  )٢٧٬٨١٢٬٢٦٧( )٢٠٬٦٥١٬٩٢٤(

  األخرىمحول الى اإلحتياطيات   (٢٬٥٢٧٬٥٧٠)  -- 
٢٦٧٬٤٠٩٬٩٦٦ ٥٥٬٤٦٠٬٨٤٣  

٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١   
   جنيه مصري جنيه مصري

  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى  ٣٬٠٣٣٬٦٦٠٬٠٩٩  ١٬٧٠٣٬٤٨٦٬٧٧٥
  أرصدة لدى البنوك ٥٬١٧٠٬٤٢٩٬٧٦٢ ٥٬٠٢٣٬٤٥٤٬٧٨٤
   أذون خزانة   ٩٬٠١٦٬٠٣٤٬٤٥٠  ٢٬٦٥٤٬٧٩١٬٧١٦

  اإللزامى ىك المركزى فى اطار نسبة االحتياطأرصدة لدى البن  )٢٬٦٣٨٬٦٥٠٬٧١٥(  )١٬٥٤٥٬٠٥٧٬٣١١(
  أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر  )٤٤٬١٧٣٬٩٥٠(  )٥٥٦٬٤٢٨٬٠٥٨(
 ن ثالثة شهورأذون خزانة استحقاق أكثر م  )٤٬٥٥٩٬٢٥٦٬٢٤٣(  )٢٬٠٦٥٬٦٦٦٬٢٥٠(

  الماليةالسنة   النقدية وما في حكمها في نهاية  ٩٬٩٧٨٬٠٤٣٬٤٠٣  ٥٬٢١٤٬٥٨١٬٦٥٦

٣١/١٢/٦٢٠١ ٣١/١٢/٥٢٠١  
  جنيه مصري جنيه مصري
 )  إعتمادات مستنديه (استيراد وتصدير ٢٨٣٬٣١٠٬٠٠٠ ٢٢١٬٤٧٦٬٠٠٠
 خطابات ضمان  ١٬٧٣١٬٩٥٧٬٠٠٠ ٩٥٧٬٤٩٣٬٠٠٠

٢٬٠١٥٬٢٦٧٬٠٠٠ ١٬١٧٨٬٩٦٩٬٠٠٠   



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية فى  المالية السنةعن 

- ٥٢ - 

 
  أصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع -٣٣

  

  
  أرباح من عمليات غير مستمرة

  

 
 
 
 
 

٣١/١٢/٢٠١٦  ٣١/١٢/٢٠١٥    
  األصول جنيه مصري جنيه مصري

  بالصافى)( أصول ثابتة ٥٥٬٨٤٢٬٤٧٥ ٥٧٬٩١٨٬٣٤٧
  مخزونال  ٨٣٤٬٠٦٥  ٧١٥٬٦٤٤

  العمالء وأوراق القبض  ١٨٨٬٤٨٩  --
  مدينون وأرصدة مدينة أخرى  ٢٬٤٢٢٬٥٠٥  ٢٬٢٤٧٬٣٨٨

  نقدية لدى البنوك بالصندوق  ٣٬٢٢٧٬٢٣٥  ١٩٬١١١٬٩٣٠
  االجمالى  ٦٢٬٥١٤٬٧٦٩  ٧٩٬٩٩٣٬٣٠٩

  اإللتزامات    
 موردين وأوراق دفع ٥٩٨٬٨٢٢ ١٠٣٬٥٨٠

  دائنون وأرصدة دائنة أخرى  ٣٬١٩٥٬٤٢٧  ٣٬٠٠٧٬٧٠٦
  محتملةمخصص مطالبات   ٧٠٩٬٨٩٦  ٥٠٩٬٨٩٦

  إلتزامات ضريبية مؤجلة  ٤٬٦٩٨٬٠٨٧  ٤٬٩٩٣٬٨٧٢
  االجمالى ٩٬٢٠٢٬٢٣٢ ٨٬٦١٥٬٠٥٤
  حقوق االقلية  ٥٬٣٣٢٬٣٠٢  ٧٬١٣٨٬٨٧٤

١٤٬٥٣٤٬٥٣٤  ١٥٬٧٥٣٬٩٢٨    
  الصافى  ٤٧٬٩٨٠٬٢٣٥  ٦٤٬٢٣٩٬٣٨١

٣١/١٢/٢٠١٦  ٣١/١٢/٢٠١٥    
   ريجنيه مص جنيه مصري

  صافى المبيعات  ٦١٬٦٥٠٬٥٥٨  ٤٩٬٤٣٢٬١٤٠
 تكلفة المبيعات (٥٣٬٩٩٦٬٣٤١) )٤٠٬٨٥٩٬٢٣٠(

  مجمل الربح  ٧٬٦٥٤٬٢١٧  ٨٬٥٧٢٬٩١٠

      
  مصروفات بيع وتوزيع  (١٦٢٬٠٥٨)  )١٥٥٬١٢٣(
  مصروفات إدارية وعمومية  (٢٬٤٣٥٬٣٠٣)  )١٬٩٣٩٬٩٠٨(
 مخصصات مطالبات محتملة  (١٬٢٠٠٬٠٠٠)  )٥٠٠٬٠٠٠(

 إيرادات اخرى ٢٦٣٬١٧٤ ١٥٤٬٣٠٤
  إجمالى المصروفات  (٣٬٥٣٤,١٨٧)  )٢٬٤٤٠٬٧٢٧(

  أرباح التشغيل   
  فوائد ودائع  ٦٣٤٬٢٩٦  ١٬١٨٢٬٢٧٦

  مصروفات وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة  (٢٥٨٬٩٤٠)  )٢٦٤٬٤٤٠(
  أرباح العام قبل ضرائب الدخل  ٤٬٤٩٥,٣٨٦  ٧٬٠٥٠٬٠١٩

     
  لدخل الجاريةضرائب ا  (١٬٣٠٨٬٤٧٧)  )٢٬٠٧٥٬٦٣٣(

  ضرائب الدخل المؤجلة  ٢٩٥٬٧٨٥  ٨٦٦٬١٥٨
  أرباح العام بعد الضرائب  ٣٬٤٨٢,٦٩٤  ٥٬٨٤٠٬٥٤٤



  ركة مساهمة مصرية)البنك المصري الخليجي (ش
  المجمعة مة للقوائم الماليةماإليضاحات المت

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية فى  المالية السنةعن 

- ٥٣ - 

  
    المعامالت مع أطراف ذوى عالقة -٤٣
  

ى  امالت وأرصدتها ف ك المع ة تل ل طبيع ر وتتمث ع الغي ا م ل به ى يتعام يتعامل البنك مع األطراف ذات العالقة على نفس األسس الت
     -المركز المالى فيما يلى: تاريخ

  
  والودائع واإللتزامات العرضية  القروض والتسهيالت -أ

  

 
 صناديق االستثمار  - ٥٣
 
 ندوق استثمار البنك المصرى الخليجىص

م  ال رق انون سوق رأس الم ك بموجب ق ا للبن نة  ٩٥الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص به ة ،  ١٩٩٢لس ه التنفيذي والئحت
غ  ة يبل ون وثيق ذا الصندوق ملي تثمار ه ائق اس غ عدد وث د بل تثمار ، وق رمس إلدارة صناديق االس وتقوم بإدارة الصندوق شركة هي

ا  الى قيمته ك  ١٠٠إجم ص للبن رى خص ه مص ون جني اط  ٥٠٬٠٠٠ملي رة نش رى) لمباش ه مص ين جني ة مالي ا خمس ة (قيمته وثيق
  الصندوق.

 
غ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في   ي  ٢١٥٫٨٠مبل ة ف ائق الصندوق القائم ا بلغت وث ه مصري كم جني

 وثيقة. ١٧٠٬٠٤١ذات التاريخ 
 

 ثراء للسيولة النقديةصندوق 
م  ال رق انون سوق رأس الم ك بموجب ق ا للبن نة  ٩٥الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص به ة ،  ١٩٩٢لس ه التنفيذي والئحت

ذا الصندوق  تثمار ه ائق اس غ عدد وث د بل تثمار ، وق ة  ٣٤٬٩٤٤٬٤٩١وتقوم بإدارة الصندوق شركة برايم إلدارة صناديق االس وثيق
ه مصرى)  ٧١٣٬٣٥٩مليون جنيه مصرى خصص للبنك  ٣٧٥يمتها يبلغ إجمالى ق ف جني وثيقة (قيمتها سبعة ماليين وخمسمائة أل

 لمباشرة نشاط الصندوق.
 

ي  ١٣٨٬٢٦٤مبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في  ة ف ائق الصندوق القائم ا بلغت وث ه مصري كم جني
 .وثيقة ٢٦٬٩٥٢٬١٩٣ذات التاريخ 

  

   باأللف جنيه مصرى
٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥   

   جنيه مصري جنيه مصري
 قروض وتسهيالت  ١٤٬٥٢١ ٤٤٤٬٥٤٥
 ودائع    --  ١٠٬٢٣٤
 اإللتزامات العرضية  ٥٬٤٠٦ ٧٬٦٤٣




