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  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)

- ٣  - 
 

  قائمة التدفقات النقدیة المستقلة
    ٢٠١٧ یونیو ٣٠المالیة المنتھیة فى  الفترةعن 

 
  وتقرأ معھا. المستقلة من القوائم المالیةیتجزأ ال جزء  )٣٦() الي ١اإلیضاحات المرفقة من ( -

٠٣/٦/٧٢٠١  ٠٣/٦/٦٢٠١    
 التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل  جنیھ مصري جنیھ مصري

 قبل الضرائبرباح صافي األ  ٤٤٤٬٤٢٣٬٧٥٨ ٣٤٦٬٩٧١٬٧٥٨
 عدیالت لتسویة صافى األرباح مع التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیلت   

  إھالك واستھالك  ٢٥٬٣٩٥٬١١١ ٨٬١٦٧٬٩٨٩
 أضمحالل االصول   عبء  ٢١٩٬٧٨١٬٠٤٨ ٥١٬٦١٥٬٥٧٤
  األخرىعبء المخصصات   ٣٢٬٠٤٤٬٩٢٥ ١٠٬٦٧٥٬٩٦٠

نبیة                                 فروق إعادة تقییم المخصصات االخرى بالعمالت األج  ٢١٥٬٤٨٢ ٥٥٥٬٥٩٧
  ارباح بیع اصول ثابتة  (١٬٣٥١٬٠٦٧) -- 

  توزیعات أرباح  )٣٬٥٣١٬٥٦٠( )٤٬٢٧٩٬٤١٩(
  التكلفة المستھلكة  )٣٦٬٤٨٢٬٣٨٥( )٢٤٬٩٤٢٬٠٤٣(

  أرباح بیع إستثمارات مالیة متاحة للبیع  (٨٬٤٧٠٬٨٨٨) ٢٢٬٢٦٨٬٠٠٢
  اضمحالل أصول غیر متداولة محتفظ بھا بغرض البیع   ١٤٬٧٠٠٬٠٠٠  --

  أرباح االستثمارات في الشركات التابعة والشقیقة  -- )٦٢٬٥٠٦٬٣٢٦(
  ة من أنشطة التشغیلأرباح التشغیل قبل التغیرات فى األصول وااللتزامات المستخدم  ٦٨٦٬٧٢٤٬٤٢٤ ٣٤٨٬٥٢٧٬٠٩٢

 واإللتزامات صافى التغیر فى األصول     
  ارصدة ودائع لدى البنوك  ٢٬٣١٠٬١٢٤٬٥١٩)( )١٥١٬٦٦٠٬٦٣١(
   أذون خزانة   )٥٬٢٤٢٬١٤٠٬٣٢١( )٤٬١٢٦٬٧٤١٬٩٥٠(

  اصول مالیة بغرض المتاجرةالتغیر   --  ١٬٨٤٦٬٧٣٩
  أصول أخرى  (٦٦٧٬٠٨٢٬٤١٠) ١٨٣٬٢٦٨٬٩٣٨

  قروض وتسھیالت و مرابحات للعمالء   )٤٬٨٨٤,١٦٥,٨١٠( )٤٬٣٩١٬٢٥٤٬٠١١(
 ارصده مستحقة للبنوك  ٤٨٢٬٤٧١٬٤٧٩ )٧٢٬٩٦٤٬٦٨٩(

  ودائع العمالء  ٩٬٨١٤٬٢٠٣٬٥٤٩ ١٠٬٦٢٩٬٦٤٧٬١٢٩
  التزامات أخرى  )٦٬٤٦٤٬٤٠٧( ٣٥١٬٦٩٧٬٤٦٤

  أنشطة التشغیل من الناتجة ى)(المستخدمة ف صافى التدفقات النقدیة )١( (٢٬١٢٦,٥٧٨,٠١٥) ٢٬٧٧٢٬٣٦٦٬٠٨١

 التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار   

 مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجھیز الفروع  )١٨٥٬٩١٠٬٣٤٤( )٧٤٬٤٩٠٬١٥٩(
  متحصالت من بیع اصول ثابتة  ١٬٣٥١٬٠٦٧ ٢٬٨٠٠

  مدفوعات لشراء أصول غیر ملموسة  )١٠٬٥٥٦٬٦٦٨( )٨٬١٠٤٬٦٠١(
  متحصالت من بیع استثمارات مالیة بخالف اصول مالیة بغرض المتاجرة  ٨٩٥٬٠٣٠٬٩٩٣ ٧٣٤٬٤٢٤٬٦٠٩

 مشتریات أستثمارات مالیة بخالف اصول مالیة بغرض المتاجرة   (٩٢٩٬٩٧٢٬٢٧٣)  )٢٬٢٦٦٬٥٦٨٬٦٤٢(
 توزیعات أرباح محصلة  ٣٬٥٣١٬٥٦٠ ٤٬٢٧٩٬٤١٩

  (المستخدمة فى ) أنشطة االستثمار  نقدیةصافى التدفقات ال )٢( )٢٢٦٬٥٢٥٬٦٦٥( )١٬٦١٠٬٤٥٦٬٥٧٤(
 التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل   

 قروض طویلة األجلالتغیر فى ال  (١٨٠٬٠٠٠) ٤٠٬٧٧١٬٤٠٦
 توزیعات االرباح المدفوعة  (٥٤٬١٥٠٬١١٨) (٣٦٬٣١٢٬٢٦٦)
  زیادة راس المال   -- ٢٨٧٬١٨٩٬٠٣٩

 أنشطة التمویل الناتجة من )(المستخدمة فى ات النقدیةصافى التدفق )٣( (٥٤,٣٣٠,١١٨) ٢٩١٬٦٤٨٬١٧٩

 الفترة صافى التغیر فى النقدیة وما فى حكمھا خالل  )٣+٢+١( (٢٬٤٠٧٬٤٣٣٬٧٩٨) ١٬٤٥٣٬٥٥٧٬٦٨٦

 الفترةاول رصید النقدیة وما فى حكمھا فى   ٩٬٥٤٥٬٢٦٤٬٦٠٦ ٥٬٢١٤٬٤٧٠٬١٤٩

 الفترةفى حكمھا فى آخررصید النقدیة وما   ٧٬١٣٧٬٨٣٠٬٨٠٨ ٦٬٦٦٨٬٠٢٧٬٨٣٥
 ) ٣١ (إیضاح وتتمثل النقدیة وما فى حكمھا فیما یلى   

 نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزى  ٢٬٧٦١٬١١٧٬٠٥١ ٩٥١٬٨٢٢٬٧٣٣
 أرصدة لدى البنوك  ٩٬٠٤٦٬٤٧٢٬١٥١ ٧٬٠٨١٬٢٧٣٬٦٣١
 أذون خزانة  ١٠,٠١٥٬٣٢٤٬٠٥٠ ٦٬٩٢٠٬٨١٨٬٩٠٠

 رصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة االحتیاطىا  )٢٬١٢٧٬٢٥٨٬٦١٥( )٦٨٣٬٣٢٩٬٨٤٠(
  أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشھر   )٢٬٥٤٣٬٧٤٩٬٧٧٩(  )٧٠٨٬٠٨٨٬٦٨٩(
)١٠٬٠١٤٬٠٧٤٬٠٥٠( )٦٬٨٩٤٬٤٦٨٬٩٠٠(   أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شھور 

 ترةالفالنقدیة وما في حكمھا في أخر   ٧٬١٣٧٬٨٣٠٬٨٠٨ ٦٬٦٦٨٬٠٢٧٬٨٣٥
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     المستقلة قائمة التغیر فى حقوق الملكیة
  ٢٠١٧ یونیو ٣٠المالیة المنتھیة فى  الفترة عن
  

   وتقرأ معھا. المستقلة المالیة من القوائمیتجزأ ) جزء ال ٣٦) الي (١اإلیضاحات المرفقة من ( --

  اإلحتیاطیات رباح المحتجزةاأل  الفترةرباح أ اإلجمالي
  محتجز تحت حساب

 المالزیادة راس 
إیضاح المدفوع س المالأر  

  رقم  جنیھ مصري جنیھ مصري  جنیھ مصرى جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري
 ١/١/٢٠١٦الرصید فى    ١٬٢٧٩٬٩٤٣٬٣١٨ -- ١٤٩٬٦٩٦٬٨١٥ ٨٬١٤٠٬٥٨٦  ٢٧٨٬١٢٢٬٦٦٦  ١٬٧١٥٬٩٠٣٬٣٨٥

  محول الى االرباح المحتجزة   -- -- --  ٢٧٨٬١٢٢٬٦٦٦  (٢٧٨٬١٢٢٬٦٦٦) --
٩٬٠٣٩١٨٬٢٨٧   محتجز تحت حساب زیادة رأس المال (اكتتاب نقدى)   --  ٢٨٧٬١٨٩٬٠٣٩ -- --  -- 

  حصة العاملین ٢٠١٥توزیعات ارباح عام    -- -- --  (٢٧٬٨١٢٬٢٦٦) -- (٢٧٬٨١٢٬٢٦٦)
  مكافأة اعضاء  مجلس االدارة   -- -- --  (٨٬٥٠٠٬٠٠٠) --  (٨٬٥٠٠٬٠٠٠)

  لمحول الى احتیاطى قانونىا   -- -- ٢٧٬٨١٢٬٢٦٧  (٢٧٬٨١٢٬٢٦٧) --  --
  خرىحتیاطیات األلى اإلإالمحول    -- --  ٢٬٥٢٧٬٥٧٠  (٢٬٥٢٧٬٥٧٠) --  --

 صافى التغیر فى القیمة العادلة لألستثمارات المالیة المتاحة للبیع   -- --  )٨٣٬٧٤٨٬٢٠٧(  -- --  (٨٣٬٧٤٨٬٢٠٧)
  بنكیة من األرباح المحتجزةالمحول إلى إحتیاطى المخاطر ال   -- -- ١٨٣٬١٥٠ (١٨٣٬١٥٠) -- --

  المالیة الفترةصافى أرباح    -- -- -- -- ٢٤٠٬٦٢٨٬٩٦٢ ٢٤٠٬٦٢٨٬٩٦٢
 ٣٠/٦/٢٠١٦الرصید فى    ١٬٢٧٩٬٩٤٣٬٣١٨ ٢٨٧٬١٨٩٬٠٣٩ ٩٦٬٤٧١٬٥٩٥ ٢١٩٬٤٢٧٬٩٩٩  ٢٤٠٬٦٢٨٬٩٦٢  ٢٬١٢٣٬٦٦٠٬٩١٣
٢٬٣١٣٬٩٤٤٬٢٧٠ ١٢٥٬٨٨٢٬٧٣٧ ٢١٩٬٤٢٧٬٩٩٩  ٤٠١٬٥٠١٬١٧٧  ١/١/٢٠١٧الرصید فى    ١٬٢٧٩,٩٤٣٬٣١٨  ٢٨٧٬١٨٩٬٠٣٩

--  (٤٠١٬٥٠١٬١٧٧)   المحول الى االرباح المحتجزة    --  -- -- ٤٠١٬٥٠١٬١٧٧
  زیادة رأس المال (اكتتاب نقدى)   ٢٨٧,١٨٩٬٠٣٩ (٢٨٧٬١٨٩٬٠٣٩)  --  -- --  --

  ) اسھم مجانیةمحتجز تحت حساب زیادة رأس المال (     ٢١٩٬٤٢٧٬٩٩٩ --   -- (٢١٩٬٤٢٧٬٩٩٩) --  --

  حصة العاملین ٢٠١٦رباح عام أتوزیعات    -- -- --  (٤٠٬١٥٠٬١١٨) --  (٤٠٬١٥٠٬١١٨)
  دارةعضاء  مجلس اإلأمكافأة    -- -- --  (١٤٬٠٠٠٬٠٠٠) --  (١٤٬٠٠٠٬٠٠٠)

  قانونىالحتیاطى اإلالمحول الى    -- --  ٤٠٬١٥٠٬١١٨  (٤٠٬١٥٠٬١١٨) --  --
  خرىیاطیات األحتلى اإلإالمحول    -- --  ٢٢٧٬٩٣٧  (٢٢٧٬٩٣٧) --  --

 صافى التغیر فى القیمة العادلة لألستثمارات المالیة المتاحة للبیع )٣٠( -- -- ٩٥٬٠٠٣٬٩٠١  -- -- ٩٥٬٠٠٣٬٩٠١
  المحول إلى إحتیاطى المخاطر البنكیة من األرباح المحتجزة    --  -- ٥٬٤٩٧٬٢٤٤  (٥٬٤٩٧٬٢٤٤) --  --
  طى المخاطر البنكیة  إلى األرباح المحتجزةإحتیا منالمحول    --  -- )٩١٥٬٧٥٠( ٩١٥٬٧٥٠  --  --

 المالیة ةلفتراصافى أرباح   -- -- --  -- ٢٦٠٬٦٠٠٬١١٤  ٢٦٠٬٦٠٠٬١١٤

٢٦٥٬٨٤٦٬١٨٧ ٣٠٢٬٣٩١٬٥١٠  ٢٦٠٬٦٠٠٬١١٤ ٢٬٦١٥٬٣٩٨٬١٦٧  ٣٠/٦/٢٠١٧الرصید فى    ١٬٧٨٦٬٥٦٠٬٣٥٦  --
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  معلومات عامة -١
  
  

طبق ألحكام قانون االستثمار  ١٩٨١أكتوبر  ١٤فى  ٢٩٦تأسس البنك شركة مساھمة مصریة بموجب القرار الوزارى رقم   
) ٨ون رقم (و الذي الغي بالقان ١٩٨٩) لسنة ٢٣٠و تعدیالتة  و الذي حل محلھ قانون االستثمار رقم ( ١٩٧٤) لسنة ٤٣رقم (
و الخاص بأصدار ضمانات و حوافز االستثمار  والئحتة التنفیذیة في جمھوریة مصر العربیة والبنك مدرج في  ١٩٩٧لسنة 

  البورصة المصریة.
  

یقدم البنك المصرى الخلیجى  خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفیة واالستثمار في جمھوریة مصر العربیة من خالل 
 .المركز المالى  موظفاً في تاریخ ١٦٢٣فرعاً ویوظف  اربعة وثالثونفظة الجیزة وعدد مركزة الرئیسى بمحا

 بجلستھ المنعقدة بتاریخ  ٢٠١٧ یونیو ٣٠المالیة المنتھیة في  الفترة عن  ستقلةالموقد اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالیة 
  .٢٠١٧ اغسطس٣
  

    السیاسات المحاسبیة ملخص -٢
  

وقد تم إتباع ھذه السیاسات بثبات لكل  .یاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیةفیما یلي أھم الس
  السنوات المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غیر ذلك :

  
  المستقلة أسس إعداد القوائم المالیة  أ -  ٢

ً لمعاییر المحاسبة المصریة الصادرة خالل ھذه یتم إعداد ً لتعلیمات البنك  ٢٠٠٦عام  القوائم المالیة وفقا وتعدیالتھا ووفقا
المتفقة مع المعاییر المشار إلیھا ، وعلى أساس  ٢٠٠٨دیسمبر  ١٦المركزي المصري المعتمدة من مجلس إدارتھ بتاریخ 

الیة المبوبة مات المالتزاألصول و األمات  المالیة بغرض المتاجرة ، و امعدلة بإعادة تقییم األصول و األلتزالتكلفة التاریخیة 
  و جمیع عقود المشتقات المالیة.ستثمارات المالیة المتاحة للبیع األرباح و الخسائر و األ ٤یمة العادلة من خاللقعند نشأتھا بال

  

  الشقیقة التابعة و الشركات   ب - ٢

  الشركات التابعة  ١ب/ -  ٢

ك Special Purpose Entities / SPEsھي الشركات (بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة  ك البن ي یمتل ) الت
د عن  ة تزی ك حصة ملكی ون للبن ادة یك غیلیة ، وع ة والتش تھا المالی ي سیاس تحكم ف ى ال بطریق مباشر أو غیر مباشر القدرة عل

ي م .نصف حقوق التصویت تقبلیة الت وق التصویت المس أثیر حق ار وجود وت ي االعتب ن مویؤخذ ف تھاك ي  ممارس ا ف أو تحویلھ
  .الحالي عند تقییم ما إذا كان للبنك القدرة على السیطرة على الشركة الوقت

  الشركات الشقیقة  ٢ب/ -  ٢

د  ى ح ل ال ن ال یص ا ولك ؤثراً علیھ وذاً م ر نف ر مباش ر أو غی ق مباش ك بطری ك البن ي یمتل آت الت ي المنش قیقة ھ ركات الش الش
 .ق التصویتمن حقو %٥٠الى  %٢٠السیطرة ، وعادة یكون للبنك حصة ملكیة من 

ت  ة ، تثب ذه الطریق اً لھ ة وفق ة التكلف ك بطریق تقلة للبن ة المس وائم المالی ي الق قیقة ف ة والش ركات التابع ن الش بة ع تم المحاس ی
ي  اح ف ات األرب ت توزیع ة ، وتثب ي القیم ائر اضمحالل ف ة خس ا أی االستثمارات بتكلفة االقتناء متضمنة أیة شھرة ویخصم منھ

  .ماد توزیع ھذه األرباح وثبوت حق البنك في تحصیلھاقائمة الدخل عند اعت

  

  یر القطاعیةالتقار  ج - ٢

ك  ف عن تل افع تختل م بمخاطر ومن قطاع النشاط ھو مجموعة من األصول والعملیات المرتبطھ بتقدیم منتجات أو خدمات تتس
اخل بیئة إقتصادیة واحدة تتسم بمخاطر المرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى والقطاع الجغرافى یرتبط بتقدیم منتجات أو خدمات د

  ومنافع تخصھا عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافیة تعمل فى بیئة إقتصادیة مختلفة.
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  تابع -ملخص السیاسات المحاسبیة     -٢
  

    ترجمة العمالت األجنبیة  د - ٢

  عملة التعامل والعرض ١د/ - ٢

  ي و ھو عملة التعامل  و العرض للبنك.بالجنیة المصر المستقلة  تم عرض القوائم المالیة

  بالعمالت األجنبیة واالرصدة  المعامالت  ٢د/ - ٢
رةتمسك حسابات البنك بالجنیھ المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل  - ى أساس الفت ة عل أسعار  متوسط المالی

یم أرصدة األص ذات شھرالصرف الساریة فى  ادة تقی العمالت تنفیذ المعاملة ویتم إع ة ب ة النقدی ات ذات الطبیع ول واإللتزام
ة  ى نھای رةاألخرى ف دخل  الفت ة ال ى قائم راف ف تم اإلعت اریخ ، وی ك الت ى ذل اریة ف رف الس ى أساس أسعار الص ة عل المالی

 -:باألرباح والخسائر الناتجة عن تسویة تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقییم ضمن البنود التالیة
  
اجرة أو من خصافى دخ - ائر الل  ل المتاجرة من خالل األرباح والخسائر لألصول / اإللتزامات بغرض المت اح والخس األرب

 .بحسب النوع
   

 .إیرادات ( مصروفات ) تشغیل أخرى بالنسبة لباقى البنود -
 
ة ذات ال - ألدوات المالی ة ل ة العادل ى القیم العمالت األجنبییتم تحلیل التغیرات ف ة ب ة النقدی ة  المصنفة ة طبیع تثمارات متاح إس

عار  ر أس ن تغیی ت ع روق نتج تھلكة ألداة وف ة المس ى التكلف رات ف ن التغی ت ع یم نتج روق تقی ین ف ا ب ن) م ع (أدوات دی للبی
ة  یم المتعلق روق التقی دخل بف ة ال ى قائم راف ف تم اإلعت ألداة ، وی ة ل ة العادل ر القیم روق نتجت عن تغیی اریة وف الصرف الس

د  بالتغییرات فى ى بن التكلفة المستھلكة ضمن عائد القروض واإلیرادات المشابھة وبالفروق المتعلقة بتغییر أسعار الصرف ف
ة  اطى القیم ة (إحتی ة العادل إیرادات (مصروفات) تشغیل أخرى، ویتم اإلعتراف ضمن حقوق الملكیة بفروق التغییر فى القیم

 العادلة / إستثمارات مالیة متاحة للبیع). 
 
ة تتضمن  - ود ذات الطبیع ر  فروق التقییم الناتجة عن البن رغی ة عن تغی ائر الناتج اح والخس ة األرب ل  النقدی ة مث ة العادل القیم

یم الناتجة عن  روق التقی راف بف تم اإلعت ائر وی اح والخس ن خالل األرب ة م ة العادل ا بالقیم تفظ بھ ة المح وق الملكی أدوات حق
 .مالیة متاحة للبیع ضمن إحتیاطى القیمة العادلة فى حقوق الملكیةأدوات حقوق الملكیة المصنفة إستثمارات 

  

  األصول المالیة اھ - ٢

یقوم البنك بتبویب األصول المالیة بین المجموعات التالیة: أصول مالیة مبوبة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، 
ستحقاق، واستثمارات مالیة متاحة للبیع ، وتقوم اإلدارة وقروض ومدیونیات، واستثمارات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ اال

  .بتحدید تصنیف استثماراتھا عند االعتراف األولي

  عادلة من خالل األرباح والخسائراألصول المالیة المبوبة بالقیمة ال  ١/اھ - ٢

   .تشمل ھذه المجموعة أصول مالیة بغرض المتاجرة من خالل األرباح والخسائر

داة المالیة على أنھا بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤھا وتحمل قیمتھا بصفة أساسیة بغرض بیعھا فى األجل یتم تبویب األ -
القصیر أو إذا كانت تمثل جزءاً من محفظة أدوات مالیة محددة یتم إدارتھا معاً وكان ھناك دلیل على معامالت فعلیة حدیثة 

 .تشیر إلى الحصول على أرباح فى األجل القصیر

 ة المقیمة بالقیمة العادلة منجمیع األحوال ال یقوم البنك بإعادة تبویب أى أداة مالیة نقالً إلى مجموعة األدوات المالیفي  -
  .خالل األرباح أو الخسائر أو إلى مجموعة األصول المالیة بغرض المتاجرة
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  تابع -ملخص السیاسات المحاسبیة  -٢
  

  القروض والمدیونیات  ٢/اھ -  ٢

  الً مالیة غیر مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحدید ولیست متداولة في سوق نشطة فیما عدا :تمثل أصو

األصول بغرض المتاجرة، ، یتم تبویبھا في ھذه الحالة ضمن األصول التي ینوى البنك بیعھا فوراً أو في مدى زمني قصیر -
 والخسائر. أو التي تم تبویبھا عند نشأتھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح

 األصول التي بوبھا البنك على أنھا متاحة للبیع عند االعتراف األولى بھا. -

األصول التي لن یستطیع البنك بصورة جوھریة استرداد قیمة استثماره األصلي فیھا ألسباب أخرى بخالف تدھور القدرة  -
 . االئتمانیة

  
  ستحقاق االستثمارات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ اال  ٣/اھ - ٢

تمثل االستثمارات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق أصوالً مالیة غیر مشتقة ذات مبلغ سداد محدد أو قابل للتحدید 
وتاریخ إستحقاق محدد ولدى إدارة البنك النیة والقدرة على اإلحتفاظ بھا حتى تاریخ استحقاقھا ، ویتم إعادة تبویب كل 

للبیع إذا باع البنك مبلغ ھام من األصول المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق بإستثناء حاالت  المجموعة على أنھا متاحة
  .الضرورة

  
  االستثمارات المالیة المتاحة للبیع   ٤/اھ - ٢

وقد یتم بیعھا تمثل اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع أصوالً مالیة غیر مشتقة تكون ھناك النیة لالحتفاظ بھا لمدة غیر محددة 
  .استجابة للحاجة إلى السیولة أو التغیرات فى أسعار العائد أو الصرف أو األسھم

  
  ما یلى بالنسبة لألصول المالیة  ویتبع

  
یتم اإلعتراف بعملیات الشراء والبیع بالطریقة المعتادة لألصول المالیة فى تاریخ المتاجرة وھو التاریخ الذى یلتزم فیھ البنك 

بیع األصل وذلك بالنسبة لألصول المبوبة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واالستثمارات المالیة المحتفظ بشراء أو 
   .بھا حتى تاریخ االستحقاق واالستثمارات المالیة المتاحة للبیع

  
قدیة من األصل المالى أو یتم استبعاد األصول المالیة عندما تنتھى فترة سریان الحق التعاقدى فى الحصول على تدفقات ن

عندما یحول البنك معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكیة إلى طرف أخر ویتم استبعاد اإللتزامات عندما تنتھى إما 
  .بالتخلص منھا أو إلغائھا أو انتھاء مدتھا التعاقدیة

  
من خالل  واألصول المالیة المبوبة بالقیمة العادلةبیع یتم القیاس الحقاً بالقیمة العادلة لكل من اإلستثمارات المالیة المتاحة لل

   .األرباح والخسائر وبالتكلفة المستھلكة لإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
  

لة الناتجة عن التغیرات فى القیمة العادلة لألصول المالیة المبوبة بالقیمة العاد یتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر
التى تحدث فیھا بینما یتم اإلعتراف مباشرة فى حقوق الملكیة باألرباح والخسائر  الفترةمن خالل األرباح والخسائر وذلك فى 

الناتجة عن التغیرات فى القیمة العادلة لإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع وذلك إلى أن یتم استبعاد األصل أو إضمحالل قیمتھ 
   .فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر المتراكمة التى سبق اإلعتراف بھا ضمن حقوق الملكیةعندھا یتم اإلعتراف 

  
باألصول  یتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطریقة التكلفة المستھلكة وأرباح وخسائر العمالت األجنبیة الخاصة

تراف فى قائمة الدخل بتوزیعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق ذات الطبیعة النقدیة المبوبة متاحة للبیع ، وكذلك یتم اإلع
   .الملكیة المبوبة متاحة للبیع عندما ینشأ الحق للبنك فى تحصیلھا
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 Bid Price  ةـــاریــیتم تحدید القیمة العادلة لإلستثمارات المعلن عن أسعارھا فى أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الج

إذا لم تكن ھناك سوق نشطة لألصل المالى أو لم تتوافر أسعار الطلب الجاریة ، فیحدد البنك القیمة العادلة بإستخدام أحد 
استخدام معامالت محایدة حدیثة أو تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة ، أو نماذج تسعیر الخیارات  أسالیب التقییم ویتضمن ذلك

تقییم األخرى شائعة االستخدام من قبل المتعاملین بالسوق وإذا لم یتمكن البنك من تقدیر القیمة العادلة ألدوات حقوق أو طرق ال
  .الملكیة المبوبة متاحة للبیع ، یتم قیاس قیمتھا بالتكلفة بعد خصم أى إضمحالل فى القیمة

  
ات المالیة المتاحة للبیع الذى یسرى علیھ تعریف یقوم البنك بإعادة تبویب األصل المالى المبوب ضمن مجموعة األدو

) نقالً عن مجموعة األدوات المالیة المتاحة للبیع إلى مجموعة األصول المالیة و القروضأسندات الالمدیونیات (  –قروض ال
صول المالیة خالل وذلك عندما تتوافر لدى البنك النیة والقدرة على اإلحتفاظ بھذه األ –المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 

المستقبل المنظور أو حتى تاریخ االستحقاق وتتم إعادة التبویب بالقیمة العادلة فى تاریخ إعادة التبویب ، ویتم معالجة أیة 
  أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التى تم اإلعتراف بھا سابقاً ضمن حقوق الملكیة وذلك على النحو التالى : 

  
ى فى حالة األصل ال  - ر المتبق دار العم ى م ائر عل اح والخس مالى المعاد تبویبھ الذى لھ تاریخ إستحقاق ثابت یتم استھالك األرب

ة  ى أساس التكلف ة عل ین القیم رق ب تم استھالك أى ف ى وی د الفعل ة العائ اریخ االستحقاق بطریق ى ت ھ حت لإلستثمار المحتفظ ب
ى المستھلكة والقیمة على أساس تاریخ االستحقاق على م ى ، وف دار العمر المتبقى لألصل المالى بإستخدام طریقة العائد الفعل

وق  ا مباشرة ضمن حق راف بھ ائر سبق اإلعت اح أو خس ة أرب راف بأی تم اإلعت اً ی الى الحق ة األصل الم حالة إضمحالل قیم
  .الملكیة فى األرباح والخسائر

  
ع األصل أو  ل األرباح أو الخسائر ضمنى حالة األصل المالى الذى لیس لھ تاریخ إستحقاق ثابت تظف  - حقوق الملكیة حتى بی

راف .التصرف فیھ ، عندئذ یتم اإلعتراف بھا فى األرباح والخسائر تم اإلعت اً ی الى الحق وفى حالة إضمحالل قیمة األصل الم
  بأیة أرباح أو خسائر سبق اإلعتراف بھا مباشرة ضمن حقوق الملكیة فى األرباح والخسائر.

  
ام البنك بتعدیل تقدیراتھ للمدفوعات أو المقبوضات فیتم تسویة القیمة الدفتریة لألصل المالي (أو مجموعة األصول إذا ق   

المالیة) لتعكس التدفقات النقدیة الفعلیة والتقدیرات المعدلة على أن یتم إعادة حساب القیمة الدفتریة وذلك بحساب القیمة الحالیة 
المقدرة بسعر العائد الفعلي لألداة المالیة یتم االعتراف بالتسویة كإیراد أو مصروف في األرباح  للتدفقات النقدیة المستقبلیة

  .والخسائر
  

ً لما ھو مشار إلیھ وقام البنك في تاریخ الحق بزیادة تقدیراتھ    في جمیع األحوال إذا قام البنك بإعادة تبویب أصل مالي طبقا
زیادة ما سیتم استرداده من ھذه المتحصالت النقدیة ، یتم االعتراف بتأثیر ھذه الزیادة للمتحصالت النقدیة المستقبلیة نتیجة ل

كتسویة لسعر العائد الفعلي وذلك من تاریخ التغیر في التقدیر ولیس كتسویة للرصید الدفتري لألصل في تاریخ التغیر في 
  .التقدیر 

  
  المقاصة بین األدوات المالیة   و - ٢ 

ة بین األصول واإللتزامات المالیة إذا كان ھناك حق قانونى قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بین المبالغ المعترف یتم إجراء المقاص
   .بھا وكانت ھناك النیة إلجراء التسویة على أساس صافى المبالغ ، أو الستالم األصل وتسویة اإللتزام فى آن واحد
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  یرادات ومصروفات العائدإ  ز -  ٢

یتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند "عائد القروض واإلیرادات المشابھة" أو "تكلفة الودائع والتكالیف المشابھة" بإیرادات 
رة ومصروفات العائد باستخدام طریقة العائد الفعلي لجمیع األدوات المالیة التي تُحمل بعائد فیما عدا تلك المبوبة بغرض المتاج

  أو التي تم تبویبھا عند نشأتھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
 

وطریقة العائد الفعلي ھي طریقة حساب التكلفة الُمستھلكة ألصل أو التزام مالي وتوزیع إیرادات العائد أو مصاریف العائد 
ي یستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع على مدار عمر األداة المتعلقة بھا. ومعدل العائد الفعلي ھو المعدل الذ

إذا كان ذلك مناسباً وذلك للوصول بدقة إلى القیمة  سدادھا أو تحصیلھا خالل العمر المتوقع لألداة المالیة، أو فترة زمنیة أقل
النقدیة باألخذ في االعتبار جمیع  الدفتریة ألصل أو التزام مالي. وعند حساب معدل العائد الفعلي ، یقوم البنك بتقدیر التدفقات

شروط عقد األداة المالیة (مثل خیارات السداد المبكر) ولكن ال یؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلیة، وتتضمن طریقة 
تكلفة  الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بین أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معدل العائد الفعلي ، كما تتضمن

وعند تصنیف القروض أو المدیونیات بأنھا غیر منتظمة أومضمحلة بحسب الحالة ال یتم .المعاملة أیة عالوات أو خصومات
االعتراف بإیرادات العائد الخاص بھا ویتم قیدھا في سجالت ھامشیة خارج القوائم المالیة ، ویتم االعتراف بھا ضمن 

  -فقاً لما یلى :اإلیرادات وفقا لألساس النقدي وذلك و
  
عندما یتم تحصیلھـا وذلك بعد إسترداد كامل المتأخـرات بالنسبة للقروض االستھالكیة والعقاریة لإلسكان الشخصى  -

 .والقروض الصغیرة لالنشطة االقتصادیة
  
شروط عقد الجدولة بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات یُتبع األساس النقدى أیضاً حیث یُعلى العائد المحسوب الحقاً وفقاً ل -

من أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفى حالة استمرار العمیل فى االنتظام یتم  %٢٥على القرض لحین سداد 
إدراج العائد المحسوب على رصید القرض القائم باإلیرادات (العائد على رصید الجدولة المنتظمة) دون العائد الُمھمش قبل 

 .قبل الجدولة المركز المالىج باإلیرادات إال بعد سداد كامل رصید القرض فى الجدولة الذى ال یُدر
 
  األتعاب والعموالتإیرادات   ح -  ٢

یتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسھیل ضمن اإلیرادات عند تأدیة الخدمة ویتم إیقاف االعتراف  -
المدیونیات غیر المنتظمة أو المضمحلة ، حیث یتم قیدھا في سجالت بإیرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو 

ھامشیة خارج القوائم المالیة ، ویتم االعتراف بھا ضمن اإلیرادات وفقاً لألساس النقدي عندما یتم االعتراف بإیرادات العائد 
م معالجتھا باعتبارھا تعدیالً لمعدل العائد بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزءاً مكمالً للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة عامة یت

  .الفعلي
  
یتم تأجیل أتعاب االرتباط على القروض إذا كان ھناك احتمال مرجح بأنھ سوف یتم سحب ھذه القروض وذلك على  -

تم االعتراف ة المالیة ، ثم یاعتبارأن أتعاب االرتباط التي یحصل علیھا البنك تعتبر تعویضاً عن التدخل المستمر القتناء األدا
بتعدیل معدل العائد الفعلي على القرض ، وفي حالة انتھاء فترة االرتباط دون إصدار البنك للقرض یتم االعتراف   بھا

  .ضمن اإلیرادات عند انتھاء فترة سریان االرتباط باألتعاب
  
ن اإلیراد عند االعتراف األولي ویتم ویتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدین التي یتم قیاسھا بقیمتھا العادلة ضم  

االعتراف بأتعاب ترویج القروض المشتركة ضمن اإلیرادات عند استكمال عملیة الترویج وعدم احتفاظ البنك بأیة جزء من 
  .القرض أو كان البنك یحتفظ بجزء لھ ذات معدل العائد الفعلي المتاح للمشاركین اآلخرین

  
األتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على معاملة لصالح یتم االعتراف في قائمة الدخل بو

وذلك عند استكمال المعاملة المعنیة   –مثل ترتیب شراء أسھم أو أدوات مالیة أخرى أو اقتناء أو بیع المنشآت  –طرف أخر 
ساس التوزیع الزمني النسبي على مدار أداء ویتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلداریة والخدمات األخرى عادة على أ

ویتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطیط المالي وخدمات الحفظ التي یتم تقدیمھا على فترات طویلة من الزمن على مدار  .الخدمة
  .یتم أداء الخدمة فیھا التى الفترة
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  احإیرادات توزیعات األرب  ط -  ٢

  .یتم االعتراف فى قائمة الدخل بتوزیعات األرباح عند صدور الحق فى تحصیلھا  
  
  اتفاقیات البیع وإعادة الشراء  ى - ٢ 

یتم عرض األدوات المالیة المباعة بموجب اتفاقیات إلعادة شرائھا ضمن األصول مضافة على أرصدة أذون  
من أرصدة مخصوماُ اللتزام (اتفاقیات الشراء وإعادة البیع) الخزانة وأوراق حكومیة أخرى بالمیزانیة ویتم عرض ا

ویتم االعتراف بالفرق بین سعر البیع وسعر إعادة الشراء على أنھ  .أذون الخزانة وأوراق حكومیة أخرى بالمیزانیة
  .عائد یستحق على مدار مدة االتفاقیة باستخدام طریقة معدل العائد الفعلي

  
  الیةإضمحالل األصول الم  ك -  ٢

  كةالمستھلاألصول المالیة المثبتة بالتكلفة   ١/ك - ٢

ن  ة أو مجموعة م یقوم البنك في تاریخ كل میزانیة بتقدیر ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على اضمحالل أحد األصول المالی
ون ،  ضمحاللمجموعة من األصول المالیة مضمحلة ویتم تحمل خسائر االالعد األصل المالي أو ویُ  .األصول المالیة دما یك عن

ي لألصل ("حدث  راف األول د االعت ي وقعت بع ھناك دلیل موضوعي على االضمحالل نتیجة لحدث أو أكثر من األحداث الت
الي أو لمجموعة األصول Loss Eventالخسارة  تقبلیة لألصل الم ة المس دفقات النقدی ى الت ؤثر عل ارة ی ") وكان حدث الخس

  بدرجة یعتمد علیھا.المالیة التي یمكن تقدیرھا 

  أیاً مما یلى : وتتضمن المؤشرات التي یستخدمھا البنك لتحدید وجود دلیل موضوعي على خسائر االضمحالل 

 أو المدین. تواجھ المقترض مالیة كبیره صعوبات 

 اتفاقیة القرض مثل عدم السداد. شروط مخالفة 

 التمویل الممنوح لھأو إعادة ھیكل  فالس المقترض أو دخول في دعوى تصفیةتوقع إ. 

 تدھور الوضع التنافسي للمقترض. 

 ا ك   زاتقیام البنك ألسباب اقتصادیة أو قانونیة تتعلق بالصعوبات المالیة للمقترض بمنحھ امتی ق البن د ال یواف ازالت ق أو تن
 على منحھا في الظروف العادیة.

 اضمحالل قیمة الضمان. 

  االئتمانیة الحالةتدھور. 
  

ضوعیة على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالیة وجود بیانات واضحة تشیر إلى انخفاض یمكن ومن األدلة المو
الرغم من عدم إمكانیة تحدید ھذا  قیاسھ فى التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من ھذه المجموعة منذ االعتراف األولى على

  . ات المصرفیة ـد المنتجـت اإلخفاق فى السداد بالنسبة ألحاالنخفاض لكل أصل على حدة ، ومثال ذلك زیادة عدد حاال
ن ـبصفة عامة بی فترةال ة محددة وتتراوح ھذهـمحفظ یھا لكلوع الخسارة والتعرف علـما بین وق لفترةاالبنك بتقدیر  ومـویق 

   ثالثة إلى أثنى عشر شھراً.

ة ـالل لكل أصل مالي على حده إذا كان ذو أھمیـلى االضمحي عـر ما إذا كان ھناك دلیل موضوعـما یقوم البنك أوال بتقدیـك
ى ـجال یُراعـیس لھا أھمیة منفردة، وفى ھذا المـي أو فردى لألصول المالیة التي لـمالـویتم التقدیر على مستوى إج  منفرداً ،
  ما یلي :

 ھ أم ال،ـمنفرداً ، سواء كان ھاماً بذاتھ ـالل أصل مالي تم دراستـد دلیل موضوعي على اضمحـك أنھ ال یوجـإذا حدد البن  -
ابھـة ثم یتم تقییمـھا معاً لتقدیر اني مشـطر ائتمـصائص خـا خـة ھذا األصل مع األصول المالیة التي لھـم إضافـعندھا یت

  .االضمحالل وفقاً لمعدالت اإلخفاق التاریخیة
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وجد دلیل موضوعي على اضمحالل أصل مالي ، عندھا یتم دراستھ منفرداً لتقدیر االضمحالل ، وإذا إذا حدد البنك أنھ ی  -
نتج عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل ، ال یتم ضم األصل الى المجموعة التي یتم حساب خسائر اضمحالل لھا على 

  أساس مجمع.

  .دئذ ضم األصل الى المجموعةإذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل یتم عن -

تقبلیة  ة المس ویتم قیاس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بین القیمة الدفتریة لألصل وبین القیمة الحالیة للتدفقات النقدی
علي ـد الفـدل العائـخدام معـد ، مخصومة باستـملھا بعـم تحـم یتـي لـان المستقبلیة التـالمتوقعة ، وال یدخل في ذلك خسائر االئتم

راف ـویتم تخفیض القیم .األصلي لألصل المالي تم االعت ائر االضمحالل وی ة الدفتریة لألصل باستخدام حساب مخصص خس
  .بعبء االضمحالل عن خسائر االئتمان في قائمة الدخل

صم ـر الخـكون سعـا یـر ، عندھــل معدل عائد متغیـاق یحمـظ بھ حتى تاریخ االستحقـار المحتفـوإذا كان القرض أو االستثم
ید وجود دلیل موضوعي على اضمحالل د عند تحدـلي وفقاً للعقـالل ھو معدل العائد الفعـستخدم لقیاس أیة خسائر اضمحـلما

ولألغراض العملیة ، قد یقوم البنك بقیاس خسائر اضمحالل القیمة على أساس القیمة العادلة لألداة باستخدام أسعار  .األصل
 ات النقدیة المستقبلیة المتوقعة منـة للتدفقـة القیمة الحالیـى إضافـیة المضمونة ، یراعـوبالنسبة لألصول المالسوق معلنة ، 

  .األصل المالي ، وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفیذ على وبیع الضمان بعد خصم المصاریف المتعلقة بذلك

جمیع األصول المالیة في مجموعات متشابھة من ناحیة خصائص وألغراض تقدیر االضمحالل على مستوى إجمالي ، یتم ت
ع ـي یجریھا البنك أخذاً في االعتبار نوع األصل والصناعة والموقـنیف التـة التصـاس عملیـلى أسـاني ، أي عـر االئتمـالخط

یر التدفقات النقدیة وترتبط تلك الخصائص بتقد .الجغرافي ونوع الضمان وموقف المتأخرات والعوامل األخرى ذات الصلة
ً للشروط التعاقدیة ـة وفقـن على دفع المبالغ المستحقـات من تلك األصول لكونھا مؤشراً لقدرة المدینیـوعـة للمجمـلیـالمستقب ا

  .لألصول محل الدراسة

ة ـات النقدیـدفقاق التاریخیة ، یتم تقدیر التـوعند تقدیر االضمحالل لمجموعة من األصول المالیة على أساس معدالت اإلخف
دار الخسائر التاریخیة لألصول ذات ـتعاقدیة لألصول في البنك ومقـدیة الـلى أساس التدفقات النقـة عـجموعـة للمـلیـالمستقب

 اس البیاناتـلى أسـة عـخیـخصائص خطر االئتمان المشابھة لألصول التي یحوزھا البنك ویتم تعدیل مقدار الخسائر التاری

یة ـدار الخسائر التاریخـقـتي تم خاللھا تحدید مـال الفترةة بحیث تعكس أثر األحوال الحالیة التي لم تتوافر في المعلنة الحالی
 ً   .وكذلك إللغاء آثار األحوال التي كانت موجودة في الفترات التاریخیة ولم تعد موجودة حالیا

موعة من األصول المالیة مع التغیرات في البیانات ویعمل البنك على أن تعكس توقعات التغیرات في التدفقات النقدیة لمج
عار العقارات ، وموقف ـدالت البطالة ، وأسـي معـرات فـرى ، مثال لذلك التغیـرة الى أخـتالموثوق بھا ذات العالقة من ف

 لبنك بإجراءا ، ویقوم اـارة في المجموعة ومقدارھـاالت الخسـالتسدیدات وأیة عوامل أخرى تشیر الى التغیرات في احتم
  .راجعة دوریة للطریقة واالفتراضات المستخدمة لتقدیر التدفقات المستقبلیةم
  
  اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع   ٢/ك -  ٢

یقوم البنك في تاریخ كل میزانیة بتقدیر ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على اضمحالل أحد أو مجموعة من األصول المالیة 
رات مالیة متاحة للبیع أو استثمارات مالیة محتفظ بھا حتي تاریخ االستحقاق ، وفى حالة االستثمارات في المبوبة ضمن استثما

،یؤخذ في االعتبار االنخفاض الكبیر أو الممتد في القیمة العادلة لألداة ألقل من قیمتھا قوق الملكیة المبوبة متاحة للبیعأدوات ح
  .ھناك اضمحالل في األصلالدفتریة ، وذلك عند تقدیر ما إذا كان 

ممتداً إذا استمر لفترة تزید عن تسعة أشھر ،  من تكلفة القیمة الدفتریة ویعد اإلنخفاض %١٠كبیرا إذا بلغ  ویعد االنخفاض
وإذا توافرت األدلة المشار إلیھا یتم ترحیل الخسارة المتراكمة من حقوق الملكیة ویعترف بھا في قائمة الدخل، وال یتم رد 

ذا ل القیمة الذي یعترف بھ بقائمة الدخل فیما یتعلق بأدوات حقوق الملكیة إذا حدث ارتفاع في القیمة العادلة الحقاً أما إاضمحال
الدین المبوبة متاحة للبیع ، وكان من الممكن ربط ذلك االرتفاع بموضوعیة بحدث وقع بعد ارتفعت القیمة العادلة ألدوات 

  .الدخل ، یتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخلاالعتراف باالضمحالل في قائمة 
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  األصول غیر الملموسة  ل -  ٢
  برامج الحاسب اآللى 

یتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطویر أو صیانة الحاسب اآللى كمصروف فى قائمة الدخل عند تكبدھا ویتم االعتراف   
بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سیطرة البنك ومن المتوقع أن یتولد عنھا منافع  كأصل غیر ملموس

اقتصادیة تتجاوز تكلفتھا ألكثر من سنة ،وتتضمن المصروفات المباشرة تكلفة العاملین فى فریق تطویر البرامج باإلضافة إلى 
  .العامة ذات العالقةنصیب مناسب من المصروفات 

  
العتراف كتكلفة تطویر بالمصروفات التى تؤدى الى الزیادة أو التوسع فى أداء برامج الحاسب االلى عن المواصفات یتم ا   

  األصلیة لھا ، وتضاف إلى تكلفة البرامج األصلیة.
  

 أربعید عن فیما ال یز منھا المتوقع االستفادة السنھیتم أستھالك تكلفة برامج الحاسب االلى المعترف بھا كأصل على مدار    
  .واتسن حیث یتم أستھالكھ على عشر (الحزمة البنكیة) ساسى للبنكفیما عدا نظام الحاسب اآللى اآلسنوات 

  
  أخرى أصول م  -  ٢

  البیع بھا بغرض المحتفظ غیر المتداولة األصول
  
بشكل  سترداد قیمتھا الدفتریةتم تبویب االصول الغیر متداولة كاصول محتفظ بھا بغرض البیع ،اذا كان من المتوقع ان یتم ای

قروض و اصول ثابتة  اساسى من صفقة بیع ولیس من االستمرار فى استخدامھا ، و یشمل ذلك االصول المقتناة مقابل تسویة 
  . استخدامھا بغرض بیعھا و الشركات التابعة و الشقیقة التى یقتنیھا البنك بغرض بیعھا البنكالتى یوقف 

  
ً للبیع الفورى بحالتھ التى یكون علیھا بدون اى شروط اال شروط ون االصل (او المجوعیك ھ الجارى التخلص منھا ) متاحا

  .البیع التقلیدیة و المعتادة لتلك االصول  
  

        یقاس االصل الغیر متداول ( او المجموعة الجارى التخلص منھا ) و المبوبة اصول محتفظ بھا لغرض البیع على اساس 
  فى تاریخ التصنیف او القیمة العادلة مخصوما منھا تكالیف البیع ایھم اقل .  یةالدفترالقیمة 

  
واذا غیر البنك خطة البیع ، یتم تعدیل القیمة الدفتریة لالصل للمبلغ التى كان سیتم قیاس االصل بھ لو لم یكن مبوبا كاصل 

مقابل تسویة قروض فاذا لم لنسبة لالصول المقتناة محتفظ بھ بغرض البیع مع االخذ فى االعتبار اى اضمحالل للقیمة . و با
  من قیمة االصل سنویا.%١٠یتمكن البنك من بیعھا خالل المدة المقررة قانونا ، یتم تكون احتیاطى مخاطر البنكیة العام بواقع 

  
بیع فى بند ایرادات ویتم االعتراف بالتغیرات فى قیمة االصول غیر المتداولھ المحتفظ بھا بغرض البیع و ربح و خسارة ال

   (مصروفات ) تشغیل اخرى .    
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  األصول الثابتة  ن -  ٢
  

بصفة أساسیة فى مقار المركز الرئیسى والفروع والمكاتب. وتظھر جمیع األصول الثابتة بالتكلفة  األراضى والمبانى تتمثل
ً اإلھالك وخسائر اال ضمحالل. وتتضمن التكلفة التاریخیة النفقات المرتبطة مباشرة بإقتناء بنود األصول التاریخیة ناقصا

   الثابتة.
  

ویتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القیمة الدفتریة لألصل القائم أو باعتبارھا أصالً مستقالً، حسبما یكون مالئماً، وذلك 
بطة باألصل إلى البنك وكان من الممكن تحدید ھذه التكلفة بدرجة یكون محتمالً تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة مرت عندما

التى یتم تحمیلھا ضمن مصروفات التشغیل األخرى.ال یتم  السنھموثوق بھا. ویتم تحمیل مصروفات الصیانة واإلصالح فى 
التكلفة بحیث تصل إلى  إھالك األراضى، ویتم حساب اإلھالك لألصول الثابتة األخرى باستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیع

  القیمة التخریدیة على مدار األعمار اإلنتاجیة، كالتالى:
  
  سنة  ٤٠  المبانى واإلنشاءات -
  سنة ٤٠  الخزائن الحدیدیة            -
  سنوات ١٠  أثاث مكتبى              -
  سنوات   ٨  آالت كاتبة وحاسبة وأجھزة تكییف       -
  سنوات   ٥  م آلیة متكاملة     أجھزة الحاسب اآللى / نظ -
  سنوات   ٥  تجھیزات وتركیبات -
  سنوات   ٤  وسائل نقل -
  سنوات   ٤  برامج الحاسب اآللى -

  
ویتم مراجعة القیمة التخریدیة واألعمار اإلنتاجیة لألصول الثابتة في تاریخ كل میزانیة، وتعدل كلما كان ذلك ضروریاً.  ویتم 

م إھالكھا بغرض تحدید االضمحالل عند وقوع أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر إلى أن القیمة مراجعة األصول التي یت
الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد.  ویتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل على الفور إلى القیمة االستردادیة إذا زادت القیمة 

  الدفتریة عن القیمة االستردادیة.
  
تردادیة صافى القیمة البیعیة لألصل أو القیمة االستخدامیة لألصل أیھما أعلى ، ویتم تحدید أرباح وخسائر وتمثل القیمة االس 

االستبعادات من األصول الثابتة بمقارنة صافى المتحصالت بالقیمة الدفتریة. ویتم إدراج األرباح (الخسائر) ضمن إیرادات 
  (مصروفات) تشغیل أخرى في قائمة الدخل.

  
  اضمحالل األصول غیر المالیة  س -  ٢
  

ى  تم دراسة اضمحالل األصول الت نویا وی ال یتم استھالك األصول التى لیس لھا عمر انتاجى محدد ویتم اختبار اضمحاللھا س
  لالسترداد.تكون قابلة یتم استھالكھا كلما كان ھناك أحداث أو تغیرات فى الظروف تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد ال 

  
القیمة الدفتریة لآلصل عن القیمة اآلستردادیة  ھب یزیدى ذمحالل وتخفیض قیمة اآلصل بالمبلغ الضعتراف بخسارة اإلویتم اإل

یتم تقدیر األضمحالل  لألصل أیھما أعلى ولغرض  االستخدامیةوتمثل القیمة االستردادیة صافى القیمة البیعة لألصل أو القیمة 
ممكنة ویتم مراجعة األصول غیر المالیة التى وجد فیھا اضمحالل لبحث ما إذا كان إلحاق األصل بأصغر وحدة تولید نقد 

  ھناك رد لالضمحالل إلى قائمة الدخل وذلك فى تاریخ إعداد كل قوائم مالیة.
  
  النقدیة وما فى حكمھا  ع - ٢

  

اوز استحقاقھا ثالث أشھر  من التى ال تتج النقدیة وما فى حكمھا األرصدة  تتضمنقائمة التدفقات النقدیة  عرضألغراض 
واألرصدة لدى البنوك األلزامى وتتضمن النقدیة واألرصدة لدى البنك المركزى خارج اطار نسب األحتیاطى  تاریخ االقتناء ، 

  وأذون الخزانة أوراق حكومیة أخرى.
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  المخصصات األخرى  ف -  ٢

الیف إعادة الھیكلة والمطالبات القانونیة عندما یكون ھناك التزام قانوني أو استداللي حالي نتیجة یتم االعتراف بمخصص تك
ألحداث سابقة ویكون من المرجح أن یتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسویة ھذه االلتزامات ، مع إمكانیة إجراء تقدیر قابل 

  .لالعتماد علیھ لقیمة ھذا االلتزام
  

اك التزامات متشابھة فإنھ یتم تحدید التدفق النقدي الخارج الذي یمكن استخدامھ للتسویة باألخذ في االعتبار وعندما یكون ھن
ویتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان ھناك احتمال ضئیل في وجود تدفق نقدي خارج  .ھذه المجموعة من االلتزامات

  .بالنسبة لبند من داخل ھذه المجموعة

  .التي انتفى الغرض منھا كلیاً أو جزئیاً ضمن بند إیرادات (مصروفات) تشغیل أخرىویتم رد المخصصات 

ویتم قیاس القیمة الحالیة للمدفوعات المقدر الوفاء بھا لسداد االلتزامات المحدد لسدادھا أجل بعد سنة من تاریخ المیزانیة 
الذي یعكس القیمة الزمنیة للنقود ،  –رائب الساري دون تأثره بمعدل الض –باستخدام معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام 

  .وإذا كان األجل أقل من سنة تحسب القیمة المقدرة لاللتزام ما لم یكن أثرھا جوھریاً فتحسب بالقیمة الحالیة
  
  مزایا العاملین  ص - ٢

  مینات اإلجتماعیةأالت  ١/ص -  ٢

ت األجتماعیة والیتحمل البنك أي إلتزامات إضافیة بمجرد سداد تلك یلتزم البنك بسداد اشتراكات الى الھیئة العامة للتأمینا
  .التي تستحق فیھا وتدرج ضمن مزایا العاملین الفترة اإلشتراكات الدوریة على قائمة الدخل عن

  
  حصة العاملین فى األرباح   ٢/ص -  ٢

باح ویعترف بحصة العاملین فى األرباح كجزء یدفع البنك نسبة من األرباح النقدیة المتوقع توزیعھا كحصة للعاملین فى األر
من توزیعات األرباح فى حقوق الملكیة وكإلتزامات عندما تعتمد من الجمعیة العامة لمساھمي البنك والتسجل أي إلتزامات 

  .بحصة العاملین فى األرباح غیر موزعة
  
  األخرى الخدمةالتزامات مزایا ما بعد انتھاء   ٣/ص -  ٢

اء یقوم البنك بتقدی ا مشروطاً ببق ذه المزای تحقاق ھ ون اس ا یك ادة م ة وع اء الخدم د انتھ م مزایا رعایة صحیة للمتقاعدین فیما بع
ة رة الخدم ن فت ى م د أدن تكمال ح ى  .العامل في الخدمة حتى سن التقاعد واس ا عل ذه المزای ة لھ الیف المتوقع تحقاق التك تم اس وی

 .ماثلة لتلك المستخدمة في نظم المزایا المحددةمدار فترة التوظیف باستخدام طریقة محاسبیة م
  
  ضرائب الدخل  ق - ٢

ةتتضمن ضریبة الدخل على ربح أو خسارة  ن  الك  الفترة المالی ةضریبة الم ا  الحالی راف بھ تم االعت ة ، وی والضریبة المؤجل
  .بھا مباشرة ضمن حقوق الملكیةبقائمة الدخل باستثناء ضریبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكیة التي یتم االعتراف 

داد  اریخ إع ي ت اریة ف ویتم االعتراف بضریبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضریبة باستخدام أسعار الضریبة الس
  .المیزانیة باإلضافة الى التسویات الضریبیة الخاصة بالسنوات السابقة

ة  روق زمنی ئة عن ف ة الناش رائب المؤجل راف بالض تم االعت س وی اً ألس ات طبق ول وااللتزام ة لألص ة الدفتری ین القیم ة ب مؤقت
ق أو تسویة  ة لتحق المحاسبیة وقیمتھا طبقاً لألسس الضریبیة ، ھذا ویتم تحدید قیمة الضریبة المؤجلة بناء على الطریقة المتوقع

  .قیم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضریبة الساریة في تاریخ إعداد المیزانیة

ي و   یتم االعتراف باألصول الضریبیة المؤجلة للبنك عندما یكون ھناك احتمال مرجح بإمكانیة تحقیق أرباح تخضع للضریبة ف
ة األصول الضری ن المستقبل یمكن من خاللھا االنتفاع بھذا األصل ، ویتم تخفیض قیم ذي ل ة الجزء ال ة بقیم ق بیة المؤجل یتحق

ادة األصول منھ المنفعة الضریبیة المتوقعة خالل  تم زی ة ی السنوات التالیة ، على أنھ في حالة ارتفاع المنفعة الضریبیة المتوقع
  .الضریبیة المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفیضھ
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  رأس  المال  ر - ٢

  رباحتوزیعات األ

ي تقر فیھا الجمعیة العامة للمساھمین ھذه التوزیعات. وتشمل الت السنھرباح خصما علي حقوق الملكیة في تثبت توزیعات األ
  ساسي و القانون.دارة المقررة بالنظام األرباح و مكافأة مجلس اإلتلك التوزیعات حصة العاملین في األ

 
  المالیةإدارة المخاطر  -٣
  

أساس النشاط المالي ، ویتم تحلیل  یتعرض البنك نتیجة األنشطة التي یزاولھا الى مخاطر مالیة متنوعة ، وقبول المخاطر ھو
ً ، ولذلك یھدف البنك الى تحقیق التوازن المالئم بین  وتقییم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معا
 الخطر والعائد والى تقلیل اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للبنك ، ویعد أھم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر

ویتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت األجنبیة وخطر سعر  .السوق وخطر السیولة واألخطار التشغیلیة األخرى
  .العائد ومخاطر السعر األخرى

وقد تم وضع سیاسات إدارة المخاطر لتحدید المخاطر وتحلیلھا ولوضع حدود للخطر والرقابة علیھ ، ولمراقبة المخاطر 
ویقوم البنك بمراجعة دوریة لسیاسات ونظم  .من خالل أسالیب یعتمد علیھا ونظم معلومات محدثة أوالً بأولوااللتزام بالحدود 

  .إدارة المخاطر وتعدیلھا بحیث تعكس التغیرات في األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبیقات الحدیثة

وتقوم إدارة المخاطر بتحدید  .مدة من مجلس اإلدارةوتتم إدارة المخاطر عن طریق إدارة المخاطر في ضوء السیاسات المعت
وتقییم وتغطیة المخاطر المالیة بالتعاون الوثیق مع الوحدات التشغیلیة المختلفة بالبنك ، ویوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة 

أسعار صرف إلدارة المخاطر ككل ، باإلضافة الى سیاسات مكتوبة تغطي مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر 
باإلضافة الى ذلك فإن إدارة  .العمالت األجنبیة ، وخطر أسعار العائد، واستخدام أدوات المشتقات وغیر المشتقات المالیة

 .لمراجعة الدوریة إلدارة المخاطر وبیئة الرقابة بشكل مستقلاالمخاطر تعد مسئولة عن 

 خطر االئتمانأ   -  ٣

م یتعرض البنك لخطر االئتمان وھو الخط ان أھ د خطر االئتم ھ ، ویع اء بتعھدات دم الوف د األطراف بع ر الناتج عن قیام أح
ي  .األخطار بالنسبة للبنك ، لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر یة ف ویتمثل خطر االئتمان بصفة أساس

ى  أنشطة اإلقراض التي ینشأ عنھا القروض والتسھیالت وأنشطة االستثمار التي یترتب ك عل تمل أصول البن ا أن تش علیھ
ات  .كما یوجد خطر االئتمان أیضاً في األدوات المالیة خارج المیزانیة مثل ارتباطات القروض .أدوات الدین وتتركز عملی

ى  اریره ال ع تق ذي یرف ان ال ي إدارة مخاطر االئتم ان ف ق إدارة خطر االئتم دى فری ان ل اإلدارة والرقابة على خطر االئتم
  .دارة واإلدارة العلیا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دوریةمجلس اإل

  قیاس خطر االئتمان  ١أ/ -  ٣

  قروض والتسھیالت للبنوك والعمالءال

  كما یلي : ثالثة مكوناتلقیاس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسھیالت للبنوك والعمالء ، ینظر البنك في 

  .) من قبل العمیل أو الغیر في الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیةProbability of defaultاحتماالت اإلخفاق (التأخر) (  *

اق (  * رض لإلخف ید المع ك الرص ھ البن تنتج من ذي یس ھ ال رجح ل تقبلي الم ور المس الي والتط ز الح  Exposure atالمرك
default(.  

  .)Loss given defaultخطر اإلخفاق االفتراضي (  *
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ارة  وذج الخس ة (نم ارة المتوقع وتنطوي أعمال اإلدارة الیومیة لنشاط البنك على تلك المقاییس لخطر االئتمان التي تعكس الخس
ة  اییس The Expected Loss Modelالمتوقع ارض المق ن أن تتع ة المصرفیة ویمك ازل للرقاب ة ب ن لجن ة م ) المطلوب

ار  م التشغیلیة مع عبء االضمحالل وفقاً لمعی بة المصري رق اریخ  ٢٦المحاس ي ت ت ف ي تحقق ائر الت ى الخس د عل ذي یعتم ، ال
  المحققة) ولیس الخسائر المتوقعة.المیزانیة (نموذج الخسائر 

ات  ف فئ دارة مفصلة لمختل ة لتصنیف الج یم داخلی الیب تقی یقوم البنك بتقییم احتمال التأخر على مستوى كل عمیل باستخدام أس
الء م تطو .العم د ت ان وق ئولي االئتم ي لمس م الشخص ع الحك ائیة م یالت اإلحص ى التحل اً وتراع یم داخلی الیب للتقی ك األس یرتل

ات للجدارة .للوصول الى تصنیف الجدارة المالئم ى عشر فئ ك ال یم عمالء البن م تقس د ت تخدم  .وق دارة المس ل الج ویعكس ھیك
أخر لك ال الت ز بالبنك كما ھو مبین في الجدول التالي مدى احتم یة أن المراك ي بصفة أساس ا یعن دارة ، مم ات الج ن فئ ة م ل فئ

ك  .االئتمانیة تنتقل بین فئات الجدارة تبعاً للتغیر في تقییم مدى احتمال التأخر ان ذل ا ك یم كلم ویتم مراجعة وتطویر أسالیب التقی
 ً  .لتنبؤ بحاالت التأخرویقوم البنك دوریاً بتقییم أداء أسالیب تصنیف الجدارة ومدى قدرتھا على ا .ضروریا

 
  فئات التصنیف الداخلي للبنك

  مدلول التصنیف      التصنیف  
  دیون جیدة          ١  

  المتابعة العادیة          ٢   
  المتابعة الخاصة          ٣  

  دیون غیر منتظمة          ٤
      

بیل المثال ، بالنسبة یعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي یتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر على س
وبالنسبة لالرتباطات ، یدرج البنك كافة المبالغ المسحوبة فعالً باإلضافة الى  .للقرض ، یكون ھذا المركز ھو القیمة االسمیة

   .المبالغ األخرى التي یتوقع أن تكون قد سحبت حتى تاریخ التأخر إن حدث

أخروتمثل الخسارة االفتراضیة أو الخسارة الحادة توقعات  دین إن حدث الت ة بال ر  .البنك لمدى الخسارة عند المطالب تم التعبی وی
ائل  وافر الضمانات أو وس دى ت ة ، وم ة المطالب عن ذلك بنسبة الخسارة للدین وبالتأكد یختلف ذلك بحسب نوع المدین ، وأولوی

   .تغطیة االئتمان األخرى

 ألذون األخرىاأدوات الدین وأذون الخزانة و

ات الدین واألذون ،یقوم البنك بأستخدام التصنیفات الخارجیة مثل تصنیف ستاندرد آند بور أومایعادلھ إلدراة خطر بالنسبة ألدو
ان هاألئتمان ،وإن لم تكن مثل ھذ الء األئتم ى عم ة عل ى  .التقییمات متاحة ،یتم أستخدام طرق مماثلة لتلك المطبق تم النظر ال وی

ة ى األوراق المالی تثمارات ف وفر  تلك األس ت ت س الوق ى نف ة أفضل وف ى جودة أئتمانی ة للحصول عل ا طریق ى أنھ واألذون عل
  .مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمویل

  الحد من وتجنب المخاطر اتسیاس  ٢أ/ -  ٣

  .یقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على مستوى المدین والمجموعات والصناعات والدول

رض ، ویقوم بتنظی م مستویات خطر االئتمان الذي یقبلھ وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سیتم قبولھ على مستوى كل مقت
ة تمرة  .أو مجموعة مقترضین ، وعلى مستوى األنشطة االقتصادیة والقطاعات الجغرافی ك المخاطر بصفة مس ة تل تم مراقب وی

ررة إذا د كوتكون خاضعة للمراجعة السنویة أو بصورة متك ى ذل ة ال ى  .عت الحاج اني عل ر االئتم اد الحدود للخط تم اعتم وی
 .مستوى المقترض / المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل مجلس اإلدارة بصفة ربع سنویة

د  ة ، وح ارج المیزانی الغ داخل وخ ة تشمل المب ك بحدود فرعی وك وذل ویتم تقسیم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البن
ً  .خاطر الیومي المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلةالم   .ویتم مقارنة المبالغ الفعلیة مع الحدود یومیا

ى  ین عل درة المقترضین والمقترضین المحتمل دوري لق ل ال ق التحلی ان عن طری یتم أیضاً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتم
ً مقابلة سداد التزاماتھم وكذلك بتعدیل ح   .دود اإلقراض كلما كان ذلك مناسبا
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  : ما یلي بعض وسائل الحد من الخطروفی

  الضمانات

وال  .یضع البنك العدید من السیاسات والضوابط للحد من خطر االئتمان ل األم ى ضمانات مقاب ومن ھذه الوسائل الحصول عل
روض  .استرشادیة لفئات محددة من الضمانات المقبولة ویقوم البنك بوضع قواعد .المقدمة یة لضمانات الق واع الرئیس ومن األن

  والتسھیالت :
  

  .*  الرھن العقاري
  .*  رھن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع

  .*  رھن أدوات مالیة مثل أدوات الدین وحقوق الملكیة
  

راض لل دى األطول واإلق ى الم ل عل ون التموی ا یك اً م دون وغالب راد ب ة لألف ھیالت االئتمانی ون التس ا تك شركات مضموناً بینم
ولتخفیض خسارة االئتمان الى الحد األدنى ، یسعى البنك للحصول على ضمانات إضافیة من األطراف المعنیة بمجرد  .ضمان

  .ظھور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو التسھیالت

ا یتم تحدید الضمانات المتخذة ضماناً ألصول أ ادة م ة األداة وع ون أدوات  خرى بخالف القروض والتسھیالت بحسب طبیع تك
اة بأصول ِذالدین وأ ة المغط دا مجموعات األدوات المالی ا ع  Asset -Backed Securitiesون الخزانة بدون ضمان فیم

  .واألدوات المثیلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات المالیة
 

  Master Netting Arrangements  ترتیبات المقاصة الرئیسي
  

ام ـل حجم ھـتي تمثـراف الـع األطـة مـسیـصفیة رئیـیات تـیقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طریق الدخول في اتفاق
ول وااللتزامات ـقاصة بین األصـراء مـة أن یتم إجـیـة الرئیسـیـة عن اتفاقیات التصفـوال ینتج بصفة عام .من المعامالت

صاحب ـمان المـر االئتـض خطـم تخفیـالي ، إال أنھ یتـم على أساس إجمـالظاھرة بالمیزانیة وذلك ألن التسویة عادة ما تت
یع ـللعقود التي في صالح البنك عن طریق اتفاقیات التصفیة الرئیسیة وذلك ألنھ إذا ما حدث تعثر ، یتم إنھاء وتسویة جم

طر االئتماني الناتج عن أدوات ـومن الممكن أن یتغیر مقدار تعرض البنك للخ .المقاصة رف األخر بإجراءــطـبالغ مع الـالم
 .ة التفاقیات التصفیة الرئیسیة وذلك خالل فترة قصیرة نظراً ألنھ یتأثر بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقیاتـاضعـات الخـقـالمشت

 
  االرتباطات المتعلقة باالئتمان

    
وتحمل عقود  .الرتباطات المتعلقة باالئتمان في التأكد من إتاحة األموال للعمیل عند الطلبیتمثل الغرض الرئیسي من ا

وتكون  .ذات خطر االئتمان المتعلق بالقروض Guarantees and stand by letters of creditالضمانات المالیة 
التي یصدرھا البنك  Documentary and Commercial Letters of Creditاالعتمادات المستندیة والتجاریة 

بالنیابة عن العمیل لمنح طرف ثالث حق السحب من البنك في حدود مبالغ معینة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً 
 .مضمونة بموجب البضائع التي یتم شحنھا وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من القرض المباشر

  

من المصرح بھ لمنح القروض ، أو الضمانات ، أو االعتمادات ارتباطات منح االئتمان الجزء غیر المستخدم  وتمثل
ویتعرض البنك لخسارة محتملة بمبلغ یساوي إجمالي االرتباطات غیر المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان  .المستندیة

ات غیر المستخدمة وذلك إال أن مبلغ الخسارة المرجح حدوثھا في الواقع یقل عن االرتباط .الناتج عن ارتباطات منح االئتمان
ویراقب  .االرتباطات المتعلقة بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء یتمتعون بمواصفات ائتمانیة محددة نظراً ألن أغلب

البنك المدة حتى تاریخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حیث أن االرتباطات طویلة األجل عادة ما تحمل درجة أعلى 
  .االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصیرة األجل من خطر
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  سیاسات االضمحالل والمخصصات:  ٣أ/ -  ٣

تركز النظم الداخلیة للتقییم السابق ذكرھا بدرجة كبیرة على تخطیط الجودة االئتمانیة وذلك من بدایة إثبات أنشطة اإلقراض 
یتم االعتراف فقط بخسائر االضمحالل التي وقعت في تاریخ المركز المالى ألغراض التقاریر  وبخالف ذلك ، .واالستثمار

المالیة بناء على أدلة موضوعیة تشیر الى االضمحالل ونظراً الختالف الطرق المطبقة ، تقل عادة خسائر االئتمان المحملة 
أغراض قواعد البنك المركزي المستخدمة فى خسارة المتوقعة على القوائم المالیة عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج ال

  المصري.
    

ومع ذلك ،  .مستمد من درجات التقییم الداخلیة األربعة الفترةمخصص خسائر االضمحالل الوارد في المركز المالى في نھایة 
ود داخل المیزانیة المتعلقة ویبین الجدول التالي النسبة للبن .فإن أغلبیة المخصص ینتج من آخر درجتین من التصنیف

  لك من فئات التقییم الداخلي للبنك :ذبالقروض والتسھیالت واالضمحالل المرتبط بھا ك
     

 ٦٢٠١دیسمبر  ٣١ ٧٢٠١ یونیو ٠٣ تقییم البنك

 
 قروض وتسھیالت

%  
 مخصص خسائر االضمحالل

% 
 قروض وتسھیالت

%  
 مخصص خسائر االضمحالل

%  
 %٢٫١٥ %٤٤٫٢٧ %١٫٠٦ %٥٦٫٨٠ دیون جیدة

 %٢٥٫٥٠ %٤٧٫٧١ %٢٠٫٢٦ %٣٥٫٨٩ المتابعة العادیة
 %٩٫١٥ %٥٫٨٣ %١٨٫٨٥ %٥٫٣٣ المتابعة الخاصة

 %٦٣٫٢٠  %٢٫١٩ %٥٩٫٨٣  %١٫٩٨ دیون غیر منتظمة
 ١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠%  

  
د اضمحالل طبقاً لمعیار تساعد أدوات التقییم الداخلیة اإلدارة على تحدید ما إذا كانت ھناك أدلة موضوعیة تشیر الى وجو

  ، واستناداً الى المؤشرات التالیة التي حددھا البنك :  ٢٦المحاسبة المصري رقم 
     

 .صعوبات مالیة كبیرة تواجھ المقترض أو المدین -
 .مخالفة شروط اتفاقیة القرض مثل عدم السداد -
 .وح لھتوقع إفالس المقترض أو دخول في دعوة تصفیة أو إعادة ھیكل التمویل الممن -
 .تدھور الوضع التنافسي للمقترض -
لى عقیام البنك ألسباب اقتصادیة أو قانونیة بالصعوبات المالیة للمقترض بمنحھ امتیازات أو تنازالت قد ال یوافق البنك  -

 .منحھا في الظروف العادیة
 .اضمحالل قیمة الضمان -
  .تدھور الحالة االئتمانیة -
  

ً أو أكثر عندما تقتضي تتطلب سیاسات البنك مراجعة كل األصو ل المالیة التي تتجاوز أھمیة نسبیة محددة على األقل سنویا
الظروف ذلك ویتم تحدید عبء االضمحالل على الحسابات التي تم تقییمھا على أساس فردي وذلك بتقییم الخسارة المحققة في 

 .حسابات التي لھا أھمیة نسبیة بصفة منفردةلى جمیع الذتاریخ المیزانیة على أساس كل حالة على حدة ، ویجري تطبیقھا ع
ویشمل التقییم عادة الضمان القائم ، بما في ذلك إعادة تأكید التنفیذ على الضمان والتحصیالت المتوقعة من تلك الحسابات.

حة ویتم تكوین مخصص خسائر االضمحالل على أساس المجموعة من األصول المتجانسة باستخدام الخبرة التاریخیة المتا  
  .والحكم الشخصي واألسالیب اإلحصائیة



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 

- ١٩ - 
 

  
  تابع -إدارة المخاطر المالیة  - ٣

 
  موذج قیاس المخاطر البنكیة العامن  ٤أ/ -  ٣

تقوم اإلدارة بتصنیفات في شكل مجموعات   ، )١أ/رقم (باإلضافة الى فئات تصنیف الجدارة األربعة المبینة في إیضاح 
. ویتم تصنیف األصول المعرضة لخطر االئتمان في متطلبات البنك المركزي المصريمع رعیة أكثر تفصیالً بحیث تتفق ـف

مالي ـھ الـشاطھ ووضعـمیل ونـة بالعـقـالمجموعات وفقاً لقواعد وشروط تفصیلیة تعتمد بشكل كبیر على المعلومات المتعل ھذه
  .ظامھ في السدادـومدى انت

ة ـلقـما في ذلك االرتباطات المتعـاألصول المعرضة لخطر االئتمان ، ب ویقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل
وفي حالة زیادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب  .باالئتمان ، على أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي المصري

 ً  عاییر المحاسبة المصریة ، یتملم وفقاً لقواعد البنك المركزي المصري عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالیة وفقا
ویتم تعدیل ذلك .تجنیب احتیاطي المخاطر البنكیة العام ضمن حقوق الملكیة خصماً على األرباح المحتجزة بمقدار تلك الزیادة

ً مبلغ الزیادة بین المخصصین ث یعادل دائیاالحتیاطي بصفة دوریة بالزیادة والنقص بح ویعد ھذا االحتیاطي غیر قابل ما
  .المالیة الفترةالحركة على حساب احتیاطي المخاطر البنكیة العام خالل  /أ)٣١ویبین ایضاح رقم ( زیع للتو
  

تقییم البنك المركزي المصري ونسب وفیما یلي بیان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً ألسس التقییم الداخلي مقارنة بأسس 
 مان:المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئت

  
تصنیف البنك 

المركزي المصري
 مدلول التصنیف

لمخصص نسبة ا
 المطلوب

 مدلول التصنیف الداخليالتصنیف الداخلي

 دیون جیدة ١ صفر مخاطر منخفضة ١
 دیون جیدة ١ %١ مخاطر معتدلة ٢
 دیون جیدة ١ %١ مخاطر مرضیة ٣
 المتابعة العادیة ٢ %٢ مخاطر مناسبة ٤
 المتابعة العادیة ٢ %٢ مخاطر مقبولة ٥
٦  ً  المتابعة الخاصة ٣ %٣ مخاطر مقبولة حدیا
 المتابعة الخاصة ٣ %٥ مخاطر تحتاج لعنایة خاصة ٧
 دیون غیر منتظمة ٤ %٢٠ دون المستوى ٨
 دیون غیر منتظمة ٤ %٥٠ مشكوك في تحصیلھا ٩

 دیون غیر منتظمة ٤ %١٠٠ ردیئة ١٠
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  عتاب -إدارة المخاطر المالیة    -٣
  

  الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات  ٥أ/ -  ٣
  
  ٣١/١٢/٦٢٠١  ٣٠/٦/٧٢٠١  
  جنیھ مصري  جنیھ مصري  

      البنود المعرضة لخطر االئتمان في المیزانیة
 ٨٬٧٥١٬٨١٠٬٩٩٤ ٩٬٤٨٠٬٧٤٦٬٦١٩  خرىأوراق مالیة أأذون الخزانة و

 ٥٬١٧٠٬٣٤٢٬٥٣٤ ٩٬٠٤٦٬٤٧٢٬١٥١  رصدة لدى البنوكأ
      ھیالت للعمالءقروض وتس

      قروض ألفراد
  ٤٠٣٬٦٨٨٬٢٤٤  ٦٣٣٦٬٢٢٤٬٥٢  حسابات جاریة مدینة

  ٢٢٬١٥٣٬٢١١  ٣١٬٨١٢٬١١٧  بطاقات ائتمان -
  ١٬٩٧٣٬٧٧٧٬١٣٠  ٢٬٧٣٤٬٦٩٠٬٤٣٥  قروض شخصیة -
  ٧٧٬٤٧٧٬١٤١  ٩٨٬٤٧٠٬١٦٩  قروض عقاریة -

      قروض مؤسسات
  ٦٬١٤٦٬١٤٧٬٠٧١  ٥٬٥٠٨٬٠٨٤٬٠١٤  حسابات جاریة مدینة

  ٦٬٥٢٧٬٠٣٨٬٠٧٤  ٧٬٥٦٢٬٤٦٥٬٨٧٥  قروض مباشرة
  ٣٬٧٩٦٬٤٥٨٬٠٧٤  ٨٬٠٣٠٬٣٨٩٬٠٢٢  قروض مشتركة
      استثمارات مالیة

 ٧٬٦٢٨٬٣٧٨٬١٨٧ ٧٬٧٤٠٬٤٣٣٬٨٦٨  أدوات دین- 
  ١٬٠٧٢٬٥٧٢٬٨١٧  ١٬٧٧٢٬٨٥٨٬٩٧٩  أصول اخرى- 

  ٤١٬٥٦٩٬٨٤٣٬٤٧٧  ٥٥٢٬٣٤٢٬٦٤٧٬٧٧  اإلجمالي
      رج المیزانیةالبنود المعرضة لخطر االئتمان خا

 ٢٨٣٬٣١٠٬٠٠٠ ٣٨٣٬٣٥٩٬٠٠٠  اعتمادات مستندیة
 ١٬٧٣١٬٩٥٧٬٠٠٠ ١٬٦١٨٬٦٩٧٬٠٠٠  خطابات ضمان

 ٢٬٠١٥٬٢٦٧٬٠٠٠ ٢٬٠٠٢٬٠٥٦٬٠٠٠  اإلجمالي
  

وذلك بدون األخذ في االعتبار   ٢٠١٦دیسمبر  ٣١،  ٢٠١٧ یونیو ٣٠یمثل الجدول السابق أقصى حد یمكن التعرض لھ في 
 .النسبة لبنود المیزانیة ، تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القیمة الدفتریة التي تم عرضھا في المیزانیةب .أیة ضمانات

من الحد األقصى المعرض لخطر االئتمان ناتج عن قروض والتسھیالت  %٤٦٫٤٣ وكما ھو مبین بالجدول السابق ، فإن
 %٣٩٫٤٠مقابل  %٣٢٫٩٠ االستثمارات في أدوات دین  تمثل  ، بینما  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في  % ٤٥٫٥٨ مقابل لعمالء ل

  .٢٠١٦ دیسمبر ٣١في 

وتثق اإلدارة في قدرتھا على االستمرار في السیطرة واإلبقاء على الحد األدنى لخطر االئتمان الناتج عن كل من محفظة  
    القروض والتسھیالت وأدوات الدین بناء على ما یلي :

في  % ٩٤٫٠٩ سھیالت مصنفة في أعلى درجتین من درجات التقییم الداخلي مقابلمن محفظة القروض والت % ٩٠٫١١  -
  .  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١

   ىف %٩٤٫٢٦ من محفظة القروض والتسھیالت ال یوجد علیھا متأخرات أو مؤشرات اضمحالل مقابل %٩٥.٧٩   -

  .  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١

  المالیة المنتھیة في فترةالوتسھیالت خالل  قام البنك بتطبیق عملیات اختیار أكثر حصافة عند منح قروض  -

  .٢٠١٧ یونیو ٣٠ 

تمثل  من االستثمارات في أدوات دین وأذون خزانة  ٢٠١٦ دیسمبر ٣١في  % ٩٩٬٧٦ مقابل  % ٩٩٬٩٢ أكثر من   -
  .أدوات دین على الحكومة المصریة 
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  تابع -إدارة المخاطر المالیة   -٣

    
  قروض وتسھیالت  ٦أ/ -  ٣

  ئتمانیة :من حیث الجدارة اال والتسھیالتأرصدة القروض  فیما یلى
  

 ١٣/١٢/٦٢٠١ ٠٣/٦/٧٢٠١ 
  جنیھ مصري  جنیھ مصري  
 قروض وتسھیالت للعمالء قروض وتسھیالت للعمالء 

 ١٨٬٧٥١٬٩٢٤٬٦٩٩ ٢٤٬٣٨٥٬١٦٨٬٤٧٩  ضمحاللاال یوجد علیھا متأخرات أو 
 ٧٠٥٬٦٩٢٬١٦٢ ٦٤٥٬٦٦٩٬٢٠٦ متأخرات لیست محل إضمحالل

  ٤٣٥٬٨٨٠٬٧٩٨  ٤٢٥٬٥٠٣٬٤٠٢  محل إضمحالل 

 ١٩٬٨٩٣٬٤٩٧٬٦٥٩ ٢٥٬٤٥٦٬٣٤١٬٠٨٧  اإلجمالى
  )٩٤٦٬٧٥٨٬٧١٤( )١٬١٥٤٬٢٠٤٬٩٢٩(  ضمحالل والعوائد المقدمة والمجنبةیخصم مخصص خسائر اال

 ١٨٬٩٤٦٬٧٣٨٬٩٤٥ ٢٤٬٣٠٢٬١٣٦٬١٥٨  الصافى
  

  
  .٢٠١٦ دیسمبر ٣١مقارنتاً برصید المحفظة فى  %٢٨ بةبنس ٢٠١٧ یونیو ٣٠ فىمحفظة القروض والتسھیالت  زیادة  -

  .لعمالءل تسھیالتالقروض وضمحالل عن ال) معلومات اضافیة عن مخصص خسائر اال١٧(رقم  حیضاإتضمن ی  -

ویتم تقییم الجودة االئتمانیة لمحفظة القروض والتسھیالت التي ال یوجد علیھا متأخرات ولیست محل اضمحالل وذلك  -
 .لى التقییم الداخلي المستخدم بواسطة البنكبالرجوع ا
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  )ىالقروض والتسھیالت للبنوك والعمالء (بالصاف

  جنیھ مصري                                                                                                                                                       ٣٠/٦/٢٠١٧
إجمالى القروض والتسھیالت    مؤسسات    أفراد  قییمالت

  قروض مشتركة  قروض مباشرة  حسابات جاریة مدینة  قروض عقاریة  قروض شخصیة  بطاقات إئتمان  حسابات جاریة مدینة  للعمالء
  ١٥٬١٩٩٬٢١٩٬٦٣٣  ٦٬٥٢١٬٨٦٦٬٨٤١  ٥٬٢١٧٬٩٤٨٬٧٩٤ ٢٬١٩٥٬٩١٤٬٨٨٦  --  ٩٢١٬٢٦٥٬٥٦٥  ٦٬٤٧٦٬٢٨١ ٣٣٥٬٧٤٧٬٢٦٦  جیدة

  ٦٬٧٠٠٬١٥١٬١٠٨  ١٬٢٠٣٬٨٦٩٬٦٣١  ١٬٩٨٧٬٠٤٧٬٥٦٦  ١٬٨٥٤٬١٨٥٬٩٠٩  ٩٤٬٨٩٧٬٣١١  ١٬٥٤٢٬٤٠٢٬٢١٣  ١٧٬٧٤٨٬٤٧٨  --  المتابعة العادیة
  ٢٬٣٠٧٬٠٥٥٬٩٧٠  ٣٠٤٬٦٥٢٬٥٥٠  ٣٣٧٬٠٣٩٬٠١٣  ١٬٤٥٧٬٩٦١٬٣٠٦  --  ٢٠٢٬١٥٤٬٠٧٠  ٥٬٢٤٩٬٠٣١  --  المتابعة الخاصة

  ٩٥٬٧٠٩٬٤٤٧  --  ٢٠٬٤٣٠٬٥٠٢  ٢١٬٩١٣  ٣٬٥٧٢٬٨٥٨  ٦٨٬٨٦٨٬٥٨٧  ٢٬٣٣٨٬٣٢٧  ٤٧٧٬٢٦٠  غیر منتظمة

  ٢٤٬٣٠٢٬١٣٦٬١٥٨  ٨٬٠٣٠٬٣٨٩٬٠٢٢  ٧٬٥٦٢٬٤٦٥٬٨٧٥  ٥٬٥٠٨٬٠٨٤٬٠١٤  ٩٨٬٤٧٠٬١٦٩  ٢٬٧٣٤٬٦٩٠٬٤٣٥  ٣١٬٨١٢٬١١٧  ٣٣٦٬٢٢٤٬٥٢٦  اإلجمالي

    

 .ةالممنوحة لألفراد ضمن عمالء دیون متابعة عادی المنتظمة)( خلى للبنك یتم إعتبار القروضاوفقاً للتصنیف الد -
  

  القروض والتسھیالت للبنوك والعمالء (بالصافي)

  جنیھ مصري                                                                                         ٣١/١٢/٢٠١٦
إجمالى القروض والتسھیالت   مؤسسات  أفراد  التقییم

  قروض مشتركة  قروض مباشرة  ةحسابات جاریة مدین  قروض عقاریة  قروض شخصیة  بطاقات إئتمان  حسابات جاریة مدینة  للعمالء

  ٩٬١٧٥٬١٨٧٬١٧١  ٢٬٠٥٩٬٥٥٧٬٠٢٦  ٤٬٤٨٠٬٩١٥٬٠١٤ ٢٬٢٣١٬٢٦٣٬١١٤  --  --  -- ٤٠٣٬٤٥٢٬٠١٧  جیدة
  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 العادیة
  ١٬٠٦٥٬٣٣٧٬٣٢٣  ٣٠٨٬٥٣٠٬٠١١  ١٨٠٬٩٣٧٬٠١٩  ٥٧٥,٨٧٠٬٢٩٣  --  --  --  --  المتابعة الخاصة

  ٥٣٬٦٨٦٬٥٤٨  --  ٩٣٤٬٠١٣  ٣٩٣٬٠٢٦  ٨٨٬٠٤٦  ٥٠٬٥٢٥٬٠٦٧  ١٬٥١٠٬١٦٩  ٢٣٦٬٢٢٧  غیر منتظمة

  ١٨٬٩٤٦٬٧٣٨٬٩٤٥  ٣٬٧٩٦٬٤٥٨٬٠٧٤  ٦٬٥٢٧٬٠٣٨٬٠٧٤  ٦٬١٤٦٬١٤٧٬٠٧١  ٧٧٬٤٧٧٬١٤١  ١٬٩٧٣٬٧٧٧٬١٣٠  ٢٢٬١٥٣٬٢١١  ٤٠٣٬٦٨٨٬٢٤٤  اإلجمالي

 
  
 
 
 
 



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
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- ٢٣ - 
 

 
  تابع -المخاطر المالیة  إدارة  -٣
  

  قروض وتسھیالت توجد علیھا متأخرات ولیست محل اضمحالل 

یوما ولكنھا لیست محل اضمحالل ، إال إذا توافرت معلومات  ٩٠القروض والتسھیالت التى توجد علیھا متأخرات حتى  ھى
ات ولیست محل اضمحالل والقیمة وتتمثل القروض والتسھیالت للعمالء التى یوجد علیھا متأخر .أخرى تفید عكس ذلك

  العادلة للضمانات المتعلقة بھا فیما یلى :
    

  جنیھ مصري                                                                ٣٠/٦/٢٠١٧

  
  أفراد 

  اإلجمالي  قروض عقاریة  قروض شخصیة   بطاقات ائتمان
ً  ٣٠متأخرات حتى   ٢٦٠٬٧٤٣٬٥١١  ٣٬٦٣٤٬٠٠٢  ٢٥١٬٨١٢٬٨٤٤  ٥٬٢٩٦٬٦٦٥   یوما

ً  ٦٠الى  ٣٠أكثر من متأخرات    ٣٤٬٠٦٣٬٣٤٧  ٤٣٬٠٠٣  ٣٢٬٢٩١٬٢٥٠  ١٬٧٢٩٬٠٩٤  یوما
ً  ٩٠الى  ٦٠متأخرات أكثر من    ٢٩٬٦٨١٬٥٨٧  ٨٣٬٥٦٣  ٢٩٬٠٤٢٬٣٧٤  ٥٥٥٬٦٥٠  یوما

  ٣٢٤٬٤٨٨٬٤٤٥  ٣٬٧٦٠٬٥٦٨  ٣١٣٬١٤٦٬٤٦٨  ٧٬٥٨١٬٤٠٩  اإلجمالي
   

  
  مؤسسات

  اإلجمالي  قروض مشتركة  قروض مباشرة  حسابات جاریة مدینة
١٠٥٬٨٣٣٬٩١٤ ٦٤٬٤٢٣٬٧٥٨  ٤١٬٤١٠٬١٥٦ --   یوم ٣٠أخرات حتى مت

ً  ٦٠الى  ٣٠متأخرات أكثر من   ٣٥٬٣٥٧٬٢٧٧ --   ٣٥٬٣٥٧٬٢٧٧ --   یوما
ً  ٩٠الى  ٦٠متأخرات أكثر من  ١٧٩٬٩٨٩٬٥٧٠ --   ١٧٩٬٩٨٩٬٥٧٠ --   یوما

٣٢١٬١٨٠٬٧٦١ ٦٤٬٤٢٣٬٧٥٨  ٢٥٦٬٧٥٧٬٠٠٣ --   اإلجمالي

  
  جنیھ مصري                                                                ٣١/١٢/٢٠١٦

  
  أفراد 

  اإلجمالي  قروض عقاریة  قروض شخصیة   بطاقات ائتمان
 ٢١١٬٢٦٢٬٣٣٤    ١١٬٣٣٠  ٢٠٥٬٩٩٥٬٧٢٨  ٥٬٢٥٥٬٢٧٦   یوماً  ٣٠متأخرات حتى 

ً  ٦٠الى  ٣٠متأخرات أكثر من    ٣٧٬٧٩٤٬٥٦٢  ١٬٧١٠  ٣٦٬٨٩٠٬١٦٦  ٩٠٢٬٦٨٦  یوما
ً  ٩٠الى  ٦٠متأخرات أكثر من    ١٤٬٤٨٩٬٣٧٩  ١٣١٬٦٨٧  ١٤٬٠٩٤٬٣٨٢  ٢٦٣٬٣١٠  یوما

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

  
  مؤسسات

  اإلجمالي  قروض مباشرة  حسابات جاریة مدینة
 ٢٦٤٬٣٠٥٬٣١٢  ٩١٬٠٠٦٬٦٢٩ ١٧٣٬٢٩٨٬٦٨٣  یوم ٣٠متأخرات حتى 

ً  ٦٠الى  ٣٠متأخرات أكثر من   ٧٠٬٣٨٣٬٠١٤  ٢٩٬٦٢٤٬٣١٠ ٤٠٬٧٥٨٬٧٠٤  یوما
ً  ٩٠الى  ٦٠متأخرات أكثر من   ١٠٧٬٤٥٧٬٥٦١  ٢٥٬٤٨٨٬٦٩٧ ٨١٬٩٦٨٬٨٦٤  یوما

 ٤٤٢٬١٤٥٬٨٨٧  ١٤٦٬١١٩٬٦٣٦ ٢٩٦٬٠٢٦٬٢٥١  اإلجمالي
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- ٢٤ - 
 

  
  تابع -إدارة المخاطر المالیة   -٣

  
  قروض وتسھیالت محل اضمحالل بصفة منفردة

  قروض وتسھیالت للعمالء

بصفة منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدیة من الضمانات  بلغ رصید القروض والتسھیالت محل اضمحالل
  .٢٠١٦دیسمبر  ٣١جنیھ مصري في  ٤٣٥٬٨٨٠٬٧٩٨مقابل  یونیو ٣٠في  جنیھ مصري ٤٢٥٬٥٠٣٬٤٠٢

      
التي وفیما یلي تحلیل بالقیمة اإلجمالیة للقروض والتسھیالت محل اضمحالل بصفة منفردة متضمناً القیمة العادلة للضمانات 

  حصل علیھا البنك في مقابل تلك القروض :

 مصريجنیھ 
  

  التقییم
  اإلجمالي  مؤسسات  فرادأ

حسابات 
  جاریة مدینة

قروض 
  شخصیة

 قروض عقاریة بطاقات ائتمان
حسابات جاریة 

  مدینة
    قروض مباشرة

٣٠/٦/٢٠١٧                 
قروض محل اضمحالل 

  بصفة منفردة
٤٢٥٬٥٠٣٬٤٠٢  ١٢٤٬٠٥٤٬٢٣٤  ٢٢٦٬١٩٢٬١٣٦  ٣٬٥٧٢٬٨٥٨  ٢٬٣٣٨٬٣٢٧  ٦٨٬٨٦٨٬٥٨٧  ٤٧٧٬٢٦٠  

                
٣١/١٢/٢٠١٦                 

قروض محل ضمحالل 
  بصفة منفردة

--  ٤٣٥٬٨٨٠٬٧٩٨  ١١٢٬٤٤١٬٠٠٠  ٢٢٨٬٨٣٣٬٠٠٠  ١٤٤٬٧٢٧  ٢٬١٣٠٬٧٦٥  ٩٢٬٣٣١٬٣٠٦  

  
    قروض وتسھیالت تم إعادة ھیكلتھا

داد ، وتنفی ات الس د ترتیب د سیاسات تتضمن أنشطة إعادة الھیكلة تمدی داد وتعتم ل الس دیل وتأجی ة ، وتع رامج اإلدارة الجبری ذ ب
م  ى الحك اء عل ك بن داد وذل تمرار الس ھ الس االت عالی اك احتم ى أن ھن یر ال اییر تش رات أو مع ى مؤش ة عل ادة الھیكل ق إع تطبی

على القروض طویلة األجل ، ومن المعتاد تطبیق إعادة الھیكلة  .وتخضع تلك السیاسات للمراجعة المستمرة .الشخصي لإلدارة
ل العمالء أنھا  .خاصة قروض تموی اوض بش ادة التف م إع ي ت روض الت د بلغت الق ف  ٤٠٦٬١٠٠  وق ل  ال ھ مصري مقاب جنی

  .٢٠١٦ دیسمبر ٣١جنیھ مصري في  الف  ١٩١٬٤٣٣
    

  ٣١/١٢/٢٠١٦  ٣٠/٦/٢٠١٧  
  الف جنیھ مصري  الف جنیھ مصري  

      قروض وتسھیالت للعمالء
      مؤسسات

  ١٩١٬٤٣٣  ٤٠٦٬١٠٠  قروض مباشرة  -
  ١٩١٬٤٣٣  ٤٠٦٬١٠٠  اإلجمالي
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  تابع -إدارة المخاطر المالیة   -٣
 

 دین وأذون الخزانة واألوراق الحكومیة األخرى ادوات ٧أ/ -  ٣
      

ً لوكاالت التقییم    الفترةفي أخر یمثل الجدول التالي تحلیل أدوات الدین وأذون الخزانة واألوراق الحكومیة األخرى وفقا
  .وما یعادلھ زورالمالیة ، بناء على تقییم ستاندرد أند ب

  
  اإلجمالي  استثمارات في أوراق مالیة  أذون خزانة وأوراق حكومیة أخرى  
  جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري  

AAA      
  ٨٢٧٬٥٠٣  ٨٢٧٬٥٠٣  --  +AAالى  - AAمن 
B  ١٠٬٠٢٨٬٣٨٧٬٩٣٤  ١٣٬٠٦٣٬٨٨٤ ١٠٬٠١٥٬٣٢٤٬٠٥٠  

-B  ٧٬٧٢٦٬٥٢٧٬٧٨٣ --  ٧٬٧٢٦٬٥٢٧٬٧٨٣ 

  ١٧٬٧٥٥٬٧٤٣٬٢٢٠  ١٣٬٨٩١٬٣٨٧  ١٧٬٧٤١٬٨٥١٬٨٣٣  اإلجمالي
  

  خطر السوق  ب -  ٣

لناتجة عن التغیر في أسعار یتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ا
وحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكیة ، حیث أن كل منھا معرض مفت . وینتج خطر السوق عن المراكز الالسوق

للتحركات العامة والخاصة في السوق والتغیرات في مستوى الحساسیة لمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد 
محافظ للمتاجرة أو ویفصل البنك مدى تعرضھ لخطر السوق الى  .ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكیة

  .لغیر غرض المتاجرة

وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغیر المتاجرة في إدارة المخاطر بالبنك ویتم متابعتھا عن طریق 
.ویتم رفع التقاریر الدوریة عن مخاطر السوق الى مجلس اإلدارة ورؤساء وحدات النشاط بصفة دوریة .فریقین منفصلین

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

ق الملكیة الناتجة عن االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق واالستثمارات مخاطر العمالت األجنبیة وأدوات حقو
  .المتاحة للبیع

  أسالیب قیاس خطر السوق   ١ب/ -  ٣

وكذلك الدخول في عقود مبادلة سعر العائد وذلك  .من إدارة خطر السوق ، یقوم البنك بالعدید من استراتیجیات التغطیة ءكجز
وفیما یلي  .حب ألدوات الدین والقروض طویلة األجل ذات العائد الثابت إذا تم تطبیق خیار القیمة العادلةلموازنة الخطر المصا

  أھم وسائل القیاس المستخدمة للسیطرة على خطر السوق :
  

    Stress Testingاختبارات الضغوط 

أ عن ظروف م د تنش ي ق ة الت ارة المتوقع م الخس راً عن حج ارات الضغوط مؤش ادتعطي اختب ة بشكل ح تم تصمیم  .عاكس وی
قوم بھا یوتتضمن اختبارات الضغوط التي  .اختبارات الضغوط بما یالءم النشاط باستخدام تحلیالت نمطیة لسیناریوھات محددة

ار ضغوط  ة خطر واختب ل فئ ى ك ادة عل ات الح ن التحرك ة م ق مجموع تم تطبی ث ی البنك ، اختبار ضغط عوامل الخطر ، حی
ى األسواق النامیة  ؤثرة عل ة م ، حیث تخضع األسواق النامیة لتحركات حادة واختبار ضغوط خاصة ، تتضمن أحداث محتمل

ى إحدى العمالت س  .مراكز أو مناطق معینة ، مثل ما قد ینتج في منطقة ما بسبب تحریر القیود عل ا ومجل وم اإلدارة العلی وتق
  .اإلدارة بمراجعة نتائج اختبارات الضغوط
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  تابع -المخاطر المالیة إدارة   -٣
  

 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبیة ٢/ب - ٣

الیوم وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبیة وذلك بالقیمة اإلجمالیة لكل من المراكز في نھایة  .یتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة على المركز المالي والتدفقات النقدیة
 ً   .المالیة الفترةویلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبیة في نھایة  .وكذلك خالل الیوم التي یتم مراقبتھا لحظیا

  ویتضمن الجدول التالي القیمة الدفتریة لألدوات المالیة موزعة بالعمالت المكونة لھا :
  

 ىالقیمة ألقرب معادل جنیھ مصر
 اإلجمالى  عمالت اخرىیورو جنیھ أسترلینىدوالر أمریكىجنیھ مصرى 

        ٣٠/٦/٢٠١٧ فى األصول المالیة
 ٢٬٧٦١٬١١٧٬٠٥١  ٤٤٬٠٠٢٬٤٤٢ ٢٤٬٣٧٦٬٩٨٢ ٤٬٨٢٢٬٩٩٧  ١٬٩٨٠٬٣٧٩٬٧٦٤ ٧٠٧٬٥٣٤٬٨٦٦  نقدیة و أرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 ٩٬٠٤٦٬٤٧٢٬١٥١  ١٣٬٤٤٤٬٧٥٨ ١٤٠٬٨١٣٬٢٦٤  ٨٩٬٤٢١٬٩٩٨  ٢٬٦٠٠٬٥٦٢٬٦٧٩ ٦٬٢٠٢٬٢٢٩٬٤٥٢  أرصدة لدى البنوك
 ١٠٬٠١٥٬٣٢٤٬٠٥٠  --  ٣٤٨٬٧٩٠٬٧٠٠  --  ٣٬٥٩١٬٠٨٣٬٣٥٠ ٦٬٠٧٥٬٤٥٠٬٠٠٠  أذون الخزانة

 ٢٥٬٤٥٦٬٣٤١٬٠٨٧  ٦٨٬٦٠٩ ١١٥٬٨٥٧٬٣٩٠  ٢٩٬٥٦٦  ٨٬٥١٥٬٥٧٨٬٧٢٤ ١٦٬٨٢٤٬٨٠٦٬٧٩٨  قروض و تسھیالت للعمالء
           ستثمارات مالیةا
 ٢٬٤٨٠٬٥٥٤٬١٥٨  --  --  --  ١٬٧٧١٬٨٢٤٬٠٠٠ ٧٠٨٬٧٣٠٬١٥٨  عمتاحة للبی -
  ٥٬٢٨٣٬٠٠٢٬٧١٣  --  --  -- ٤٧٬٧٣٩٬٤٢٨ ٥٬٢٣٥٬٢٦٣٬٢٨٥ محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق -

 ٥٥٬٠٤٢٬٨١١٬٢١٠ ٥٧٬٥١٥٬٨٠٩ ٦٢٩٬٨٣٨٬٣٣٦  ٩٤٬٢٧٤٬٥٦١  ١٨٬٥٠٧٬١٦٧٬٩٤٥ ٣٥٬٧٥٤٬٠١٤٬٥٥٩  إجمالى األصول المالیة
        ٣٠/٦/٢٠١٧ فىلتزامات المالیة اال

 ١٬٤٨٢٬٤٧١٬٤٧٩  ٣٬١٩٨٬١٧٩ --  -- ٥٤٬٢٧٣٬٣٠٠ ١٬٤٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  أرصدة مستحقة للبنوك
 ٥٠٬٤٦٤٬٣٦١٬٢٣٨  ٢٦٬٨٩٥٬٢٢٨ ١٬٠٧٥٬٦٥٣٬٠٥٣ ٩٣٬٩١١٬٠٥٢ ١٧٬٥٢٥٬٦٥٠٬٥١٤ ٣١٬٧٤٢٬٢٥١٬٣٩١  ودائع العمالء
 ٢٬٤٦٠٬٠٠٠  --  --  -- -- ٢٬٤٦٠٬٠٠٠  قروض أخرى

  ٥١٬٩٤٩٬٢٩٢٬٧١٧  ٣٠٬٠٩٣٬٤٠٧  ١٬٠٧٥٬٦٥٣٬٠٥٣  ٩٣٬٩١١٬٠٥٢  ١٧٬٥٧٩٬٩٢٣٬٨١٤  ٣٣٬١٦٩٬٧١١٬٣٩١  یةلتزامات المالجمالى االإ

  ٣٬٠٩٣٬٥١٨٬٤٩٣  ٢٧٬٤٢٢٬٤٠٢  (٤٤٥٬٨١٤٬٧١٧)  ٣٦٣٬٥٠٩  ٩٢٧٬٢٤٤٬١٣١  ٢٬٥٨٤٬٣٠٣٬١٦٨  ٣٠/٦/٢٠١٧ فى صافى المركز المالى
              

              ٣١/١٢/٢٠١٦المالیة فى لتزامات االواألصول 
 ٤٤٬٨٣٤٬٦٤٠٬٣٩٣ ٣١٬٣٦٤٬٣٤٩ ٦٤١٬١١٠٬٠٤٩  ٧٩٬٣٣٢٬٤٣٢  ١٧٬٤٦٩٬٩٠٨٬٩٦١ ٢٦٬٦١٢٬٩٢٤٬٦٠٢  صول المالیةجمالى األإ
  ٤١٬٦٥٢٬٧٩٧٬٦٨٩  ٣٣٬٦٩٧٬٦٢٤  ٦٧٤٬٦٣٤٬٠٤٥  ٧٩٬٣٢١٬١٩٤ ١٧٬٠٣٨٬٦٧٨٬٦٠٢ ٢٣٬٨٢٦٬٤٦٦٬٢٢٤  لتزامات المالیةجمالى االإ

  ٣٬١٨١٬٨٤٢٬٧٠٤  (٢٬٣٣٣٬٢٧٥)  (٣٣٬٥٢٣٬٩٩٦)  ١١,٢٣٨  ٤٣١٬٢٣٠٬٣٥٩  ٢٬٧٨٦٬٤٥٨٬٣٧٨  صافى المركز المالى للمیزانیة

 



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 

- ٢٧ - 
 

  
  تابع -إدارة المخاطر المالیة   -٣
 

  خطر سعر العائد ٣ب/ - ٣

اة مالیة بسبب التغیرات في سعر عائد األداة ، دفقات النقدیة المستقبلیة ألدیتعرض البنك آلثار التقلبات في مستویات أسعار العائد السائدة في السوق وھو خطر التدفقات النقدیة لسعر العائد المتمثل في تذبذب الت
ئد نتیجة لتلك التغیرات ولكن قد تنخفض األرباح في حالة حدوث تحركات غیر وخطر القیمة العادلة لسعر العائد وھو خطر تقلبات قیمة األداة المالیة نتیجة للتغیر في أسعار العائد في السوق ، وقد یزید ھامش العا

ً ویتم مراقبة ذلك یومی إدارة البنك بوضع حدود لمستوى االختالف في إعادة تسعیر العائد الذي یمكن أن یحتفظ بھ البنك ویقوم مجلس .متوقعة   .ا

  تواریخ االستحقاق أیھما أقرب : خ إعادة التسعیر أوویلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي یتضمن القیمة الدفتریة لألدوات المالیة موزعة على أساس سعر تواری
 

 
أكثر من شھر و حتىحتى شھر واحد

ثالث شھور
أكثر من ثالث شھور

 وحتى سنة
أكثر من سنة و حتى

خمس سنوات
  اإلجمالى بدون عائد أكثر من خمس سنوات

    ٣٠/٦/٢٠١٧فىاألصول المالیة
 ٢٬٧٦١٬١١٧٬٠٥١ ٣٥٢٬٢١٤٬٧٢٢ ----١٬٨١١٬٨٩٦٬٠٢٩٥٩٧٬٠٠٦٬٣٠٠-- نقدیة و أرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 ٩٬٠٤٦٬٤٧٢٬١٥١ ٨٢٤٬٦٧٨٬٣٤٥  -- -- ٣٬٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٥٤٣٬٧٤٩٬٧٧٩ ٢٬٣٢٨٬٠٤٤٬٠٢٧ أرصدة لدى البنوك
 ١٠٬٠١٥٬٣٢٤٬٠٥٠ -- ----٥٥٤٬٤٢٥٬٠٠٠١٬٤٥٠٬٣٤٧٬٣٠٠٨٬٠١٠٬٥٥١٬٧٥٠  أذون الخزانة

 ٢٥٬٤٥٦٬٣٤١٬٠٨٧  -- ٥٠٩٬٥٢٤٬٨٠١١٬٢١٠٬٤٧٢٬٧٨٨٧١٩٬٥٣٢٬٢٥٦ ٢٢٬٩٠٤٬٣١٥٬١٢٦١١٢٬٤٩٦٬١١٦ قروض و تسھیالت للعمالء
  ستثمارات مالیةا
 ٢٬٤٨٠٬٥٥٤٬١٥٨ --  ٣٬٠٧٦٬٣٨٨٩٢٧٬٧٧٩٬٧٩٢١٬٥٤٨٬٩٠٧٬٩٧٨ ٧٩٠٬٠٠٠-- متاحة للبیع -
  ٥٬٢٨٣٬٠٠٢٬٧١٣ -- ١٩٬٩٣١٬٧٩٨٣٤٩٬٧٧٩٬٩٨٤٨٣٨٬٣٥٧٬٨٨١٢٬٥١٥٬٤٩٤٬٨٦٣١٬٥٥٩٬٤٣٨٬١٨٧ محتفظ بھا حتى تاریح االستحقاق -
 ١٬٨٦٠٬١٨٠٬٧٥٦  ١٬٨٦٠٬١٨٠٬٧٥٦ ------ ---- صول مالیة اخرىأ
 ٥٦٬٩٠٢٬٩٩١٬٩٦٦  ٣٬٠٣٧٬٠٧٣٬٨٢٣ ٣٬٨٢٧٬٨٧٨٬٤٢١ ٤٬٦٥٣٬٧٤٧٬٤٤٣ ١٢٬٥٠٢٬٢٦٦٬٨٩٩  ٧٬٠٧٥٬٣٠٩٬٤٢٩ ٢٥٬٨٠٦٬٧١٥٬٩٥١ جمالى األصول المالیةإ

 ٣٠/٦/٢٠١٧فىلتزامات المالیةاال
 ١٬٤٨٢٬٤٧١٬٤٧٩ ٥٧٬٤٧١٬٤٧٩ ---- ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ --٤٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠حقة للبنوكأرصدة مست

 ٥٠٬٤٦٤٬٣٦١٬٢٣٨ ٨٦٬٦٩٣٬٠٠٩ ٢٠٬٨٣٠٬٦٣٨٬٢٧١٧٬٤٤٤٬١٧٥٬٥٤٥١٢٬٧٦١٬٠٢١٬٠٦٦٨٬٢٧٦٬٨٧٧٬٦٨٧١٬٠٦٤٬٩٥٥٬٦٦٠  ودائع العمالء
  ٢٬٤٦٠٬٠٠٠ -- --١٬٦١٤٬٢٨٦ ٦٦٠٬٠٠٠  ١٨٥٬٧١٤ --  خرى أقروض 

 ١٬١١٠٬٩٩٦٬٣٧٧ ١٬١١٠٬٩٩٦٬٣٧٧   أخرىالتزامات مالیة
 ٥٣٬٠٦٠٬٢٨٩٬٠٩٤ ١٬٢٥٥٬١٦٠٬٨٦٥ ١٬٠٦٤٬٩٥٥٬٦٦٠ ٨٬٢٧٨٬٤٩١٬٩٧٣ ١٣٬٧٦١٬٦٨١٬٠٦٦ ٧٬٤٤٤٬٣٦١٬٢٥٩ ٢١٬٢٥٥٬٦٣٨٬٢٧١ لتزامات المالیةجمالى االإ

 ٣٬٨٤٢٬٧٠٢٬٨٧٢ ١٬٧٨١٬٩١٢٬٩٥٨ ٢٬٧٦٢٬٩٢٢٬٧٦١ (٣٬٦٢٤,٧٤٤٬٥٣٠) (١٬٢٥٩٬٤١٤٬١٦٧) (٣٦٩٬٠٥١٬٨٣٠) ٤٬٥٥١٬٠٧٧٬٦٨٠ ٣٠/٦/٢٠١٧ فى عادة تسعیر العائدإفجوة 
           

           ٣١/١٢/٢٠١٦األصول وااللتزامات المالیة فى 
 ٤٤٬٩٩٣٬٥١٠٬٠٩٤  ١٬٥٥٧٬٩٤٥٬٤٣٦ ٣٬٨٣٩٬٢٤٩٬٦٩٤ ٤٬١٤١٬٨٠٢٬٦٩٠ ٥٬٤٠٠٬٤٢٤٬٤٧٤  ٧٬٥٣٧٬٠٧٢٬٦٧٢ ٢٢٬٥١٧٬٠١٥٬١٢٨ جمالى األصول المالیةإ

 ٤٢٬٦٧٣٬٨٠٥٬٨٦٤ ١٬٠٢١٬٠٠٨٬١٧٥ ١٬١٢١٬١٢٩٬٣٢٧ ٨٬٩٠٢٬٠٥٤٬٦٩٣ ٧٬٠٨٢٬٢٢٧٬٧٩٠ ٦٬٠٤١٬٠٨٠٬٩٧٣ ١٨٬٥٠٦٬٣٠٤٬٩٠٦ یةلتزامات المالجمالى االإ

 ٢٬٣١٩٬٧٠٤٬٢٣٠ ٥٣٦٬٩٣٧٬٢٦١ ٢٬٧١٨٬١٢٠٬٣٦٧ (٤٬٧٦٠٬٢٥٢٬٠٠٣) (١٬٦٨١٬٨٠٣٬٣١٦) ١٬٤٩٥٬٩٩١٬٦٩٩ ٤٬٠١٠٬٧١٠٬٢٢٢ عادة تسعیر العائدإفجوة 
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  تابع -إدارة المخاطر المالیة   -٣

 
    السیولة خطر   ج -  ٣

الغ  خطر السیولة ھو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعھداتھ المرتبطة بالتزاماتھ المالیة عند االستحقاق واستبدال المب
حبھا تم س ي ی و .الت داد للم ة بالس ات الخاص اء بااللتزام ي الوف اق ف ك اإلخف ن ذل تج ع ن أن ین ات ویمك اء بارتباط دعین والوف

  قراض اإل

  إدارة مخاطر السیولة

  فة إدارة المخاطر البنك ما یلي :تتضمن عملیات الرقابة لخطر السیولة المطبقة بمعر

ات  - ة المتطلب اء بكاف ة الوف ن إمكانی د م تقبلیة للتأك ة المس ویتضمن  .یتم إدارة التمویل الیومي عن طریق مراقبة التدفقات النقدی
تحقاقھا أ د اس وال عن ك إحالل األم الءذل د إقراضھا للعم ك  .و عن ق ذل د تحقی ة لتأكی ال العالمی ي أسواق الم ك ف د البن ویتواج

  .الھدف
ي   - ة ف ر متوقع ة اضطرابات غی ة أی ھولة لمقابل ییلھا بس ن تس ن الممك ي م ویق الت ة التس ن األصول عالی اظ بمحفظة م االحتف

  .التدفقات النقدیة
  .خلیة للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصريبالمقارنة بالمتطلبات الدا ةمراقبة نسب السیول  -
  .إدارة التركز وبیان استحقاقات القروض  -
  

یة  رات الرئیس ي الفت الي ، وھ بوع والشھر الت وم واألس ة للی دفقات النقدی ع الت وألغراض الرقابة وإعداد التقاریر یتم قیاس وتوق
ل .إلدارة السیولة ي تحلی ات ف ك التوقع واریخ التحصیالت  وتتمثل نقطة البدایة لتل ة وت ات المالی ة لاللتزام تحقاقات التعاقدی االس

  .المتوقعة لألصول المالیة
ن  تخدم م ر المس وع الجزء غی توى ون ین األصول متوسطة األجل ، ومس ابق ب دم التط ة ع وتقوم إدارة المخاطر أیضاً بمراقب

ة و ة المدین ابات الجاری دى استخدام تسھیالت الحس روض ، وم ات الضمان ارتباطات الق ل خطاب ات العرضیة مث ر االلتزام أث
  .واالعتمادات المستندیة
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  منھج التمویل

  .واآلجالمراجعة مصادر السیولة عن طریق فریق منفصل بالبنك بھدف توفیر تنوع واسع في العمالت ، والمناطق الجغرافیة ، والمصادر ، والمنتجات یتم  
  

  الجنیھ المصرى                                                                                                                      ٣٠/٦/٢٠١٧

  
    

  الجنیھ المصرى                                                                                                                      ٣١/١٢/٢٠١٦

  
  

أكثر من شھر و حتى  حتى شھر واحد البیــــــــــان
 ثالث شھور

 أكثر من ثالث شھور
  وحتى سنة

أكثر من سنة و حتى 
 خمس سنوات

  اإلجمالى أكثر من خمس سنوات

        لتزامات المالیةاال
 ١٬٤٨٢٬٤٧١٬٤٧٩ -- -- ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -- ٤٨٢٬٤٧١٬٤٧٩ أرصدة مستحقة للبنوك

 ٥٠٬٤٦٤٬٣٦١٬٢٣٨ ١٬٠٦٤٬٩٥٥٬٦٦٠ ٨٬٢٧٦٬٨٧٧٬٦٨٧ ١٢٬٧٦١٬٠٢١٬٠٦٦ ٧٬٤٤٤٬١٧٥٬٥٤٥ ٢٠٬٩١٧٬٣٣١٬٢٨٠  ودائع العمالء
 ٢٬٤٦٠٬٠٠٠  -- ١٬٦١٤٬٢٨٦ ٦٦٠٬٠٠٠  ١٨٥٬٧١٤  --  خرىأقروض 

 ٥١٬٩٤٩٬٢٩٢٬٧١٧ ١٬٠٦٤٬٩٥٥٬٦٦٠ ٨٬٢٧٨٬٤٩١٬٩٧٣ ١٣٬٧٦١٬٦٨١٬٠٦٦  ٧٬٤٤٤٬٣٦١٬٢٥٩ ٢١٬٣٩٩٬٨٠٢٬٧٥٩  جمالى اإللتزامات المالیةإ

 ١٤٬٣٣٤٬٥٧٩٬٣٣٠ ٨٬٢٩٤٬٨٢٨٬٥٥٠ ١١٬٧٩٢٬٠٧٩٬٧٨٩ جمالى األصول المالیةإ
١٠٬١٧٩٬٢٨٥٬٤٣

٥ 
٥٥٬٠٤٢٬٨١١٬٢١٠ ١٠٬٤٤٢٬٠٣٨٬١٠٦ 

أكثر من شھر و حتى  حتى شھر واحد البیــــــــــان
 ثالث شھور

 أكثر من ثالث شھور
  وحتى سنة

أكثر من سنة و حتى 
 خمس سنوات

  اإلجمالى أكثر من خمس سنوات

        لتزامات المالیةاال
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -- -- -- ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -- أرصدة مستحقة للبنوك

 ٤٠٬٦٥٠٬١٥٧٬٦٨٩ ١٬١٢١٬١٢٩٬٣٢٧ ٨٬٨٩٩٬٩٦٠٬٤٠٧ ٧٬٠٨١٬٦٨٢٬٠٧٦ ٥٬٠٤١٬٠٨٠٬٩٧٣ ١٨٬٥٠٦٬٣٠٤٬٩٠٦  ودائع العمالء
 ٢٬٦٤٠٬٠٠٠  -- ٢٬٠٩٤٬٢٨٦ ٥٤٥٬٧١٤  --  --  خرىأقروض 

 ٤١٬٦٥٢٬٧٩٧٬٦٨٩ ١٬١٢١٬١٢٩٬٣٢٧ ٨٬٩٠٢٬٠٥٤٬٦٩٣ ٧٬٠٨٢٬٢٢٧٬٧٩٠  ٦٬٠٤١٬٠٨٠٬٩٧٣ ١٨٬٥٠٦٬٣٠٤٬٩٠٦  جمالى اإللتزامات المالیةإ
 ٤٤٬٨٣٤٬٦٤٠٬٣٩٢ ٧٬٦٠١٬٦٢٥٬٤٠٣ ٨٬٠١٠٬٨٧٢٬١٧٩ ٦٬٩١٧٬١٧٠٬٦٢٦ ٩٬٠٦٥٬٨٧٦٬٨٨٩ ١٣٬٢٣٩٬٠٩٥٬٢٩٥ جمالى األصول المالیةإ
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ة ، واألرصدة ن النقدی ل م القروض ك ة ب ة االرتباطات المتعلق ات ولتغطی ع االلتزام ة جمی ة لمقابل ول المتاح دى  تتضمن األص ل
وك والعمالء روض والتسھیالت للبن ة أخرى ، والق  .البنوك المركزیة ، واألرصدة لدى البنوك ، وأذون الخزانة وأوراق حكومی

ك ادي للبن اط الع ك خالل النش نة وذل ك ،  .ویتم مد أجل نسبة من القروض للعمالء التي تستحق السداد خالل س ى ذل باإلضافة ال
دین وأ بعض أدوات ال ن ل اك رھ اتھن مان االلتزام رى لض ة األخ ة واألوراق الحكومی ة  .ذون الخزان ى مقابل درة عل ك الق وللبن

  .صافي التدفقات النقدیة غیر المتوقعة عن طریق بیع أوراق مالیة وإیجاد مصادر تمویل أخرى

  القیمة العادلة لألصول وااللتزامات المالیة  د -  ٣

  العادلةأدوات مالیة لم یتم قیاسھا بالقیمة   ١د/ - ٣

ة  ك بالقیم ة البن ي میزانی تم عرضھا ف م ی ي ل ة الت ات المالی یلخص الجدول التالي القیمة الحالیة والقیمة العادلة لألصول وااللتزام
  العادلة:

 مصري جنیھ                                                                           
  * القیمة العادلة  القیمة الدفتریة  

  ٣١/١٢/٢٠١٦  ٣٠/٦/٢٠١٧  ٣١/١٢/٢٠١٦  ٠٣/٦/٧٢٠١  
          صول مالیةاأل

  ٥٬١٧٠٬٣٤٢٬٥٣٤  ٩٬٠٤٦٬٤٧٢٬١٥١ ٥٬١٧٠٬٣٤٢٬٥٣٤ ١٥١٬٤٧٢٬٤٦٩٬٠  أرصدة لدى البنوك
      قروض وتسھیالت للعمالء

         فرادأ -

 * *  ٤٠٣٬٦٨٨٬٢٤٤  ٦٣٣٦٬٢٢٤٬٥٢  حسابات جاریة مدینة
 * *  ٢٢٬١٥٣٬٢١١  ٣١٬٨١٢٬١١٧  بطاقات ائتمان

 * *  ١٬٩٧٣٬٧٧٧٬١٣٠  ٢٬٧٣٤٬٦٩٠٬٤٣٥  قروض شخصیة
 * *  ٧٧٬٤٧٧٬١٤١  ٩٨٬٤٧٠٬١٦٩  قروض عقاریة

        

         مؤسسات -

 * * ٦٬١٤٦٬١٤٧٬٠٧١  ٥٬٥٠٨٬٠٨٤٬٠١٤  حسابات جاریة مدینة
 * * ٦٬٥٢٧٬٠٣٨٬٠٧٤  ٧٬٥٦٢٬٤٦٥٬٨٧٥  قروض مباشرة
 * * ٣٬٧٩٦٬٤٥٨٬٠٧٤  ٨٬٠٣٠٬٣٨٩٬٠٢٢  قروض مشتركة
      استثمارات مالیة

 ٣٬٤٤٣٬٢٣٥ -- ٣٬٤٤٣٬٢٣٥ --  بالقیمة العادلة -احة للبیعدوات ملكیة متأ
 * * ١٠٬٦٢٣٬٠٠٢ ١٠٬٦٢٣٬٠٠٢  بالتكلفة -دوات ملكیة متاحة للبیعأ

استثمارات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ 
  االستحقاق

٥٬٥٦٣٬١٢٩٬٦٤٦  ٥٬٠٩٦٬٠٩١٬٩٤٩  ٥٬٦٩٨٬٥٦٩٬٥٥٩  ٥٬٢٨٣٬٠٠٢٬٧١٣  

          لتزامات مالیةاال
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٤٤٤٬١٦٢٬١١٧ ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٤٨٢٬٤٧١٬٤٧٩  نوكأرصدة مستحقة للب

 * * ٤٠٬٦٥٠٬١٥٧٬٦٨٩ ٥٠٬٤٦٤٬٣٦١٬٢٣٨  لعمالء اودائع 

  
  .٢٠١٧یونیو  ٣٠في  صول وااللتزامات المالیةلبعض األالقیمة العادلة بقیاس لم یقم البنك  * 
  

  أرصدة لدى البنوك

ویتم تقدیر القیمة العادلة المتوقعة للودائع التي  .حدة ذات العائد المتغیر القیمة الحالیة لھاتمثل القیمة لإلیداعات والودائع للیلة وا
تحمل عائد متغیر بناء على التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام سعر العائد السائد في األسواق المالیة للدیون ذات خطر 

  .ائتماني وتاریخ استحقاق مشابھ

  قروض وتسھیالت للبنوك

وتمثل القیمة العادلة المتوقعة للقروض والتسھیالت  .مثل القروض والتسھیالت للبنوك في قروض غیر الودائع لدى البنوكتت
ویتم خصم التدفقات النقدیة باستخدام معدل العائد الحالي في  .القیمة المخصومة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع تحصیلھا

 .السوق لتحدید القیمة العادلة
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  قروض وتسھیالت للعمالء

وتمثل القیمة العادلة المتوقعة للقروض  .یتم إثبات القروض والتسھیالت بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االضمحالل
باستخدام معدل العائد  ویتم خصم التدفقات النقدیة .والتسھیالت القیمة المخصومة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع تحصیلھا

  .الحالي في السوق لتحدید القیمة العادلة

  استثمارات في أوراق مالیة

االستثمارات في أوراق مالیة في الجدول السابق تتضمن فقط األصول التي تحمل عائد المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق ، 
أدوات حقوق الملكیة التي لم یتمكن البنك من تقدیر قیمتھا العادلة حیث یتم تقییم األصول المتاحة للبیع بالقیمة العادلة فیما عدا 

ویتم تحدید القیمة العادلة لألصول المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق بناء على أسعار السوق أو  .بدرجة موثوق بھا
ر القیمة العادلة باستخدام أسعار األسواق وإذا لم تتوفر ھذه البیانات ، یتم تقدی .األسعار التي تم الحصول علیھا من السماسرة

    .المالیة لألوراق المالیة المتداولة ذات خصائص ائتمان وتاریخ استحقاق ومعدالت مشابھھ

  المستحق لبنوك أخرى وللعمالء

لذي سیتم دفعھ تمثل القیمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاریخ استحقاق غیر محدد ، التي تتضمن ودائع ال تحمل عائد ، المبلغ ا
  .عند الطلب

ویتم تحدید القیمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت والقروض األخرى غیر المتداولة في سوق نشطة بناء على التدفقات 
  .النقدیة المخصومة باستخدام سعر العائد على الدیون الجدیدة ذات تاریخ استحقاق مشابھ

  أدوات دین مصدرة

وبالنسبة لألوراق التي ال یوجد لھا أسواق نشطة ، یتم  .ة العادلة بناء على أسعار األسواق المالیة الساریةیتم حساب إجمالي القیم
  .أول مرة استخدام نموذج التدفقات النقدیة المخصومة بناء على المعدل الحالي الذي یناسب المدة المتبقیة حتى تاریخ االستحقاق

  
   س المالأإدارة ر

   :ند إدارة رأس المال ، الذي یشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكیة الظاھرة بالمیزانیة فیما یليتتمثل أھداف البنك ع

  .االلتزام بالمتطلبات القانونیة لرأس المال في جمھوریة مصر العربیة وفي البلدان التي تعمل بھا فروع البنك  -

تمرا  - ن االس ھ م تمراریة وتمكین ع حمایة قدرة البنك على االس ل م ي تتعام اھمین واألطراف األخرى الت د للمس د عائ ي تولی ر ف
  .البنك

  .الحفاظ على قاعدة رأسمالیة قویة تدعم النمو في النشاط  -

ة  ي جمھوری زي المصري ف ك المرك ة (البن ة الرقابی ات الجھ اً لمتطلب یتم مراجعة كفایة رأس المال واستخدامات رأس المال وفق
طة اً بواس ة) یومی ر العربی دیم  مص تم تق رفیة وی ة المص ازل للرقاب ة ب ادات لجن ى إرش د عل اذج تعتم الل نم ن خ ك ، م إدارة البن

   .البیانات المطلوبة وإیداعات لدى البنك المركزي المصري على أساس ربع سنوي

  ویطلب البنك المركزي المصري أن یقوم البنك بما یلي :
  .رأس المال المصدر والمدفوعملیون جنیھ مصري حداً أدنى ل ٥٠٠االحتفاظ بمبلغ   -
ادل أو   - أوزان المخاطر تع ات العرضیة المرجحة ب ین عناصر األصول وااللتزام ال وب االحتفاظ بنسبة بین عناصر رأس الم

  .%١٠تزید عن 
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  ٢٠١٢دیسمبر  ١٨طبقاً للضوابط الجدیدة الصادرة بتاریخ 

  رأس المال من الشریحتین التالیتین : یتكون بسط معیار كفایة

 الشریحة األولى: 

  . تتكون الشریحة األولي من جزئین وھما رأس المال المستمر ورأس المال األساسي اإلضافي

     الشریحة الثانیة: 
  -وھي رأس المال المساند ، ویتكون مما یلي:

    
 من قیمة احتیاطى فروق ترجمة العمالت االجنبیة الموجبة . % ٤٥ -
 من قیمة االحتیاطى الخاص . % ٤٥ -
 من الزیادة فى القیمة العادلة عن القیمة الدفتریة لالستثمارات المالیة ( اذا كان موجبا ) . % ٤٥ -
 من قیمة رصید احتیاطى القیمة العادلة لالستثمارات المالیة المتاحة للبیع. % ٤٥ -
 ستثمارات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق فتریة لالدالقیمھ العادلة عن القیمة ال من الزیادة فى % ٤٥ -
 فتریة لالستثمارات المالیة فى الشركات التابعة والشقیقة دالقیمھ العادلة عن القیمة ال من الزیادة فى % ٤٥ -
 االدوات المالیة المختلطة . -
  مسة االخیرة من اجلھا .من قیمتھا لكل سنة من السنوات الخ % ٢٠القروض ( الودائع ) المساندة مع استھالك  -
من إجمالي  %١٫٢٥مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسھیالت وااللتزامات العرضیة المنتظمة (یجب إال یزید عن   -

المخاطر االئتمانیة لألصول وااللتزامات العرضیة المنتظمة المرجحة بأوزان المخاطر، كما یتعین أن یكون مخصص خسائر 
ھیالت االئتمانیة وااللتزامات العرضیة غیر المنتظمة كاف لمواجھة االلتزامات المكون من أجلھا االضمحالل للقروض والتس

  المخصص).
  من الشریحة الثانیة %٥٠من الشریحة األولي و %٥٠استبعادات 

    
  ما یخص قیمة األصول التي آلت ملكیتھا للبنك وفاء لدیون باحتیاطي المخاطر البنكیة العام.  -
من الشریحة  %٥٠جمالي بسط معیار كفایة رأس المال، یراعي أال تزید القروض (الودائع) المساندة عن وعند حساب إ  -

  األولي بعد االستبعادات.
 ان، مخاطر السوق، مخاطر التشغیل.ویتم ترجیح األصول وااللتزامات العرضیة بأوزان مخاطر االئتم  -

  معیار كفایة رأس المال من اآلتي:ویتكون مقام 

  طر االئتمانمخا  -
  مخاطر السوق  -
 مخاطر التشغیل  -

 
مبوبة بحسب طبیعة الطرف المدین بكل أصل بما یعكس  %١٠٠ویتم ترجیح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر إلي 

  مخاطر االئتمان المرتبطة بھ، ومع أخذ الضمانات النقدیة في االعتبار.
یة بعد إجراء التعدیالت لتعكس الطبیعة العرضیة والخسائر المحتملة لتلك ویتم استخدام ذات المعالجة للمبالغ خارج المیزان

  المبالغ.
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 السابقة ةالسنالحالیة و فترةالفى نھایة  ٢س المال طبقا لمقررات بازل أویلخص الجدول التالى حساب معیار كفایة ر
  

    ٣١/١٢/٢٠١٦  ٣٠/٦/٢٠١٧ 

 جنیھ مصريباأللف جنیھ مصريلف باأل   

   ولىالشریحة األ

 ١٬٥٦٧٬١٣٢ ١٬٧٨٦٬٥٦٠ رأس المال المصدر والمدفوع

 ١٨٢٬١١٨ ١٨٢٬٢٦٩ حتیاطى قانونىإ

 ٢٥٬٣٨٤ ٢٥٬٦١٢ حتیاطیات أخرىإ

 ٥١٩٬٤٢٨ ٣٠٢٬٣٩٢ األرباح المحتجزة 

 -- ٢٠٠٬٠٠٠  ارباح الفترة

 )٢٢٧٬٧٥٢ (  )١٨١٬٧٦٧( جمالى االستبعادات من  الشریحة االولى إ

 ٢٬٠٦٦٬٣١٠ ٢٬٣١٥٬٠٦٦ )١ولى  بعد االستبعادات (الشریحة األ جمالىإ

   شریحة الثانیةال

 ١٬٢٠٨ ١٬٢٠٨ من قیمة إحتیاطى فروق ترجمة العمالت األجنبیة الموجبة %٤٥

 ٣٬٦٦٤ ٣٬٦٦٤ من قیمة اإلحتیاطى الخاص %٤٥
ذا كان إیمة الدفتریة لالستثمارات المالیة (من الزیادة فى القیمة العادلة عن الق %٤٥

 ً  ) موجبا
٣٬٦٦٩ ١٩٬٩٣٢ 

 ٢٤١٬١٣٩ ٢٦٧٬٤٥٣ مخصص خسائر االضمحالل للقروض و التسھیالت و األلتزامات العرضیة المنتظمة
 -- --  ستبعادات من الشریحة التانیةإجمالى اال

  ٢٤٩٬٦٨٠  ٢٩٢٬٢٥٧ )٢ستبعادات (بعد اال  الشریحة التانیةإجمالى 

 ٢٬٣١٥٬٩٩٠ ٢٬٦٠٧٬٣٢٣ )٢+١( إجمالى القاعدة الرأسمالیة بعد االستبعادات

     صول وااللتزامات العرضیة المرجحة بأوزان المخاطراأل
  ١٩٬٢٩١٬١١٨  ٢١٬٤٠٠٬٧٧٧  ئتمانمخاطر اال

  ٩٠٬٨٧١  ٩٨٬٨٠١  مخاطر السوق
 ١٬٤٨٥٬٦٤٣ ١٬٤٨٥٬٦٤٣  مخاطر التشغیل

  ٢٠٬٨٦٧٬٦٣٢  ١٢٢٬٩٨٥٬٢٢  مرجحة بأوزان المخاطر لتزمات العرضیةصول واالجمالى األإ

  %١١٫٠٩٨  %١١٫٣٤٣  معیار كفایة رأس المال (%)

  
 المالیة الرافعة نسبة  -ثالثا :
 الخاصة الرقابیة التعلیمات على بالموافقة قرار ٢٠١٥ یولیو ٧ بتاریخ جلستھ فى المصرى المركزى البنك إدارة مجلس أصدر

 :التالى النحو على ذلك و سنوى ربع أساس على )%٣( للنسبة المقرر األدنى بالحد البنوك امإلتز مع المالیة، بالرافعة

 .٢٠١٧  عام وحتى ٢٠١٥ سبتمبر نھایة منا إعتبار إسترشادیة كنسبھ  -

 . ٢٠١٨  عام من إعتبارا ملزمھ رقابیھ كنسبھ  -

 بھدف )المال رأس كفایة لمعیار األدنى الحد( زلبا مقررات من األولى الدعامة ضمن بھا اإلعتداد فى للنظر تمھیدا وذلك
 وتعكس الشأن ھذا فى الدولیة الرقابیة الممارسات ألفضل مواكبة و المصرى المصرفى الجھاز سالمة و قوة على الحفاظ
 وأصول ،)االستبعادات بعد( المال رأس كفایة معیار في المستخدمة المال لرأس األولى الشریحة بین العالقة المالیة الرافعة

 .مخاطر بأوزان مرجحة غیر )المیزانیة وخارج داخل (البنك
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  تابع –إدارة المخاطر المالیة   -٣
  النسبة مكونات

 البسط مكونات  -أ 

 حالیا المطبق المال رأس كفایة معیار بسط فى المستخدمة )ستبعاداتاال بعد( المال لرأس األولى الشریحة من النسبة بسط یتكون
 .المصرى المركزى البنك توفقا لتعلیما

  المقام مكونات  -ب 

 و "البنك تعرضات" علیھ یطلق ما ھو و المالیة للقوائم وفقا المیزانیة وخارج داخل البنك أصول كافة من النسبة مقام یتكون
 :یلى ما مجموع تشمل

 .سمالیةالرأ للقاعدة األولى الشریحة استبعادات بعض خصم بعد المیزانیة داخل البنود تعرضات -١
 .المالیة األوراق تمویل عملیات عن الناتجة التعرضات -٢
 .) التحویل بمعامالت المرجحة (المیزانیة خارج التعرضات -٣

 )٢٠١٧(كنسبة استرشادیة حتي عام  المالیة الرافعة نسبة التالي الجدول ویلخص
  ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣٠/٦/٢٠١٧ 
جنیھ مصريألف  جنیھ مصريألف  

  ٢٬٠٦٦٬٣١٠  ٢٬٣١٥٬٠٦٦  )١( مال االساسىإجمالى رأس ال
      

  ٤٥٬٥٥٧٬٩٢٣  ٥٦٬٣٦٩٬٩٢٠ إجمالى التعرضات داخل المیزانیة وعملیات المشتقات المالیة وتمویل االوراق المالیة
  ٢٬٣٩٠٬٨٢٥  ١٬٣٧٠٬٤٩٩ إجمالى التعرضات خارج المیزانیة

  ٤٧٬٩٤٨٬٧٤٨  ٥٧٬٧٤٠٬٤١٩ )٢أجمالى التعرضات داخل وخارج المیزانیة (
  %٤٫٣١  %٤٫٠١ )١/٢نسبة الرافعة المالیھ (

 
  التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  -٤
  

المالیة  فترةالیقوم البنك بإستخدام تقدیرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول واإللتزامات التى یتم اإلفصاح عنھا خالل 
أساس الخبرة التاریخیة وغیرھا من العوامل بما فى ذلك التوقعات  التالیة ، ویتم تقدیر التقدیرات واالفتراضات باستمرار على

  .لألحداث المستقبلیة التى یعتقد أنھا معقولة فى ظل الظروف والمعلومات المتاحة

  خسائر االضمحالل في القروض والتسھیالت  أ -  ٤

ویقوم باستخدام الحكم  .ألقلیراجع البنك محفظة القروض والتسھیالت لتقییم االضمحالل على أساس ربع سنوي على ا
الشخصي عند تحدید ما إذا كان ینبغي تسجیل عبء االضمحالل في قائمة الدخل ، وذلك لمعرفة ما إذا كان ھناك أیة بیانات 
موثوق بھا تشیر الى أنھ یوجد انخفاض یمكن قیاسة في التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل 

وقد تشمل ھذه األدلة وجود بیانات تشیر الى حدوث  .لى االنخفاض على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظةالتعرف ع
 .محلیة أو اقتصادیة ترتبط بالتعثر في أصول البنك تغییر سلبي في قدرة محفظة من المقترضین على السداد للبنك ، أو ظروف

دارة باستخدام تقدیرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص عند جدولة التدفقات النقدیة المستقبلیة ، تقوم اإل
   .مخاطر ائتمانیة في وجود أدلة موضوعیة تشیر الى االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة

ورة منتظمة للحد ویتم مراجعة الطریقة واالفتراضات المستخدمة في تقدیر كل من مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة بص
 .من أیة اختالفات بین الخسارة المقدرة والخسارة الفعلیة بناء على الخبرة
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  ى أدوات حقوق ملكیة متاحة للبیع ستثمارات فإضمحالل اال  ب - ٤

یمتھا یحدد البنك إضمحالل اإلستثمارات فى أدوات حقوق الملكیة المتاحة للبیع عندما یكون ھناك إنخفاض ھام أو ممتد فى ق
العادلة عن التكلفة ویحتاج تحدیداً ما إذا كان اإلنخفاض ھاماً أو ممتداً إلى حكم شخصى ، والتخاذ ھذا الحكم یقوم البنك بتقییم 

) المعتادة لسعر السھم باإلضافة إلى ذلك قد یكون ھناك إضمحالل عندما یكون Volatilityالتذبذبات ( –ضمن عوامل أخرى 
دھور فى الحالة المالیة للشركة المستثمر فیھا أو تدفقاتھا النقدیة التشغیلیة والتمویلیة أو أداء الصناعة أو ھناك دلیل على وجود ت

   .القطاع أو التغیرات فى التكنولوجیا

نتیجة فروق أعادة التقییم طبقا  جنیة مصرى ٣٤٬٠٠٥٬٩٩٩ غیر المحققة لألستثمارات المتاحة للبیع بمبلغ االرباح بلغت
  . ٢٠١٧ یونیو ٣٠لمعلنة فى أسواق رأس المال فى ألسعار ا

  محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق  ستثمارات مالیةا  ج - ٤

یتم تبویب األصول المالیة غیر المشتقة ذات دفعات وتواریخ إستحقاق ثابتة أو قابلة للتحدید على أنھا إستثمارات محتفظ بھا 
خدام الحكم الشخصى بدرجة عالیة والتخاذ ھذا القرار یقوم البنك بتقییم النیة حتى تاریخ االستحقاق ویتطلب ذلك التبویب است

والقدرة على اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاریخ االستحقاق ، وإذا أخفق البنك فى اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاریخ 
عاد االستحقاق عندھا یتم إعادة تبویب كل االستحقاق فیما عدا فى بعض الظروف الخاصة مثل بیع كمیة غیر ھامة قرب می

اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق إلى اإلستثمارات المتاحة للبیع ، وبالتالى سوف یتم قیاس تلك اإلستثمارات 
   .بالقیمة العادلة ولیس بالتكلفة المستھلكة إضافة إلى تعلیق تبویب أیة إستثمارات بذلك البند

   القیمة الدفتریة بمبلغ  تخفیضستخدام تبویب االستثمارات على أنھا محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق ، سوف یتم إذا تم تعلیق ا
  .جنیھ مصرى لتصل للقیمة العادلة وذلك بتسجیل قید مقابل فى احتیاطى القیمة العادلة ضمن حقوق الملكیة ١٨٦٬٩١٠٬٧٦٤

   ضرائب الدخل  د - ٤

مما یستدعي استخدام تقدیرات ھامة لتحدید المخصص اإلجمالي للضریبة على الدخل.  وھناك  یخضع البنك لضرائب الدخل
عدد من العملیات والحسابات التي یصعب تحدید الضریبة النھائیة عنھا بشكل مؤكد.  ویقوم البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج 

ً لتقدیرات مدي احتمال نشأة  ضرائب إضافیة.  وعندما یكون ھناك اختالف بین النتیجة المتوقعة عن الفحص الضریبي وفقا
النھائیة للضرائب والمبالغ السابق تسجیلھا، فإن ھذه االختالفات سوف تؤثر على ضریبة الدخل ومخصص الضریبة المؤجلة 

  التي یتم تحدید االختالف فیھا. الفترةفي 
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  التحلیل القطاعي لألنشطة  -٥

  
النشاط القطاعي العملیات التشغیلیة واألصول المستخدمة في تقدیم الخدمات المصرفیة وإدارة المخاطر المحیطة بھا یتضمن 

ً لألعمال  .والعائد المرتبط بھذا النشاط التي قد تختلف عن باقي األنشطة األخرى ویتضمن التحلیل القطاعي للعملیات وفقا
  المصرفیة الواردة فیما یلي :

  كبیرة ، والمتوسطة والصغیرةالمؤسسات ال

  .وتشمل أنشطة الحسابات الجاریة والودائع والحسابات جاریة مدینة والقروض والتسھیالت االئتمانیة والمشتقات المالیة

  االستثمار

  .ویشمل أنشطة اندماج الشركات وشراء االستثمارات وتمویل إعادة ھیكلة الشركات واألدوات المالیة

  األفراد

  .الحسابات الجاریة واالدخار والودائع وبطاقات االئتمان والقروض الشخصیة والقروض العقاریةوتشمل أنشطة 

  أنشطة أخرى

  .وتشمل األعمال المصرفیة األخرى ، كإدارة األموال
 

    صافى الدخل من العائد -٦
  عن الفترة 

  ١/١/٦٢٠١من 
  ٣٠/٦/٦٢٠١الى 

  عن الفترة 
  ١/٤/٦٢٠١من 
  ٣٠/٦/٦٢٠١الى 

  عن الفترة 
  ١/١/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

  عن الفترة 
  ١/٤/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

 

   جنیة مصرى   جنیة مصرى  جنیة مصرى  جنیة مصرى 
 من : عائد القروض واالیرادات المشابھة    

 قروض وتسھیالت للعمالء  ٧٥٩٬٨٢٠٬٦١٣ ١٬٣٦٤٬٩٥٨٬٤٩٦ ٢٩٠٬٧٧٥٬٩٩١  ٥١٣٬٢٧٦٬٤٩٦
 أذون وسندات خزانة ٥٣٢٬٤١٤٬٥٥٢  ٧٬٦١١١٬٠٢٨٬٤٢  ٣٣٠٬٤٤٧٬٣٦٢ ٥٥٨٬٥٥٨٬٧٤٥
  ودائع و حسابات جاریة ٣٠٦٬١٤١٬١٨٩  ٥٧٤٬٤٥٧٬٣٩١  ٢١٨٬٥٧٩٬٠٨٧ ٣٧٧٬٩١٦٬٠٣٠

  (متاحة للبیع) دوات دینأاستثمارات فى  ٣٢٠٬٠١٠  ٩١٥٬٨٤٩  ١٬١٣٨٬٩١٧ ٣٬٢٤٧٬٥٩٢
١٬٤٥٢٬٩٩٨٬٨٦٣ ١٬٥٩٨٬٦٩٦٬٣٦٤  ٢٬٩٦٨٬٧٥٩٬٣٤٧  ٨٤٠٬٩٤١٬٣٥٧   

 من : التكالیف المشابھةتكلفة الودائع و    

  : ودائع وحسابات جاریة    

 للبنوك (١٣٩٬٥٤٨٬٣٥٦)  (٢٢١٬١٠٥٬٦٨٠)  (٣٦٬٩٧٧٬٩٨٦) (٧٠٬٥٧٥٬٠١٠)
 للعمالء (١٬٠٣٧٬١٢٩٬١١١) (١٬٨٨٧٬٣٨٧٬٥٣٦)  (٥٠٧٬٣٢٣٬٨٣٦)  (٨٦١٬٨٤١٬٨٤٤)

شراءعادة الإدوات مالیة مع التزام بأعملیات بیع   (١٨٬٩١٣٬٦٤٥)  (٣٠٬٤٨١٬٢٨٣)  --  --
(٩٣٢٬٤١٦٬٨٥٤)  (٥٤٤٬٣٠١٬٨٢٢)  (٢٬١٣٨٬٩٧٤٬٤٩٩) (١٬١٩٥٬٥٩١٬١١٢)  

  الدخل من العائد صافى ٤٠٣٬١٠٥٬٢٥٢  ٨٢٩٬٧٨٤٬٨٤٨  ٢٩٦٬٦٣٩٬٥٣٥ ٥٢٠٬٥٨٢٬٠٠٩
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  صافى الدخل من األتعاب والعموالت   -٧

  عن الفترة 
  ١/١/٢٠١٦من 

  ٣٠/٦/٢٠١٦الى 

  عن الفترة 
  ١/٤/٢٠١٦من 
  ٣٠/٦/١٦٢٠الى 

  عن الفترة 
  ١/١/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

  عن الفترة 
  ١/٤/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

 

   جنیة مصرى   جنیة مصرى  جنیة مصرى  جنیة مصرى 
  :إیرادات األتعاب والعموالت    

٥٩٬٧٤٠٬٠٠٤  ١٥٦٬٩٦٣٬٣٨٩  ٦٤٬٢٧٦٬٢٧٠  ١٣٤٬٩٥٥٬٣٤١ 
والعملیات أتعاب وعموالت االئتمان 

 المصرفیة
 مانة والحفظأتعاب أعمال األ  ٤٠٦٬٠٩٧  ١٬٣٢٢٬٠٣٧  ٤١٦٬٧٩٩  ٧٩٨٬٧٦٣

 أتعاب أخرى  ٣٬١٤٥٬٣٣٧  ٨٬٢٦٩٬١٥٨  ١٬٠٣٨٬٤٧٣  ١٬٨٢٨٬٩٠٢
٦٣٬٢٩١٬٤٣٨  ١٦٦٬٥٥٤٬٥٨٤  ٦٥٬٧٣١٬٥٤٢  ١٣٧٬٥٨٣٬٠٠٦   

  : مصروفات األتعاب والعموالت    
 أتعاب سمسرة مدفوعة  )٣٨١٬٧٠٢(  )٨٦٩٬٨٩٠(  )١٬١٧٠٬٦٨٩(  )١٬٧٥٢٬٢١٤(
 أتعاب أخرى مدفوعة  )٧٬١٠٨٬٦٧١(  )١١٬٩٥٨٬٢٩٨(  )١٬٨٧٢٬٦٨١(  )٣٬١٣٦٬١٠٤(
)٧٬٤٩٠٬٣٧٣(  )١٢٬٨٢٨٬١٨٨(  )٣٬٠٤٣٬٣٧٠(  )٤٬٨٨٨٬٣١٨(   

 الدخل من األتعاب والعموالت صافى ٥٥٬٨٠١٬٠٦٥  ١٥٣٬٧٢٦٬٣٩٦  ٦٢٬٦٨٨٬١٧٢  ١٣٢٬٦٩٤٬٦٨٨
  

    
    توزیعات أرباح    -٨

  عن الفترة 
  ١/١/٢٠١٦من 

  ٣٠/٦/٢٠١٦الى 

  لفترة عن ا
  ١/٤/٢٠١٦من 
  ٣٠/٦/٢٠١٦الى 

  عن الفترة 
  ١/١/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

  عن الفترة 
  ١/٤/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

   

   جنیة مصرى   جنیة مصرى  جنیة مصرى  جنیة مصرى 
  اوراق مالیة متاحة للبیع  ٣٨٩٬٣٣٩  ٣٨٩٬٣٣٩  ٦٤٨٬٩٧٧ ٦٤٨٬٩٧٧
 تاریخ االستحقاقمحتفظ بھا حتى   ١٤٢٬٦٧١  ١٤٢٬٦٧١  ٧١٬٣٣٦ ١٤٢٬٦٧٢

  شركات تابعة و شقیقة  ٢٬٩٩٩٬٥٥٠  ٢٬٩٩٩٬٥٥٠  ٢٬٤٩٩٬٦٢٥ ٣٬٤٨٧٬٧٧٠
٣٬٥٣١٬٥٦٠  ٣٬٥٣١٬٥٦٠  ٣٬٢١٩٬٩٣٨ ٤٬٢٧٩٬٤١٩  

 
 

      صافى دخل المتاجرة    -٩
  عن الفترة 

  ١/١/٢٠١٦من 

  ٣٠/٦/٢٠١٦الى 

  عن الفترة 
  ١/٤/٢٠١٦من 
  ٣٠/٦/٢٠١٦الى 

  عن الفترة 
  ١/١/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٧٢٠١الى 

  عن الفترة 
  ١/٤/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

 

   جنیة مصرى   جنیة مصرى  جنیة مصرى  جنیة مصرى 
 أرباح التعامل فى العمالت األجنبیة  ١١٬٩٧٥٬٠٢٠  ٨٠٬٩٧٣٬٦٣٣  ٣٩٬٧٨٧٬٣٥٤  ٧٧٬٢١٠٬٨١١

 دوات حقوق ملكیة بغرض المتاجرةأرباح بیع أ  --  --  ١٢٠٬٢٧٧  ٣٥٨٬٣٣٧

١١٬٩٧٥٬٠٢٠  ٨٠٬٩٧٣٬٦٣٣  ٣٩٬٩٠٧٬٦٣١  ٧٧٬٥٦٩٬١٤٨  

  
  
  
  
 
 
  



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 

- ٣٨ - 
 

  إداریةعمومیة و مصروفات -١٠
  عن الفترة 

  ١/١/٢٠١٦من 

  ٣٠/٦/٢٠١٦الى 

  عن الفترة 
  ١/٤/٢٠١٦من 
  ٣٠/٦/٢٠١٦الى 

  عن الفترة 
  ١/١/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

  عن الفترة 
  ١/٤/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

 

   جنیة مصرى   جنیة مصرى  جنیة مصرى  جنیة مصرى 
 العاملینتكلفة      
 أجور ومرتبات )٦٩٬٤٣١٬٩٢٥(  )١٣٦٬٥٩٩٬٨٤٠(  )٤٦٬٥٤٩٬٠٨٦( )٩٣٬٤٠٧٬٠١١(
 مینات أجتماعیةأت )٣٬٩٣١٬٧٢٩(  )٧٬٧٦٧٬٤٢٣(  )٢٬٥٥٨٬٩٨٥(  )٤٬٤٦٣٬٧٧٣(
  آخرى  )٢٦٬٨٦٢٬٧٠٧(  )٥٣٬٧٩٢٬٧٤١(  )٢٨٬٣٣٦٬٣٥٣( )٦٢٬٨٢٥٬٤٤٤(
 تكلفة المعاشات    
 مزایا التقاعد  )٦٣٬٩٥٨(  )١٥٦٬٢٧٣(  )٢١٬٥٣٠( )٧٨٬١٤٢(
)١٠٠٬٢٩٠٬٣١٩(  )١٩٨٬٣١٦٬٢٧٧(  )٧٧٬٤٦٥٬٩٥٤( )١٦٠٬٧٧٤٬٣٧٠(   
 داریة أخرىإمصروفات  )٨٥٬٦٩١٬٠٥١(  )١٦٨٬٥٢٦٬٠٣٩(  )١٤٠٬٦٥٦٬٥٣٩( )٢٠٥٬٢٦٠٬٧٧٤(
)١٨٥٬٩٨١٬٣٧٠(  )٣٦٦٬٨٤٢٬٣١٦(  )٢١٨٬١٢٢٬٤٩٣( )٣٦٦٬٠٣٥٬١٤٤(  

  
  

  تشغیل أخرىإیرادات (مصروفات)  -١١
  عن الفترة 

  ١/١/٢٠١٦ من

  ٣٠/٦/٢٠١٦الى 

  عن الفترة 
  ١/٤/٢٠١٦من 
  ٣٠/٦/٢٠١٦الى 

  عن الفترة 
  ١/١/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

  عن الفترة 
  ١/٤/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

 

   جنیة مصرى   جنیة مصرى  جنیة مصرى  جنیة مصرى 
  ارباح بیع ممتلكات ومعدات ٥٦٨٬٢٦٧  ١٬٣٥١٬٠٦٧  --   -- 

 مخصصات أخرى (عبء) (٢٥,٧٩١,٣٧٨)  (٣٢٬٠٤٤٬٩٢٥)  )٥٬٧٤١٬٥٦٠( )١٠٬٦٧٥٬٩٦٠(
   أخرى  (٧٣١,٨٨٩)  (١٤٬٧٤٦٬٣٤٥)  ٨٬٢٠٠  )٦٥٬١٥٢(
)(٢٥٬٩٥٥٬٠٠٠)   )٤٥٬٤٤٠٬٢٠٣(  )٥٬٧٣٣٬٣٦٠( )١٠٬٧٤١٬١١٢   

  
  

  ئتمانضمحالل عن خسائر االالا) (عبء -١٢
  عن الفترة 

  ١/١/٢٠١٦من 

  ٣٠/٦/٢٠١٦الى 

  عن الفترة 
  ١/٤/٢٠١٦من 
  ٣٠/٦/٦٢٠١الى 

  عن الفترة 
  ١/١/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

  عن الفترة 
  ١/٤/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

 

  جنیھ مصري جنیة مصرى جنیة مصرى جنیھ مصري
 )١٧(إیضاح  قروض وتسھیالت للعمالء  )٢٨٬٤٨٥٬٥٤٠(  )٢١٩٬٧٨١٬٠٤٨(  )٢٦٬٢٥٨٬٤٤٠(  )٥١٬٦١٥٬٥٧٤(
)٢٨٬٤٨٥٬٥٤٠(  )٢١٩٬٧٨١٬٠٤٨(  )٢٦٬٢٥٨٬٤٤٠(  )٥١٬٦١٥٬٥٧٤(  

  



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 

- ٣٩ - 
 

  
  مصروفات ضرائب الدخل   -١٣

  عن الفترة 
  ١/١/٢٠١٦من 

  ٣٠/٦/٢٠١٦الى 

  عن الفترة 
  ١/٤/٢٠١٦من 
  ٣٠/٦/٢٠١٦الى 

  عن الفترة 
  ١/١/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

  عن الفترة 
  ١/٤/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

 

   جنیة مصرى   جنیة مصرى  جنیة مصرى  جنیة مصرى 
  الضرائب الحالیة )٩٥٬١٥٨٬٢٩٢(  )١٨٣٬٨٢٣٬٦٤٤(  )٦٢٬٣٧١٬٣٨٥( )١٠٦٬٣٤٢٬٧٩٦(

  الضرائب المؤجلة  --   --   --   -- 
)٩٥٬١٥٨٬٢٩٢(  )١٨٣٬٨٢٣٬٦٤٤(  )٦٢٬٣٧١٬٣٨٥( )١٠٦٬٣٤٢٬٧٩٦(   

    

  
  

 نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزى -١٤

  
  أرصدة لدى البنوك -١٥

  

٠٣/٦/٧٢٠١  ٣١/١٢/٦٢٠١   
  جنیھ مصري جنیھ مصري

 نقدیة   ٦٣٣٬٨٥٨٬٤٣٦  ٣٩٤٬٩٩٥٬٦١٠
 أرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة االحتیاطى األلزامى ٢٬١٢٧٬٢٥٨٬٦١٥ ٢٬٦٣٨٬٦٥٠٬٧١٥
٢٬٧٦١٬١١٧٬٠٥١ ٣٬٠٣٣٬٦٤٦٬٣٢٥    

 أرصدة بدون عائد  ٩٤٩٬٢٢١٬٠٢٢ ١٬١٦١٬٣٨٤٬٨٧٤

 أرصدة ذات عائد متغیر  ١٬٨١١٬٨٩٦٬٠٢٩ ١٬٨٧٢٬٢٦١٬٤٥١
٢٬٧٦١٬١١٧٬٠٥١ ٣٬٠٣٣٬٦٤٦٬٣٢٥  

٠٣/٦/٧٢٠١ ٣١/١٢/٦٢٠١  
  جنیھ مصري جنیھ مصري

  حسابات جاریة ٢١١٬١٢٤٬١٥١ ٢١١٬١٠٩٬٩٢٤
 ودائع ٨٬٨٣٥٬٣٤٨٬٠٠٠ ٤٬٩٥٩٬٢٣٢٬٦١٠
٩٬٠٤٦٬٤٧٢٬١٥١ ٥٬١٧٠٬٣٤٢٬٥٣٤  

    

  االلزامىبنوك مركزیة بخالف نسبة االحتیاطى   ٦٬٨٤٠٬٧٥٦٬١٥١  ٣٬٩٤٤٬١٧٣٬٥٣٤
 بنوك محلیة  ١٬٩٨٣٬٢٧٧٬٠٠٠  ١٬٠٢٣٬٢٦٢٬٠٠٠

 بنوك خارجیة ٢٢٢٬٤٣٩٬٠٠٠ ٢٠٢٬٩٠٧٬٠٠٠
٩٬٠٤٦٬٤٧٢٬١٥١ ٥٬١٧٠٬٣٤٢٬٥٣٤ 

 

      
  رصدة بدون عائدأ ٨٢٤٬٦٧٨٬٣٤٥ ٢١١٬١٠٩٬٩٢٤

  رصدة ذات عائد متغیرأ ٨٬٢٢١٬٧٩٣٬٨٠٦ ٤٬٩٥٩٬٢٣٢٬٦١٠
٩٬٠٤٦٬٤٧٢٬١٥١ ٥٬١٧٠٬٣٤٢٬٥٣٤   

      
  أرصدة متداولة ٩٬٠٤٦٬٤٧٢٬١٥١ ٥٬١٧٠٬٣٤٢٬٥٣٤
٬١٥١٬٤٧٢٬٠٤٦٩ ٥٬١٧٠٬٣٤٢٬٥٣٤   



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 
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   * خرىأوراق حكومیة أو  أذون خزانة -١٦

  
غ   *  رى مبل ة أخ ة وأوراق حكومی من أذون خزان غ  ٣٬٥٩١٬٠٨٣٬٣٥٠ تتض ادل لمبل رى (المع ة مص ون دوالر  ١٩٨٫٥جنی ملی

غ أمریكى) عبارة  ة ، ومبل ة دوالری غ  ٣٤٨٬٧٩٠٬٧٠٠عن أذون خزان ادل لمبل ة مصرى (المع ارة عن  ١٧جنی ورو) عب ون ی ملی
  أذون خزانة بالیورو .

 

  
 
  
  
  
 
  
  
  

٠٣/٦/٧٢٠١ ٣١/١٢/٦٢٠١   
   جنیھ مصري جنیھ مصري

١٠٬٠١٥٬٣٢٤٬٠٥٠ ٩٬٠٨٢٬٢٠٩٬٤٥٠   أذون الخزانة واوراق حكومیة اخرى
  یخصم:    

  عملیات بیع أذون الخزانة مع التزام بأعادة الشراء )٨٢٬٠٥٠٬٠٠٠( (٦٦٬١٧٥٬٠٠٠)
  صافى أذون الخزانة واوراق حكومیة اخرى ٩٬٩٣٣٬٢٧٤٬٠٥٠ ٩٬٠١٦٬٠٣٤,٤٥٠

      
      
   :وتتمثل أذون الخزانة فى    

 یوم ٩١أذون خزانة   ١٬٢٥٠٬٠٠٠  ١٦٬٦٧٥٬٠٠٠
 یوم ١٨٢أذون خزانة  ١٥٥٬١٢٥٬٠٠٠ ٥٦٬٧٥٠٬٠٠٠

  یوم ٢٦٦أذون خزانة   ١٬٩٨٢٬٥٥٠٬٠٠٠  ٤٨٨٬٠٧٥٬٠٠٠
 یوم ٢٧٣زانة أذون خ  ١٬٨٠٢٬٦٢٥٬٠٠٠  ٣٬٣٤٤٬٣٥٨٬٠٠٠

  یوم ٣١٥اذون خزانة   --  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠
  یوم ٣١٦أذون خزانة   ١٠٩٬٤٥٠٬٠٠٠  ٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠
  یوم ٣٢٩اذون خزانة   ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠

  یوم ٣٤٣اذون خزانة     ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
  یوم ٣٥١أذون خزانة   ١٤٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠
  یوم ٣٥٥اذون خزانة   ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠
  یوم ٣٥٦أذون خزانة   --  ٧٥٬٠٠٠,٠٠٠

  یوم ٣٥٧أذون خزانة   ٧٥٩٬٣٧٥٬٠٠٠  ١٬٨٧٥٬٣٠٠٬٠٠٠
 یوم ٣٦٤أذون خزانة   ٤٬٩٣٢٬٩٤٩٬٠٥٠  ٣٬٠٢٩٬٠٥١٬٤٥٠
  االجمالى  ١٠٬٠١٥٬٣٢٤٬٠٥٠  ٩٬٠٨٢٬٢٠٩٬٤٥٠
 عوائد لم تستحقیخصم : )٤٥٢٬٥٢٧٬٤٣١( (٢٦٤٬٢٢٣٬٤٥٦)
   )١اجمالى ( ٩٬٥٦٢٬٧٩٦٬٦١٩ ٨٬٨١٧٬٩٨٥٬٩٩٤

(٦٦,١٧٥٬٠٠٠) )٨٢٬٠٥٠٬٠٠٠( 
مبادرة البنك (عملیات بیع أذون الخزانة مع التزام بأعادة الشراءیخصم :

  المركزى للتمویل العقارى)
  )٢اجمالى ( )٨٢٬٠٥٠٬٠٠٠( (٦٦٬١٧٥٬٠٠٠)

  )٢-١اجمالى ( ٩٬٤٨٠٬٧٤٦٬٦١٩ ٨٬٧٥١٬٨١٠٬٩٩٤



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 
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  بالصافى مرابحات للعمالءتسھیالت وقروض و -١٧
  
  ٣١/١٢/٢٠١٦  ٠٣/٦/٢٠١٧  
 جنیھ مصري يجنیھ مصر  

     أفراد
  ٤٠٣٬٩٧٦٬٧٩١  ٣٣٧٬٠٧٢٬١٥٧  حسابات جاریة مدینة

  ٢٢٬٩٠٨٬٧٤٩  ٣٣٬٠٣١٬٥٤٤  بطاقات ائتمان
 ٢٬٠٢٧٬٣٦٦٬٣٧٣ ٢٬٨٠٣٬٢٥٢٬٧٦٠  قروض شخصیة

  ٧٩٬٩٢٧٬٤٥٠  ٩٩٬٦١٦٬٤٣٨  قروض عقاریة   
  ٢٬٥٣٤٬١٧٩٬٣٦٣  ٣٬٢٧٢٬٩٧٢٬٨٩٩  )١إجمالي (

     مؤسسات 
    

  ٦٬٦٨٠٬٠٩٤٬٦١٣  ٦٬٠٨٧٬٧٦٦٬٧٦٨  حسابات جاریة  مدینة
  ٦٬٧٥٣٬٥٧٣٬٢١٤  ٨٬٤٥٩٬١١٠٬٥٤٨  قروض مباشرة
  ٣٬٩٢٥٬٦٥٠٬٤٦٩  ٧٬٦٣٦٬٤٩٠٬٨٧٢  قروض مشتركة

    
  ١٧٬٣٥٩٬٣١٨٬٢٩٦  ٢٢٬١٨٣٬٣٦٨٬١٨٨  )٢إجمالي (

  ١٩٬٨٩٣٬٤٩٧٬٦٥٩  ٢٥٬٤٥٦٬٣٤١٬٠٨٧ )٢+١إجمالي القروض والتسھیالت للعمالء (
    یخصم

  )١١٬٣٣٦٬٠٢٨(  )٣٬٦١٩٬٦١٥(  عائد مقدم
  )٩٢٥٬٢٨١٬٦٦٨(  )١٬١٤٣٬٤٣٣٬٥٤٥( مخصص خسائر االضمحالل

  )١٠٬١٤١٬٠١٨(  )٧٬١٥١٬٧٦٩(  العوائد المجنبة
  ١٨٬٩٤٦٬٧٣٨٬٩٤٥  ٢٤٬٣٠٢٬١٣٦٬١٥٨ مرابحات للعمالءالتسھیالت ووالقروض ى الصاف

  

  مخصص خسائر اإلضمحالل

 جنیھ مصرى مالءتحلیل حركة مخصص خسائر إضمحالل القروض والتسھیالت للع
   

 أفراد  ٢٠١٧ یونیو٣٠

حسابات جاریة  
 اإلجمالى قروض عقاریة قروض شخصیة بطاقات مدینة

 ٥٦٬٨٩٨٬٥٨٤ ٢٬٤٤٩٬٦٧٤ ٧٥٤٬٧٥١٥٣٬٥٨٩٬١٥٩ ١٠٥٬٠٠٠ اإلفتتاحىالرصید
  ١٤٬٦٥٣٬٤٨١  )١٬٣٠٣٬٤٠٥(  ٤٣٠٬٠٧١١٤٬٩٧٣٬١٦٦ ٥٥٣٬٦٤٩  االضمحاللعبء

مبالغ مستردة خالل 
  ٣٤٬٦٠٥ --  --   ٣٤٬٦٠٥  --  رةفتال

  ١١٬٨٨١  --   --  -- ١١٬٨٨١  فروق تقییم
  ٧١٬٥٩٨٬٥٥١  ١٬١٤٦٬٢٦٩  ٦٨٬٥٦٢٬٣٢٥  ١٬٢١٩٬٤٢٧  ٦٧٠٬٥٣٠ الختامىالرصید 

  

 
   

  
  مؤسسات

 اإلجمالى قروض مشتركةقروض مباشرةحسابات جاریة مدینة
 ٨٦٨٬٣٨٣٬٠٨٤ ١٢٩٬١٩٢٬٦٢٢ ٥٣٢٬٨٢٢٬٥٢٧٢٠٦٬٣٦٧٬٩٣٥ اإلفتتاحىالرصید

  ٢٠٥٬١٢٧٬٥٦٦  )٣٨٬٤٨١٬١٤٩( ١٩٧٬٠٢٦٬٨٦٥ ٤٦٬٥٨١٬٨٥٠ عبء اإلضمحالل
  )١٬٢٤٩٬٢٣١(  --  )١٬٠٣٥٬٤٠٧( )٢١٣٬٨٢٤(  مبالغ تم اعدامھا 

عمالت فروق تقییم 
  )٤٢٦٬٤٢٥(  ١٦١٬٩٤٩  ٧٬٠٤٧  )٥٩٥٬٤٢١(اجنبیة

١٬٠٧١٬٨٣٤٬٩٩٤ ٩٠٬٨٧٣٬٤٢٢ ٤٠٢٬٣٦٦٬٤٤٠  ٥٧٨٬٥٩٥٬١٣٢ الختامىالرصید 

  
  
  



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 

- ٤٢ - 
 

  
  تابع -بالصافى قروض وتسھیالت ومرابحات للعمالء -١٧

  
 جنیھ مصرى تحلیل حركة مخصص خسائر إضمحالل القروض والتسھیالت للعمالء  
   

 أفراد  ٢٠١٦دیسمبر ٣١

حسابات جاریة  
 اإلجمالى قروض عقاریة قروض شخصیة بطاقات مدینة

 ٣٨٬٠٤٨٬٦٥٤ ١٬٢٩٠٬٥٥١ ١٬٧٤١٬٩٢٦٣٥٬٠١٦٬١٧٧ -- اإلفتتاحىالرصید
  ١٨٬٧٦١٬٩٥٥  ١٬١٥٩٬١٢٣  ١٨٬٥٧٢٬٩٨٢)١٬٠٧٥٬١٥٠( ١٠٥٬٠٠٠  عْب االضمحالل

  ٤٩٠٬٨٨٩ --  --  ٤٩٠٬٨٨٩ --  مبالغ مستردة 
 )٤٠٢٬٩١٤( --  -- )٤٠٢٬٩١٤( --  مبالغ تم اعدامھا 

  ٥٦٬٨٩٨٬٥٨٤  ٢٬٤٤٩٬٦٧٤  ٥٣٬٥٨٩٬١٥٩  ٧٥٤٬٧٥١  ١٠٥٬٠٠٠ الختامىالرصید 
  

 
   

  
 مؤسسات

 اإلجمالى قروض مشتركةقروض مباشرةاریة مدینةحسابات ج
 ٣٨٢٬٦٨٣٬٥٨٧ ١٦٩٬٢٤٦٬٩٠٠١٨٦٬٤٧٥٬٤٣٧٢٦٬٩٦١٬٢٥٠ اإلفتتاحىالرصید

  ٣٦٤٬٦٣٨٬٦٢٦  ٣٤٬١٨٧٬٥٧٢٨٨٬٧٠٩٬٣٢٢ ٢٤١٬٧٤١٬٧٣٢ عبء اإلضمحالل
  )٣٠٬٠٣١٬٨٣٧(  --  )٢٥٬٧٢٢٬١١٩( )٤٬٣٠٩٬٧١٨(  مبالغ تم اعدامھا 

  ٥٠٤٬٨٤٦ ---- ٥٠٤٬٨٤٦   مبالغ مستردة
  ١٥٠٬٥٨٧٬٨٦٢  ١٣٬٥٢٢٬٠٥٠ ١١٬٤٢٧٬٠٤٥ ١٢٥٬٦٣٨٬٧٦٧عمالت اجنبیةفروق تقییم 

 ٨٦٨٬٣٨٣٬٠٨٤ ١٢٩٬١٩٢٬٦٢٢ ٢٠٦٬٣٦٧٬٩٣٥  ٥٣٢٬٨٢٢٬٥٢٧ الختامىالرصید 

  
  استثمارات مالیة  -١٨

  
٠٣/٦/٧٢٠١ ٣١/١٢/٦٢٠١    

   جنیھ مصري جنیھ مصري
  استثمارات مالیة متاحة للبیع  

  مدرجة فى السوقبالقیمة العادلة  دینأدوات  ٢٬٤٦٩٬٩٣١٬١٥٥ ١٬٩٤٢٬٣٠٨٬٦٢٨
  حقوق ملكیة بالقیمة العادلة مدرجة فى السوق -أدوات -- ٣٬٤٤٣٬٢٣٥

 مدرجھ في السوق بالتكلفة غیر  أدوات حقوق ملكیة ١٠٬٦٢٣٬٠٠٢ ١٠٬٦٢٣٬٠٠٢
      استثمارات تدار بمعرفة الغیر  ١  ١

  )١متاحة للبیع (المالیة الستثمارات االإجمالى  ٢٬٤٨٠٬٥٥٤٬١٥٨ ١٬٩٥٦٬٣٧٤٬٨٦٦
 ستحقاقاستثمارات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ اإل  

 أدوات دین مدرجھ في السوق   ٥٬٢٧٠٬٥٠٢٬٧١٣  ٥٬٦٨٦٬٠٦٩٬٥٥٩
  ستثمار صندوق البنك المصري الخلیجياوثائق   ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠
 نقدى البنك المصري الخلیجي (ثراء)ستثمار السیولة الاصندوق  ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ ٧٬٥٠٠٬٠٠٠

 )٢الستحقاق (امحتفظ بھا حتى تاریخ  ستثمارات مالیةاإجمالى  ٥٬٢٨٣٬٠٠٢٬٧١٣ ٥٬٦٩٨٬٥٦٩٬٥٥٩
 )٢+١ستثمارات مالیة (اإجمالى  ٧٬٧٦٣٬٥٥٦٬٨٧١ ٧٬٦٥٤٬٩٤٤٬٤٢٥

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 

- ٤٣ - 
 

   

٣٠/٦/٢٠١٧  

  محتفظ بھا حتى اإلجمالى
  تاریخ أستحقاق

 متاحة للبیع
 

  جنیھ مصرى جنیھ مصرى جنیھ مصرى
٥٬٦٩٨٬٥٦٩٬٥٥٩ ٧٬٦٥٤٬٩٤٤٬٤٢٥  اإلفتتاحىالرصید  ١٬٩٥٦٬٣٧٤٬٨٦٦

 إضافات ٨٨٨٬٧١٧٬٥٢٩  ٤١٬٢٥٤٬٧٤٥ ٩٢٩٬٩٧٢٬٢٧٤
 سترداد)إإستبعادات (بیع/ )٣٩١٬٥٣٩٬٣٤٠(  )٤٩٥٬٠٢٠٬٧٦٥( )٨٨٦٬٥٦٠٬١٠٥(
  جنبیةذات طبیعة نقدیة بالعمالت األفروق تقییم أصول   )٦١٬٣٦٨٬١٩٥(  ٥٬٩١٨٬٠٦٨  )٥٥٬٤٥٠٬١٢٧(

 )٣٠ ایضاح( التغیر فى القیمة العادلة باحرأ ٨٤٬١٦٨٬٠١٩ -- ٨٤٬١٦٨٬٠١٩
٤٬٢٠١٬٢٧٩  ٣٢٬٢٨١٬١٠٦ ٣٦٬٤٨٢٬٣٨٥   التكلفة المستھلكة

٥٬٢٨٣٬٠٠٢٬٧١٣ ٧٬٧٦٣٬٥٥٦٬٨٧١ ٢٬٤٨٠٬٥٥٤٬١٥٨  الختاميالرصید 

  

٣١/١٢/٢٠١٦  

  محتفظ بھا حتى اإلجمالى
  حقاقتاریخ أست

 متاحة للبیع
 

  جنیھ مصرى جنیھ مصرى جنیھ مصرى
 اإلفتتاحىالرصید   ٤٬٨٧٨٬٨٨٦٬٨٢٢ ١٢٬٥١٤٬٧٠٠ ٤٬٨٩١٬٤٠١٬٥٢٢
 إضافات ٣٬٢٨٣٬٨١٤٬٤٥٢  -- ٣٬٢٨٣٬٨١٤٬٤٥٢

المحول الى االستثمارات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ  (٥٬٧٠٧٬٨١٤٬٤٥٩) ٥٬٧٠٧٬٨١٤٬٤٥٩ --
 االستحقاق

 سترداد)إإستبعادات (بیع/ )١٬٢٨٦٬٧٨٨٬٠٥٤(  )٦٧٬٩٨٨٬١٦٢( )١٬٣٥٤٬٧٧٦٬٢١٦(
  جنبیةفروق تقییم أصول ذات طبیعة نقدیة بالعمالت األ  ٨٤٦٬٠٤٦٬٠٢٤  --  ٨٤٦٬٠٤٦٬٠٢٤

 )٣٠(ایضاح  خسائر التغیر فى القیمة العادلة )٩٢٬٧٤٥٬٠٦٤( -- )٩٢٬٧٤٥٬٠٦٤(
  مستھلكةالتكلفة ال ٥٠٬٩٣٥٬٠١٣  ١١٬٢٥٨٬٦٧٠ ٦٢٬١٩٣٬٦٨٣
  خسائر االضمحالل  )١٥٬٩٥٩٬٨٦٨(  ٣٤٬٩٦٩٬٨٩٢ ١٩٬٠١٠٬٠٢٤

 الختاميالرصید  ١٬٩٥٦٬٣٧٤٬٨٦٦ ٥٬٦٩٨٬٥٦٩٬٥٥٩ ٧٬٦٥٤٬٩٤٤٬٤٢٥

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  أرباح االستثمارات المالیة 
  عن  الفترة

  ١/٤/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

  عن الفترة
  ١/١/٢٠١٧من 
  ٣٠/٦/٢٠١٧الى 

  عن الفترة
  ١/٤/٢٠١٦من 
  ٣٠/٦/٢٠١٦الى 

  عن الفترة
  ١/١/٢٠١٦من 
  ٣٠/٦/٢٠١٦الى 

  جنیھ مصرى  جنیھ مصرى  جنیھ مصرى جنیھ مصرى  
 )٢١٬٧٣١٬٢٣٢( )٧٬١٩٩٬٩٩٩( -- --  اضمحالل استثمارات مالیة متاحة للبیع )خسائر(

  ٦٢٬٥٠٦٬٣٢٦  ٦٢٬٥٠٦٬٣٢٦  --  --  أرباح بیع إستثمارات فى شركات تابعة وشقیقة
 )٥٣٦٬٧٧٠( ١٬٥٧٥٬٨١٧ ٨٬٤٧٠٬٨٨٨ ٦٥٣٬٨٩٤  تاحة للبیعصول مالیة مأبیع ارباح (خسائر) 

  ٤٠٬٢٣٨٬٣٢٤ ٥٦٬٨٨٢٬١٤٤ ٨٬٤٧٠٬٨٨٨ ٦٥٣٬٨٩٤ 



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 

- ٤٤ - 
 

 
  استثمارات مالیة فى شركات تابعة وشقیقة -١٩

  
  بلغت نسبة مساھمة البنك في الشركات التابعة والشقیقة كما یلي 

٣٠/٦/٢٠١٧*  
البلد 
مقر 
  الشركة

  أصول الشركة
  ركةالتزامات الش

(بدون حقوق 
  الملكیة)

  إیرادات الشركة
أرباح (خسائر) 

  الشركة
  القیمة الدفتریة

  نسبة 
  المساھمة

   جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري   
            شركة تابعة

شركة ایجیبشان جلف القابضة 
 ٪٩٩٫٩٩ ١٩٩٬٩٧٠٬٠٠٠  ٢٬٣٧٠٬٥٧٥  ٤٬٠٠٦٬٠٩١  ٤٩٬٠٦٩٬٦٧٨  ٢٥٢٬٩٨٨٬٨٢٧  مصر  لالستثمارات المالیة

  
              شركات شقیقة

لتصنیع  الیكس فیششركة 
  %٢٦.٦٦  ٣٬٢٨٦٬٤٣٠  )٤٥٢٬٠٥١(  ٢٩٤٬٣٩٦ ٢٤٬٨٢٦٬٧٨٥ ٦٨٬١١٢٬٤٧٧  مصر  االسماك

الیكس للمنتجات  مجمع شركة
  %٢٦.٦٦  ٧٬١٣٨٬٢١٥  ٩٦٥٬٧٣٤  ٣٣٬٩٧٦٬٦٤٢  ١١٣٬٦٥٨٬٣٧٥ ١٢٨٬٧٧٨٬١٨٨  مصر  الغذائیة

    ٥٬٠٠٠  (٢٬٠٨٤٬٣٤٥)  ٥٠٬٦٠٧٬٠٤٦  ٢٦٬٥٥٠٬٦١٥  ٥٢,٤٥١٬٥٠٩  مصر  **شركة فرست جاز
شركة برایم القابضة لالستثمارات 

    ٣٬١٠٠  ٢٬٧٨٢٬٠٤٤  ١٣٬٨٣١٬٨٦٧ ٧٥٬٧٩٨٬٥٩٦  ٤٧٦٬٩٤٤٬٠١٤  مصر  **المالیة

  ٢١٠٬٤٠٢٬٧٤٥  ٣٬٥٨١٬٩٥٧  ١٠٢٬٧١٦٬٠٤٢  ٢٨٩٬٩٠٤٬٠٤٩ ٩٧٩٬٢٧٥٬٠١٥   اإلجمالي

  
  

٣١/١٢/٢٠١٦  
البلد 
مقر 
  الشركة

  ركةأصول الش
  التزامات الشركة
(بدون حقوق 

  الملكیة)
  إیرادات الشركة

أرباح (خسائر) 
  الشركة

  القیمة الدفتریة
  نسبة 

  المساھمة

   جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري   
            شركة تابعة

شركة ایجیبشان جلف القابضة 
 ٪٩٩٫٩٩ ١٩٩٬٩٧٠٬٠٠٠  ٢٬٧٣٣٬٨٥٦  ٦٬١١٣٬١٣٤  ٤٨٬٠٩٦٬٤٤٤  ٢٥١٬٦٧٦٬٢٤٢  مصر  لالستثمارات المالیة

  
              شركات شقیقة

لتصنیع  الیكس فیششركة 
  ٪٢٦  ٣٬٢٨٦٬٤٣٠  )٢١٬٧٥٨٬١٠٤(  ١١٢٬٥٠٠ ٥٣٬٣٨٥٬٥٢٨ ٦٨٬١١٢٬٤٧٧  مصر  االسماك

الیكس للمنتجات  مجمع شركة
  ٪٢٦  ٧٬١٣٨٬٢١٥  )١٬١١٣٬٥٤٥(  ٢٤٬٩٢٧٬٤٣٦  ١١٢٬٦٣٠٬٤٢٢ ١٢٦٬٧٨٤٬٥٠١  مصر  الغذائیة
    ٥٬٠٠٠  ٢٧٠٬٩٧٦  ٦٣٬٣٣٤٬٦٤٤  ٢٩٬١١١٬٦٥٣  ٥٧٬٣٩٧٬٦٠٩  مصر  **فرست جازشركة 

شركة برایم القابضة لالستثمارات 
    ٣٬١٠٠  )١٢٬٦٧٢٬٢٢١(  )٥٬٧٤٧٬٢٢٧( ١٬٧٢٨٬٢٧٧  ٣٨٢٬١٣٠٬٨٧٢  مصر  **المالیة

  ٢١٠٬٤٠٢٬٧٤٥  )٣٢٬٥٣٩٬٠٣٨(  ٨٨٬٧٤٠٬٤٨٧  ٢٤٤٬٩٥٢٬٣٢٤ ٨٨٦٬١٠١٬٧٠١   اإلجمالي

  

 .٢٠١٧مارس  ٣١و ٢٠١٦ دیسمبر ٣١القوائم المالیة المعتمدة فىتم اإلعتماد على   * 

 تم ادراج كل من شركتى فرست جاز وبرایم القابضة لالستثمارات المالیة ضمن شركات شقیقة حیث تبلغ نسبة المساھمة غیر  **

باإلضافة  یة التابعة للبنك)على الترتیب (عن طریق شركة ایجیبشان جلف القابضة لالستثمارات المال %٩٫٨٧و %١٩٬٩٩المباشرة 

 . عضویة مجالس إدارات تلك الشركات في متمثل فوذ مؤثرن لوجود

 

 

 



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 

- ٤٥ - 
 

  

  
 أصول غیر ملموسة  -٢٠

٣٠/٦/٧٢٠١ ١٣/١٢/٦٢٠١  
 برامج الحاسب اآللى جنیھ مصري جنیھ مصري
  / السنة الفترة صافى القیمة الدفتریة فى أول ٣٠٬٨٤٣٬٤٦١ ٢٤٬٢٧٥٬٢٦٢
  / السنة الفترةاألضافات خالل  ١٠٬٥٥٦٬٦٦٨ ١١٬٥٣٨٬١٣٢

   / السنة الفترةك خالل األستھال )٢٬٨٤٧٬٧٦١( )٤٬٩٦٩٬٩٣٣(

 المالیة   الفترةصافى القیمة الدفتریة فى نھایة  ٣٨٬٥٥٢٬٣٦٨ ٣٠٬٨٤٣٬٤٦١

  
  أصول أخرى  -٢١

٠٣/٦/٧٢٠١ ٣١/١٢/٦٢٠١  
  جنیھ مصري جنیھ مصري
 إیرادات مستحقة ٧٦٥٬٦٤٠٬٢٥١ ٤٥٨٬٤٤٦٬٨٦٤
 مصروفات مقدمة  ٨٧٬٣٢١٬٧٧٧  ٥٣٬٦٨٧٬٠٧٦

  دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة ٣٥٦٬٨٥٩٬٢٨٣ ٢٧٨٬٢٦٨٬٣٤١
  (بعد اإلضمحالل) أصول آلت ملكیتھا للبنك وفاء للدیون ٩٠٬٣٠٢٬٠٠٠ ١٠٢٬٠٥٤٬٤٨٩

 تأمینات وعھد  ٦٧٬١٧٦٬٣٥٢ ٦٬٠٨٢٬٥٢٥
  استثمارات الت للبنك* -صول محتفظ بھا بغرض البیع أ ٣٨٬٦٩٠٬٩٣٧ ٥٥٬٣٨٣٬٤٣٧

  خرىأ ٤٥٤٬١٩٠٬١٥٦ ١٧٢٬٣٣٧٬١٦١
١٬٨٦٠٬١٨٠٬٧٥٦ ١٬١٢٦٬٢٥٩٬٨٩٣  

  

 جنیة مصرى ٢٦٬٤٤٠٬٩٣٧ ة  مبقی مصر امریكا للمستلزمات الطبیھ ةشرك فى  أصول محتفظ بھا بغرض البیع  رصید یتضمن *

  جنیة مصرى . ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠للصناعة التكنولوجیا  االلمانیة بقیمة  و ھامنز

  والذى ینص على االتى ٢٠٠٩سبتمبر  ٨المنعقدة بتاریخ طبقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلستھ   *  

من راس المال المصدر للشركة من التخلص من %٤٠"فى حالة عدم تمكن البنك الذى یمتلك أسھماً فى شركة غیر مالیة تزید عن

ً للقواعد المحاسب یة الساریة ، وبحیث ال تقلھذه الزیادة خالل سنة من تاریخ الحیازة یتم قیاس خسائر اضمحالل قیمة االسھم وفقا

من راس المال المصدر للشركة، واإلعتراف بقیمة ھذه الخسائر %٤٠قیمة ھذه الخسائر عن ما یعادل مقدار نسبة الزیادة عن 

. قام البنك بحساب إضمحالل لكل من شركة مصر "بقائمة بحسب الحالة مقابل تخفیض القیمة الدفتریة لألسھم بقیمة ھذه الخسائر

  ." وذلك تطبیقا للقرار السالف ذكرة كا للمستلزمات الطیبة و شركة ھامنز لصناعة التكنولوجیھ االلمانیةامری



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 

- ٤٦ - 
 

  

  أصول ثابتة   -٢٢

   أراضى ومبانى  تجھیزات  آالت ومعدات  حاسب الى   ثاثأ  سیارات  خرىأ  جمالىاإل
  جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري

 ١/١/٦٢٠١الرصید فى         
  التكلفة ٧١٬٠٠٧٬٢٢٧ ٣٦٬٢٦٣٬٥٠٤ ٧٬٥٨٧٬٣٠٦  ٢٩٬٦٢٨٬٣٦٢  ٦٬٢٩٢٬٣٢٨  ٧٬٢٧٧٬٠١٣ ٢٩٬٣٦٤٬٦٥٥ ١٨٧٬٤٢٠٬٣٩٥

  ھالكمجمع اإل )٢٠٬٤٦٣٬٣٤٤( )٢٩٬٤٨٣٬٢٧٦( )٣٬٥٨٣٬٤٨٤(  )١٨٬٠٤١٬٨٥٨(  )٣٬٨٨٣٬٥٢٥(  )٤٬٧٠٨٬٧٧٧( )١٧٬٨٩٤٬٥٢١( )٩٨٬٠٥٨٬٧٨٥(
١/١/٢٠١٦صافى القیمة الدفتریة فى  ٥٠٬٥٤٣٬٨٨٣  ٦٬٧٨٠٬٢٢٨  ٤٬٠٠٣٬٨٢٢  ١١٬٥٨٦٬٥٠٤  ٢٬٤٠٨٬٨٠٣  ٢٬٥٦٨٬٢٣٦  ١١٬٤٧٠٬١٣٤  ٨٩٬٣٦١٬٦١٠
 صافى القیمة الدفتریة أول السنة  ٥٠٬٥٤٣٬٨٨٣  ٦٬٧٨٠٬٢٢٨  ٤٬٠٠٣٬٨٢٢  ١١٬٥٨٦٬٥٠٤  ٢٬٤٠٨٬٨٠٣  ٢٬٥٦٨٬٢٣٦  ١١٬٤٧٠٬١٣٤  ٨٩٬٣٦١٬٦١٠

  ضافاتإ ٩٢٬١١٩٬٢١٠ ١١٩٬٢٢٤ ١٠٬٦٣٨٬٨٧٧  ٣٨٬١٢٦٬٩١٣  ٢٤٩٬٣٥٣  ٤٬٧٣٦٬٨٣٠ ١٩٬٨٤٩٬٢٧١ ١٦٥٬٨٣٩٬٦٧٨
  ستبعاداتإ --  --  --  --  --  )٤١٠٬٨٠١(  )١١٬٧٥٠(  )٤٢٢٬٥٥١(
  تكلفة أھالك )٢٬٣٣٠٬٧٣٤( (٢٬٠٢٤٬٦٧٢) )١٬٣٢٥٬٧٥١(  )٤٬٧٨٠٬٤٦٢(  )٤٥٢٬٨٨٢(  )٩٥٠٬٨٠٨( )٣٬٧١٧٬٦٢٤( )١٥٬٥٨٢٬٩٣٣(

  ھالك األصول المستبعدةإمجمع  -- -- -- -- --  ٤٠٩٬٥٠٨ ٣٬١٧٥ ٤١٢٬٦٨٣
٣١/١٢/٢٠١٦صافى القیمة الدفتریة فى ١٤٠٬٣٣٢٬٣٥٩ ٤٬٨٧٤٬٧٨٠ ١٣٬٣١٦٬٩٤٨  ٤٤٬٩٣٢٬٩٥٥  ٢٬٢٠٥٬٢٧٤  ٦٬٣٥٢٬٩٦٥ ٢٧٬٥٩٣٬٢٠٦ ٢٣٩٬٦٠٨٬٤٨٧

 ١/١/٧٢٠١الرصید فى                 
  التكلفة  ١٦٣٬١٢٦٬٤٣٧  ٣٦٬٣٨٢٬٧٢٨  ١٨٬٢٢٦٬١٨٣  ٦٧٬٧٥٥٬٢٧٥  ٦٬٥٤١٬٦٨١  ١١٬٦٠٣٬٠٤٢  ٤٩٬٢٠٢٬١٧٦  ٣٥٢٬٨٣٧٬٥٢٢

)(٣١٬٥٠٧٬٩٤٨)  )٤٬٩٠٩٬٢٣٥(  )٢٢٬٨٢٢٬٣٢٠(  )٤٬٣٣٦٬٤٠٧(  )٥٬٢٥٠٬٠٧٧( )٢١٬٦٠٨٬٩٧٠( )١١٣٬٢٢٩٬٠٣٥  ھالكمجمع اإل )٢٢٬٧٩٤٬٠٧٨(
 صافى القیمة الدفتریة ١٤٠٬٣٣٢٬٣٥٩ ٤٬٨٧٤٬٧٨٠ ١٣٬٣١٦٬٩٤٨  ٤٤٬٩٣٢٬٩٥٥  ٢٬٢٠٥٬٢٧٤  ٦٬٣٥٢٬٩٦٥  ٢٧٬٥٩٣٬٢٠٦ ٢٣٩٬٦٠٨٬٤٨٧

  المالیة الحالیة الفترةرصید                 
 الفترةصافى القیمة الدفتریة أول  ١٤٠٬٣٣٢٬٣٥٩  ٤٬٨٧٤٬٧٨٠  ١٣٬٣١٦٬٩٤٨  ٤٤٬٩٣٢٬٩٥٥  ٢٬٢٠٥٬٢٧٤  ٦٬٣٥٢٬٩٦٥  ٢٧٬٥٩٣٬٢٠٦  ٢٣٩٬٦٠٨٬٤٨٧
  ضافاتإ ٤٠٠٬٧٤٥ ٦١٬٧٢٦٬١١٩ ١٬٥١٠٬٦٨٩  ١٩٬٥٤١٬٠٤٠  ١٬٨٧٤٬١٧٦  ٤٩٠٬٠٠٠ ٢١٬٩٩٥٬٨٩٥ ١٠٧٬٥٣٨٬٦٦٤

  ستبعاداتإ  --  --  --  --  --  )٨٬٦٥٠(  (٤٬٢٥٠٬٥٥٠)  )٤٬٢٥٩٬٢٠٠(
)١٬٠٧٠٬٤٢٩( )٦٬٧٦٧٬٤٧٨( )٢٧٤٬٥٣١(  )١٬٠٥٨٬٦٩٣( )٤٬٤٩٥٬٤٣٩(  )٢٢٬٥٤٧٬٣٥٠( )٦٬٨٧١٬٤٦١( )٢٬٠٠٩٬٣١٩(  تكلفة أھالك

  صول المستبعدة ھالك األإمجمع   --  --  --  --  --  ٨٬٦٥٠  ٤٬٢٥٠٬٥٥٠ ٤٬٢٥٩٬٢٠٠
  أعادة تبویب  )٢٬٦٥٢٬٧٥٠(  -- --  --  --  -- -- )٢٬٦٥٢٬٧٥٠(

  ٠٣/٦/٧٢٠١صافى القیمة الدفتریة فى  ١٣٦٬٠٧١٬٠٣٥  ٥٩٬٧٢٩٬٤٣٨ ١٣٬٧٥٧٬٢٠٨  ٥٧٬٧٠٦٬٥١٧  ٣٬٨٠٤٬٩١٩  ٥٬٧٨٤٬٢٧٢ ٤٥٬٠٩٣٬٦٦٢ ٣٢١٬٩٤٧٬٠٥١
  ٠٣/٦/٧٢٠١ الرصید فى                

  التكلفة  ١٦٠٬٨٧٤٬٤٣٢  ٦٦٬٦٠٠٬٨٩٩  ١٤٬٨٢٧٬٦٣٧  ٦٤٬٤٧٣٬٩٩٥  ٤٬٠٧٩٬٤٥٠  ٦٬٨٤٢٬٩٦٥  ٤٩٬٥٨٩٬١٠١  ٣٦٧٬٢٨٨٬٤٧٩
 ھالكمجمع اإل )٢٤٬٨٠٣٬٣٩٧(  )٦٬٨٧١٬٤٦١(  )١٬٠٧٠٬٤٢٩(  )٦٬٧٦٧٬٤٧٨(  )٢٧٤٬٥٣١(  )١٬٠٥٨٬٦٩٣(  )٤٬٤٩٥٬٤٣٩( )٤٥٬٣٤١٬٤٢٨(

 ٣٠/٦/٢٠١٧فى  صافى القیمة الدفتریة ١٣٦٬٠٧١٬٠٣٥ ٥٩٬٧٢٩٬٤٣٨ ١٣٬٧٥٧٬٢٠٨  ٥٧٬٧٠٦٬٥١٧  ٣٬٨٠٤٬٩١٩  ٥٬٧٨٤٬٢٧٢  ٤٥٬٠٩٣٬٦٦٢  ٣٢١٬٩٤٧٬٠٥١



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 

- ٤٧ - 
 

  

  أرصدة مستحقة للبنوك   -٢٣
٠٣/٦/٧٢٠١ ٣١/١٢/٦٢٠١  

  جنیھ مصري جنیھ مصري
  حسابات جاریة ٣٬١٩٨٬٤٧٩ --

    ودائع ١٬٤٧٩٬٢٧٣٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٤٨٢٬٤٧١٬٤٧٩ ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

    
 بنوك محلیة ١٬٤٧٩٬٢٧٣٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 بنوك خارجیة ٣٬١٩٨٬٤٧٩ -- 
٤٧٩٬١٬٤٨٢٬٤٧١ ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   

      
 أرصدة ذات عائد ثابت ١٬٤٨٢٬٤٧١٬٤٧٩ ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٤٨٢٬٤٧١٬٤٧٩ ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

      
 أرصدة متداولة ١٬٤٨٢٬٤٧١٬٤٧٩ ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٤٨٢٬٤٧١٬٤٧٩  ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠    

  
  ودائع العمالء -٢٤

٠٣/٦/٧٢٠١ ٣١/١٢/٦٢٠١  
  جنیھ مصري جنیھ مصري

 ودائع تحت الطلب ١٣٬٧٨٩٬٨٠٩٬٥٩١ ٨٬٢١٢٬٤٦٩٬٦٦٧
 ودائع ألجل وبإخطار ٣٠٬٨٥٥٬٧٣٤٬٣١٨ ٢٦٬٧٩١٬٩١٩٬٨٣٨
 شھادات ادخار ذات عائد متمیز ٣٬٩١٧٬٠٤٢٬٧٣٧ ٣٬٧٦٨٬٢٦٦٬٢٧٨
 ودائع التوفیر ١٬٤١٣٬٠٨٨٬٨٠٤ ١٬٢٧٠٬٤٢٤٬٤٦٤

 ودائع أخرى ٤٨٨٬٦٨٥٬٧٨٨ ٦٠٧٬٠٧٧٬٤٤٢
 اإلجمالى ٥٠٬٤٦٤٬٣٦١٬٢٣٨ ٤٠٬٦٥٠٬١٥٧٬٦٨٩

  
  ٣٢٬٠٠٠٬٦١٤٬٣٦٦  ٣٩٬٥٧٥٬٩٢١٬٠٤٥  ساتودائع مؤس
  ٨٬٦٤٩٬٥٤٣٬٣٢٣  ١٠٬٨٨٨٬٤٤٠٬١٩٣  ودائع أفراد

  ٤٠٬٦٥٠٬١٥٧٬٦٨٩ ٥٠٬٤٦٤٬٣٦١٬٢٣٨  اإلجمالى

     
 ١٦٣٬٣٤٢٬٠٧٥ ٢٨٤٬٧٢٥٬٤٠٩    أرصدة بدون عائد

 ٣٦٬٧٣٢٬١٧٦٬٣٣٦ ٤٦٬٢٦٢٬٥٩٣٬٠٩٣  أرصدة ذات عائد متغیر
 ٣٬٧٥٤٬٦٣٩٬٢٧٨ ٣٬٩١٧٬٠٤٢٬٧٣٦  أرصدة ذات عائد ثابت

 ٤٠٬٦٥٠٬١٥٧٬٦٨٩ ٥٠٬٤٦٤٬٣٦١٬٢٣٨  اإلجمالى
  

  قروض أخرى -٢٥
٣٠/٦/٧٢٠١ ٣١/١٢/٦٢٠١  

  جنیھ مصري جنیھ مصري
 قرض البنك التجارى الدولى  ٢٬٤٦٠٬٠٠٠ ٢٬٦٤٠٬٠٠٠
٢٬٤٦٠٬٠٠٠ ٢٬٦٤٠٬٠٠٠  

  
  
  
  



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 

- ٤٨ - 
 

 
  التزامات أخرى -٢٦

٠٣/٦/٧٢٠١ ٣١/١٢/٦٢٠١  
  جنیھ مصري جنیھ مصري

   عوائد مستحقة ٥١٤٬٢١٠٬٤٨٩ ٤٩٥٬٢٩٢٬٨٩٧
 إیرادات مقدمة  ٢٣٬٩١٢٬٢٠٤ ١٤٬٦٩٩٬٠٠٠

 مصروفات مستحقة ٢٠٧٬٧٥٦٬٥١٢ ٢٢٦٬٢٠٠٬٤٠٢
 دائنون  ٢٤٢٬٣٤٥٬٠٨٧ ١٩٢٬٩١٧٬٤٧٤
 أرصدة دائنة متنوعة  ١٢٢٬٧٧٢٬٠٨٥  ١٨٨٬٣٥١٬٠١١

١٬١١٠٬٩٩٦٬٣٧٧ ١٬١١٧٬٤٦٠٬٧٨٤  

 
  مخصصات أخرى -٢٧

٠٣/٦/٧٢٠١ ٣١/١٢/٦٢٠١    
  جنیھ مصري یھ مصريجن

  / السنة الفترةالرصید في أول  ٨٠٬٣٩٥٬٠٦٦ ٤٧٬٤٠٩٬٩٢٢
  فروق تقییم عمالت أجنبیة (٢١٥,٤٨٢) ١٦٬٦٥١٬٠٩٤
  المحمل على قائمة الدخل ٣٢٬٠٤٤,٩٢٥ ١٦٬٣٣٤٬٠٥٠

  / السنة الفترةالمستخدم خالل  (٢٬٨٠٠٬٠٠٠) --
  السنة / الفترةالرصید في نھایة  ١٠٩٬٤٢٤٬٥٠٩ ٨٠٬٣٩٥٬٠٦٦

  
  االلتزامات الضریبیة المؤجلة            االصول الضریبیة المؤجلة   مؤجلة                      ضریبة الدخل ال -٢٨

٣١/٣/٧٢٠١  ٣١/١٢/٢٠١٦  ٣١/٣/٢٠١٧  ٣١/١٢/٢٠١٦    
  جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري جنیھ مصري
  االصول الثابتة --   --   ١٣٬٣١٦٬٩٠٢ ١٢٬٦٩٩٬٩٩٥

  
 -- 

  
 --  

 
١٤٬١٣٤٬٢٦٨  

  
١٢٬٧٩٠٬٨٩٢ 

المخصصات (بخالف مخصص خسائر 
  اضمحالل القروض)

  بنود أخرى  ١٬٦٠٩٬١٤٨ --   --   -- 
  أصل عنھا ینشأ التى الضریبة (اجمالى ١٤٬٤٠٠٬٠٣٩  ١٤٬١٣٤٬٢٦٨  ١٣٬٣١٦٬٩٠٢ ١٢٬٦٩٩٬٩٩٥

  ) التزام  
 صافى الضریبة التى ینشأ عنھا اصل  ١٬٠٨٣٬١٣٧  ١٬٤٣٤٬٢٧٣  --   -- 

  
  ة االصول وااللتزامات الضریبیة المؤجلةحرك

٣١/٣/٧٢٠١  ٣١/١٢/٢٠١٦    
  جنیھ مصري جنیھ مصري

  الرصید فى اول السنة المالیة ١٬٤٣٤٬٢٧٣ -- 
  االضافات خالل السنة المالیة ١٬٦٠٩٬١٤٨ ٧٬٨١٥٬٧٤٢

  االستبعادات خالل السنة المالیة )١٬٩٦٠٬٢٨٢( )٦٬٣٨١٬٤٦٩(
  د فى نھایة السنة المالیةالرصی ١٬٠٨٣٬١٣٩  ١٬٤٣٤٬٢٧٣

  
ضرائب الدخل ال یتم االعتراف باالصول الضریبیة المؤجلة  )٢٤طبقا لتعلیمات البنك المركزى ومعیار المحاسبة المصرى رقم (

  فى حالة عدم توقع وجود منافع مستقبلیة منھا و/او وجود التزامات ضریبیة مؤجلة تنعكس فى نفس توقیت تلك االصول.
  .٢٠١٧ ، ٢٠١٦عامى ذلك لم یتم االعتراف باالصل الضریبى خالل  وبناءاُ على

  
  
  
  
  



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 

- ٤٩ - 
 

  
  رأس المال  -٢٩

  رأس المال المرخص بھ

  .ملیون دوالر امریكى أو ما یعادلھ بالجنیھ المصرى ٥٠٠یبلغ رأس المال المرخص بھ  

  وعرأس المال المصدر والمدف
غ  دفوع مبل ھ والم ب فی غ ٣١٦,٣٢٢٬٣٠٢بلغ رأس المال المصدر والمكتت ادل لمبل ي (المع  ھجنی ١٬٧٨٦٬٥٦٠٬٣٥٦ دوالر أمریك

 .أمریكي سمیة للسھم واحد دوالرسھم القیمة األ ٣١٦٬٣٢٢٬٣٠٢ مصري) موزعاً على عدد

ادة بال - ھم الزی د اس م قی ھ وت ا بعالی ار الیھ ة المش ھم مجانی ورصة بتم االنتھاء من اجراءات زیادة رأس المال عن طریق اصدار اس
 .٢٠١٧مایو  ٥ وشركة مصر المقاصة واالیداع والحفظ المركزى بتاریخ المصریة

  

  رباح المحتجزةواأل حتیاطیاتاإل  -٣٠
      

 اإلحتیاطیات) ١ ٠٣/٦/٧٢٠١ ٣١/١٢/٦٢٠١
  جنیھ مصري جنیھ مصري
 حتیاطى قانونىإ ١٨٢٬٢٦٨٬٥٥٥ ١٤٢٬١١٨٬٤٣٧

 فروق ترجمة عمالت أجنبیةحتیاطى إ ٢٬٦٨٤٬٩٩٧ ٢٬٦٨٤٬٩٩٧
 استثمارات مالیة متاحة للبیع - القیمة العادلة حتیاطى إ  ٣٤٬٠٠٥٬٩٩٩  )٦٠٬٩٩٧٬٩٠٢(

    عامحتیاطى إ ١٧٬٥٢٩٬١٤٣ ١٧٬٥٢٩٬١٤٣
 خاص حتیاطى إ  ٨٬١٤٣٬٣٢٩  ٨٬١٤٣٬٣٢٩
 المخاطر البنكیة العام حتیاطى إ ١٣٬١٣٠٬٩٤٤ ٨٬٥٤٩٬٤٥٠
  حتیاطى رأسمالىإ ٨٬٠٨٣٬٢٢٠ ٧٬٨٥٥٬٢٨٣

 / السنة ةفترالحتیاطیات فى نھایة إجمالى اإل ٢٦٥٬٨٤٦٬١٨٧ ١٢٥٬٨٨٢٬٧٣٧

  

  حتیاطیات فیما یلىوتتمثل الحركة على اإل

٣٠/٦/٧٢٠١ ٣١/١٢/٦٢٠١   
 (أ) أحتیاطى المخاطر البنكیة العام جنیھ مصري جنیھ مصري

 / السنة الفترةالرصید فى أول   ٨٬٥٤٩٬٤٥٠  ٨٬٣٦٦٬٣٠٠
  جزةمحول من األرباح المحت  ٥٬٤٩٧٬٢٤٤  ١٨٣٬١٥٠

  محول الى األرباح المحتجزة * )٩١٥٬٧٥٠(  -- 
 / السنة الفترةالرصید فى نھایة  ١٣٬١٣٠٬٩٤٤ ٨٬٥٤٩٬٤٥٠

     
تقضى تعلیمات البنك المركزى المصرى بتكوین احتیاطى المخاطر البنكیة العام لمقابلة المخاطر غیر المتوقعة وال یتم التوزیع من 

 موافقة البنك المركزى المصرى.لى بعد الحصول ع ھذا االحتیاطى إال
  جنیة مصرى من االحتیاطى الى االرباح المحتجزة  نتیجة بیع اصل الت ملكیتھ لمصرفنا. ٩١٥٬٧٥٠تم تحویل مبلغ  -
 

٠٣/٦/٧٢٠١ ٣١/١٢/٦٢٠١  
 (ب) أحتیاطى قانونى جنیھ مصري جنیھ مصري
 / السنة الفترةالرصید فى أول   ١٤٢٬١١٨٬٤٣٧  ١١٤٬٣٠٦٬١٧٠
 ٢٠١٦محول من أرباح عام   ٤٠٬١٥٠٬١١٨  ٢٧٬٨١٢٬٢٦٧

 / السنة الفترةالرصید فى نھایة  ١٨٢٬٢٦٨٬٥٥٥ ١٤٢٬١١٨٬٤٣٧

     
لتغذیة احتیاطى غیر قابل للتوزیع  وذلك حتى یبلغ رصیده  السنة الفترة / من صافى أرباح %١٠وفقا للقوانین المحلیة یتم احتجاز 

  من رأس المال. %١٠٠ما یعادل 
  



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 

- ٥٠ - 
 

 
٠٣/٦/٧٢٠١  ١٣/١٢/٦٠١٢   

 أستثمارات مالیة متاحة للبیع - (ج) أحتیاطى القیمة العادلة  جنیھ مصري جنیھ مصري
 / السنة الفترة الرصید فى أول (٦٠٬٩٩٧٬٩٠٢) )٦٬٦٦٠٬٨٣٧(

  )١٨إیضاح التغیر في القیمة العادلة ( أرباح / (خسائر) ٨٤٬١٦٨٬٠١٩ (٩٢٬٧٤٥٬٠٦٤)
  المحولة الى قائمة الدخل نتیجة االستبعاد والخسائر  رباحاال صافي ١٠٬٤٣١٬٦٧٨ )٤٬٩٠٠٬٧٢٠(

  فروق تقییم العمالت االجنبیة   ٤٠٤٬٢٠٤  (٤٬٤٦٦٬٣٢٤)

  االضمحالل نتیجة الدخل قائمة إلى المحولة الخسارة  --  ٤٧٬٧٧٥٬٠٤٣
 / السنة فترةالالرصید فى نھایة  ٣٤٬٠٠٥٬٩٩٩ )٦٠٬٩٩٧٬٩٠٢(

  
  (د) أحتیاطى خاص

یتم استخدامھ إال بموافقة  وال ٢٠٠٨دیسمبر  ١٦تیاطى الخاص طبقا لتعلیمات البنك المركزى المصرى الصادرة فى تم تكوین االح
  من البنك المركزى المصرى.

  ) األرباح المحتجزة٢

٠٣/٦/٧٢٠١ ٣١/١٢/٦٢٠١  
 الحركة على االرباح المحتجزة جنیھ مصري جنیھ مصري

 المالیة  لفترةاأول فى الرصید  ٢١٩٬٤٢٧٬٩٩٩ ٨٬١٤٠٬٥٨٦
  المحول إلى ارباح محتجزة  ٤٠١٬٥٠١٬١٧٧  ٢٧٨٬١٢٢٬٦٦٦

  محتجز تحت حساب زیادة رأس المال (اسھم مجانیة) (٢١٩٬٤٢٧٬٩٩٩)  -- 
  المالیة السابقة الفترةتوزیعات     

  حصة العاملین فى األرباح  (٤٠٬١٥٠٬١١٨)  )٢٧٬٨١٢٬٢٦٦(
  اإلدارة مكافـأة أعضاء مجلس  (١٤٬٠٠٠٬٠٠٠)  )٨٬٥٠٠٬٠٠٠(
  محول إلى إحتیاطى مخاطر بنكیة عام  (٤٬٥٨١٬٤٩٤)  )١٨٣٬١٥٠(
  اإلحتیاطى القانونىمحول الى   (٤٠٬١٥٠٬١١٨)  )٢٧٬٨١٢٬٢٦٧(
  محول الى اإلحتیاطیات االخرى  (٢٢٧٬٩٣٧)  )٢٬٥٢٧٬٥٧٠(

 المالیة لفترةالرصید فى نھایة ا ٣٠٢٬٣٩١٬٥١٠ ٢١٩٬٤٢٧٬٩٩٩
  

  النقدیة وما في حكمھا  - ٣١
ة أل واریخ استحقاقھا ثالث اوز ت ي ال تتج ة الت ا األرصدة التالی ي حكمھ ا ف ة وم غراض عرض قائمة التدفقات النقدیة ، تتضمن النقدی

 أشھر من تاریخ االقتناء

٠٣/٦/٧٢٠١ ٠٣/٦/٦٢٠١   
   جنیھ مصري جنیھ مصري
  نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزى ٢٬٧٦١٬١١٧٬٠٥١ ٩٥١٬٨٢٢٬٧٣٣

  أرصدة لدى البنوك ٩٬٠٤٦٬٤٧٢٬١٥١ ٧٬٠٨١٬٢٧٣٬٦٣١
   أذون خزانة  ١٠٬٠١٥٬٣٢٤٬٠٥٠ ٦٬٩٢٠٬٨١٨٬٩٠٠

  رصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة االحتیاطىأ )٢٬١٢٧٬٢٥٨٬٦١٥( )٦٨٣٬٣٢٩٬٨٤٠(
  أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشھر  )٢٬٥٤٣٬٧٤٩٬٧٧٩(  )٧٠٨٬٠٨٨٬٦٨٩(
 أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شھور )١٠٬٠١٤٬٠٧٤٬٠٥٠( )٦٬٨٩٤٬٤٦٨٬٩٠٠(

  المالیة الفترة اخرالنقدیة وما في حكمھا في  ٧٬١٣٧٬٨٣٠٬٨٠٨ ٦٬٦٦٨٬٠٢٧٬٨٣٥
  
  
  
  
  
  



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 

- ٥١ - 
 

  
  التزامات عرضیة وارتباطات  -٣٢
 
                 ارتباطات رأسمالیة  - أ

غ الى بل ـقیم إجم ـة االرتباطـــ ـات المتعلقـــ ـة بتجھــ دات روعـــــیزات الفـ ول و مع راء اص ى وش ذھا حت تم تنفی م ی   ول
    .جنیھ مصري ٦٩٬٨٥٩٬٢٣٣ مبلغ و قدره ٢٠١٧ یونیو ٣٠

 

  رتباطات عن قروض وضمانات وتسھیالتا -ب 

  ات عن ضمانات وتسھیالت فیما یليتتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباط  

٠٣/٦/٧٢٠١ ١٣/١٢/٦٢٠١  
  جنیھ مصري جنیھ مصري
 إعتمادات مستندیھ (استیراد وتصدیر)  ٣٨٣٬٣٥٩٬٠٠٠ ٢٨٣٬٣١٠٬٠٠٠

١٬٦١٨٬٦٩٧٬٠٠٠ ١٬٧٣١٬٩٥٧٬٠٠٠  خطابات ضمان 
٢٬٠٠٢٬٠٥٦٬٠٠٠ ٢٬٠١٥٬٢٦٧٬٠٠٠  

 
 دارة العلیامرتبات ومكافأت اإل -  ٣٣

 

رون اة العش ا یتقاض غ م د بل غ   وق ین مبل ك مجتمع ى البن ر ف ات األكب آت والمرتب حاب المكاف أص
ھرى ٢٣٬٤١٤٬٠٧٧ ط الش رى والمتوس ة مص رى ٣٬٩٠٢٬٣٤٦  جنی ة مص ن  جنی ك ع رالوذل ة  ة فت المالی

 .٢٠١٧ یونیو ٣٠المنتھیة فى 
  

    عامالت مع أطراف ذوى عالقةم - ٣٤
ل تم الدخ ع وتتمث روض والودائ ك الق ادى ، ویتضمن ذل ول فى العدید من المعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل النشاط الع

  المالیة فیما یلى الفترةالمعامالت وأرصدة األطراف ذوى العالقة فى نھایة 

                            القروض والتسھیالت ألطراف ذوى عالقة -أ

   دارة العلیاأعضاء اإل  یقةشركات تابعة وشق
٠٣/٦/٧٢٠١ ١٣/١٢/٦٢٠١ ٠٣/٦/١٧٢٠ ١٣/١٢/٦٢٠١  

  جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري
 المالیة الفترةالقروض القائمة فى أول   ٦١٬١٠٧٬٣٧٣  ٣٢٬٣٩٤٬٦١٦ ١٤٬٥٢١٬٠٠٠ ٤٢٬٦٢٨٬٠٧٩

 ةالمالی الفترةالقروض الصادرة خالل    ٣٬٨٤٧٬٨١٥  ٣٣٬٣٢٦٬٠١٥  --  -- 
 المالیة الفترةالقروض المحصلة خالل  (٢٦٬٥٦٨٬٨٧٠) )٤٬٦١٣٬٢٥٨( (٢٬١١٢٬٠٠٠) )٢٨٬١٠٧٬٠٧٩(

 المالیة الفترة نھایةالقروض القائمة  ٣٨٬٣٨٦٬٣١٨ ٦١٬١٠٧٬٣٧٣  ١٢٬٤٠٩٬٠٠٠  ١٤٬٥٢١٬٠٠٠
 

 

 

 

 

 

 ١٣/١٢/٦٢٠١ ٠٣/٦/٧٢٠١ 
 جنیھ مصري جنیھ مصري 

 ٣٨٬٠٢١٬٣٩٨ ٢٣٬٤١٤٬٠٧٧  المرتبات والمزایا قصیرة االجل

٣٨٬٠٢١٬٣٩٨ ٢٣٬٤١٤٬٠٧٧ 



  البنك المصري الخلیجي (شركة مساھمة مصریة)
  المستقلة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

   ٢٠١٧ونیو ی ٣٠المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 

- ٥٢ - 
 

 

                                                                                     ودائع من أطراف ذوى عالقة -ب 

   دارة العلیاأعضاء اإل
٠٣/٦/٧٢٠١ ١٣/١٢/٦٢٠١  

    لف جنیھ مصريأ لف جنیھ مصريأ
 المالیة الفترةالودائع فى أول   ١٩٬٧٥٦  ١٥٬٨٦٠
 المالیة الفترةالودائع التى تم ربطھا خالل  ٤٢٬٦٩٨ ٢٧٬٢٨٥

 المالیة رةالفتالودائع المستردة خالل  )٣٢٬٢٩٩( (٢٣٬٣٨٩)
 المالیة الفترة نھایةالودائع فى  ٣٠٬١٥٥ ١٩٬٧٥٦

  

                                                                                                        وتتمثل الودائع من أطراف ذوى عالقة فیما یلى

    
٠٣/٦/٧٢٠١ ١٣/١٢/٦٢٠١     

  لف جنیھ مصريأ لف جنیھ مصريأ
    ودائع تحت الطلب  ٩٬٧٦٦  ٢٦٤

 ودائع توفیر ٧٬٣٥٨ ٥٬٨٨٣
 دخار وایداعإشھادات  ٩٬٦٢٠ ١٠٬٢٠٩
 خطارإودائع ألجل وب  ٣٬٤١١  ٣٬٤٠٠

٣٠٬١٥٥ ١٩٬٧٥٦  

 
  صنادیق االستثمار  - ٣٥

 صندوق استثمار البنك المصرى الخلیجى -

والئحتھ التنفیذیة ،  ١٩٩٢لسنة  ٩٥بموجب قانون سوق رأس المال رقم الصندوق أحد األنشطة المصرفیة المرخص بھا للبنك 
ملیون وثیقة یبلغ إلدارة صنادیق االستثمار ، وقد بلغ عدد وثائق استثمار ھذا الصندوق  شركة ھیرمسوتقوم بإدارة الصندوق 

لمباشرة نشاط  ھ مصرى)وثیقة (قیمتھا خمسة مالیین جنی ٥٠٫٠٠٠خصص للبنك  مصرى ملیون جنیھ ١٠٠إجمالى قیمتھا 
 .الصندوق

مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في  جنیھ ٢٤٨٫٠٤مبلغ  ٢٠١٧ یونیو ٣٠ مة االستردادیة للوثیقة في وقد بلغت القی
  .وثیقة ١٤٩٬٨٠٤ذات التاریخ 

 صندوق ثراء للسیولة النقدیة -

والئحتھ التنفیذیة ،  ١٩٩٢لسنة  ٩٥رأس المال رقم الصندوق أحد األنشطة المصرفیة المرخص بھا للبنك بموجب قانون سوق 
 ٣٤٬٩٤٤٬٤٩١صنادیق االستثمار ، وقد بلغ عدد وثائق استثمار ھذا الصندوق ھى شركة برایم إلدارة وتقوم بإدارة الصندوق 

جنیھ لف وخمسمائة أمالیین  سبعةوثیقة (قیمتھا  ٧١٣٬٣٥٩خصص للبنك  مصرى ملیون جنیھ ٣٧٥وثیقة یبلغ إجمالى قیمتھا 
  .لمباشرة نشاط الصندوق مصرى)

جنیھ مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في ذات  ١٤٫٥٨مبلغ  ٢٠١٧ یونیو ٣٠وقد بلغت القیمة االستردادیة للوثیقة في 
  .وثیقة ٧٬٤٨٤٬٦١٤التاریخ 

  
  أرقام المقارنة -٣٦

.ة الحالیةفترتخدم فى التم اعادة تبویب أرقام المقارنة لتتوافق مع التغیرات فى العرض المس  


