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 1328 سبتمبر 03المالية المنتهية فى  الفترةعن  المستقلة الدورية قائمة التدفقات النقدية

 

  
 2/2/1328الفترة من  

 03/9/1328حتى 
 3/3/1132الفترة من  

 11/1/1132حتى 
 جنيه مصري  جنيه مصري   

      التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 1161116117,  71111711207   ضرائب الدخلقبل رباح األ
      

      تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 ,716377627  118891333,  (17-11) إهالك واستهالك

 11163376311  22312131189  (31) عن خسائر اإلئتمانقروض الاضمحالل  عبء
 6,116311,  018791,93   عب االضمحاللفروق تقييم 

 162736111,  1112081131  (33) عبء المخصصات األخرى
 (167116111)  (719321803)  (11) )المستخدم من( المخصصات األخرى

 (136112,)  2181773  (11) صصات االخرى بالعمالت األجنبيةفروق إعادة تقييم المخ
 (7611361,2)  (218791778)   بيع اصول ثابتة (ارباح)

 (16,1361,1)  (213711009)  (7) توزيعات أرباح
 (1161776117)  (28112,1333)  (31) استهالك عالوة / خصم اإلصدار

 (3,167216177)  (20313311913)  (31) فروق تقييم عملة لالستثمارات المالية بخالف اصول مالية بغرض المتاجرة
 (3163,76117)  (112,1799,)  (31) مالية متاحة للبيعأرباح بيع إستثمارات 

 3762116111  211381333   اضمحالل أصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع

 2,163116112  78011811839   من أنشطة التشغيل لناتجةأرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول وااللتزامات ا

      وااللتزامات فى األصول )الزيادة(/النقصصافى 
 (1677,61176173)  0111313921892   ارصدة ودائع لدى البنوك

 (7627,61116212)  (0101818331,73)    أذون خزانة 
 (,,2716,2163)  (2,8197311,1)   أصول أخرى

 (1617761176771)  (1117317831923)   قروض وتسهيالت و مرابحات للعمالء 
 1161136711,  (21371188,1,33)   ارصده مستحقة للبنوك

 31677162,16771  2211,811381179   ودائع العمالء
 ,1,16711612  (1711,0,1931)   التزامات أخرى

 ,,73161,161  718731,1713,8  (3) الناتجة من )المستخدمة فى( أنشطة التشغيل صافى التدفقات النقدية

      التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 (113611,6371)  (11113121911)   مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع

 761116111  218881111   متحصالت من بيع اصول ثابتة
 1103213,7  --   )أرباح( بيع ا ألصول الثابتة

 (31672,6111)  (10721997,)  (11) مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة
 --  2311111,13   استثمارات في شركات شقيقةمقبوضات من بيع 

 ,3617261,36,1  739113,1018   متحصالت من بيع استثمارات مالية بخالف اصول مالية بغرض المتاجرة
 (3631161116313)  (1199,,21,8211)   مشتريات أستثمارات مالية بخالف اصول مالية بغرض المتاجرة

 3163,76117  --   أصول مالية بغرض المتاجرة أرباح من إستثمارات مالية بخالف
 16,1361,1  213711013  (7) توزيعات أرباح محصلة

 --  (0013731132)  (13) نظام االثأبة و التحفيز

 (163,16171)  (211131,111381)  (1) صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة االستثمار

 
 التمويلالتدفقات النقدية من أنشطة 

 
 

 
 

 

 (1,16237)  08817911333   قروض طويلة األجل / الودائع المساندةالتغير فى ال
 (1763116337)  (7132812,1,)   توزيعات االرباح المدفوعة

 17161316171  --   زيادة راس المال

 11761176313  ,0121171100  (1) )المستخدمة فى( أنشطة التمويل الناتجة من صافى التدفقات النقدية

 
 صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة المالية

(3+1+1) 
 

,197,11791811 
 

21261116,21 

 1612261716711  3179,13881,03   رصيد النقدية وما فى حكمها فى اول الفترة المالية

 316231637,6127  21177110,81131   رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر الفترة المالية
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 (00وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى )إيضاح 

 
 

 

 
 

 ,161216311621  01321173210,9   نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

 231,2812001339  201312120213,2   أرصدة لدى البنوك

 910331,011333  2113,917131,28   أذون خزانة

 (2,,1103313811)  (0132310211393)   المركزى فى اطار نسبة اإلحتياطىأرصدة لدى البنك 

 (1313801183,)  (7,913281,33)   أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 (9103313391333)  (2113,810771132)   أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور

 231723121,1371  21177110,81131   الماليةالنقدية وما في حكمها في أخر الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

.وتقرأ معهاالمستقلة الدورية ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية 11الى ) )3 (من اإليضاحات المرفقة -
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 1328 سبتمبر 03المالية المنتهية فى  الفترةعن  المستقلة الدورية قائمة التغير فى حقوق الملكية
 

 
 محتجز تحت حساب المدفوع رأس المال إيضاح

 س المالأزيادة ر
 اإلجمالي األرباح المحتجزة االثابة والتحفيز اإلحتياطيات

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

        1327 سبتمبر 03

 1613161776121 ,116111632, -- 31167716212 17263716111 3612161716137  3/3/1132الرصيد فى 

 -- -- -- -- (17263716111) 17263716111  المحول الى زيادة راس المال 

 17161316171 -- -- -- 17161316171 --  زيادة راس المال )اكتتاب نقدى (

 -- (13167126111) -- -- -- 13167126111  محتجز تحت حساب زيادة رأس المال )اسهم مجانية (

 (7163116337) (7163116337) -- -- -- --  حصة العاملين ,113توزيعات ارباح عام 

 (3761116111) (3761116111) -- -- -- --  مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة

 -- (7163116337) -- 7163116337 -- --  المحول الى إحتياطى قانونى

 -- (1126112) -- 1126112 -- --  اإلحتياطيات األخرىالمحول إلى 

 31363136771 -- -- 31363136771 -- --  صافى التغير فى القيمة العادلة لألستثمارات المالية المتاحة للبيع

 -- (167126177) -- 167126177 -- --  المحول إلى إحتياطى المخاطر البنكية من األرباح المحتجزة

 -- 1316211 -- (1316211) -- --  احتياطى المخاطر البنكية الى االرباح المحتجزةالمحول من 

 17362126111 17362126111 -- -- -- --  صافى أرباح الفترة المالية

 163216,126121 7763716111, -- 11161116211 17161316171 ,3627,61,1611  11/1/1132الرصيد فى 

        1328 سبتمبر 03

 0110718031738 3111311383, 112,71818 37712,91103 1,913191111 ,2178,13,3103  3/3/1137الرصيد فى 

 -- -- -- -- (1,913191111) 1,913191111  المحول الى زيادة رأس المال 

 -- (13313331333) -- -- 13313331333 --  زيادة رأس المال )اسهم مجانية(

 (3313,21981) (3313,21981) -- -- -- --  حصة العاملين 1132توزيعات أرباح عام 

 (27113,1281) (27113,1281) -- -- -- --  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 -- (3313,21981) -- 3313,21981 -- --  المحول الى اإلحتياطى القانونى

 (13112311171) -- -- (13112311171) -- -- (11) صافى التغير فى القيمة العادلة لألستثمارات المالية المتاحة للبيع

 -- (111131102) -- 111131102 -- --  المحول إلى إحتياطى المخاطر البنكية من األرباح المحتجزة

 -- 23137,1073 -- (23137,1073) -- --  رد من إحتياطى المخاطر البنكية الى األرباح المحتجزة

 -- (21,291233) -- 21,291233 -- --  األرباح المحتجزةالمحول إلى إحتياطى رأس مالى من 

 (231,331080) -- (231,331080) -- -- -- (13) احتياطى  نظام االثابة والتحفيز

 31,131131 -- 31,131131 -- -- -- (13) نظام االثابة والتحفيز

 11711131321 11711131321 -- -- -- --  صافى أرباح الفترة المالية

 0131311231137 328173,1107 (117971002) 1932,,0,810 13313331333 1113,13891,33  11/1/1137الرصيد فى 

.وتقرأ معهاالمستقلة  الدورية ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية11الى ) )3 (من إليضاحات المرفقةا -
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 معلومات عامة -2
 

و تعديالتاه  و الاذي حال  3127( لسانة 71طبقا ألحكاام قاانون االساتثمار رقام ) 3173أكتوبر  37فى  ,11مصرية بموجب القرار الوزارى رقم تأسس البنك شركة مساهمة 
التنفيذياة فاي  و الخااص بأصادار ضامانات و حاوافز االساتثمار  والئحتاه 3112( لسانة 7و الاذي الغاي العمال بالقاانون رقام ) 3171( لسانة 111محله قانون االساتثمار رقام )

 .جمهورية مصر العربية والبنك مدرج في البورصة المصرية
 

شاارع احماد نسايم 6االورماان  7/31 يقدم البنك المصرى الخليجى خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في جمهورية مصر العربياة مان خاالل مركازه الرئيساى
 .القوائم المالية الدوريةظفاً في تاريخ مو 3212فرعاً ويوظف  خمسونواحد و بمحافظة الجيزة وعدد بالزا

 
 .1137 نوفمبر 7 فىوقد اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية المستقلة 

 
 

 ملخص السياسات المحاسبية -1
 

 :لكل السنوات المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلكفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية. وقد تم إتباع هذه السياسات بثبات 
 

 أسس إعداد القوائم المالية المستقلة أ  - 1

وتعاديالتها ووفقااً لتعليماات البناك المركازي المصاري المعتمادة مان  ,111وفقاً لمعايير المحاسبة المصارية الصاادرة خاالل عاام  الدورية يتم إعداد هذه القوائم المالية
بغارض  المتفقة مع المعايير المشار إليهاا 6 وعلاى أسااس التكلفاة التاريخياة معدلاة بتعاادة تقيايم األصاول واأللتزاماات المالياة 1117ديسمبر  ,3مجلس إدارته بتاريخ 

الخساائر واألساتثمارات المالياة المتاحاة للبياع وجمياع عقاود المشاتقات لقيماة العادلاة مان خاالل األربااح والمتاجرة6 واألصول واأللتزامات المالية المبوبة عند نشأتها با
 المالية.

 القوائم المالية المجمعاة للبناك وشاركاته التابعاة طبًقاا لمعاايير وأعد البنك أيًضا وقد تم إعداد هذه القوائم المالية المستقلة للبنك طبًقا ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة6
مان  تجميًعا كلًيا في القوائم المالية المجمعة وهى الشركات التاي للبناك فيهاا6 بصاورة مباشارة وغيار مباشارة6 أكثار المحاسبة المصرية6 وقد تم تجميع الشركات التابعة

بصرف النظر عن نوعية النشاط6 ويمكن الحصاول علاى القاوائم  القدرة على السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعةنصف حقوق التصويت أو لديه 
ناقًصاا خساائر  تكلفاةعرض االستثمارات في شركات تابعة وشقيقة في القوائم المالية المساتقلة للبناك ومعالجتهاا محاسابًيا بال المالية المجمعة للبنك من إدارة البنك. ويتم

حتاى يمكان الحصاول علاى معلوماات  1137 سبتمبر 11المالية المنتهية في الفترةتقرأ القوائم المالية المستقلة للبنك مع قوائمه المالية المجمعة6 كما في . واالضمحالل
 .هنقدية والتغيرات في حقوق ملكيتال كاملة عن المركز المالي للبنك وعن نتائج أعماله وتدفقاته

 
 الشركات التابعة و الشقيقة ب  - 1

 الشركات التابعة 2/ب  - 1

( التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غيار مباشار Special Purpose Entities / SPEsهي الشركات )بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة 
نصاف حقاوق التصاويت. ويؤخاذ فاي االعتباار وجاود وتاأثير القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية 6 وعاادة يكاون للبناك حصاة ملكياة تزياد عان 

 ة.حقوق التصويت المستقبلية التي ممكن ممارستها أو تحويلها في الوقت الحالي عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة على السيطرة على الشرك

 الشركات الشقيقة 1/ب  - 1

مباشر نفوذاً مؤثراً عليها ولكن ال يصل الى حد السيطرة 6 وعادة يكاون للبناك حصاة الشركات الشقيقة هي المنشآت التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير 
 .% من حقوق التصويت11% الى 11ملكية من 

ول العادلاة أو المقابال الاذى قدماه البناك مان أصا يتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات اقتناء البنك للشركات6 ويتم قياس تكلفة االقتناء بالقيماة
/أو التزامات يقبلها نيابة عن الشركة المقتناة 6 وذلاك فاى تااريخ التباادل مضااًفا إليهاا و مصدرة و/أو التزامات تكبدها البنك  للشراء و/أو أدوات حقوق ملكية
 تااريخ لة للتحدياد وذلاك بقيمتهاا العادلاة فاي6 ويتم قياس صافى األصول بما فى ذلك االلتزامات المحتملة المقتناة القاباالقتناء اية تكاليف تعزى مباشرة لعملية

فاي ذلاك الصاافي شاهرة وإذا قلات تكلفاة  البناك االقتناء6 بغض النظر عن وجود أية حقوق لألقلية وتعتبر الزيادة في تكلفة االقتنااء عان القيماة العادلاة لحصاة
 في قائمة الدخل ضمن بند ايرادات )مصروفات( تشغيل أخرى. مباشرة االقتناء عن القيمة العادلة للصافي المشار إليه6 يتم تسجيل الفرق

المستقلة للبنك بطريقاة التكلفاة وفقااً لهاذه الطريقاة 6 تثبات االساتثمارات بتكلفاة االقتنااء  الدورية يتم المحاسبة عن الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية
قيمة 6 وتثبت توزيعات األرباح في قائمة الدخل عند اعتماد توزيع هذه األرباح وثبوت حق البنك متضمنة أية شهرة ويخصم منها أية خسائر اضمحالل في ال

 في تحصيلها.
 

 التقارير القطاعية ج  - 1

قطاع شطة أخرى والقطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطه بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أن
فاى بيئاة إقتصاادية الجغرافى يرتبط بتقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة إقتصادية واحادة تتسام بمخااطر ومناافع تخصاها عان تلاك المرتبطاة بقطاعاات جغرافياة تعمال 

 .مختلفة
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 تابع - ملخص السياسات المحاسبية -1
 

 ترجمة العمالت األجنبية د  - 1

 عملة التعامل والعرض 2/د  - 1

 المستقلة بالجنية المصري وهو عملة التعامل و العرض للبنك. الدورية تم عرض القوائم المالية

 األجنبيةالمعامالت واالرصدة بالعمالت  1/د  - 1

وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل الفترة المالية على أسااس متوساط أساعار الصارف الساارية فاى ذات شاهر  مصريتمسك حسابات البنك بالجنيه ال
علاى أسااس أساعار الصارف  تنفيذ المعاملة ويتم إعاادة تقيايم أرصادة األصاول واإللتزاماات ذات الطبيعاة النقدياة باالعمالت األخارى فاى نهاياة الفتارة المالياة

 .السارية فى ذلك التاريخ
 :ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية

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

 .إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود -

وات ديان( ماا باين فاروق يتم تحليل التغيرات فى القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبياة  المصانفة إساتثمارات متاحاة للبياع )أد
ألداة وفروق نتجت عن تغيير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت عن تغييار القيماة العادلاة لاألداة 6 وياتم لالتكلفة المستهلكة  تقييم نتجت عن التغيرات فى

سعار لمتعلقة بتغيير أاإلعتراف فى قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغييرات فى التكلفة المستهلكة ضمن عائد القروض واإليرادات المشابهة وبالفروق ا
ادلاة / الصرف فى بناد إيارادات )مصاروفات( تشاغيل أخارى6 وياتم اإلعتاراف ضامن حقاوق الملكياة بفاروق التغييار فاى القيماة العادلاة )إحتيااطى القيماة الع

 إستثمارات مالية متاحة للبيع(.

القيمة العادلة مثل أدوات حقوق الملكياة المحاتفظ بهاا بالقيماة  تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر الناتجة عن تغير
ع ضامن إحتيااطى العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم اإلعتراف بفروق التقييم الناتجة عن أدوات حقاوق الملكياة المصانفة إساتثمارات مالياة متاحاة للبيا

 القيمة العادلة فى حقوق الملكية.
  

 األصول المالية ه  - 1

6 وقروض ومديونيات6 واستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االساتحقاق6 بغرض المتاجرةيقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية: أصول مالية 
 واستثمارات مالية متاحة للبيع 6 وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف استثماراتها عند االعتراف األولي.

 
 رض المتاجرةبغاألصول المالية  2/ه  - 1

 .تشمل هذه المجموعة أصول مالية بغرض المتاجرة

نات تمثال جازءاً مان يتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمل قيمتها بصفة أساسية بغرض بيعها فى األجال القصاير أو إذا كا
 .على معامالت فعلية حديثة تشير إلى الحصول على أرباح فى األجل القصيرمحفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً وكان هناك دليل 

ربااح أو الخساائر أو إلاى في جميع األحوال ال يقوم البنك بتعادة تبويب أى أداة مالية نقالً إلى مجموعة األدوات المالياة المقيماة بالقيماة العادلاة مان خاالل األ
 مجموعة األصول المالية بغرض المتاجرة.

 القروض والمديونيات 1/ه  - 1

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

ا عناد األصول التي ينوى البنك بيعها فوراً أو في مدى زمني قصير6 يتم تبويبهاا فاي هاذه الحالاة ضامن األصاول بغارض المتااجرة6 أو التاي تام تبويبها -
 .مة العادلة من خالل األرباح والخسائرنشأتها بالقي

 .األصول التي بوبها البنك على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولى بها -

 األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره األصلي فيها ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة االئتمانية. -

 حتى تاريخ االستحقاق االستثمارات المالية المحتفظ بها 0/ه  - 1

حقاق محادد ولادى تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصوالً مالية غير مشاتقة ذات مبلاغ ساداد محادد أو قابال للتحدياد وتااريخ إسات
على أنها متاحة للبيع إذا باع البنك مبلغ هام من األصول إدارة البنك النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها 6 ويتم إعادة تبويب كل المجموعة 

 المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بتستثناء حاالت الضرورة.
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 تابع - األصول المالية ه  - 1

 االستثمارات المالية المتاحة للبيع 1/ه  - 1

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

  ويتبع ما يلى بالنسبة لألصول المالية

المعتادة لألصول المالية فى تاريخ المتاجرة وهاو التااريخ الاذى يلتازم فياه البناك بشاراء أو بياع األصال وذلاك يتم اإلعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة 
ارات المالياة المتاحاة بالنسبة لألصول المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تااريخ االساتحقاق واالساتثم

 .للبيع

ظم المخااطر استبعاد األصول المالية عندما تنتهى فترة سريان الحق التعاقدى فى الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالى أو عندما يحول البنك معيتم 
 .لتعاقديةوالمنافع المرتبطة بالملكية إلى طرف أخر ويتم استبعاد اإللتزامات عندما تنتهى إما بالتخلص منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها ا

ربااح والخساائر وبالتكلفاة يتم القياس الحقاً بالقيمة العادلة لكل من اإلساتثمارات المالياة المتاحاة للبياع واألصاول المالياة المبوباة بالقيماة العادلاة مان خاالل األ
 .المستهلكة لإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

سائر الناتجة عن التغيرات فى القيمة العادلة لألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األربااح والخساائر يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخ
لة لإلستثمارات المالية وذلك فى الفترة التى تحدث فيها بينما يتم اإلعتراف مباشرة فى حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيمة العاد

ى سابق اإلعتاراف لمتاحة للبيع وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو إضمحالل قيمته عندها يتم اإلعتراف فى قائمة الادخل باألربااح والخساائر المتراكماة التاا
 .بها ضمن حقوق الملكية

جنبية الخاصة باألصاول ذات الطبيعاة النقدياة المبوباة يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسائر العمالت األ
الحاق للبناك فاى  متاحة للبيع 6 وكذلك يتم اإلعتراف فى قائماة الادخل بتوزيعاات األربااح الناتجاة عان أدوات حقاوق الملكياة المبوباة متاحاة للبياع عنادما ينشاأ

 تحصيلها.

إذا لم تكن هناك ساوق نشاطة   Bid Priceأسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الجــاريـــةيتم تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات المعلن عن أسعارها فى 
مالت محايادة حديثاة أو لألصل المالى أو لم تتوافر أسعار الطلب الجارية 6 فيحدد البنك القيمة العادلة بتستخدام أحد أساليب التقييم ويتضمن ذلك استخدام معاا

ة 6 أو نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم األخرى شائعة االستخدام من قبل المتعاملين بالسوق وإذا لم ياتمكن البناك مان تحليل التدفقات النقدية المخصوم
 .تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع 6 يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أى إضمحالل فى القيمة

الماديونيات ) الساندات أو  –األصل المالى المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع الذى يسرى عليه تعريف القروض يقوم البنك بتعادة تبويب 
 وذلك عندما تتوافر لدى البناك –القروض( نقالً عن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع إلى مجموعة األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

ة فاى تااريخ إعاادة النية والقدرة على اإلحتفااظ بهاذه األصاول المالياة خاالل المساتقبل المنظاور أو حتاى تااريخ االساتحقاق وتاتم إعاادة التبوياب بالقيماة العادلا
 :النحو التالىالتبويب6 ويتم معالجة أية أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التى تم اإلعتراف بها سابقاً ضمن حقوق الملكية وذلك على 

لمحتفظ به حتاى فى حالة األصل المالى المعاد تبويبه الذى له تاريخ إستحقاق ثابت يتم استهالك األرباح والخسائر على مدار العمر المتبقى لإلستثمار ا -
على أساس تاريخ االستحقاق علاى مادار تاريخ االستحقاق بطريقة العائد الفعلى ويتم استهالك أى فرق بين القيمة على أساس التكلفة المستهلكة والقيمة 

و خساائر سابق العمر المتبقى لألصل المالى بتستخدام طريقة العائد الفعلى 6 وفى حالة إضمحالل قيمة األصل المالى الحقاً يتم اإلعتاراف بأياة أربااح أ
 .اإلعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى األرباح والخسائر

يس له تاريخ إستحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر ضمن حقوق الملكية حتى بيع األصل أو التصرف فيه 6 عندئاذ ياتم فى حالة األصل المالى الذى ل -
مباشارة اإلعتراف بها فى األرباح والخسائر.وفى حالة إضمحالل قيمة األصل المالى الحقااً ياتم اإلعتاراف بأياة أربااح أو خساائر سابق اإلعتاراف بهاا 

 .األرباح والخسائر ضمن حقوق الملكية فى

التادفقات النقدياة  إذا قام البنك بتعديل تقديراته للمادفوعات أو المقبوضاات فياتم تساوية القيماة الدفترياة لألصال الماالي )أو مجموعاة األصاول المالياة( لاتعكس
دفقات النقدية المستقبلية المقدرة بساعر العائاد الفعلاي لاألداة الفعلية والتقديرات المعدلة على أن يتم إعادة حساب القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للت

 .المالية يتم االعتراف بالتسوية كتيراد أو مصروف في األرباح والخسائر

دياة المساتقبلية النق في جميع األحوال إذا قام البنك بتعادة تبويب أصل مالي طبقاً لما هو مشار إليه وقام البناك فاي تااريخ الحاق بزياادة تقديراتاه للمتحصاالت
ريخ التغيار فاي التقادير نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من هذه المتحصالت النقدية 6 يتم االعتراف بتأثير هذه الزيادة كتسوية لسعر العائد الفعلي وذلك من تاا

 .وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل في تاريخ التغير في التقدير
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 المقاصة بين األدوات المالية و  - 1

انت هناك النياة إلجاراء التساوية يتم إجراء المقاصة بين األصول واإللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانونى قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها وك
 ة اإللتزام فى آن واحد.على أساس صافى المبالغ 6 أو الستالم األصل وتسوي

 
التزام بتعادة الشراء على أساس الصافى بالميزانية ضمن بند أذون  وتعرض بنود اتفاقيات شراء أذون خزانة مع التزام بتعادة البيع واتفاقيات بيع أذون خزانة مع

 .الخزانة وأوراق حكومية أخرى
 
 إيرادات ومصروفات العائد ز  - 1

بند "عائد القروض واإليرادات المشابهة" أو "تكلفاة الودائاع والتكااليف المشاابهة" باتيرادات ومصاروفات العائاد باساتخدام طريقاة  يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن
 .ل األرباح والخسائرالعادلة من خال العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي ُتحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة

األداة المتعلقة بهاا. ومعادل  وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة الُمستهلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد أو مصاريف العائد على مدار عمر
ا أو تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة المالية6 أو فترة زمنية أقل إذا كاان ذلاك العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سداده

لنقدياة باألخاذ فاي االعتباار جمياع مناسباً وذلك للوصول بدقة إلى القيمة الدفترية ألصل أو التزام مالي. وعند حساب معدل العائد الفعلي 6 يقاوم البناك بتقادير التادفقات ا
 ة )مثل خيارات السداد المبكار( ولكان ال يؤخاذ فاي االعتباار خساائر االئتماان المساتقبلية6 وتتضامن طريقاة الحسااب كافاة األتعااب المدفوعاة أوشروط عقد األداة المالي

أو الماديونيات قاروض المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معدل العائد الفعلي 6 كما تتضامن تكلفاة المعاملاة أياة عاالوات أو خصاومات.وعند تصانيف ال
ياة 6 وياتم االعتاراف بهاا بأنها غير منتظمة أومضمحلة بحسب الحالة ال يتم االعتراف بتيرادات العائد الخاص بها وياتم قيادها فاي ساجالت هامشاية خاارج القاوائم المال

 :ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدي وذلك وفقاً لما يلى

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

% مان 11لحين سداد بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات ُيتبع األساس النقدى أيضاً حيث ُيعلى العائد المحسوب الحقاً وفقاً لشروط عقد الجدولة على القرض  -
د علاى بحد أدنى انتظام لمدة سنة وفى حالة استمرار العميل فى االنتظام يتم إدراج العائد المحسوب على رصيد القرض القاائم بااإليرادات )العائاأقساط الجدولة و

 قبل الجدولة.رصيد الجدولة المنتظمة( دون العائد الُمهمش قبل الجدولة الذى ال ُيدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل رصيد القرض فى المركز المالى 
 
 إيرادات األتعاب والعموالت ح  - 1

والت المتعلقاة يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضامن اإليارادات عناد تأدياة الخدماة وياتم إيقااف االعتاراف باتيرادات األتعااب والعما -
ة خاارج القاوائم المالياة 6 وياتم االعتاراف بهاا ضامن اإليارادات وفقااً بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة 6 حياث ياتم قيادها فاي ساجالت هامشاي

ياتم معالجتهاا باعتبارهاا لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بتيرادات العائد بالنسبة لألتعااب التاي تمثال جازءاً مكماالً للعائاد الفعلاي لألصال الماالي بصافة عاماة 
 .تعديالً لمعدل العائد الفعلي

االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه القروض وذلك على اعتبارأن أتعاب االرتباط التي يحصال عليهاا يتم تأجيل أتعاب  -
ء فترة االرتباط دون الة انتهاالبنك تعتبر تعويضاً عن التدخل المستمر القتناء األداة المالية 6 ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلي على القرض6 وفي ح

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

المشاتركة تعااب تارويج القاروض ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند االعتراف األولي وياتم االعتاراف بأ
المتااح للمشااركين  ضمن اإليرادات عند استكمال عملية التارويج وعادم احتفااظ البناك بأياة جازء مان القارض أو كاان البناك يحاتفظ بجازء لاه ذات معادل العائاد الفعلاي

 .اآلخرين

مثال ترتياب شاراء أساهم أو  –عاملاة لصاالح طارف أخار ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشااركة فاي التفااوض علاى م
وذلك عند استكمال المعاملة المعنية  ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى عادة علاى أسااس  –أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت 

عاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الزمن علاى مادار التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة. ويتم االعتراف بأت
 الفترة التى يتم أداء الخدمة فيها.

 
 إيرادات توزيعات األرباح ط  - 1

 يتم االعتراف فى قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق فى تحصيلها.
 
 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء ي  - 1

أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى بالميزانية ويتم عارض من  ةمخصوماألدوات المالية المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول  يتم عرض
أرصادة أذون الخزاناة وأوراق حكومياة أخارى بالميزانياة. وياتم االعتاراف باالفرق باين ساعر البياع وساعر إعاادة  علاى اً مضاافااللتزام )اتفاقيات الشراء وإعادة البياع( 

 الشراء على أنه عائد يستحق على مدار مدة االتفاقية باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.
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 الماليةإضمحالل األصول  ك  - 1

 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة 2/ك  - 1

وُيعاد األصال  يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد األصول المالية أو مجموعة من األصول المالية.
االضامحالل 6 عنادما يكاون هنااك دليال موضاوعي علاى االضامحالل نتيجاة لحادث أو المالي أو المجموعة من األصول المالية مضمحلة ويتم تحمل خسائر 

وكان حدث الخساارة ياؤثر علاى التادفقات النقدياة المساتقبلية "( Loss Event" أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي لألصل )حدث الخسارة
 .ا بدرجة يعتمد عليهالألصل المالي أو لمجموعة األصول المالية التي يمكن تقديره

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

 صعوبات مالية كبيره تواجه المقترض أو المدين. 

 مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد. 

 التمويل الممنوح له توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوى تصفية أو إعادة هيكل. 

 تدهور الوضع التنافسي للمقترض. 

  فاي الظاروف قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتياازات  أو تناازالت قاد ال يوافاق البناك علاى منحهاا
 .العادية

 اضمحالل قيمة الضمان. 

 تدهور الحالة االئتمانية. 

ضوعية على خسائر اضمحالل مجموعاة مان األصاول المالياة وجاود بياناات واضاحة تشاير إلاى انخفااض يمكان قياساه فاى التادفقات النقدياة ومن األدلة المو
لاك زياادة عادد المستقبلية المتوقعة من هذه المجموعة منذ االعتراف األولى على الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا االنخفاض لكل أصل على حادة 6 ومثاال ذ

 .ت اإلخفاق فى السداد بالنسبة ألحـد المنتجـات المصرفيةحاال

 .نى عشر شهراً ويقـوم البنك بتقدير الفترة ما بين وقـوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظـة محددة وتتراوح هذه الفترة بصفة عامة بيـن ثالثة إلى أث

االضمحـالل لكال أصال ماالي علاى حاده إذا كاان ذو أهمياـة منفارداً 6  وياتم التقادير علاى كـما يقوم البنك أوال بتقديـر ما إذا كان هناك دليل موضوعـي على 
 : مستوى إجـمالـي أو فردى لألصول المالية التي لـيس لها أهمية منفردة6 وفى هذا المـجال ُيراعـى ما يلي

6 ساواء كاان هامااً بذاتاـه أم ال6 عنادها يتاـم إضافاـة هاذا  إذا حدد البنـك أنه ال يوجـد دليال موضاوعي علاى اضمحاـالل أصال ماالي تام دراستاـه منفارداً  -
 تاريخية.األصل مع األصول المالية التي لهـا خـصائص خـطر ائتمـاني مشابهـة ثم يتم تقييمـها معاً لتقدير االضمحالل وفقاً لمعدالت اإلخفاق ال

دراساته منفارداً لتقادير االضامحالل 6 وإذا ناتج عان الدراساة وجاود  إذا حدد البنك أنه يوجد دليال موضاوعي علاى اضامحالل أصال ماالي 6 عنادها ياتم -
 .خسائر اضمحالل 6 ال يتم ضم األصل الى المجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل لها على أساس مجمع

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

خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 6 وال يدخل في ذلاك ويتم قياس مبلغ مخصص 
ماـة الدفترياة يض القيخسائر االئتمـان المستقبلية التـي لـم يتـم تحاـملها بعاـد 6 مخصاومة باستاـخدام معاـدل العائاـد الفاـعلي األصالي لألصال الماالي. وياتم تخفا

 .لألصل باستخدام حساب مخصص خسائر االضمحالل ويتم االعتراف بعبء االضمحالل عن خسائر االئتمان في قائمة الدخل

يااس أياة خساائر وإذا كان القرض أو االستثمـار المحتفـظ به حتى تاريخ االستحقـاق يحمـل معدل عائد متغيـاـر 6 عندهاـا ياـكون سعاـر الخاـصم الماـستخدم لق
قيااس خساائر اضمحـالل هو معدل العائد الفعـلي وفقاً للعقـد عند تحديد وجود دليل موضوعي على اضمحالل األصل. ولألغراض العملية 6 قاد يقاوم البناك ب

ـة القيماة الحاليااـة اضامحالل القيماة علاى أساااس القيماة العادلاة لااألداة باساتخدام أساعار سااوق معلناة 6 وبالنسابة لألصااول المالاـية المضامونة 6 يراعااـى إضافا
 .ف المتعلقة بذلكللتدفقـات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل المالي 6 وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمان بعد خصم المصاري

خصاائص الخطاـر االئتماـاني 6 أي عاـلى  وألغراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمالي 6 يتم تجميع األصول المالية في مجموعات متشابهة مان ناحياة
العوامال أسـاس عمليـة التصـنيف التاـي يجريهاا البناك أخاذاً فاي االعتباار ناوع األصال والصاناعة والموقاـع الجغرافاي وناوع الضامان وموقاف المتاأخرات و

تلاك األصاول لكونهاا مؤشاراً لقادرة المدينياـن علاى دفاع  األخرى ذات الصلة. وترتبط تلك الخصائص بتقدير التادفقات النقدياة المستقبـلياـة للمجمـوعاـات مان
 .المبالغ المستحقـة وفقـاً للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة

للمـجموعاـة عاـلى  وعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول المالية على أساس معدالت اإلخفاـاق التاريخياة 6 ياتم تقادير التدفقاـات النقدياـة المستقبـلياـة
يحوزها البناك اس التدفقات النقـدية الـتعاقدية لألصول في البنك ومقـدار الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر االئتمان المشابهة لألصول التي أس

 .ويتم تعديل مقدار الخسائر التاريـخيـة عـلى أسـاس البيانات

في الفترة الـتي تم خاللها تحديد مـقـدار الخسائر التاريخـية وكذلك إللغااء آثاار األحاوال التاي  المعلنة الحالية بحيث تعكس أثر األحوال الحالية التي لم تتوافر
 .كانت موجودة في الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حالياً 

الموثوق بها ذات العالقة من فـترة  ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة من األصول المالية مع التغيرات في البيانات
احتماـاالت  الى أخـرى 6 مثال لذلك التغيـرات فـي معـدالت البطالاة 6 وأساـعار العقاارات 6 وموقاف التساديدات وأياة عوامال أخارى تشاير الاى التغيارات فاي

 لمستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية.الخسـارة في المجموعة ومقدارهـا 6 ويقوم البنك بتجراء مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات ا
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 اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع 1/ك  - 1

المالياة المبوباة ضامن اساتثمارات يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليال موضاوعي علاى اضامحالل أحاد أو مجموعاة مان األصاول 
للبيع6يؤخاذ فاي  مالية متاحة للبيع أو استثمارات مالية محتفظ بها حتي تااريخ االساتحقاق 6 وفاى حالاة االساتثمارات فاي أدوات حقاوق الملكياة المبوباة متاحاة

 .وذلك عند تقدير ما إذا كان هناك اضمحالل في األصلاالعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية 6 

% من تكلفة القيمة الدفترية ويعد اإلنخفاض ممتداً إذا استمر لفترة تزيد عن تسعة أشهر 6 وإذا توافرت األدلة المشاار إليهاا 31ويعد االنخفاض كبيرا إذا بلغ 
قائمة الدخل6 وال يتم رد اضمحالل القيمة الذي يعترف به بقائمة الدخل فيما يتعلاق باأدوات يتم ترحيل الخسارة المتراكمة من حقوق الملكية ويعترف بها في 

الممكن رباط ذلاك االرتفااع  حقوق الملكية إذا حدث ارتفاع في القيمة العادلة الحقاً أما إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات الدين المبوبة متاحة للبيع 6 وكان من
 االعتراف باالضمحالل في قائمة الدخل 6 يتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل.بموضوعية بحدث وقع بعد 

 
 األصول غير الملموسة ل  - 1

  برامج الحاسب اآللى
المصاروفات يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صايانة الحاساب اآللاى كمصاروف فاى قائماة الادخل عناد تكبادها وياتم االعتاراف كأصال غيار ملماوس ب

وتتضمن المصروفات المباشارة تكلفاة  المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سيطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع اقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر من سنة6
 .العاملين فى فريق تطوير البرامج باإلضافة إلى نصيب مناسب من المصروفات العامة ذات العالقة

 تطوير بالمصروفات التى تؤدى الى الزيادة أو التوسع فى أداء برامج الحاسب االلى عان المواصافات األصالية لهاا6 وتضااف إلاى تكلفاة البارامجيتم االعتراف كتكلفة 
 .األصلية

ماا عادا نظاام الحاساب اآللاى يتم أستهالك تكلفة برامج الحاسب االلى المعترف بهاا كأصال علاى مادار السانه المتوقاع االساتفادة منهاا فيماا ال يزياد عان أرباع سانوات في
 اآلساسى للبنك )الحزمة البنكية( حيث يتم أستهالكه على عشر سنوات.

 
 أخرى أصول م  - 1

 األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع
اساساى مان صافقة بياع ولايس مان  اذا كاان مان المتوقاع ان ياتم اساترداد قيمتهاا الدفترياة بشاكل يتم تبوياب االصاول الغيار متداولاة كاصاول محاتفظ بهاا بغارض البياع6

قروض واصول ثابتة التى يوقف البنك استخدامها بغرض بيعها والشركات التابعة والشقيقة التاى  االستمرار فى استخدامها6 و يشمل ذلك االصول المقتناة مقابل تسوية
 . يقتنيها البنك بغرض بيعها

 .  ع الفورى بحالته التى يكون عليها بدون اى شروط اال شروط البيع التقليدية والمعتادة لتلك االصوليكون االصل )او المجوعه الجارى التخلص منها( متاحاً للبي

القيماة الدفترياة فاى تااريخ التصانيف او القيماة  يقاس االصل الغير متداول )او المجموعة الجارى التخلص منها( والمبوبة اصول محتفظ بها لغرض البياع علاى اسااس
 . ها تكاليف البيع ايهم اقلالعادلة مخصوما من

رض البياع ماع االخاذ فاى واذا غير البنك خطة البيع 6يتم تعديل القيمة الدفترية لالصل للمبلغ التاى كاان سايتم قيااس االصال باه لاو لام يكان مبوباا كاصال محاتفظ باه بغا
حتيااطى مخااطر إالبناك مان بيعهاا خاالل المادة المقاررة قانوناا6 ياتم تكاون  وبالنسبة لالصول المقتناة مقابل تسوية قروض فاذا لم يتمكن االعتبار اى اضمحالل للقيمة6

 .من قيمة االصل سنويا %31البنكية العام بواقع 

 ل اخرى.ويتم االعتراف بالتغيرات فى قيمة االصول غير المتداوله المحتفظ بها بغرض البيع و ربح و خسارة البيع فى بند ايرادات )مصروفات( تشغي
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 تابع - ملخص السياسات المحاسبية -1
 

 األصول الثابتة ن  - 1

 اً اإلهااالك وخسااائرتتمثاال األراضااى والمبااانى بصاافة أساسااية فااى مقااار المركااز الرئيسااى والفااروع والمكاتااب. وتظهاار جميااع األصااول الثابتااة بالتكلفااة التاريخيااة ناقصاا
 .المرتبطة مباشرة بتقتناء بنود األصول الثابتةاالضمحالل. وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات 

ون محاتمالً تادفق مناافع اقتصاادية ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً مستقال6ً حسبما يكون مالئما6ً وذلك عندما يكا
ذه التكلفاة بدرجاة موثاوق بهاا. وياتم تحميال مصاروفات الصايانة واإلصاالح فاى السانه التاى ياتم تحميلهاا مستقبلية مرتبطة باألصل إلى البنك وكان من الممكن تحديد ه

لتكلفاة بحياث تصال ضمن مصروفات التشغيل األخرى.ال يتم إهالك األراضى6 ويتم حساب اإلهالك لألصول الثابتة األخرى باساتخدام طريقاة القساط الثابات لتوزياع ا
 :مدار األعمار اإلنتاجية6 كالتالىإلى القيمة التخريدية على 

 سنة 71 المبانى واإلنشاءات -

 سنة 71 الخزائن الحديدية -

 سنوات 31 أثاث مكتبى -

 سنوات 7 آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكييف -

 سنوات 1 أجهزة الحاسب اآللى / نظم آلية متكاملة -

 سنوات 1 تجهيزات وتركيبات -

 سنوات 7 وسائل نقل -

 سنوات 7 برامج الحاسب اآللى -

ألصاول التاي ياتم إهالكهاا ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتاة فاي تااريخ كال ميزانياة6 وتعادل كلماا كاان ذلاك ضارورياً. وياتم مراجعاة ا
الدفترية قاد ال تكاون قابلاة لالساترداد. وياتم تخفايض القيماة الدفترياة لألصال بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة 

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

باح وخسائر االستبعادات مان األصاول الثابتاة بمقارناة وتمثل القيمة االستردادية صافى القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى 6 ويتم تحديد أر
 صافى المتحصالت بالقيمة الدفترية. ويتم إدراج األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى في قائمة الدخل.

 
 اضمحالل األصول غير المالية س  - 1

اضمحاللها سنويا ويتم دراسة اضمحالل األصول التى يتم اساتهالكها كلماا كاان هنااك أحاداث أو ال يتم استهالك األصول التى ليس لها عمر انتاجى محدد ويتم اختبار 
 .تغيرات فى الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد

مة اآلستردادية وتمثل القيمة االساتردادية صاافى القيماة ويتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل وتخفيض قيمة اآلصل بالمبلغ الذى يزيد به القيمة الدفترية لآلصل عن القي
اجعاة األصاول غيار البيعة لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى ولغارض  تقادير األضامحالل ياتم إلحااق األصال بأصاغر وحادة تولياد نقاد ممكناة وياتم مر

 إلى قائمة الدخل وذلك فى تاريخ إعداد كل قوائم مالية. المالية التى وجد فيها اضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد لالضمحالل
 
 النقدية وما فى حكمها ع  - 1

من تااريخ االقتنااء6 وتتضامن النقدياة واألرصادة  ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التى ال تتجاوز استحقاقها ثالث أشهر
 حتياطى األلزامى واألرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة أوراق حكومية أخرى.لدى البنك المركزى خارج اطار نسب اإل

 
 المخصصات األخرى ف  - 1

ة ويكاون مان المارجح أن يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون هنااك التازام قاانوني أو اساتداللي حاالي نتيجاة ألحاداث ساابق
 .البنك لتسوية هذه االلتزامات 6 مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام يتطلب ذلك استخدام موارد

وعاة مان االلتزاماات. وياتم وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فتنه يتم تحديد التادفق النقادي الخاارج الاذي يمكان اساتخدامه للتساوية باألخاذ فاي االعتباار هاذه المجم
 .بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة1صص حتى إذا كان هناك احتمال ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج االعتراف بالمخ

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

بعاد سانة مان تااريخ الميزانياة باساتخدام معادل مناساب لاذات أجال ساداد  جاالآمحادد لسادادها ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزاماات ال
الذي يعكس القيمة الزمنياة للنقاود 6 وإذا كاان األجال أقال مان سانة تحساب القيماة المقادرة لاللتازام ماا لام يكان أثرهاا  –دون تأثره بمعدل الضرائب الساري  –االلتزام 

 جوهرياً فتحسب بالقيمة الحالية.
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 تابع - ملخص السياسات المحاسبية -1
 

 مزايا العاملين ص  - 1

 التأمينات اإلجتماعية 2/ص  - 1

الدورياة علاى قائماة  يلتزم البنك بسداد اشتراكات الى الهيئة العامة للتأمينات األجتماعية واليتحمل البنك أي إلتزامات إضاافية بمجارد ساداد تلاك اإلشاتراكات
 التي تستحق فيها وتدرج ضمن مزايا العاملين. الفترة الدخل عن

 حصة العاملين فى األرباح 1/ص  - 1

ألربااح فاى يدفع البنك نسبة من األرباح النقدية المتوقع توزيعها كحصاة للعااملين فاى األربااح ويعتارف بحصاة العااملين فاى األربااح كجازء مان توزيعاات ا
 لمساهمي البنك والتسجل أي إلتزامات بحصة العاملين فى األرباح غير موزعة.حقوق الملكية وكتلتزامات عندما تعتمد من الجمعية العامة 

 التزامات مزايا ما بعد انتهاء الخدمة األخرى 0/ص  - 1

ي الخدماة حتاى سان يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين فيما بعد انتهاء الخدماة وعاادة ماا يكاون اساتحقاق هاذه المزاياا مشاروطاً ببقااء العامال فا
ية مماثلاة لتلاك تقاعد واستكمال حد أدنى من فترة الخدمة. ويتم استحقاق التكاليف المتوقعة لهاذه المزاياا علاى مادار فتارة التوظياف باساتخدام طريقاة محاسابال

 المستخدمة في نظم المزايا المحددة.

 نظام أسهم اإلثابة والتحفيز 1/ص  - 1

نظام اإلثابة والتحفيز بنظام المنح وذلك بعاد تعاديل النظاام األساساى للبناك وفقااً  1/1/1132ريخ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة بتا
وياتم تطبياق نظاام  ,11/1/113وذلك بناء على اقتراح مقدم من مجلس إدارة البنك بتااريخ  ,11/1/113لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 .اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النظام وفقاً ألحكام القانونوهو تاريخ  1/7/1132تاريخ باإلثابة والتحفيز 

بناك لتميازهم ويتم منح أسهم نظام اإلثابة والتحفياز لصاالح االعضااء التنفياذيين ورؤسااء القطاعاات والماديرين العماوم وماديرو الصاف االول والماوظفين بال
 .وتقييمهم السنوى وفقاً لمستوى األداء المالى للبنك وتقرير أداء الفرد حسب درجته الوظيفيةالواضح من خالل نتائج أعمالهم 

وفاى نهاياة كال فتارة  تم تقييم األسهم المحتفظ بها بنظاام أثاباة وتحفياز العااملين بالقيماة العادلاة لهاا )القيماة الساوقية (عناد انشااء النظاام وتخصايص األساهم6ي
 حتياطى خاص ضمن حقوق الملكية.تويتم اثبات قيمة الفروق الناتجة ب العادلة لها )القيمة السوقية( ةمالية6يعاد تقييمها بالقيم

 
 ضرائب الدخل ق  - 1

اساتثناء ضاريبة الادخل تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة الفتارة المالياة  كاال مان الضاريبة الحالياة والضاريبة المؤجلاة 6 وياتم االعتاراف بهاا بقائماة الادخل ب
 .المتعلقة ببنود حقوق الملكية التي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية

ة الاى التساويات ويتم االعتراف بضاريبة الادخل علاى أسااس صاافي الاربح الخاضاع للضاريبة باساتخدام أساعار الضاريبة الساارية فاي تااريخ إعاداد الميزانياة باإلضااف
 .الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة

لألساس الضاريبية6  عتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزاماات طبقااً ألساس المحاسابية وقيمتهاا طبقااً ويتم اال
الضاريبة الساارية فاي تااريخ إعاداد  هذا ويتم تحدياد قيماة الضاريبة المؤجلاة بنااء علاى الطريقاة المتوقعاة لتحقاق أو تساوية قايم األصاول وااللتزاماات باساتخدام أساعار

 .الميزانية

ن خاللها االنتفااع بهاذا ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بتمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن م
لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية 6 علاى أناه فاي حالاة ارتفااع األصل 6 ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي 

 المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفيضه.
 
 االقتراض ر  - 1

 .القرض. ويقاس القرض الحًقا بالتكلفة المستهلكة كلفة الحصول علىبالقيمة العادلة ناقًصا ت يتم االعتراف بالقروض التي يحصل عليها البنك أوالً 

 

 رأس المال ش  - 1

 رباحتوزيعات األ
حصاة العااملين فاي  تثبت توزيعات األرباح خصما علاي حقاوق الملكياة فاي السانه التاي تقار فيهاا الجمعياة العاماة للمسااهمين هاذه التوزيعاات. وتشامل تلاك التوزيعاات

 اإلدارة المقررة بالنظام األساسي و القانون.األرباح و مكافأة مجلس 
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 إدارة المخاطر المالية -0

 
اطر أو مجموعاة مان بعاض المخايتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها الى مخاطر مالية متنوعاة6 وقباول المخااطر هاو أسااس النشااط الماالي6 وياتم تحليال وتقيايم وإدارة 

أهم أنواع المخاطر خطار  ولذلك يهدف البنك الى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد والى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك6 ويعد6 المخاطر مجتمعة
 .وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرىاالئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرى. ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت األجنبية 

خالل أسااليب يعتماد عليهاا ونظام  وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه6 ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود من
إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات فاي األساواق والمنتجاات والخادمات وأفضال التطبيقاات  معلومات محدثة أوالً بأول. ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم

 .الحديثة

 لمخاطر المالية بالتعاون الوثيق معوتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. وتقوم إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية ا
خطار محاددة مثال خطار االئتماان  الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك 6 ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل6 باإلضافة الى سياسات مكتوباة تغطاي منااطق

ضاافة الاى ذلاك فاتن إدارة المخااطر تعاد مسائولة عان وخطر أسعار صرف العماالت األجنبياة6 وخطار أساعار العائاد6 واساتخدام أدوات المشاتقات وغيار المشاتقات المالياة. باإل
 مخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.المراجعة الدورية إلدارة ال

 خطر االئتمان أ  - 0

تقاوم اإلدارة لبناك 6 لاذلك يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد األطاراف بعادم الوفااء بتعهداتاه 6 ويعاد خطار االئتماان أهام األخطاار بالنسابة ل
ثمار التاي يترتاب بحرص بتدارة التعرض لذلك الخطر. ويتمثل خطر االئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنها القروض والتساهيالت وأنشاطة االسات

ية مثل ارتباطاات القاروض. وتتركاز عملياات اإلدارة عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين. كما يوجد خطر االئتمان أيضاً في األدوات المالية خارج الميزان
لياا ورؤسااء وحادات النشااط والرقابة على خطر االئتمان لدى فريق إدارة خطر االئتمان في إدارة مخاطر االئتمان الذي يرفع تقاريره الاى مجلاس اإلدارة واإلدارة الع

 بصفة دورية.

 قياس خطر االئتمان 2/أ  - 0

 ءالقروض والتسهيالت للبنوك والعمال
 : لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء 6 ينظر البنك في ثالثة مكونات كما يلي

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

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

 خطر اإلخفاق االفتراضي (Loss given default). 

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

 .6 الذي يعتمد على الخسائر التي تحققت في تاريخ الميزانية )نموذج الخسائر المحققة( وليس الخسائر المتوقعة,1رقم 

أخر على مستوى كل عميال باساتخدام أسااليب تقيايم داخلياة لتصانيف الجادارة مفصالة لمختلاف فئاات العماالء. وقاد تام تطويرتلاك يقوم البنك بتقييم احتمال الت
تقسيم عمالء البنك  األساليب للتقييم داخلياً وتراعى التحليالت اإلحصائية مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول الى تصنيف الجدارة المالئم. وقد تم

يعناي  فئات للجدارة. ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكال فئاة مان فئاات الجادارة 6 ممااعشر  الى
ليب التقيايم كلماا كاان ذلاك بصفة أساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعاً للتغير في تقييم مادى احتماال التاأخر. وياتم مراجعاة وتطاوير أساا

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

 فئات التصنيف الداخلي للبنك

 مدلول التصنيف التصنيف

 ديون جيدة 3

 المتابعة العادية 1

 المتابعة الخاصة 1

 ديون غير منتظمة 7

ركاز هاو المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر علاى سابيل المثاال6 بالنسابة للقارض6 يكاون هاذا الميعتمد 
د ساحبت حتاى تااريخ القيمة االسمية. وبالنسبة لالرتباطات6 يدرج البناك كافاة المباالغ المساحوبة فعاالً باإلضاافة الاى المباالغ األخارى التاي يتوقاع أن تكاون قا

 .التأخر إن حدث

نسابة الخساارة للادين وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر. ويتم التعبير عن ذلاك ب
 ئل تغطية االئتمان األخرى.وبالتأكد يختلف ذلك بحسب نوع المدين6 وأولوية المطالبة6 ومدى توافر الضمانات أو وسا

 أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى
وإن لام تكان مثال  يقوم البنك بأستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد آناد باور أومايعادلاه إلدراة خطار األئتماان6 بالنسبة ألدوات الدين واألذون6

لتلك المطبقة على عمالء األئتمان. ويتم النظر الاى تلاك األساتثمارات فاى األوراق المالياة واألذون علاى أنهاا يتم أستخدام طرق مماثلة  هذه التقييمات متاحة6
 طريقة للحصول على جودة أئتمانية أفضل وفى نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل.
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- 06 - 
 

 تابع - إدارة المخاطر المالية -0

 
 تابع - خطر االئتمان أ  - 0

 وتجنب المخاطرسياسات الحد من  1/أ  - 0

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

ن6 وعلى ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله على مستوى كل مقترض6 أو مجموعة مقترضي
شطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية. ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السنوية أو بصورة متكررة إذا دعات مستوى األن

ع صافة رباالحاجة الى ذلك. وياتم اعتمااد الحادود للخطار االئتمااني علاى مساتوى المقتارض / المجموعاة والمناتج والقطااع والدولاة مان قبال مجلاس اإلدارة ب
 .سنوية

لمتعلاق ببناود ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل المبالغ داخال وخاارج الميزانياة6 وحاد المخااطر الياومي ا
 .المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة. ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يومياً 

لتعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقادرة المقترضاين والمقترضاين المحتملاين علاى مقابلاة ساداد التزامااتهم وكاذلك يتم أيضاً إدارة مخاطر ا
 .بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسباً 

 : وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر

  الضمانات

االئتمان. ومن هذه الوسائل الحصول على ضامانات مقابال األماوال المقدماة. ويقاوم البناك بوضاع يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر 
 :قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة. ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت

 الرهن العقاري. 

 رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع. 

 وات الدين وحقوق الملكيةرهن أدوات مالية مثل أد. 

خساارة االئتماان وغالباً ما يكون التمويل على المدى األطول واإلقراض للشركات مضموناً بينما تكون التسهيالت االئتمانية لألفراد بدون ضمان. ولتخفيض 
 .االضمحالل ألحد القروض أو التسهيالتالى الحد األدنى6 يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشرات 

ناة بادون يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً ألصول أخرى بخالف القاروض والتساهيالت بحساب طبيعاة األداة وعاادة ماا  تكاون أدوات الادين وأذون الخزا
مثيلة التي تكون مضامونة بمحفظاة مان األدوات واألدوات ال  Asset-Backed Securitiesضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة بأصول

 .المالية

  Master Netting Arrangements  ترتيبات المقاصة الرئيسي

. وال يناتج بصافة يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقـيات تـصفية رئيـسيـة مـع األطـراف الـتي تمثـل حجم هـام من المعاامالت
أسااس  فاقيات التصفـيـة الرئيسـيـة أن يتم إجـراء مـقاصة باين األصاـول وااللتزاماات الظااهرة بالميزانياة وذلاك ألن التساوية عاادة ماا تتاـم علاىعامـة عن ات

ا ما حدث تعثر6 يتم إجمـالي6 إال أنه يتـم تخفيـض خطـر االئتـمان المـصاحب للعقود التي في صالح البنك عن طريق اتفاقيات التصفية الرئيسية وذلك ألنه إذ
أدوات المشتـقـات  إنهاء وتسوية جمـيع المـبالغ مع الـطــرف األخر بتجراء المقاصة. ومن الممكن أن يتغير مقدار تعرض البنك للخـطر االئتماني الناتج عن

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

 االرتباطات المتعلقة باالئتمان

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

االعتماادات ذات خطار االئتماان المتعلاق باالقروض. وتكاون  Guarantees and stand-by letters of credit وتحمال عقاود الضامانات المالياة
التاي يصادرها البناك بالنياباة عان العميال لمانح طارف ثالاث حاق  Documentary and Commercial Letters of Credit المساتندية والتجارياة

ر أقال طالسحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً مضمونة بموجب البضائع التاي ياتم شاحنها وبالتاالي تحمال درجاة مخاا
 .من القرض المباشر

خساارة وتمثل ارتباطات مانح االئتماان الجازء غيار المساتخدم مان المصارح باه لمانح القاروض6 أو الضامانات6 أو االعتماادات المساتندية. ويتعارض البناك ل
االئتماان. إال أن مبلاغ الخساارة المارجح محتملة بمبلغ يساوي إجمالي االرتباطات غير المساتخدمة وذلاك بالنسابة لخطار االئتماان النااتج عان ارتباطاات مانح 

عماالء يتمتعاون حدوثها في الواقع يقل عن االرتباطات غير المستخدمة وذلاك نظاراً ألن أغلاب االرتباطاات المتعلقاة بمانح االئتماان تمثال التزاماات محتملاة ل
االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة األجل عاادة ماا تحمال درجاة  بمواصفات ائتمانية محددة. ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات

 أعلى من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل.
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- 07 - 
 

 تابع - إدارة المخاطر المالية -0

 
 تابع - خطر االئتمان أ  - 0

 سياسات االضمحالل والمخصصات 0/أ  - 0

الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار. وبخاالف ذلاك6 ياتم  تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها بدرجة كبيرة على تخطيط
 نظاراً االعتراف فقط بخسائر االضامحالل التاي وقعات فاي تااريخ الميزانياة ألغاراض التقاارير المالياة بنااء علاى أدلاة موضاوعية تشاير الاى االضامحالل و

االئتمان المحملة على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة المتوقعاة المساتخدمة فاى الختالف الطرق المطبقة6 تقل عادة خسائر 
 .أغراض قواعد البنك المركزي المصري

أغلبية المخصص ينتج  مخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية في نهاية السنة المالية مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة. ومع ذلك6 فتن
كذلك من فئات  من آخر درجتين من التصنيف. ويبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل الميزانية المتعلقة بالقروض والتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها

 :التقييم الداخلي للبنك

 % مخصص خسائر االضمحالل % قروض وتسهيالت تقييم البنك

 03/9/1328 13/31/1132 03/9/1328 13/31/1132 

 %1377 %3483 %1311, %18439 ديون جيدة

 %11323 %,2349 %,1133 %31412 المتابعة العادية

 %17311 %11400 %31311 %23421 المتابعة الخاصة

 %37311 %13492 %3317 %,140 ديون غير منتظمة

 233% 311% 233% 311% 

 

6  ,1تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير الى وجود اضمحالل طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم  تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على
 :واستناداً الى المؤشرات التالية التي حددها البنك

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

م تحدياد عابء تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنوياً أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلاك ويات
الميزانياة علاى أسااس كال حالاة علاى حادة 6 ويجاري االضمحالل على الحسابات التي تم تقييمها على أساس فردي وذلك بتقييم الخساارة المحققاة فاي تااريخ 

علااى الضاامان  تطبيقهااا علااى جميااع الحسااابات التااي لهااا أهميااة نساابية بصاافة منفااردة. ويشاامل التقياايم عااادة الضاامان القااائم 6 بمااا فااي ذلااك إعااادة تأكيااد التنفيااذ
س المجموعااة ماان األصااول المتجانسااة باسااتخدام الخباارة والتحصاايالت المتوقعااة ماان تلااك الحسااابات. ويااتم تكااوين مخصااص خسااائر االضاامحالل علااى أسااا

 التاريخية المتاحة والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية.

 نموذج قياس المخاطر البنكية العام 1/أ  - 0

يالً بحياث تتفاق تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل مجموعات فـرعية أكثر تفصا 6(3أ/ -1باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح رقم )
كل كبير مع متطلبات البنك المركزي المصري. ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفقاً لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بش

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

المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان6 بـما في ذلك االرتباطات المتعـلقاـة باالئتماان6 علاى أسااس نساب  ويقوم البنك بحساب المخصصات
وب محددة من قبل البنك المركزي المصري. وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي المصاري عان ذلاك المطلا

الماليااة وفقاااً لمعااايير المحاساابة المصاارية6 يااتم تجنيااب احتياااطي المخاااطر البنكيااة العااام ضاامن حقااوق الملكيااة خصااماً علااى األرباااح ألغااراض إعااداد القااوائم 
طي ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائماً مبلغ الزيادة بين المخصصين ويعد هذا االحتيا المحتجزة بمقدار تلك الزيادة.

 ./أ( الحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل السنة المالية11غير قابل للتوزيع ويبين ايضاح رقم )
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- 08 - 
 

 تابع – إدارة المخاطر المالية -0

 
 تابع – خطر االئتمان أ  - 0

 تابع - نموذج قياس المخاطر البنكية العام 1/أ  - 0

التقييم الداخلي مقارنة بأسس تقييم البنك المركزي المصري ونساب المخصصاات المطلوباة الضامحالل وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً ألسس 
 األصول المعرضة لخطر االئتمان:

تصنيف البنك 
 المركزي المصري

 مدلول التصنيف
نسبة المخصص 

 المطلوب
 مدلول التصنيف الداخلي التصنيف الداخلي

 ديون جيدة 3 صفر مخاطر منخفضة 3

 ديون جيدة 3 %3 معتدلة مخاطر 1

 ديون جيدة 3 %3 مخاطر مرضية 1

 المتابعة العادية 1 %1 مخاطر مناسبة 7

 المتابعة العادية 1 %1 مخاطر مقبولة 1

 المتابعة الخاصة 1 %1 مخاطر مقبولة حدياً  ,

 المتابعة الخاصة 1 %1 مخاطر تحتاج لعناية خاصة 2

 ديون غير منتظمة 7 %11 دون المستوى 7

 ديون غير منتظمة 7 %11 مشكوك في تحصيلها 1

 ديون غير منتظمة 7 %311 رديئة 31

 الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات 3/أ  - 0

 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري  

    البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية

 1611361716127  2113,917131,28 أذون الخزانة وأوراق مالية أخرى

 1671361116717  201312120213,2 أرصدة لدى البنوك

    قروض وتسهيالت للعمالء

    قروض ألفراد

 11762116132  00019,91733 حسابات جارية مدينة -

 176,1162,1  1717111727 بطاقات ائتمان -

 1611167116117  1137312011128 قروض شخصية -

 3776,316721  28910331071 قروض عقارية -

    قروض مؤسسات

 1611767316111  312,1170,1291 حسابات جارية مدينة -

 76717627,6271  813,1101,1339 قروض مباشرة -

 2671263716717  8113319731039 قروض مشتركة -

    استثمارات مالية

 2613761116172  8179217181839  أدوات دين- 

 1176,276773  212331,831283 أصول اخرى

 77671761716771  1121713081811, االجمـــــالى

    البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية

 11361736111  13717731333 اعتمادات مستندية

 367716,376111  213,813131333 خطابات ضمان

 367136,116111  2181,11931333 االجمـــــالى
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 تابع - إدارة المخاطر المالية -0

 
 تابع - خطر االئتمان أ  - 0

 تابع - الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات 3/أ  - 0

وذلاك بادون األخاذ فاي االعتباار أياة ضامانات. بالنسابة لبناود  1132ديسامبر  613 1137 سابتمبر11يمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض له فاي 
 .الميزانية6 تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القيمة الدفترية التي تم عرضها في الميزانية

% 13317مقابال والبناوك من الحد األقصى المعرض لخطر االئتمان ناتج عن قروض والتسهيالت للعمالء  %,,713وكما هو مبين بالجدول السابق6 فتن 
 .1132ديسمبر  13في  %,,173مقابل  %611617 بينما  تمثل االستثمارات في أدوات دين 1132ديسمبر  13في 

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

 .  1132ديسمبر  13في % 77313من محفظة القروض والتسهيالت مصنفة في أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي مقابل  71311% -

 .  1132ديسمبر  13 فى% 11312من محفظة القروض والتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحالل مقابل  11611% -

 .1137 سبتمبري 11 المالية المنتهية في الفترةقام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عند منح قروض وتسهيالت خالل  -

 .من االستثمارات في أدوات دين وأذون خزانة  تمثل أدوات دين على الحكومة المصرية 1132ديسمبر  13% في 11317مقابل  %,1137أكثر من  -

 قروض وتسهيالت ,/أ  - 0

 :يلى أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة االئتمانية فيما
 03/9/1328 13/31/1132 

 قروض وتسهيالت للعمالء قروض وتسهيالت للعمالء 

 جنية مصري جنية مصري 

 116233631762,1 1312981,701313 ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل

 1632,62116131 2109910,31091 ضمحاللامتأخرات ليست محل 

 37761216731 31,12901711 ضمحاللامحل 

 11612,61116371 17121111171,71 االجمـــــالى

   

 (11761736171) (21332132,1,29) يخصم مخصص خسائر االضمحالل والعوائد المجنبة

 17631161136111 1,121117221333 االجمـــــالى

 
 .1132ديسمبر  13برصيد المحفظة فى  ةمقارن %7بنسبة  1137 سبتمبر 11 فى  للعمالء زيادة محفظة القروض والتسهيالت -

 .وللبنوك ( معلومات اضافية عن مخصص خسائر االضمحالل عن القروض والتسهيالت للعمالء37يتضمن إيضاح رقم ) -

وليست محل اضمحالل وذلك بالرجوع الى التقييم الداخلي ويتم تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والتسهيالت التي ال يوجد عليها متأخرات  -
 المستخدم بواسطة البنك.
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 تابع - إدارة المخاطر المالية -0

 
 تابع - خطر االئتمان أ  - 0

 تابع - قروض وتسهيالت ,/أ  - 0

 القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء )بالصافى(

 03/9/1328 

 القروض والتسهيالتإجمالى  اتـــــمؤسس رادـــــأف 
حسابات جارية   عمالءل

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

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

 11012,,71,391 0121318181739 -- 1172310371207 -- 2110118331311 2119811323 ,0031728192 جيدة

 ,21139917,0111 113831,0812,2 198019911,32, 39,18811118 279138117,0 1171,1,371179 ,191131120 11,311338 المتابعة العادية

 01,8111391192 83119031209 888132119,9 ,21,911103198 -- 11912391971 217731113 -- المتابعة الخاصة

 11913111327 -- 019381,88, 3113871833 718331393 232133,1379 21,121033 -- غير منتظمة

 1,121117221333 8133111271339 1038,,7190319 ,313301738113 28711011830 1132113181071 1317831082 00010731911 االجمـــــالى

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

 

 13/31/1132 

إجمالى القروض والتسهيالت  اتـــــمؤسس رادـــــأف 
حسابات جارية   للعمالء

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

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

 61716117,,3161 617161336713, 16711611167,1 ,161716131611 -- 71762116131 767,16137 11761376131 جيدة

 1612161116111 71,61176111 1613161,16211 1361736171, 37167136711 36277612161,1 ,176772611 -- المتابعة العادية

 1621167126713 2161116111, 1,161176171 161726,116133 -- 1716,216111 361126717 -- المتابعة الخاصة

 7267176113 -- 3161716311 163116773 761176321 761116211, 361116112 -- غير منتظمة

 17631161136111 26137612361,3 7611761276117 16371672,6177 37261,16,17 1611261126111 1,6,116171 11761376131 االجمـــــالى

*
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 تابع - إدارة المخاطر المالية -0

 
 تابع - خطر االئتمان أ  - 0

 تابع - قروض وتسهيالت ,/أ  - 0

 قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل

يوما ولكنها ليست محل اضمحالل6 إال إذا توافرت معلومات أخرى تفيد عكاس ذلاك. وتتمثال  11متأخرات حتى هى القروض والتسهيالت التى توجد عليها 
 :القروض والتسهيالت للعمالء التى يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلى

 

 03/9/1328 

 جمـــــالىاال قروض عقارية شخصيةقروض  بطاقات ائتمان رادـــــأف

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 01711321,37 001832 1,,01311131 217911211 يوماً  11متأخرات حتى 

 ,901007118 718111189 8312101180 0,91721 يوماً  1,الى  11متأخرات من 

 ,101388198 901301 11171,1970 1,81179 يوماً  11الى  1,متأخرات من 

 1,01,781379 719321,11 130119,1213 111031003 االجمـــــالى

 

 03/9/1328 

 جمـــــالىاال قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة اتـــــمؤسس

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 01,99,,23,1 1918371798 1,11301180 2310311128 اً يوم 11متأخرات حتى 

 ,201883177 -- ,201011177 3,01333 يوماً  1,الى  11متأخرات من 

 82312011808 13111731730 0,917771837 1318811118 يوماً  11الى  1,متأخرات من 

 9031,811020 13110181332 ,1191331122 ,3217991,1 االجمـــــالى

 
 

 13/31/1132 

 جمـــــالىاال قروض عقارية قروض شخصية ائتمانبطاقات  رادـــــأف

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 11,61336117 16,1767,1 11361126111 361316323 يوماً  11متأخرات حتى 

 1161,267,7 ,111611 1767136111 1236311 يوماً  1,الى  11متأخرات من 

 1161226137 16111 1767316,11 1176,32 يوماً  11الى  1,متأخرات من 

 1,3611,6117 761116111 11161116717 163776171 االجمـــــالى

 

 13/31/1132 

 جمـــــالىاال قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة اتـــــمؤسس

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 1163116171, 1762116773 11161176127 7161,16173 اً يوم 11متأخرات حتى 

 11677,6177 -- ,1167,1671 161116111 يوماً  1,الى  11متأخرات من 

 36171621,61,3 11761176111 1,761116,11 1,161,16711 يوماً  11الى  1,متأخرات من 

 3673762276171 73161726773 11163116721 71361126211 االجمـــــالى
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 تابع - المخاطر الماليةإدارة  -0

 
 تابع - خطر االئتمان أ  - 0

 تابع - قروض وتسهيالت ,/أ  - 0

 قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة

 قروض وتسهيالت للعمالء
 11جنيه مصري في 11,63116271بلغ رصيد القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات 

 .1132ديسمبر  13جنيه مصري في .37761216731مقابل  1137 سبتمبر

بناك فاي مقابال وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة متضمناً القيماة العادلاة للضامانات التاي حصال عليهاا ال
 تلك القروض:

 االجمـــــالى مؤسســـــات أفـــــراد 

جارية حسابات  
 مدينة

قروض  قروض شخصية بطاقات ائتمان
 عقارية

حسابات جارية 
 مدينة

 قروض مباشرة

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

        

قروض محل اضمحالل بصفة 
 03/9/1328منفردة 

32,1823 218791,31 0819301083 831890 1717821333 10,19811333 31,12901711 

        

قروض محل اضمحالل 
 13/31/1132بصفة منفردة 

2316112 1613,6771 ,161126173 716377 1162116111 1161236111 37761216731 

 
 قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها

وتأجيل السداد وتعتمد سياسات تطبيق إعادة الهيكلة على مؤشرات تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السداد6 وتنفيذ برامج اإلدارة الجبرية6 وتعديل 
ساتمرة. ومان أو معايير تشير الى أن هناك احتماالت عاليه الستمرار السداد وذلك بناء على الحكم الشخصي لاإلدارة. وتخضاع تلاك السياساات للمراجعاة الم

 ,363316,1تمويل العمالء. وقد بلغت القاروض التاي تام إعاادة التفااوض بشاأنها المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة األجل6 خاصة قروض
 .1132ديسمبر  13الف جنيه مصري في  11,67,7الف جنيه مصري مقابل 

 
 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصريالف   جنية مصريالف  

    قروض وتسهيالت للعمالء

    مؤسسات

 32163,2  3921017 حسابات جارية مدينة -

 7136213  3111179 شقروض مباشرة -

 11,67,7  ,212231,3 االجمـــــالى

 

 ىالخزانة واألوراق الحكومية األخرادوات دين وأذون  7/أ  - 0

تقيايم ساتاندرد أناد علاى يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى وفقاً لوكاالت التقييم في أخر السانة المالياة6 بنااء 
 بورز وما يعادله.

 
 االجمـــــالى استثمارات في أوراق مالية أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

A -- 119371788 119371788 

B 121,,213181093 -- 121,,213181093 

-BB 1,18721182 -- 1,18721182 

 121,9210171,39 119371788 121,8811291872 االجمـــــالى
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 تابع - إدارة المخاطر المالية -0

 
 خطر السوق ب  - 0

ج خطار الساوق عان المراكاز يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلاة أو التادفقات النقدياة المساتقبلية الناتجاة عان التغيار فاي أساعار الساوق. وينات
والعملة ومنتجات حقوق الملكية 6 حيث أن كل منها معرض للتحركات العامة والخاصة في الساوق والتغيارات فاي مساتوى الحساساية لمعادالت المفتوحة لمعدل العائد 

لغيار  للمتاجرة أوالسوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية. ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الى محافظ 
 .غرض المتاجرة

لين. وياتم رفاع التقاارير وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة المخاطر بالبناك وياتم متابعتهاا عان طرياق فاريقين منفصا
تااجرة تلاك المراكاز الناتجاة عان تعامال البناك مباشارة ماع وتتضامن محاافظ الم الدورية عن مخاطر السوق الى مجلس اإلدارة ورؤساء وحدات النشااط بصافة دورياة.

ت التجزئاة. وتتضامن هاذه العمالء أو مع السوق 6 أما المحافظ لغير غرض المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لألصول وااللتزاماات المتعلقاة بمعاامال
 عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المتاحة للبيع. المحافظ مخاطر العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة

 أساليب قياس خطر السوق 2/ب  - 0

المصااحب  كجزء من إدارة خطر السوق6 يقوم البنك بالعديد من استراتيجيات التغطية. وكاذلك الادخول فاي عقاود مبادلاة ساعر العائاد وذلاك لموازناة الخطار
لة األجل ذات العائد الثابت إذا تام تطبياق خياار القيماة العادلاة. وفيماا يلاي أهام وساائل القيااس المساتخدمة للسايطرة علاى خطار ألدوات الدين والقروض طوي

 . السوق

 القيمة المعرضة للخطر

وذلك لتقادير خطار الساوق للمراكاز القائماة وأقصاى  المتاجرة6 البنك بتطبيق أسلوب "القيمة المعرضة للخطر" للمحافظ بغرض المتاجرة ولغير غرض يقوم
معرضاة للخطار ال من االفتراضات للتغيرات المتنوعة لظروف السوق. ويقوم مجلس اإلدارة بوضاع حادود للقيماة عدد حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء علي

 .بالبنك مخاطر السوقيوميا بمعرفة ادارة  هامراقبت بل البنك للمتاجرة وغير المتاجرة بصورة منفصلة و يتمقالتي يمكن تقبلها من 

العكسية للسوق. وهاي تعبار عان أقصاى قيماة يمكان أن  التحركات المعرضة للخطر هي توقع إحصائي للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عن القيمة
من القيمة المعرضاة  أكبر %( أن تكون الخسارة الفعلية1نسبة )%(. وبالتالي هناك احتمال إحصائي ب 17ثقة محدد ) معامل يخسرها البنك6 ولكن باستخدام

)عشرة أيام ( قبل أن يمكن إقفال المراكز المفتوحة. وكذلك يفترض أن حركة  محددة للخطر المتوقعة. ويفترض نموذج القيمة المعرضة للخطر فترة احتفاظ
الساابقة بنااء علاي بياناات عان الخماس  الحركة االحتفاظ ستتبع ذات نمط الحركة التي حدثت خالل العشرة أيام السابقة. ويقوم البنك بتقدير فترة السوق خالل

 الطريقاة وهاذه –في المعدالت واألساعار والمؤشارات 6 بطريقاة مباشارة علاي المراكاز الحالياة  التاريخية سنوات السابقة. ويقوم البنك بتطبيق تلك التغيرات
 .والعوامل المستخدمة لحساب القيمة المعرضة للخطر االفتراضات تعرف بالمحاكاة التاريخية. ويتم مراقبة المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس سالمة

 .بالسوق يمنع استخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود وذلك في حالة وجود تحركات أكبر وال

 Stress Testing  اختبارات الضغوط

م النشاط تعطي اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل حاد. ويتم تصميم اختبارات الضغوط بما يالء
ياق مجموعاة باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة. وتتضمن اختبارات الضغوط التي يقوم بها البنك 6 اختبار ضغط عوامال الخطار6 حياث ياتم تطب

ضامن من التحركات الحادة على كل فئة خطر واختبار ضغوط األسواق النامية 6 حيث تخضع األسواق النامية لتحركاات حاادة واختباار ضاغوط خاصاة 6 تت
دارة العلياا ومجلاس معينة6 مثل ما قد ينتج فاي منطقاة ماا بسابب تحريار القياود علاى إحادى العماالت. وتقاوم اإلأحداث محتملة مؤثرة على مراكز أو مناطق 

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

 تابع - خطر السوق ب  - 0

 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 1/ب  - 0

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

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

 القيمة ألقرب معادل جنيه مصرى

 االجمـــــالى عمالت اخرى يورو جنيه أسترلينى دوالر أمريكى جنية مصري 

       03/9/1328األصول المالية فى 

 01321173210,9 1013181799 2919371137 111111881 2171313921311 217321,821083 نقدية و أرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 201312120213,2 22139,1377 980172,1290 201117,13,1 2191013821931 9197319,31773 أرصدة لدى البنوك

 21189913781833 -- 123193,1333 -- 011,118711833 9131317331333 أذون الخزانة

 17121111171,71 231209 1312911827 2910,0 8133018,21339 ,281,331210181 قروض وتسهيالت للعمالء

       استثمارات مالية

 117,113171921 -- 10912901128 -- 219331,881919 31313,,11,111 متاحة للبيع -

 1133310111399 -- -- -- 7,13231923 0197110221,81 محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق -

 31091133919,3, 3112331323 21,7913231,83 20,17281022 271,0112371129 13189113201103 األصول الماليةإجمالى 

       03/9/1328االلتزامات المالية فى 

 1181718731317 2 ,7731300193 9271103 11372192818,3 -- أرصدة مستحقة للبنوك

 37170019391917 1218111381 91311,31113 20319071113 2119731,331737 ,121,331238199 ودائع العمالء

 ,893188,178 -- -- -- 8913711333 ,8321021118 ودائع مساندة / قروض أخرى

 21171172,1783, 1218111383 ,217331199129 20,18311,33 271207139713,7 11113,11101181 إجمالى االلتزامات المالية

 0191217901283 2110211903 (1211801322) (20,1009) 19313231231 0110,13891930 03/9/1328صافى المركز المالى فى 

       

       13/31/1132األصول وااللتزامات المالية فى 

 ,1161716717621 1261116312 11161116111 31367116171 3,611767716771 17611162376177 إجمالى األصول المالية

 ,1361776,116,1 1167316111 17762716711 31367176117 3167,763116371 17671767226111 االلتزامات الماليةإجمالى 

 7631767116111 361336311 ,716111621 (1176377) 17,62276171 1611261736131 13/31/1132فى صافى المركز المالى 
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 تابع - إدارة المخاطر المالية -0

 تابع - خطر السوق ب  - 0

 خطر سعر العائد 0/ب  - 0

دفقات النقدياة المساتقبلية ألداة مالياة بسابب التغيارات فاي ساعر عائاد األداة 6 وخطار يتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد المتمثال فاي تذباذب التا
ات ولكن قد تنخفض األرباح في حالة حدوث تحركات غير متوقعاة. ويقاوم لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في السوق 6 وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغير القيمة العادلة

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

 
ث حتى ثالأكثر من شهر و حتى شهر واحد

 شهور
 أكثر من ثالث شهور

 وحتى سنة
أكثر من سنة وحتى 

 خمس سنوات
 االجمـــــالى بدون عائد أكثر من خمس سنوات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 03/9/1328األصول المالية فى 

 01321173210,9 218,310,81931 -- -- -- 21,3110011127 -- نقدية و أرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 201312120213,2 ,,212122,11 -- -- -- 0131312091,33 9189118731193 أرصدة لدى البنوك

 21189913781833 -- -- -- 9112717291233 2131112391733 2190717331333 أذون الخزانة

 17121111171,71 -- 1193191011,2, 11381223,,213 3918291991, 13310381071 71903,,28113,1 قروض وتسهيالت للعمالء

        استثمارات مالية

 117,113171921 -- 1110813031,30 2181813201193 17711981821 -- -- متاحة للبيع -

 1133310111399 -- 2119110181710 2191910371011 32013021011 8113331190 12013991,93 محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق -

 217281,3,1117 217281,3,1117 -- -- -- -- -- أصول مالية اخرى

 71220122,1121, 01733139218,3 23131217871387 310,110181931 2213,813,91131 133319131,01, 03113118901213 إجمالى األصول المالية

        03/9/1328االلتزامات المالية فى 

 1181718731317 21013831117 -- -- -- 1131312091,33 27912131333 أرصدة مستحقة للبنوك

 37170019391917 1110,19311900 3312981711, ,811831,131,3 11128311001,11 8103313111373 22188317191983 ودائع العمالء

 ,893188,178 -- -- ,93118,178 0331,331333 33313331333 -- ودائع مساندة / قروض أخرى

 99718921301 99718921301 -- -- -- -- -- التزامات مالية أخرى

 111731,371821, 3107811191121 3312981711, 8137319371091 11118213001,11 22100312,01,73 21133918711983 إجمالى االلتزامات المالية

 11,1113381,33 (21,7810071317) 91072138818,0 (0113,13781108) (20112119,11071) (1181111281312) 28109013281203 03/9/1328صافى المركز المالى فى 

        13/31/1132األصول وااللتزامات المالية فى 

 1261,161716771 2617161116711 1621767776111 6211,,7627763 61,76,216,11, 6317613761,1, 116111617167,7 إجمالى األصول المالية

 116,1,672,6171 ,163216711617 3617167116171 2611167116311 3161116,1,6717 671161,76,17, 31631,61216772 إجمالى االلتزامات المالية

 (,,7671,63,263( 161,167216272 76,7,61116111 (1612362176731) (31627,61116771) (23167176113) 1631263216122 فجوة إعادة تسعير العائد
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 تابع - إدارة المخاطر المالية -0

 
 خطر السيولة ج  - 0

ساحبها. ويمكان أن يناتج عان خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االستحقاق واستبدال المباالغ التاي ياتم 
  اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات اإلقراضذلك 

 إدارة مخاطر السيولة

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

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

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

فتارات الرئيساية إلدارة السايولة. وتتمثال نقطاة البداياة لتلاك وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشهر التالي6 وهاي ال
 .التوقعات في تحليل االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية

المستخدم من ارتباطات القروض6 ومدى استخدام تسهيالت وتقوم إدارة المخاطر أيضاً بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجل6 ومستوى ونوع الجزء غير 
 الحسابات الجارية المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية.
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 تابع - إدارة المخاطر المالية -0

 
 تابع - خطر السيولة ج  - 0

 منهج التمويل

 فريق منفصل بالبنك بهدف توفير تنوع واسع في العمالت6 والمناطق الجغرافية6 والمصادر6 والمنتجات واآلجال. يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق
 

أكثر من شهر وحتى ثالث  حتى شهر واحد 
 شهور

 أكثر من ثالث شهور
 وحتى سنة

أكثر من سنة وحتى خمس 
 سنوات

 االجمـــــالى أكثر من خمس سنوات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري مصريجنية  جنية مصري جنية مصري 

       03/9/1328فى  االلتزامات المالية

 1181718731317 -- -- -- -- 1181718731317 أرصدة مستحقة للبنوك

 37170019391917 3312981711, ,811831,131,3 11128311001,11 8103313111373 2,12271,811928 ودائع العمالء

 ,893188,178 -- ,93118,178 0331,331333 33313331333 -- مساندةقروض أخرى / ودائع 

 21171172,1783, 3312981711, 8137319371091 11118213001,11 8183313111373 2819,3133119,3 إجمالى االلتزامات المالية

 31091133919,3, 21109213271833 20117,17931112 211,0012101290 9139019091231 2311991,291097 إجمالى األصول المالية

       

       13/31/1132االلتزامات المالية فى 

 76711621,6211 -- -- -- 3611161116111 16711621,6211 أرصدة مستحقة للبنوك

 7,,7,67,162136 3617167116171 2611761716717 376711631,6717 1671161,76,17 ,6,1,,316,1263 ودائع العمالء

 ,1116117617 11161116111 ,36137617 7716111 1116111 -- / ودائع مساندة قروض أخرى

 ,1361776,116,1 3617167116171 2611167116311 3767116,1,6717 671161,76,17, 32612261116117 إجمالى االلتزامات المالية

 ,1161716717621 31613262316321 316113611162,1 7617761,163,1 336,11611,6213 763,761716737 إجمالى األصول المالية
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 تابع - إدارة المخاطر المالية -0

 
 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية د  - 0

 أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 2/د  - 0

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

 القيمة العادلة* القيمة الدفترية 

 03/9/1328 13/31/1132 03/9/1328 13/31/1132 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

     األصول مالية

 1671361116717 201312120213,2 1671361116717 201312120213,2 أرصدة لدى البنوك

     قروض وتسهيالت للعمالء

     أفـــــراد -أ

 * * 11761376131 00010731911 حسابات جارية مدينة -

 * * 1,6,116171 1317831082 بطاقات ائتمان -

 * * 1611261126111 1132113181071 قروض شخصية -

 *  37261,16,17 28711011830 قروض عقارية -

     مؤسســـــات -ب

 * * 16371672,6177 ,313301738113 حسابات جارية مدينة -

 * * 7611761276117 1038,,7190319 قروض مباشرة -

 * * 26137612361,3 8133111271339 قروض مشتركة -

     استثمارات مالية

 * * 316,136213 231,121732 بالتكلفة -أدوات ملكية متاحة للبيع -

 761,167116273 0181111911,81 7677261216113 1133310111399 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -

     

     االلتزامات مالية

 76711621,6211 1181718731317 76711621,6211 1181718731317 أرصدة مستحقة للبنوك

     ودائع العمالء

 * * 16,1167716,12 20132110201282 أفـــــراد -

 * * 1,622161236173 ,,1111121,1,17 مؤسســـــات -

 * * ,1116117617  ,893188,178 قروض أخرى / ودائع مساندة

 
 .1137 سبتمبر 11*  لم يقم البنك بقياس القيمة العادلة لبعض األصول وااللتزامات المالية في 

 
 أرصدة لدى البنوك

نااء علاى والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها. ويتم تقدير القيمة العادلة المتوقعة للودائع التي تحمل عائاد متغيار بتمثل القيمة لإليداعات 
 .التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد السائد في األسواق المالية للديون ذات خطر ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه

 تسهيالت للبنوكقروض و
ة للتادفقات تتمثل القروض والتسهيالت للبنوك في قروض غير الودائع لادى البناوك. وتمثال القيماة العادلاة المتوقعاة للقاروض والتساهيالت القيماة المخصاوم

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

 قروض وتسهيالت للعمالء
صاومة يتم إثبات القروض والتسهيالت بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االضامحالل. وتمثال القيماة العادلاة المتوقعاة للقاروض والتساهيالت القيماة المخ

 .عائد الحالي في السوق لتحديد القيمة العادلةللتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها. ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل ال
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 تابع - إدارة المخاطر المالية -0

 
 تابع - القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية د  - 0

 تابع - أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 2/د  - 0

 استثمارات في أوراق مالية
األصول التي تحمل عائد المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق6 حيث يتم تقيايم األصاول المتاحاة االستثمارات في أوراق مالية في الجدول السابق تتضمن فقط 

يماة العادلاة لألصاول المالياة للبيع بالقيمة العادلة فيما عدا أدوات حقوق الملكية التي لم يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة بدرجة موثوق بها. ويتم تحديد الق
خ االستحقاق بناء على أسعار السوق أو األسعار التي تم الحصول عليها مان السماسارة. وإذا لام تتاوفر هاذه البياناات6 ياتم تقادير القيماة المحتفظ بها حتى تاري

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

 للعمالءالمستحق لبنوك أخرى و
 .بتمثل القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محدد6 التي تتضمن ودائع ال تحمل عائد6 المبلغ الذي سيتم دفعه عند الطل

المخصاومة باساتخدام  ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت والقروض األخرى غيار المتداولاة فاي ساوق نشاطة بنااء علاى التادفقات النقدياة
 .سعر العائد على الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابه

 أدوات دين مصدرة
مارة اساتخدام نماوذج يتم حساب إجمالي القيمة العادلة بناء على أسعار األسواق المالية السارية. وبالنسبة لألوراق التي ال يوجاد لهاا أساواق نشاطة6 ياتم أول 

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

 إدارة رأس المال ه  - 0

  :تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال6 الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية فيما يلي

 .جمهورية مصر العربيةااللتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في  -

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

 .الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط -

هاة الرقابياة )البناك المركازي المصاري فاي جمهورياة مصار العربياة( يوميااً بواساطة إدارة يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس الماال وفقااً لمتطلباات الج
 .لدى البنك المركزي المصري على أساس ربع سنويوإيداعها البنك6 من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة 

 : يقوم البنك بما يليويطلب البنك المركزي المصري أن 

 .مليون جنيه مصري حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع 111االحتفاظ بمبلغ  -

 %.333721االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن  -
 1131ديسمبر  37طبقاً للضوابط الجديدة الصادرة بتاريخ 

 : يتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين

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

 :الشريحة الثانية
 :وهي رأس المال المساند6 ويتكون مما يلي

 . عمالت االجنبية الموجبةمن قيمة احتياطى فروق ترجمة ال% 71 -

 . من قيمة االحتياطى الخاص% 71 -

 .(من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية )اذا كان موجبا% 71 -

 .من قيمة رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع% 71 -

 .القيمة الدفترية لالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقمن الزيادة فى القيمه العادلة عن % 71 -

 .من الزيادة فى القيمه العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة% 71 -

 . االدوات المالية المختلطة -

 . من السنوات الخمسة االخيرة من اجلها% من قيمتها لكل سنة 11القروض )الودائع( المساندة مع استهالك  -

% ماان إجماالي المخااطر االئتمانياة لألصااول 3311مخصاص خساائر االضامحالل للقااروض والتساهيالت وااللتزاماات العرضاية المنتظمااة )يجاب إال يزياد عان  -
للقاروض والتساهيالت االئتمانياة وااللتزاماات وااللتزامات العرضية المنتظماة المرجحاة باأوزان المخااطر6 كماا يتعاين أن يكاون مخصاص خساائر االضامحالل 

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

 .% من الشريحة الثانية11% من الشريحة األولي و11استبعادات  -

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

 .% من الشريحة األولي بعد االستبعادات11حساب إجمالي بسط معيار كفاية رأس المال6 يراعي أال تزيد القروض )الودائع( المساندة عن  وعند -

 .ويتم ترجيح األصول وااللتزامات العرضية بأوزان مخاطر االئتمان6 مخاطر السوق6 مخاطر التشغيل -
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 تابع - إدارة المخاطر المالية -0

 
 تابع -إدارة رأس المال  ه  - 0

 :ويتكون مقام معيار كفاية رأس المال من اآلتي

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر السوق -

 مخاطر التشغيل -

% مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين بكل أصل بما يعكس مخاطر االئتمان المرتبطة به6 ومع أخذ 311ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر إلي 
 .النقدية في االعتبارالضمانات 

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

 :الحالية والسنة السابقة الفترةفى نهاية  1ويلخص الجدول التالى حساب معيار كفاية رأس المال طبقا لمقررات بازل 
 

 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصريالف   جنية مصريالف  

    الشريحة األولى

 1611,6171  11,3,1393 رأس المال المصدر والمدفوع

 3716,72  1011002 إحتياطى قانونى

 992,77  171102 إحتياطيات أخرى
 IFRS1   1331,37  1116,12احتياطى مخاطر معيار 

 1316,11  2031333 األرباح المحتجزة

 163,3  0331333 س المال االساسى االضافى أر

 (33167,7)  (1,31199) إجمالى االستبعادات من الشريحة االولى

 163376117  011821323 (2بعد االستبعادات ) إجمالى الشريحة األولى

    

    الشريحة الثانية

 36117  21138 % من قيمة إحتياطى فروق ترجمة العمالت األجنبية الموجبة71

 7,,16  1,,01 % من قيمة اإلحتياطى الخاص71

 236112  1397, % من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية )إذا كان موجباً(71

 11162,1  8331333 مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت واأللتزامات العرضية المنتظمة

 1116111  1911138 )الودائع المساندة(القروض 

 71,6,11  212301277 (1إجمالى الشريحة التانية  بعد االستبعادات )

 161736311  110811287 (1+2إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات )

    

    األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر

 1161,16211  10107,1,08 مخاطر االئتمان

 216711  -- مخاطر السوق

 1637,6712  1128,1137 مخاطر التشغيل

 ,16117622  211231912 عميل 11قيمة التجاوز الكبر 

 1761,16127  ,1,1979130 إجمالى األصول وااللتزمات العرضية مرجحة بأوزان المخاطر

 %3,3177  %2,413 معيار كفاية رأس المال )%(
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 تابع - المخاطر الماليةإدارة  -0

 
 نسبة الرافعة المالية و  - 0

قرار بالموافقة على التعليمات الرقابية الخاصة بالرافعة المالية6 مع إلتزام البنوك بالحد  1131يوليو  2أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى جلسته بتاريخ 
 :التالى %( على أساس ربع سنوى و ذلك على النحو1األدنى المقرر للنسبة )

 .1132وحتى عام   1131كنسبه إسترشادية إعتبارا من نهاية سبتمبر  -
 . 1137كنسبه رقابيه ملزمه إعتبارا من عام  -

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

 المال )بعد االستبعادات(6 وأصول البنك )داخل وخارج الميزانية( غير مرجحة بأوزان مخاطر.

  مكونات النسبة

 مكونات البسط -أ 

يماات البناك المركازى يتكون بسط النسبة من الشاريحة األولاى لارأس الماال )بعاد االساتبعادات( المساتخدمة فاى بساط معياار كفاياة رأس الماال المطباق حالياا وفقاا لتعل
 .المصرى

 مكونات المقام -ب 

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

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

 ويلخص الجدول التالي نسبة الرافعة المالية 
 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصريالف   جنية مصريالف  

 163376117  011821323 (2) الشريحة األولى من رأس المال بعد اإلستبعادات

    

 1,67116,71  13971319,, الماليةإجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل االوراق 

 362716117  217311888 إجمالى التعرضات خارج الميزانية

 1761176711  810311127, (1أجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية )

 %13131  %1483 (2/1نسبة الرافعة الماليه )

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

 : LCR نسبة تغطية السيولة

 11ت النقدياة الخارجاة خاالل تهدف نسبة تغطية السيولة إلى التأكد من احتفاظ البنك بقدر كافي من األصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لمقابلاة صاافى التادفقا
 :يتم حساب تلك النسبة وفقاً للمعادلة اآلتيةيوماً قادمة في ظل سيناريو للظروف غير المواتية. و

 يوماً  11صافى التدفقات النقدية الخارجة خالل  \األصول السائلة عالية الجودة  نسبة تغطية السيولة =

 .1131% بحلول عام 311على ان تصل تدريجيا الى نسبة  1132% وفقاً لعام 71على ان التقل النسبة عن 

 .%1713,3اإلجمالى  للعمالت األجنبية6 %,3723للعمالت المحلية6  %711323: 1137سبتمبر بلغت النسبة وفقاً إلقفال 

 : NSFR نسبة صافى التمويل المستقر

 بساااط النسااابة والتمويااال المساااتقر المطلاااوب( Available stable funding) تمثااال نسااابة صاااافى التمويااال المساااتقر العالقاااة باااين التمويااال المساااتقر المتااااح
(Required stable funding ) مقام النسبة حيث تعمل النسبة على مواجهة عدم توافق هيكل التمويل طويل االجل من خاالل حاث البناوك علاى اساتخدام مصاادر

الميزانية مما يساعد خارج  أموال مستقرة طويلة االجل لفترة تمتد لمدة عام علي األقل وذلك لتغطية التوظيفات فى االصول وأي مطالبات تمويلية تنتج عن االلتزامات
 : % بصفة دائمة. ويتم حساب تلك النسبة وفقاً للمعادلة التالية 311البنك على هيكلة مصادر االموال لديه6 ويجب أال تقل هذه النسبة عن 

 %311≤  قيمة التمويل المستقر المطلوب \ نسبة صافى التمويل المستقر = قيمة التمويل المستقر المتاح

 %.327311للعمالت األجنبية6 اإلجمالى  %327377 للعمالت المحلية6% ,3213: 1137سبتمبر بلغت النسبة وفقاً إلقفال 
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -1
 

المالياة التالياة6 وياتم تقادير التقاديرات واالفتراضاات يقوم البناك بتساتخدام تقاديرات وافتراضاات تاؤثر علاى مباالغ األصاول واإللتزاماات التاى ياتم اإلفصااح عنهاا خاالل الفتارة 
 وف والمعلومات المتاحة.باستمرار على أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل بما فى ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية التى يعتقد أنها معقولة فى ظل الظر

 

 خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت أ  - 1

القروض والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل. ويقوم باستخدام الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كاان ينبغاي تساجيل يراجع البنك محفظة 
دياة المساتقبلية ت النقعبء االضمحالل في قائمة الدخل6 وذلك لمعرفة ما إذا كاان هنااك أياة بياناات موثاوق بهاا تشاير الاى أناه يوجاد انخفااض يمكان قياساة فاي التادفقا

تشاير الاى حادوث المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة. وقد تشمل هذه األدلة وجاود بياناات 
ل البنك. عند جدولة التادفقات النقدياة المساتقبلية6 تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنك6 أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصو

مخاطر ائتمانية في وجود أدلة موضوعية تشاير الاى االضامحالل مماثلاة لتلاك -تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص 
 .الواردة في المحفظة

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

 إضمحالل االستثمارات فى أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع ب  - 1

بيع عندما يكون هناك إنخفاض هام أو ممتد فى قيمتها العادلة عان التكلفاة ويحتااج تحدياداً ماا إذا يحدد البنك إضمحالل اإلستثمارات فى أدوات حقوق الملكية المتاحة لل
المعتاادة لساعر الساهم باإلضاافة  (Volatility) التذباذبات –كان اإلنخفاض هاماً أو ممتداً إلى حكم شخصى6 والتخاذ هذا الحكم يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل أخارى 

ة أو أداء اك إضمحالل عندما يكون هناك دليل على وجود تدهور فاى الحالاة المالياة للشاركة المساتثمر فيهاا أو تادفقاتها النقدياة التشاغيلية والتمويلياإلى ذلك قد يكون هن
 الصناعة أو القطاع أو التغيرات فى التكنولوجيا.

مصرى نتيجة فروق أعادة التقيايم طبقاا ألساعار المعلناة فاى أساواق رأس الماال  جنية (31267116,71) لألستثمارات المتاحة للبيع بمبلغغير المحققة  الخسائربلغت 
 .1137 سبتمبر 11فى 

 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ج  - 1

تااريخ االساتحقاق ويتطلاب ذلاك يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعاات وتاواريخ إساتحقاق ثابتاة أو قابلاة للتحدياد علاى أنهاا إساتثمارات محاتفظ بهاا حتاى 
تااريخ االساتحقاق6 وإذا أخفاق  التبويب استخدام الحكم الشخصى بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على اإلحتفاظ بتلاك اإلساتثمارات حتاى

ف الخاصاة مثال بياع كمياة غيار هاماة قارب ميعااد االساتحقاق عنادها ياتم إعاادة البنك فى اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيما عدا فى بعض الظارو
قيماة العادلاة ولايس بالتكلفاة تبويب كل اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى اإلستثمارات المتاحة للبيع6 وبالتاالى ساوف ياتم قيااس تلاك اإلساتثمارات بال

 .ستثمارات بذلك البندالمستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية إ

جنيه مصرى لتصل  (37361116,17)القيمة الدفترية بمبلغ  تخفيضإذا تم تعليق استخدام تبويب االستثمارات على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق6 سوف يتم 
 للقيمة العادلة وذلك بتسجيل قيد مقابل فى احتياطى القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية.

 الدخلضرائب  د  - 1

ساابات التاي يخضع البنك لضرائب الادخل مماا يساتدعي اساتخدام تقاديرات هاماة لتحدياد المخصاص اإلجماالي للضاريبة علاى الادخل.  وهنااك عادد مان العملياات والح
قاً لتقديرات مدي احتمال نشأة ضرائب يصعب تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد.  ويقوم البنك بتثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وف

الدخل ومخصص الضريبة إضافية.  وعندما يكون هناك اختالف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبالغ السابق تسجيلها6 فتن هذه االختالفات سوف تؤثر على ضريبة 
 المؤجلة في الفترة التي يتم تحديد االختالف فيها.

 
 

 التحليل القطاعي لألنشطة -3
 

ط بهاذا النشااط التاي قاد تختلاف عان يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر المحيطة بها والعائد المارتب
 : باقي األنشطة األخرى. ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقاً لألعمال المصرفية الواردة فيما يلي

 سات الكبيرة1 والمتوسطة والصغيرةالمؤس
 .مدينة والقروض والتسهيالت االئتمانية والمشتقات الماليةالجارية الوتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات 

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

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

 أنشطة أخرى
 وتشمل األعمال المصرفية األخرى6 كتدارة األموال.
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 صافى الدخل من العائد -,
 2/7/1328 الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 2/2/1328الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 3/2/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 3/3/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 يجنية مصر يجنية مصر جنية مصري يجنية مصر 

     عائد القروض وااليرادات المشابهة من:

 -- -- 1331398 -- بنوكقروض وتسهيالت لل

 1612263276711 13161316117 117331,101307 927123,1300 قروض وتسهيالت للعمالء

 3611,613,6137 11761716112 2173113301178 1,19111119, وسندات خزانة أذون

 3611161116771 71762176717 2121817011117 01313181,72 ودائع و حسابات جارية

 361116271 1716113 1031282 991177 استثمارات فى أدوات دين )متاحة للبيع(

 7677761116111 ,3672167116,7 31,3917091812 2193111181,23 االجمـــــالى

     

     تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من:

 (,13,6171611) (,116322613) (,23217301,0) (0911,71399) ودائع وحسابات جارية للبنوك

 (161116,136112) (3612161116123) (1123110721731) (2109313311333) ودائع وحسابات جارية للعمالء

 (1761776373) (161,16717) (,11,21121) (9721381) عمليات بيع أدوات مالية مع التزام بتعادة الشراء

 -- -- (23117911312) (0718381113) ودائع مساندة

 (16,3161316177) (3672361776271) (110,011811333) (,211,81399113) االجمـــــالى

 3611761116271 71767776173 ,2119,1133180 1031,191231 صافى الدخل من العائد

 
 

 صافى الدخل من األتعاب والعموالت -7
 2/7/1328 الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 2/2/1328الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 3/2/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 3/3/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 يجنية مصر يجنية مصر جنية مصري يجنية مصر 

     إيرادات األتعاب والعموالت

 13267176171 ,167,3631, 29913071110 7311711193 والعمليات المصرفيةأتعاب وعموالت االئتمان 

 367116271 3116277 2191713,3 001217 مانة والحفظأتعاب أعمال األ

 767,16321 3176131 2717391103 ,01929137 أتعاب أخرى

 11261716171 162716111, 12912711120 7911131298 االجمـــــالى

     

     مصروفات األتعاب والعموالت

 (,16317612) (,361176,7) (91,731290) (011881231) أتعاب سمسرة مدفوعة

 (1761776111) (3,6,116,17) (1111801181) (23113011,1) أتعاب أخرى مدفوعة

 (1162716717) (3261116131) (3219301,73) (2818921121) االجمـــــالى

 31,61126171 7167116,71 2,711131708 310001781, الدخل من األتعاب والعموالت صافى

 
 

 توزيعات أرباح -8
 2/7/1328 الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 2/2/1328الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 3/2/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 3/3/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 1716117 -- 7231001 7231001 اوراق مالية متاحة للبيع

 161116111 -- -- -- شركات تابعة وشقيقة 

 1716,21 3116111 0,11338 ,112100 ق استثماريداصن

 16,1361,1 3116111 213711013 8,,9021 االجمـــــالى
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 دخل المتاجرةصافى  -9
 2/7/1328 الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 2/2/1328الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 3/2/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 3/3/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 311671167,1 3167116111 3017781172 1317201883 أرباح التعامل فى العمالت األجنبية

 -- -- (2901891) -- فروق تقييم استثمارات مالية بغرض المتاجرة

 -- -- 8031790 2821373 دوات حقوق ملكية بغرض المتاجرةأرباح بيع أ

 311671167,1 3167116111 3111131271 13189311,3 االجمـــــالى

 
 

 مصروفات عمومية وإدارية -23
 2/7/1328 الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 2/2/1328الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 3/2/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 3/3/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

     تكلفة العاملين

 (11161716117) (161716717,) (113127,10,3) (,821771117) أجور ومرتبات

 (,,33677,67) (763316771) (,231193120) (,3177,1,8) جتماعيةامينات أت

 (1761,76232) (,76221612) (23113011790) (0113271138) آخرى

     تكلفة المعاشات

 (11,6,12) (3116117) (213211030) (,17,129) مزايا التقاعد

 (12,6,126117) (2761736172) (0,317281391) (,,212181117) االجمـــــالى

     

 (13163776221) (3116,116217) (00313331323) (22810771,17) دارية أخرىإمصروفات 

 (111671,6112) (11761,16173) (9211701,31,) (11311131090) االجمـــــالى

 
 

 )مصروفات( تشغيل أخرىايرادات  -22
 2/7/1328 الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 2/2/1328الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 3/2/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 3/3/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 7611361,2 161116111 218791778 218791778 ارباح بيع ممتلكات ومعدات

 (162736111,) (11621,6737) (1112081131) 2119221397 مخصصات أخرى )عبء(رد / 

 (3762,76137) (1367,1) 1219311021 111119,3, أخرى

 (,2,6317677) (1162176171) ,121,131,8 10130,1003 االجمـــــالى

 
 

 )عبء( االضمحالل عن خسائر االئتمان -21
 2/7/1328 الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 2/2/1328الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 3/2/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 3/3/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 (11163376311) (161126171) (22312131189) (1218,11337) (37)إيضاح  قروض وتسهيالت للعمالء

 (11163376311) (161126171) (22312131189) (1218,11337) االجمـــــالى
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 مصروفات ضرائب الدخل -20
 2/7/1328 الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 2/2/1328الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 3/2/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 3/3/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 (12161716111) (71623161,1) (02313321,10) (22,18791,71) الضرائب الحالية

 (12161716111) (71623161,1) (02313321,10) (22,18791,71) االجمـــــالى

 
 2/7/1328 الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 2/2/1328الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 3/2/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 3/3/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 1161116117, ,1316722637 71111711207 1,311281987 الربح قبل الضرائب

ضرائب الدخل المحسوبة على اساس معدل ضرائب 
1131% 

3813911171 2,713221102 7267726112 37267716211 

 (3767276113) 767316777 (1012111313) (8113,1,83) إيرادات غير خاضعة للضريبة

 1167726117 161,16131 08113113,7 91,811199 قابلة للخصم()غير  مصروفات غير معترف بها ضريبيا

 31161136111 17627,6313 20117,31873 3713371382 المسدد بالزيادة على عائد اذون و سندات الخزانة

 12161716111 71623161,1 02313321,10 22,18791,71 الضريبة الحالية

 %73327 %71311 %11411 %11488 سعر الضريبة الفعلى

 
 

 نصيب السهم فى الربح -21
 2/7/1328 الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 2/2/1328الفترة من 

 03/9/1328حتى 
 3/2/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 3/3/1132الفترة من 

 11/1/1132حتى 
 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 17362126111 31363126773 11711131321 21013091023 صافى أرباح الفترة

 13762126737 13762126737 01118321388 01118321388 عدد األسهم

 3313 1317 2413 3411 نصيب السهم فى  صافى أرباح الفترة )جنيه / سهم(

 
 

 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى -23
 03/9/1328  13/31/1132 

 مصريجنية   مصريجنية  

 71763126117  19910871171 نقدية

 ,6,116131677,  0132310211393 حتياطى األلزامىأرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإل

 261,761,26117  01321173210,9 االجمـــــالى

    

 1613361,361,1  218,310,81931 أرصدة بدون عائد

 3621,631161,1  21,3110011127 أرصدة ذات عائد متغير

 261,761,26117  01321173210,9 االجمـــــالى

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الدورية المستقلة القوائم المالية

 
 1137 سبتمبر 11المالية المنتهية فى الفترة عن  المستقلة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

  

- 36 - 
 

 أرصدة لدى البنوك -,2
 03/9/1328  13/31/1132 

 مصريجنية   مصريجنية  

 3,76,736717  ,,212122,11 حسابات جارية

 16,1161776111  21191313231393 ودائع

 1671361116717  201312120213,2 االجمـــــالى

    

 7677261376311  919,813331333 االلزامىحتياطى بخالف نسبة اإلبنوك مركزية 

 3631167136,11  1187,10111733 بنوك محلية

 1,,37361716  29,18381822 بنوك خارجية

 1671361116717  201312120213,2 االجمـــــالى

    

 2116,116117  ,,212122,11 أرصدة بدون عائد

 161,261116111  21191313231393 أرصدة ذات عائد متغير

 1671361116717  201312120213,2 االجمـــــالى

    

 1671361116717  201312120213,2 أرصدة متداولة

 1671361116717  201312120213,2 االجمـــــالى

 
 

 *و أوراق حكومية أخرى أذون خزانة -27
 03/9/1328  13/31/1132 

 مصريجنية   مصريجنية  

 16,7163116711  21189913781833 أخرىأذون الخزانة واوراق حكومية 

    يخصم:

 (37161116111)  (28312731333) عمليات بيع أذون الخزانة مع التزام بأعادة الشراء

 161126,116711  21172111301833 صافى أذون الخزانة واوراق حكومية اخرى

    :وتتمثل أذون الخزانة فى

 3116,216111  211331333 يوما 13خزانة استحقاق أذون 

 3,361116111  2,111131333 يوما 371أذون خزانة استحقاق 

 36,2267116111  1129013331333 يوما 121أذون خزانة استحقاق 

 2621,61116711  23131319301833 يوما 1,1أذون خزانة استحقاق 

 16,7163116711  21189913781833 االجمـــــالى

    يخصم:

 (11,631,6721)  (111,381101,) عوائد لم تستحق

 1637761716127  21113119131,28 االجمـــــالى

    يخصم:

 (37161116111)  (28312731333) مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى((عمليات بيع أذون الخزانة مع التزام بأعادة الشراء 

 1611361716127  2113,917131,28 االجمـــــالى

 
مليون دوالر أمريكى( عبارة عن أذون خزاناة دوالرياة6 ومبلاغ  31131)المعادل لمبلغ  مصريجنية  167,167216711تتضمن أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى مبلغ  *

 مليون يورو( عبارة عن أذون خزانة باليورو. 11)المعادل لمبلغ  مصريجنية  731611,6111
 
 
 



 الدورية المستقلة القوائم المالية

 
 1137 سبتمبر 11المالية المنتهية فى الفترة عن  المستقلة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

  

- 37 - 
 

 بالصافى قروض وتسهيالت ومرابحات للعمالء -28
 03/9/1328  13/31/1132 

 مصريجنية   مصريجنية  

    رادـــــأف

 11762116132  00019,91733 حسابات جارية مدينة

 176,1162,1  1717111727 بطاقات ائتمان

 1611167116117  1137312011128 قروض شخصية

 3776,316721  28910331071 قروض عقارية   

 1613162126772  31212129313,1 (3) اجمـــــالى

    

    ات ـــــمؤسس

 1611767316111  312,1170,1291 حسابات جارية  مدينة

 76717627,6271  813,1101,1339 قروض مباشرة

 2671263716717  8113319731039 قروض مشتركة

 13611,62116,17  12198013011,23 (1) اجمـــــالى

 11612,61116371  17121111171,71 ( 1+2القروض والتسهيالت للعمالء ) اجمـــــالى

    يخصم:

 (11361126172)  (99818181091) مخصص خسائر االضمحالل

 (162116111)  (11,881117) العوائد المجنبة

 17631161136111  1,121117221333 صافى القروض والتسهيالت والمرابحات للعمالء

 
 
 

 تحليل حركة مخصص خسائر إضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء
 

 03/9/1328 

 جمـــــالىاال قروض عقارية قروض شخصية بطاقات ائتمان حسابات جارية مدينة رادـــــأف

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 ,831301107 213111172 7317101211 113191,71 7231037 المالية الفترةالرصيد اول 

 ,211,92171 0721132 2013021899 211821912 1,73, االضمحالل عبء

 (0011,213,3) -- (0213021821) (21,311380) (21712,0) مبالغ تم اعدامها

 213331782 -- 7311137 1181011 -- الفترةمبالغ مستردة خالل 

 11321 -- -- -- 11321 عمالت اجنبية فروق تقييم

 111,71033, 219231311 ,,,3719931 ,21937100 3981802 المالية الفترةالرصيد أخر 

 

 03/9/1328 

 جمـــــالىاال قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة اتـــــمؤسس

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 81211931,22 03817711297 11019781803 23817111381 المالية الفترةالرصيد اول 

 23311181710  (23812201722)  13318991831 11,31,,11 عبء اإلضمحالل

 (911391333) -- (911391333) -- مبالغ تم اعدامها 

 018731,80  89118,0 013011217 (3321018) عمالت اجنبيةفروق تقييم 

 90,10,21307 13213301019  1019301779, 22318301938 المالية الفترةالرصيد أخر 
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 تابع - بالصافى قروض وتسهيالت ومرابحات للعمالء -28
 

 13/31/1132 

 جمـــــالىاال قروض عقارية قروض شخصية بطاقات ائتمان حسابات جارية مدينة رادـــــأف

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 1,67176177 167716,27 1161716311 2176213 3116111 المالية الفترةالرصيد اول 

 1161,16217 (1116711) 11631161,1 3613161,1 176,11, االضمحالل عبء

 161,1, -- -- 161,1, -- الفترةمبالغ مستردة خالل 

 36211 -- -- -- 36211 عمالت اجنبية فروق تقييم

 ,716111612 361776123 2162716317 161116,27 2316112 المالية الفترةالرصيد أخر 

 

 13/31/1132 

 جمـــــالىاال قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة اتـــــمؤسس

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 7,761716177 31163116,11 11,61,26111 11167116112 المالية الفترةالرصيد اول 

 11162126112 37361176111 17361776127 (,1316,71611) عبء اإلضمحالل

 (11167716111) -- (116,116111) (11767776111) مبالغ تم اعدامها 

 (7631,6171) (3672,6,17) (3116121) (1617,6,72) عمالت اجنبيةفروق تقييم 

 77367116,33 11762276312 71161276711 31762716177 المالية الفترةالرصيد أخر 

 

 استثمارات مالية -29
 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

    استثمارات مالية متاحة للبيع

 ,167216232611   11730191,1123            مدرجة فى السوق - أدوات دين بالقيمة العادلة

 316,136213   231,121732               بالتكلفةغير مدرجه في السوق  -أدوات حقوق ملكية 

 3  2                               استثمارات تدار بمعرفة الغير

 1671161116117   117,113171921         (2)االستثمارات المالية المتاحة للبيع  اجمـــــالى

    

    استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 7671761216113   1130718111399        أدوات دين مدرجه في السوق

 161116111   313331333                وثائق استثمار صندوق البنك المصري الخليجي

 261116111   713331333                 صندوق استثمار السيولة النقدى البنك المصري الخليجي )ثراء(

 7677261216113   1133310111399         (1) محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق االستثمارات المالية اجمـــــالى

 2611267316171   8182118731322         (1+2ستثمارات المالية )اال اجمـــــالى

 
 03/9/1328 

 اإلجمالى محتفظ بها حتى تاريخ أستحقاق متاحة للبيع 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

  7190711211389          1111713711992            0119310091398      الرصيد اول الفترة المالية

  1199,,21,8211          1,118,1331                   21,3119831117      إضافات

 (73119891319)          (102171011,0)             (,,172111,13)       إستبعادات

               20313311913  3111378                         21919,318,1          فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

 (11919091990)         -- (11919091990)       (11أرباح التغير فى القيمة العادلة )ايضاح 

  28112,1333               719,11912                     23113013,1            / خصم اإلصدار استهالك عالوة

 8182118731322 1133310111399  117,113171921      الرصيد أخر الفترة المالية
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 تابع - استثمارات مالية -29
 

 13/31/1132 

تاريخ أستحقاق محتفظ بها حتى متاحة للبيع   اإلجمالى 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 26,17617161,1 16,1761216117 ,,3611,612767  العامالرصيد اول 

 3671767216172 7361176271 367126,326117 إضافات

 (3623161716711) (3617167136172) (,1,16,17617) إستبعادات

 (3,3613,6111) ,76111623 (672,6171,,3) فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

 31,61226121 -- 31,61226121 (11أرباح التغير فى القيمة العادلة )ايضاح 

 167116,11, 1362116771 161776371 استهالك عالوة / خصم اإلصدار

 2611267316171 7677261216113 1671161116117 العامالرصيد أخر 

 
 أرباح االستثمارات المالية

 2/7/1328 الفترة من 
 03/9/1328حتى 

 2/2/1328الفترة من 
 03/9/1328حتى 

 3/2/1132الفترة من 
 11/1/1132حتى 

 3/3/1132الفترة من 
 11/1/1132حتى 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 3163,76117 36,126,21 ,813,9113 ,21,37130 مالية متاحة للبيعاستثمارات رباح بيع أ

 3163,76117 36,126,21 ,813,9113 ,21,37130 االجمـــــالى
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 استثمارات مالية فى شركات تابعة وشقيقة -13
 

 :بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات التابعة والشقيقة كما يلي
 

 نسبة المساهمة القيمة الدفترية الشركة أرباح )خسائر( إيرادات الشركة )بدون حقوق الملكية( التزامات الشركة أصول الشركة البلد مقر الشركة 03/9/1328

  جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري  

        تابعةشركات 

 %99499 29919731333 2810031091 1111701733 1132,1813 10010831337 مصر شركة ايجيبشان جلف القابضة لالستثمارات المالية

        

        شقيقةشركات 

  31333 (117201,12) 011,1011,3 1011101139 1,13801910 مصر **شركة فرست جاز

  01233 1819821311 8313191317 7112,31213 ,1316331631 مصر **شركة برايم القابضة لالستثمارات المالية

  29919781233 1113971827 201191,1721 971,331111 ,793137,137  االجمـــــالى

 
 نسبة المساهمة القيمة الدفترية الشركة أرباح )خسائر( إيرادات الشركة )بدون حقوق الملكية( التزامات الشركة أصول الشركة البلد مقر الشركة 13/31/1132

  جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري  

        تابعةشركات 

 113119 31161216111 1,6,276172 7,61136317 1161116,77 17,61716,31 مصر جلف القابضة لالستثمارات المالية شركة ايجيبشان

        

        شقيقةشركات 

 9,,1,3 1617,6711 (7116113) ,117611 17671,6271 763316722, مصر **لتصنيع األسماك اليكس فيششركة 

 9,,1,3 263176131 1176,21 1761136111 33167216737 ,3116717613 مصر **اليكس للمنتجات الغذائية مجمع شركة

  16111 (162116117) 1161116711 1367126131 7761736713 مصر **شركة فرست جاز

  16311 ,,37611762 1,61316131 7163176121 11161,26131 مصر *شركة برايم القابضة لالستثمارات المالية

  13167116271 1161,16772 31767,76173 17263176327 361116,176,37  االجمـــــالى

 
 
 .1132 ديسمبر 13 تم اإلعتماد على القوائم المالية المعتمدة فى **

 1137سبتمبر  11تم االعتماد على القوائم المالية المعتمدة فى * 

%( ضامن االساتثمارات فاى شاركات شاقيقة وذلاك )عان طرياق شاركة ايجيبشاان جلاف القابضاة 1372% ( و برايم القابضة لالستثمارات المالية )المساهمة الغير المباشارة 31611المباشرة تم ادراج شركتى فرست جاز )المساهمة الغير ** 
 باإلضافة لوجود نفوذ مؤثر متمثل في عضوية مجالس إدارات تلك الشركة. لالستثمارات المالية التابعة للبنك(
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 نظام اإلثابة والتحفيز للعاملين -12
 

نظام اإلثابة والتحفيز بنظام المنح وذلك بعد تعديل النظام األساسى للبنك وفقاً لقرار الجمعية العامة  1/1/1132أصدرت الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 
وهو  1/7/1132تاريخ بويتم تطبيق نظام اإلثابة والتحفيز  ,11/1/113وذلك بناء على اقتراح مقدم من مجلس إدارة البنك بتاريخ  ,11/1/113غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 .اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النظام وفقاً ألحكام القانونتاريخ 

وظفين بالبنك لتميزهم الواضح من خالل نتائج ويتم منح أسهم نظام اإلثابة والتحفيز لصالح االعضاء التنفيذيين ورؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديرو الصف االول والم
 .أعمالهم وتقييمهم السنوى وفقاً لمستوى األداء المالى للبنك وتقرير أداء الفرد حسب درجته الوظيفية

 وفى نهاية كل فترة مالية6يعاد تقييمها بالقيمة األسهم6تم تقييم األسهم المحتفظ بها بنظام أثابة وتحفيز العاملين بالقيمة العادلة لها )القيمة السوقية (عند انشاء النظام وتخصيص ي
 حتياطى خاص ضمن حقوق الملكية.تويتم اثبات قيمة الفروق الناتجة ب العادلة لها )القيمة السوقية(

 1132 ديسمبر 13في وسهم  16,276711جنيه مصري وذلك وفقا للقيمة العادلة لعدد  ,116,11611مبلغ  1137 سبتمبر 11بلغ رصيد نظام االثابة والتحفيز للعاملين في 
سابتمبر  11عان الفتارة المالياة المنتهياة فاي 6 حياث بلغات فاروق التقيايم فاي ذات التااريخ ساهم 36,1,6111جنيه مصري وذلك وفقا للقيمة العادلاة لعادد  1763716117مبلغ 

  .جنيه مصري (316,116177)مبلغ  1137
 

 :/ العام خالل الفترة حركة النظام فيما يلي بيان ب
 

 03/9/1328 13/31/1132 

 جنية مصري سهم جنية مصري سهم 

 -- -- 1812831938 21,9,1333 / العامالرصيد اول الفترة 

 1,613761,1 36,1,6111 0013731132 219781103 الفترة شراء خالل

 163,26777 -- (231,331080) -- فروق تقييم اسهم نظام االثابة والتحفيز

 1763716117 36,1,6111 ,331,33191 01,711103 / العامالفترة  اخرالرصيد 

 
 خالل الفترة المالية: حقوق الملكيةقائمة بحركة النظام فيما يلي بيان ب

 
 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

 --  112,71818 /العامالرصيد اول الفترة 

 163,26777  (231,331080) فروق تقييم اسهم نظام االثابة والتحفيز

 --  31,131131 االستهالك خالل الفترة

 163,26777  (117971002) / العامالفترة  اخرالرصيد 

 
 

 أصول غير ملموسة -11
 

 برامج الحاسب اآللى
 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

 11677167,3  0118291989 /العامالفترة صافى القيمة الدفترية فى أول 

 31672,6113  10721997, الماليةالفترة ضافات خالل اإل

 (67116,21,)  (318131,31) الماليةالفترة ستهالك خالل اال

 1767316171  03101,1081 / العامالفترة  اخرصافى القيمة الدفترية فى 
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 أصول أخرى -10
 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

 1163116112,  ,31811130,, إيرادات مستحقة

 21611761,1  201133,1891 مصروفات مقدمة

 71162,76111  18018,11070 دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

 2761216,11  1,12101,33 )بعد اإلضمحالل( أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء للديون

 3361176127  1211131191 تأمينات وعهد

 176,116112  ,331239181 استثمارات آلت للبنك* -أصول محتفظ بها بغرض البيع 

 11,61116721  00110221711 أخرى

 3677262176271  217281,3,1117 االجمـــــالى

 
 .يجنية مصر 3161116111هامنز للصناعة التكنولوجيا  االلمانية بقيمة  البيع أصول محتفظ بها بغرضخرى األصول األ* يتضمن رصيد 

 

 :والذى ينص على االتى 1111سبتمبر  7طبقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ * 

التخلص من هذه الزياادة خاالل سانة مان تااريخ الحياازة  س المال المصدر للشركة منأ% من ر71تزيد عن "فى حالة عدم تمكن البنك الذى يمتلك أسهماً فى شركة غير مالية 
س المال المصادر أمن ر% 71 ادة عنيتم قياس خسائر اضمحالل قيمة االسهم وفقاً للقواعد المحاسبية السارية6 وبحيث ال تقل قيمة هذه الخسائر عن ما يعادل مقدار نسبة الزي

قام البنك بحساب إضمحالل لكال مان  إلعتراف بقيمة هذه الخسائر بقائمة االرباح والخسائر بحسب الحالة مقابل تخفيض القيمة الدفترية لألسهم بقيمة هذه الخسائر".للشركة6 وا
 شركة مصر امريكا للمستلزمات الطيبة وشركة هامنز لصناعة التكنولوجيه االلمانية وذلك تطبيقا للقرار السالف ذكرة.

 

 %من قيمة االصل سنويا وفقا لتعليمات البنم المركزى المصرى .31نظرا لعدم التمكن من البيع خالل المدة المحددة قانونيا فقد تم تكوين احتياطى مخاطر بنكية عام بواقع *
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 أصول ثابتة -11
 اإلجمالى أخرى سيارات أثاث حاسب الى آالت ومعدات تجهيزات أراضى ومبانى 

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

2/2/1327         

 11167126111 7161176711 336,116171 61736,73, 26,116111, 37611,6371 1,61716217 3,1631,6712 التكلفة

 (33161116111) (1362136112) (161116122) (7611,6712) (1162116171) (761116111) (1361126177) (1162176127) مجمع اإلهالك

 1116,176772 1261116111 611161,1, 161116127 7761116111 31613,6177 767276271 37161116111 صافى القيمة الدفترية
         

02/21/1327         

 1116,176772 1261116111 611161,1, 161116127 7761116111 31613,6177 767276271 37161116111 صافى القيمة الدفترية أول الفترة 

 17163716313 1161,76,13 76,336,11 7,,3163716 7367316,17 1671,6332 761726117, 33163716371 إضافات

 (261176331) (161116113) (36,116313) (132) (311) (1716117) -- -- إستبعادات

 (11611263,7) (3161326772) (161116132) (161316177) (3,63316111) (163,76711) (326,176371) (7611761,1) تكلفة أهالك

 261116717 161116111 367,16171 -- -- 1716121 -- -- مجمع إهالك األصول المستبعدة

 (16,116211) -- -- -- -- -- -- (16,116211) اعادة تبويب

 7,36,116117 7,6,116712 7611,6771 3161116773 21611,6117 3161276113 1161116111 11161716111 صافى القيمة الدفترية
         

          

 1012031820, 701,331719 2113391192 121,811201 239131,1,20 13123119,1 ,2311103133 1791,381803 التكلفة

 (2,211831039) (17132,1011) (13001322,) (1,1,1,92,) (0818231033) (13111122,) (19120,1202) (1710281108) اإلهالكمجمع 

 1,21,331331 1,1,091137 8131,1183 2313031112 73110,1038 2013781332 3311901913 13110131091 صافى القيمة الدفترية
         

03/9/1328         

  1,21,331331   1,1,091137   8131,1183   2313031112   73110,1038   2013781332   3311901913   13110131091  القيمة الدفترية أول الفترةصافى 

  239111,1181   29122,12,3  --  0381997  --  ,739119   ,81111137,   7318271718  إضافات

 (10871330,)  (881231)  (212911832)  (911137)  -- -- (313221,90)  -- إستبعادات

 (3913101930)  (2113781311)  (,11121198)  (211331313)  (2111911308) (217131828)  (1213231223) (13191137,)  تكلفة أهالك

  10781037,   801,03   212911833   881838  -- --  3132213,9  -- مجمع إهالك األصول المستبعدة 

  3,113111087   ,301,70137   10201190,   20191318,9   3317101773   2113111119   231173111,7   02712381,80  صافى القيمة الدفترية 
         

03/9/1328          

  77,12731191   911,801791   2010,11,93   1219181711   239131,1,20   1318211138   2,718111109   033117,1378  التكلفة

 (12112331933)  (,091323172)  (713321297)  (813371830)  (3010311810) (811731119)  (312131271,) (0010,71893) مجمع اإلهالك

  3,113111087   ,301,70137   10201190,  20191318,9   3317101773   2113111119   231173111,7   02712381,80  صافى القيمة الدفترية
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 أرصدة مستحقة للبنوك -13
 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

 1,1621,6211  21013831117 حسابات جارية

 763,161116111  1173111811,33 ودائع

 76711621,6211  1181718731317 االجمـــــالى

    

 763,161116111  1173111811,33 بنوك محلية

 1,1621,6211  21013831117 بنوك خارجية

 76711621,6211  1181718731317 االجمـــــالى

    

 1,1621,6211  21013831117 أرصدة بدون عائد

 763,161116111  1173111811,33 أرصدة ذات عائد متغير

 76711621,6211  1181718731317 االجمـــــالى

    

 76711621,6211  1181718731317 أرصدة متداولة

 76711621,6211  1181718731317 االجمـــــالى

 
 

 ودائع العمالء -,1
 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

 31611263116,17  17138111101999 ودائع تحت الطلب

 13671161776117  101327119218,0 ودائع ألجل وبتخطار

 16,2161116127  3128810,11003 شهادات ادخار ذات عائد متميز

 3611761136771  2110710831197 ودائع التوفير

 7,761116111  33811991130 ودائع أخرى

 7,,7,67,162136  37170019391917 االجمـــــالى

    

 1,622161236173  ,,1111121,1,17 ودائع مؤسسات

 16,1167716,12  20132110201282 أفراد ودائع

 7,,7,67,162136  37170019391917 االجمـــــالى

    

 ,2716217611  ,3011983131 أرصدة بدون عائد

 116211633,6111  1813,711931,23 أرصدة ذات عائد متغير

 176177611,6311  181,0211891192 أرصدة ذات عائد ثابت

 7,,7,67,162136  37170019391917 االجمـــــالى
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 قروض أخرى / ودائع مساندة -17
 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

 ,16117617  ,21021118 قرض البنك التجارى الدولى 

 --  8913711333 قرض بنك االستثمار االوروبى 

 11161116111  83313331333 *ودائع مساندة

 ,1116117617  ,893188,178 االجمـــــالى

 
ملياون جنياه  711ش.م.م تقاوم بموجبهاا شاركة مصار للتاأمين بتياداع وديعاة لادى البناك بمبلاغ  –قام البنك بابرام اتفااق ماع شاركة مصار للتاأمين  1132نوفمبر  31بتاريخ * 

شهر ونصف من تاريخ توقيع العقد وتكون مدة كل وديعة سبع سنوات وستة أشهر تبادأ مان تااريخ ودائع بحيث يكون تاريخ ايداع اخر وديعة خالل  1مصري يتم تقسيمهم الى 
% للسنة األولى ويستحق كل ثالثة أشهر من تاريخ ايداع كل وديعة ويكون العائد المستحق من بداياة 37321ايداع كل وديعة على حده وبحيث يكون معدل العائد للسنة األولي 

 .وديعة هو نفس سعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري ويستحق كل ثالثة أشهر لالسنة السابعة والنصف لكالسنة الثانية وحتى 

 .ستثمارتخضع تلك الوديعة لشروط وأحكام البنك المركزي المصري ويحق للبنك استخدام هذه الوديعة بكافة المجاالت التي يراها مناسبة في مجال اال

نهاا ليسات خاضعة لشروط البنك المركزي المصري ومستوفية للمتطلبات المتعلقة بتدراج تلك الوديعة ضمن الشريحة الثانياة للقاعادة الرأسامالية بحياث أوحيث أن تلك الوديعة 
غيار مضامونة وغيار مغطااة بكفالاة مخصصة لنشاط معين أو لمقابلة أصول بذاتها6 وأنها مصدرة ومدفوعة بالكامل6 تلي في الترتيب حقوق المودعين والدائنين عند التصافية6 
 من المصدر وال تخضع ألي ترتيبات قانونية أو اقتصادية و أنها ال تتضمن شروط أو حوافز تجعلها قابلة لالسترداد قبل تاريخ االستحقاق.

 
 

 التزامات أخرى -18
  03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

 7,1633263,1  00317181118 عوائد مستحقة

 ,1262,16,3  2213,71120 إيرادات مقدمة

 31367116211  12313281711 مصروفات مستحقة

 11167116123  01917181171 دائنون

 11767336112  22310181077 أرصدة دائنة متنوعة

 3612161126177  99718921301 االجمـــــالى

 
 

 مخصصات أخرى -19
 03/9/1328  13/31/1132 

 مصريجنية   جنية مصري 

 ,,71611161  23111211713 /العامالفترة الرصيد في أول 

 (1,167,2)  ,218177 فروق تقييم عمالت أجنبية

 1161216223  1112081131 المحمل على قائمة الدخل

 (76,116,11)  (,71932180) /العام الفترةالمستخدم خالل 

 31767316271  22817181389 / العام الفترةالرصيد في نهاية 

 
 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

 761116111  8133018,9 قضايا -مخصص مطالبات محتملة 

 1163176,12  0,19911791 مخصص مطالبات محتملة متنوعة

 32612,6117  27137,1398 ضرائب -مخصص مطالبات محتملة 

 1163116,73  331,131003 مخصص اإللتزامات العرضية

 31767316271  22817181389 /العام الفترةالرصيد في نهاية 
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 ضريبة الدخل المؤجلة -03
 االلتزامات الضريبية المؤجلة االصول الضريبية المؤجلة 

 03/9/1328 13/31/1132 03/9/1328 13/31/1132 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 3,63,16,31 8,,211,021 -- -- االصول الثابتة

 -- -- ,316117617 1117,01,98 المخصصات )بخالف مخصص خسائر اضمحالل القروض(

 3,63,16,31 8,,211,021 ,316117617 1117,01,98 اجمالى الضريبة التى ينشأ عنها أصل )التزام(

 -- -- 161,76,11 812011303 صافى الضريبة التى ينشأ عنها اصل

 
 وااللتزامات الضريبية المؤجلةحركة االصول 

 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

 367176121  010,81,00 /العامالفترة الرصيد في أول 

 167116127  117,01097 / العام الفترةخالل االضافات 

 (167,16,37)  -- / العام الفترةخالل  االستبعادات

 161,76,11  812011303 / العام الفترةالرصيد في نهاية 

 
( ضرائب الدخل ال يتم االعتراف باالصول الضريبية المؤجلة فى حالة عدم توقع وجود منافع مستقبلية منها 17طبقا لتعليمات البنك المركزى ومعيار المحاسبة المصرى رقم )

 سابتمبر 11ة المالياة المنتهياة فاى فتارذلك لم يتم االعتراف باالصال الضاريبى خاالل  الو/او وجود التزامات ضريبية مؤجلة تنعكس فى نفس توقيت تلك االصول. وبناءاُ على 
 .1132ديسمبر  13وكذلك السنة المالية المنتهية فى  1137

 

 رأس المال -02
 

 رأس المال المرخص به
 .مليون دوالر امريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى 111يبلغ رأس المال المرخص به 

 والمدفوع رأس المال المصدر
 17167136177جنيه مصري( موزعااً علاى عادد  1611,61716,11دوالر أمريكي )المعادل لمبلغ  17167136177بلغ رأس المال المصدر والمكتتب فيه والمدفوع مبلغ 

 .سهم القيمة األسمية للسهم واحد دوالر أمريكي

دوالر امريكي والمعادل  1161,16117 والخاص بزيادة راس المال المصدر والمدفوع بمبلغ  1137مارس  13بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتارخ  -
  سهم. 1161,16117 عن طريق اصدار اسهم مجانية بعددمليون جنيه مصري  711لمبلغ 

 

 واألرباح المحتجزة اإلحتياطيات -01
 

 اإلحتياطيات أ  - 01
 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

 37161,76111  10110031307               إحتياطى قانونى

 16,776112  11,811997             فروق ترجمة عمالت أجنبيةإحتياطى 

 37762136211  (23711031,83)         استثمارات مالية متاحة للبيع -القيمة العادلة إحتياطى 

 3261116371  2713191210               عامإحتياطى 

 763716111  812101019                  خاص إحتياطى 

 3163116177  118331333 المخاطر البنكية العام إحتياطى 

 761716111  917311073                  إحتياطى رأسمالى

 IFRS 1*            1331,371133  1116,126111إحتياطى مخاطر معيار 

 12263,16111  863,8666315   الرصيد في نهاية الفترة المالية
 

% من إجمالي المخاطر االئتمانية المرجحاة باأوزان المخااطر وذلاك مان صاافي الاربح بعاد الضاريبة عان عاام 3بنسبة  IFRS 1حتياطي مخاطر معيار إتم تكوين  *
 وال يتم استخدامه إال بموافقة البنك المركزي. 1137يناير  17وذلك طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ  1132
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 تابع - واألرباح المحتجزة اإلحتياطيات -01
 

 تابع - اإلحتياطيات أ  - 01
 

 :وتتمثل الحركة على اإلحتياطيات فيما يلى
 

 حتياطى المخاطر البنكية العامإ 2/أ  - 01
 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

 761716711  2012031911 الرصيد في أول الفترة المالية

 167126177  111131102 محول من األرباح المحتجزة

 (1316211)  (23137,1073) المحتجزة *رد الى األرباح 

 3163116177   118331333                الرصيد في نهاية الفترة المالية

 

حتيااطى إال بعاد حتياطى المخاطر البنكية العام لمقابلة المخاطر غير المتوقعة وال ياتم التوزياع مان هاذا اإلإتقضى تعليمات البنك المركزى المصرى بتكوين 
 .على موافقة البنك المركزى المصرىالحصول 

 .للبنكملكيته  آلتحتياطى مخاطر بنكية  نتيجة بيع اصل إجنية مصرى من  1316211تم رد مبلغ  1132خالل عام  *
 .استثمار محتفظ به لغرض البيع  حتياطى مخاطر بنكية  نتيجة بيعإ جنية مصرى من31612,6121تم رد مبلغ  1137خالل عام *
 

 قانونىحتياطى إ 1/أ  - 01
 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

 37163376712   53868636111                / العامالرصيد في أول الفترة 

 7163116337   1,6,656338                   1132محول من أرباح عام 

 37161,76111   888688,6182                / العامالرصيد في نهاية الفترة 

 
% من رأس 311حتياطى غير قابل للتوزيع وذلك حتى يبلغ رصيده ما يعادل إ% من صافى أرباح السنة المالية لتغذية 31وفقا للقوانين المحلية يتم احتجاز 

 المال.
 

 أستثمارات مالية متاحة للبيع -حتياطى القيمة العادلة إ 0/أ  - 01
 03/9/1328  13/31/1132 

 مصريجنية   جنية مصري 

 (161126111,)   57762856238                / العاامالرصيد في أول الفترة 

 31,61226121  (87363836338)              (31التغير في القيمة العادلة )إيضاح أرباح )خسائر( 

 161716171  (8613861,3)                  الخسائر المحولة الى قائمة الدخل نتيجة االستبعاد

 (11161,2)   ,8356,8                         فروق تقييم العمالت االجنبية

 37762136211  (,5,2678,663)              / العام الرصيد في نهاية الفترة

 
 حتياطى خاصإ 1/أ  - 01

وال ياتم اساتخدامه إال بموافقاة مان البناك المركازى  1117ديسامبر  ,3حتياطى الخاص طبقا لتعليمات البناك المركازى المصارى الصاادرة فاى تم تكوين اإل
 المصرى.
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 تابع - واألرباح المحتجزة اإلحتياطيات -01
 

 األرباح المحتجزة ب  - 01
 

 الحركة على االرباح المحتجزة
 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

 71361136322   3111311383,            / العاام الفترةالرصيد فى أول 

 1116,316711  11711131321 السنة المالية الفترة / أرباح 

 --  (13313331333)        محتجز تحت حساب زيادة رأس المال )اسهم مجانية(

 (7163116337)  (3313,21981)         حصة العاملين فى األرباح

 (3761116111)  (27113,1281)       مكافـأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (761736717)  810031911 محول إلى إحتياطى مخاطر بنكية عام

 (7163116337)  (3313,21981)           اإلحتياطى القانونىمحول الى 

 (1126112)  (21,291233)           محول الى اإلحتياطيات االخرى

 IFRS 1 --  (1116,126111)المحول إلى إحتياطى مخاطر معيار 

 1167176171,  328173,1107 / العامالرصيد في نهاية الفترة 

 
 

 النقدية وما في حكمها -00
 

 اريخ االقتناءألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية6 تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ استحقاقها ثالثة أشهر من ت
 

 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

 261,761,26117  01321173210,9 (31)ايضاح  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

 1671361116717  201312120213,2 (,3)ايضاح  أرصدة لدى البنوك

 1611361716127  21113119131,28 (32)ايضاح  أذون خزانة

 (,6,116131677,)  (0132310211393) أرصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة اإلحتياطى

 (38313211233)  (7,913281,33) أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 (767,167,16277)  (21113013311131) أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور

 1621,61776,11  21177110,81132 الفترة الماليةالنقدية وما في حكمها في اخر 
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 التزامات عرضية وارتباطات -01
  

 ارتباطات رأسمالية أ  - 01

جنياه  163116777, مبلغ وقدره 1137 سبتمبر 11 بلغ إجمالى قيمــــة االرتباطــــات المتعلقـــة بتجهــيزات الفـــــروع وشراء اصول ومعدات ولم يتم تنفيذها حتى
 مصري.

 
 ارتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت ب  - 01

 :تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن ضمانات وتسهيالت فيما يلي
 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

 11361736111  13717731333 إعتمادات مستنديه )استيراد وتصدير(

 367716,376111  213,813131333 خطابات ضمان

 367136,116111  2181,1,931333 االجمـــــالى

 
 

 مرتبات ومكافأت اإلدارة العليا -03
 03/9/1328  13/31/1132 

 جنية مصري  جنية مصري 

 7761716,17  0,18311313 المرتبات والمزايا قصيرة االجل

 7761716,17  0,18311313 االجمـــــالى

 
جنياة مصارى   761716117 جنية مصارى والمتوساط الشاهرى  0,18311313وقد بلغ ما يتقاضاة العشرون  أصحاب المكافآت والمرتبات األكبر فى البنك مجتمعين مبلغ 

 .1137 سبتمبر 11المالية المنتهية فى  الفترةوذلك عن 
 
 

 عامالت مع أطراف ذوى عالقةم -,0
 

مع األطراف ذات العالقة من خالل النشاط العادى6 ويتضمن ذلك القروض والودائع وتتمثل المعامالت وأرصدة األطراف ذوى العالقة فى تم الدخول فى العديد من المعامالت 
 :نهاية السنة المالية فيما يلى

 

 القروض والتسهيالت ألطراف ذوى عالقة أ  - ,0
 شركات تابعة وشقيقة أعضاء اإلدارة العليا 

 03/9/1328 13/31/1132 03/9/1328 13/31/1132 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 3761136111 917,91333 363126121, 0310311373 المالية الفترةالقروض القائمة فى أول 

 367136111 -- 261176771 110181127 المالية الفترةالقروض الصادرة خالل 

 (61716111,) (111391333) (1161126171) (911111737) المالية الفترةالقروض المحصلة خالل 

 162,16111 310,31333 1161176121 1811831103 المالية الفترةفي اخرالقروض القائمة 

 
 ودائع من أطراف ذوى عالقة ب  - ,0

 أعضاء اإلدارة العليا 

 03/9/1328 13/31/1132 

 جنية مصري جنية مصري 

 31621,6111 1217311213 الماليةالفترة الودائع فى أول 

 7,637362,7 ,011073133 الماليةالفترة الودائع التى تم ربطها خالل 

 (77631161,7) (1310,91380) الماليةالفترة الودائع المستردة خالل 

 1362176311 0317331398 المالية الفترةفي اخرالودائع 
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 :وتتمثل الودائع من أطراف ذوى عالقة فيما يلى
 03/9/1328 13/31/1132 

 جنية مصري جنية مصري 

 762,16131 91,001230 ودائع تحت الطلب

 1611167,1 ,8178,,221 ودائع توفير

 767716211 ,,22108319 شهادات إدخار وايداع

 163,16111 013111290 ودائع ألجل وبتخطار

 1362176311 0317331398 المالية الفترةفي اخرالودائع 

 
 مع الشركات التابعةمعامالت   ج  - ,0

شاركة ايجيبشاان جلاف لكالهماا الاي  %,,1,3والبالغاة  مجمع اليكس للمنتجات الغذائيةو اليكس فيش لتصنيع األسماكتم بيع كامل مساهمة البنك في كال من شركتى 
  .القابضة لالستثمارات المالية

 
 

 صناديق االستثمار -07
 

 صندوق استثمار البنك المصرى الخليجى

والئحته التنفيذياة 6 وتقاوم باتدارة الصاندوق شاركة هيارمس إلدارة  3111لسنة  11أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم الصندوق 
وثيقة )قيمتهاا خمساة مالياين  113111 مليون جنيه مصرى خصص للبنك 311صناديق االستثمار6 وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق مليون وثيقة يبلغ إجمالى قيمتها 

 .جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق

  .وثيقة 3116,11جنيه مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ  ,17332مبلغ  1137 سبتمبر 11وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في 
 

 صندوق ثراء للسيولة النقدية

والئحته التنفيذية 6 وتقوم بتدارة الصندوق هى شاركة بارايم إلدارة  3111لسنة  11المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم الصندوق أحد األنشطة 
وثيقاة )قيمتهاا  2316111ملياون جنياه مصارى خصاص للبناك  121وثيقة يبلغ إجمالى قيمتهاا  1761776713صناديق االستثمار 6 وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق 

 .سبعة ماليين وخمسمائة ألف جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق

 وثيقة.61116112,  جنيه مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ  3,3,171مبلغ  1137سبتمبر  11القيمة االستردادية للوثيقة في وقد بلغت 
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 الضريبىالموقف  -08

 
 : وال ضريبة االشخاص االعتباريةا

  :1112حتى عام  1111الفترة من عام 
 .تم الفحص وإنهاء النزاع الضريبى مع المأمورية لصالح البنك عن هذه الفترة

 :1111حتى عام  1117الفترة من عام 
 .البنك عن هذه الفترةتم الفحص وإنهاء النزاع الضريبى باللجنة الداخلية بمركز كبار الممولين لصالح 

 :1133حتى عام  1131الفترة من عام 
 .تم الفحص والربط الضريبى وقد تم سداد جزء من االلتزام الضريبى وسيتم إحالة البنود المتنازع عليها إلى لجنة الطعن

 :1131الفترة 
 .تم الفحص والذى اسفر عن عدم وجود أى إلتزام ضريبى على البنك

 :1137-1131الفترة عن السنوات 
 االنتهاء منه لصالح البنك .تم الفحص و

 :1132-,113-1131الفترة عن السنوات 
 .تم تقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية وال يترتب عنها أى إلتزامات ضريبية

 
 : ثانياً : ضريبة األجور والمرتبات وما في حكمها

 :1117الفترة من بدء النشاط وحتى عام 
 .الفحص وسداد الفروق الضريبية عن تلك الفترةتم 

 :,111حتى عام  1111الفترة من عام 
 .تم الفحص فى ضوء أحكام القانون الجديد وأسفر عن عدم وجود أى فروق ضريبية

 :1131وحتى عام  1112الفترة من عام 
 .تم الفحص وسداد المبالغ المستحقة وعدم وجود فروق ضريبية

 :1131وحتى عام  1131الفترة من عام 
 .تم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانون

 :,113عام 
 .تم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانون

 :1132عام 
 المواعيد القانونية التى أقرها القانون. تم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى

 
 

 أرقام المقارنة -09
 

 ة.تم اعادة تبويب أرقام المقارنة لتتوافق مع التغيرات فى العرض المستخدم فى الفترة الحالي


