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 ٢٠١٩ مارس ٣١فى المجمعة  قائمة المركز المالى

 
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩ مارس ٣١    إيضاح  
  جنيه مصري    جنيه مصري     

           األصول
  ٥٬١١٦٬٧٣٧٬٣٩٠   ٧٬٦١٩٬٦٢٦٬٢٤٢   )١٦(  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى  

  ٩٬٩٧١٬٩٤٤٬٠٢٤   ١٥٬٤٢٤٬١٩٨٬٥٥٣   )١٧(  أرصدة لدى البنوك
 ٩٬٤٧٩٬٣٥٨٬٨٦٦   ٧٬٧٢٤٬٤٦٣٬٤٦١   )١٨(  أخرىوأوراق حكومية  نةأذون خزا
       استثمارات مالية: ٢٦٬٠٨١٬٢٨٠٬٧٦٠   ٢٤٬٦٦٨٬٧٤٢٬٤٥٠   )١٩( بحات للعمالء بالصافىامرتسهيالت وقروض و

 ٤٬٨٩٨٬٢٨١٬٦٣٧   ٢٬٣٦٤٬٣١٣٬٧٠٦   )٢٠( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل -
 ٣٬٧٤٢٬٣١١٬٢٨٤   ٦٬٨٢١٬٤٦٨٬٨٥٣   )٢٠(  بالتكلفة المستهلكة -
 ١١٬٤٤٦٬٥٤٤   ١١٬٧٦٤٬١٦٩    )٢٠(  بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر -

 ١١٣٬٠٢١٬٤٦٥   ١١٤٬٠٠٩٬٤١٢   )٢١(  استثمارات مالية فى شركات شقيقة
  ٣٬٧٥٠٬٠٠٠    ٣٬٧٥٠٬٠٠٠      مسدد تحت حساب شراء استثمارات فى شركات شقيقة

  ٤٩٬١٨٤٬٩٤٧    ٥٣٬٦٧٤٬٠٧٢    )٢٢(  حفير للعامليننظام االثأبة و الت
 ٣٦٬٦٠١٬١٢٨   ٣٤٬١٦٠٬٩٨٩   )٢٣(  أصول غير ملموسة

 ١٬٤٦٥٬١٥٣٬٦٢٤   ١٬٧٢٨٬٦٥٥٬٤٢١   )٢٤( أصول أخرى 
  ٦٤٩٬٢١٨٬٨٨٤    ٦٤٤٬٥٩٩٬٧٩٦   )٢٥(  أصول ثابتة

  ٩٬٦٧٨٬٩٢٤    ٩٬٤٦٧٬٨١٣      أصول غير متداوله محتفظ بها بغرض البيع
 ٦١٬٦٢٧٬٩٦٩٬٤٧٧   ٦٧٬٢٢٢٬٨٩٤٬٩٣٧    إجمالي األصول 

      
       االلتزامات وحقوق الملكية

      االلتزامات
 ٥٬٢٠٠٬٤٦٩٬٨٨٩   ٣٬١٦٤٬٤١٢٬٣٢٤   )٢٦( أرصدة مستحقة للبنوك 

 ٥٠٬٥١٨٬٠٨٢٬٧٥٦   ٥٧٬٩١٤٬٣٥٢٬٩١٦   )٢٧( ودائع العمالء
 ١٬١٦٠٬٤٩٢٬٢٨٦   ١٬١٤٨٬٣١٢٬٢٨٦   )٢٨(  ودائع مساندة قروض أخرى/
 ٩٧٨٬٤١٠٬٦٨١   ١٬٠٢٥٬٥٠٤٬٢٥٩   )٢٩(  التزامات أخرى

  ١٢٣٬٠٤٩٬٠٣٢    ٧٩٬٣٦٧٬٤٣٠   )٣٠( مخصصات أخرى 
 ١٬٣٥٠   ١٬٣٥٠     دائنو توزيعات

  ١١٬٩٨٢٬٩١٥    ١٣٬١٦٩٬٩٦٧    التزامات غير متداوله محتفظ بها بغرض البيع
 ٥٧٬٩٩٢٬٤٨٨٬٩٠٩   ٦٣٬٣٤٥٬١٢٠٬٥٣٢     إجمالي االلتزامات 

      
          ق الملكيةحقو

 ٢٬٢٥٦٬٠٨٩٬٦٠٠   ٢٬٦٥٦٬٠٨٩٬٦٠٠   )٣١( رأس المال المدفوع 
 ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٤٥٢٬٣٦٥٬٩٣٨    )٣١(  محتجز تحت حساب زيادة رأس المال

 ٢٨٩٬٧١٩٬٢٤٦   ٥٢١٬٣٣٣٬١٦٥    )٣٢(  اإلحتياطيات 
  )٥٬٥٨٠٬٣٧٩(    )٣٬٢٩٨٬٢٩٨(    )٢٢(  نظام االثابة والتحفيز للعاملين 

  ٧٠٠٬٢٧٤٬٥٧٩    ٢٥٦٬٧٠٥٬٠٢٣    )٣٢(  محتجزةالرباح فترة / العام و األصافى أرباح ال
 ٣٬٦٤٠٬٥٠٣٬٠٤٦   ٣٬٨٨٣٬١٩٥٬٤٢٨    العائد إلى مساهمى البنك إجمالي حقوق الملكية

 )٥٬٠٢٢٬٤٧٨(   )٥٬٤٢١٬٠٢٣(     حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة
  ٣٬٦٣٥٬٤٨٠٬٥٦٨   ٣٬٨٧٧٬٧٧٤٬٤٠٥     إجمالى حقوق الملكية

 ٦١٬٦٢٧٬٩٦٩٬٤٧٧   ٦٧٬٢٢٢٬٨٩٤٬٩٣٧    االلتزامات وحقوق الملكية  إجمالي
  

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب
    

 محمود محمد محمد جمال الدين   نضال القاسم عصر
  
 
 
 
 .تقرير مراقبى الحسابات مرفق - 
.وتقرأ معهاالمجمعة  الدورية ية) جزء ال يتجزأ من القوائم المال٣٩الى ( )١ (من اإليضاحات المرفقة -
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 ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى  الفترةعن المجمعة  قائمة الدخل

 ٢٠١٨ مارس ٣١  ٢٠١٩ مارس ٣١   إيضاح     
  جنيه مصري    جنيه مصري     

            العمليات المستمرة
  ١٬٨٧٢٬١٦٣٬٦٠٢    ١٬٨٤٩٬٨٢١٬٢٠٩   )٦(  عائد القروض واإليرادات المشابهة

 )١٬٤٣٦٬١١١٬٣٩٢(   )١٬٣٩٥٬٩٦٥٬٥٨٧(   )٦(  لودائع والتكاليف المشابهةتكلفة ا
 ٤٣٦٬٠٥٢٬٢١٠   ٤٥٣٬٨٥٥٬٦٢٢    صافى الدخل من العائد

       
 ٧٣٬٣٥٩٬٣٨٠   ٩٣٬٢٢٥٬٢٧٦   )٧(  إيرادات األتعاب والعموالت

 )١٥٬٠٥٤٬٢٦٥(   )١٧٬٤٢٩٬٥٩٠(   )٧( مصروفات األتعاب والعموالت
 ٥٨٬٣٠٥٬١١٥   ٧٥٬٧٩٥٬٦٨٦    والعموالت صافى الدخل من األتعاب

       
 ١٬٨٦٥٬٢٣٥   ١٣٥٬٤١٦   )٨( توزيعات أرباح

  ١٨٬٤٩٣٬٢٢٧    ٢٧٬٥٨٤٬٥٦٩    )٩( صافى دخل المتاجرة
 ١٣٬٩٥٨٬٩٧٣   ٤٬٠٩٦٬٣٦٥   )٢٠( األستثمارات المالية أرباح 

 )٤٥٬٦٥٨٬٦٠١(   )٧٩٬٦٧٣٬٧٧٠(   )١٢(  االضمحالل عن خسائر االئتمان  (عبء)
  )٢٢٤٬٢٤٧٬٢٣٢(    )٢٦١٬٥٦٩٬١٩٤(   )١٠(  صروفات إداريةم

 )١٢٬٧٣٤٬٢٣٤(   ٢٢٬٢٨٠٬٨٢٥   )١١(  تشغيل أخرى (مصروفات) إيرادات 
  ١٬١٩٤٬٠٠٨   ٣٬١٤٠٬٤٤٧      النصيب فى نتائج أعمال شركات شقيقة

 ٢٤٧٬٢٢٨٬٧٠١   ٢٤٥٬٦٤٥٬٩٦٦    األرباح قبل ضرائب الدخل
         

 )١٠٠٬٨٢٠٬٢٠٧(   )٩٧٬٤٦٣٬٠١١(   )١٣(  ضرائب الدخل  الحالية
 ١٬٤٧٨٬٨٢٦   ١٨٬٦٢٢   )١٣(  ضرائب الدخل المؤجلة

 ١٤٧٬٨٨٧٬٣٢٠    ١٤٨٬٢٠١٬٥٧٧     صافى أرباح العام من العمليات المستمرة
         

         العمليات غير المستمرة
من العمليات غير المستمرة قبل ضرائب  الفترة / أرباح )خسائر(

  )١٬٦٤٢٬٥١٨(    )١٬٤١٦٬٧٨٥(      الدخل
  )١٬٦٤٢٬٥١٨(    )١٬٤١٦٬٧٨٥(     من العميات غير المستمرة الفترةأرباح (خسائر) / 

  ١٤٦٬٢٤٤٬٨٠٢    ١٤٦٬٧٨٤٬٧٩٢     صافى أرباح الفترة
  )٢٦٦٬٧٥٦(   )٣٩٨٬٥٤٥(     حصص غير المسيطرةنصيب ال

  ١٤٦٬٥١١٬٥٥٨   ١٤٧٬١٨٣٬٣٣٧     نصيب الحقوق المسيطرة
  ٠٫٤٠    ٠٫٤٣   (١٤)  نصيب السهم من صافى الربح

    
 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب

    
 محمود محمد محمد جمال الدين   نضال القاسم عصر

   
.وتقرأ معها) جزء ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية المجمعة ٣٩الى ( )١ (من اإليضاحات المرفقة -
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  ٢٠١٩مارس  ٣١الية المنتهية فى المجمعة عن الفترة الم الشامل قائمة الدخل

 
 ٢٠١٨مارس  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١   
  جنيه مصري    جنيه مصري    

  ١٤٦٬٥١١٬٥٥٨    ١٤٧٬١٨٣٬٣٣٧    صافى أرباح الفترة
          

صافى التغير فى القيمة العادلة لألستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  الدخل الشامل األخر

  ٢٣٬٤٩١٬٨٠٨   ١٦٤٬٣٤٦٬٩٦٥ 
 ٢٣٬٤٩١٬٨٠٨   ١٦٤٬٣٤٦٬٩٦٥    ود الدخل الشامل األخر للفترة إجمالى بن

 ١٧٠٬٠٠٣٬٣٦٦   ٣١١٬٥٣٠٬٣٠٢    إجمالى الدحل الشامل للفترة 
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 ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى  الفترةعن المجمعة قائمة التدفقات النقدية 
  

 ٢٠١٨مارس  ٣١  ٢٠١٩ مارس ٣١  اإليضاحات    
  جنيه مصري    جنيه مصري     

          التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
  ٢٤٧٬٢٢٨٬٧٠١   ٢٤٥٬٦٤٥٬٩٦٦     الربح قبل ضرائب الدخل من العمليات المستمرة

  )١٬٦٤٢٬٥١٨(   )١٬٤١٦٬٧٨٥(    قبل ضرائب الدخل من العمليات غير المستمرة  الربحالخسارة /
        تدفقات النقدية من أنشطة التشغيلتعديالت لتسوية صافى األرباح مع ال

 ١٩٬٨٢٧٬١٩٥   ٢٥٬٦٤٩٬٥٧١  )٢٣-٢٥(  إهالك وإستهالك أصول ثابتة وأصول غير ملموسة
 ٤٥٬٦٥٨٬٦٠١   ٧٩٬٦٧٣٬٧٧٠  )١٢(  عبء اضمحالل االئتمان

  ٤٠٬٣٨٦   ٦٩٥٬٠٧٦     متحصالت من ديون سبق إعدامها
 ٤٨٬١٠٨٬٧٣٩   (١٦٬٩٠٧,٦٣٢)  )١١(  صافى عبء/ (رد) المخصصات االخري

 )٣٬٢١٢٬٢٦٣(   (١٬٠٥١٬٩٩١)  )٣٠(  المستخدم من المخصصات بخالف مخصص القر وض
 )٥٧٬٧٤٨(   (٧٢١٬٩٧٩)  )٣٠(  فر وق اعادة ترجمة المخصصات االخري بالعمالت االجنبية

 ٨٬٥٢٤٬٠٨٣   ٧٦٬٠٥٤٬١٠٦  )٢٠(  فر وق ترجمة إستثمارات مالية ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية
 )٥٬٤٤٥٬٩٩٦(   )١٠٬٣٠٥٬٢١٥(  )٢٠(  استهالك عالوة / خصم االصدار للسندات

  --    )٤٤٨٬٧١٨(  )١١(   أر باح بيع اصول ثابتة
  )١٬٨٦٥٬٢٣٥(    )١٣٥٬٤١٦(  )٨(   إيرادات من توز يعات أر باح

 )١٬١٩٤٬٠٠٨(   )٣٬١٤٠٬٤٤٧(    نصيب البنك فى نتائج أعمال شركات شقيقة من تطبيق طريقة حقوق الملكية
 )٤٬٦٤٩٬٣٦١(   )٤٬٠٩٦٬٣٦٥(  )٢٠(  أر باح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع

  )١٬٦٤٢٬٥١٨(    --     إستبعاد أصول محتفظ بها بغرض البيع
 ٣٤٩٬٦٧٨٬٠٥٨   ٣٨٩٬٤٩٣٬٩٤١     أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول وااللتزامات الناتجة من أنشطة التشغيل

       ص فى األصول وااللتزاماتصافى (الزيادة)/النق
  ٤٬٨٤٠٬٢٢٥٬٤١١  )٨٤٨٬٩٤٩٬٨٣٦(    ارصدة ودائع لدى البنوك

 ٤٢٠٬٢١٠٬٠١٠  ١٬٧٠٧٬٢٠٠٬٠٩٦     أذون خزانة 
 )١٩٬٢٩٨٬٠٤١(   --     التغير فى اصول مالية بغرض المتاجرة
 )٩٥٣٬٩٦٠٬٨٣٩(   ١٬٢٧٦٬٣٥٦٬٢٩٦     قروض وتسهيالت و مرابحات للعمالء 

 )٥٩٬١٣٦٬٢٢٩(        هيالت للبنوكقروض وتس
 )٢٠٦٬٩١٨٬١٩٠(   )٢٤٩٬٨٢٦٬٨٠١(    أصول أخرى

 )٢٬٠٨٢٬٦٠٨٬٧٥١(   )٢٬٠٣٦٬٠٥٧٬٥٦٥(    ارصده مستحقة للبنوك
  ٩٬٣٧٣٬٦٧٣٬٣٩٥    ٧٬٣٩٦٬٢٧٠٬١٦٠     ودائع العمالء

 )٢١٨٬٧٢٦٬٤١٧(   ٤٧٬٠٩٤٬١٦٥     التزامات أخرى
  ٩٩٤٬٧٢٦    ٩٧٥٬٩٤١     إستثمارات محتفظ بها بغرض البيع

 ١١٬٤٤٤٬١٣٣٬١٣٣  ٧٬٦٨٢٬٥٥٦٬٣٩٧  )١(  صافى التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل
          التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 )١١٧٬٠٣١٬١٣٣(   )٣٢٬٢٨٢٬٢٧٢(    مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع
 --    ٤٦٥٬٦٥٠     متحصالت من بيع اصول ثابتة

 ٥٨٧٬٩١٤٬٩٦٦   ٣٩٨٬٦٢١٬١٥٧     متحصالت من استثمارات مالية بخالف األصول المالية بغرض المتاجرة
 )٥٠٩٬٩٥٧٬٢٢٧(   )٨٦٢٬٠٦٧٬٩٧١(  )٢٠(   مشتر يات استثمارات مالية بخالف األصول المالية بغرض المتاجرة

  ١٬٨٦٥٬٢٣٥   ١٣٥٬٤١٦  )٨(   توزيعات أرباح محصلة
  )١٠٬٨٢٠٬٢٤٣(    )٧٬٠٤٥٬٥١٣(  )٢٢(   بة و التحفيزنظام االثأ

  )٤٨٬٠٢٨٬٤٠٢(    )٥٠٢٬١٧٣٬٥٣٣(   )٢(  (المستخدمة فى) أنشطة االستثمار  صافى التدفقات النقدية
          التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

  ٢٩٩٬٦٩٩٬٩٩٩    )١٢٬١٨٠٬٠٠٠(    (مسدد) محصل فى القروض طويلة األجل / الودائع المساندة
  )٦٧٬٥١٨٬١٦٤(    )٧٨٬٤٢٨٬١٤١(    توزيعات االرباح المدفوعة

  ٢٣٢٬١٨١٬٨٣٥    )٩٠٬٦٠٨٬١٤١(   )٣( صافى التدفقات النقدية الناتجة (المستخدمة فى) من أنشطة التمويل
  ١١٬٦٢٨٬٢٨٦٬٥٦٦    ٧٬٠٨٩٬٧٧٤٬٧٢٣   )٣+٢+١( المالية الفترةصافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل 

 ٥٬٨٠٠٬١٣٢٬٩٠٦   ٦٬٤٣٩٬٧٠٣٬٤٧٠    المالية السنةة وما فى حكمها فى اول رصيد النقدي
  ١٧٬٤٢٨٬٤١٩٬٤٧٢    ١٣٬٥٢٩٬٤٧٨٬١٩٣    المالية الفترةرصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر 

  
  
  
  



  المجمعة القوائم المالية

- ٦ - 
 

 
  تابع - ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى  الفترةقائمة التدفقات النقدية المجمعة عن 

  
 

  )٣٣فى حكمها فيما يلى (إيضاح  وتتمثل النقدية وما
 

 
  

  
  

  
  ٢٬٢٨١٬٤٣٤٬٣٦٢    ٧٬٦١٩٬٦٢٦٬٢٤٢   )١٦( نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

 ١٦٬٨١٧٬٨٧١٬٩٣٦    ١٥٬٤٢٤٬٧٠٧٬٤٨٦   )١٧( أرصدة لدى البنوك
 ٩٬٨٢٦٬٥٥٧٬٤٤٠    ٧٬٧٥٥٬٢٣١٬٠١٥   )١٨( أذون خزانة

 )١٬٧٩٠٬٨٨١٬٥٢٦(    )٨٬٦٦٨٬١٤٨٬٣٤٥(   )١٦( أرصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة اإلحتياطى
  )٥٨٢٬٢٥٥٬٣٠٠(    )٦٣٣٬٢٩٩٬١٦٠(     أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 )٩٬١٢٤٬٣٠٧٬٤٤٠(    )٧٬٩٦٨٬٦٣٩٬٠٤٥(     أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور
 ١٧٬٤٢٨٬٤١٩٬٤٧٢    ١٣٬٥٢٩٬٤٧٨٬١٩٣    المالية الفترةالنقدية وما في حكمها في أخر 

  
  
   
  
  
   

  
   
  
   
  
   
  

      
    
   
.وتقرأ معهاالمجمعة ) جزء ال يتجزأ من القوائم المالية ٣٩الى ( )١ (من اإليضاحات المرفقة -
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   ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى  الفترةعن المجمعة قائمة التغير فى حقوق الملكية  
  محتجز تحت حساب المدفوع رأس المال إيضاح 

 ادة رأس المالزي
إجمالى حقوق  األرباح المحتجزة  االثابة والتحفيز  إحتياطى مخاطر عام  اإلحتياطيات

  الملكية 
الحصص غير 

  المسيطرة
اجمالى حقوق 

 والمساهمين الملكية
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري  جنيه مصري  يجنيه مصر  يجنيه مصر جنيه مصري  جنيه مصري   ٢٠١٨ مارس ٣١

  ٣٬٤٨٤٬٥٩٨٬٧٣٦ ١٬٣٨٦٬٠٦٩ ٣٬٤٨٣٬٢١٢٬٦٦٧ ٦٤٧٬٧٨٥٬٩٨٩ ٢٬١٦٧٬٨٤٨ -- ٥٧٧٬١٦٩٬٢٣٠ ٤٦٩٬٥٢٩٬٢٤٤ ١٬٧٨٦٬٥٦٠٬٣٥٦   ١/١/٢٠١٨لرصيد فى ا
 -- -- -- -- -- -- -- )٤٦٩٬٥٢٩٬٢٤٤( ٤٦٩٬٥٢٩٬٢٤٤    المحول إلى زيادة رأس المال

 -- -- -- )٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠( -- -- -- ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ --    رأس المال (اكتتاب نقدى) ادةيز
 (٦٧٬٥١٨٬١٦٤) -- )٦٧٬٥١٨٬١٦٤( )٦٧٬٥١٨٬١٦٤( -- -- -- -- --    االرباح الموزعة 

 -- -- --  )٥٠٬٠٦١٬٩٨٢( -- -- ٥٠٬٠٦١٬٩٨٢ -- --    المحول الى إحتياطى قانونى
 -- -- --  )١٬٦١٩٬١٥٥( -- --  ١٬٦١٩٬١٥٥ -- --    المحول إلى اإلحتياطيات األخرى

فى القيمة العادلة لألستثمارات المالية المتاحة صافى التغير 
  ٢١٬٣٥٢٬٠١٣   ٢١٬٣٥٢٬٠١٣    --  ٢١٬٣٥٢٬٠١٣      للبيع

 -- -- -- (٢٬٢٤٥٬٤٣١) -- -- ٢٬٢٤٥٬٤٣١ -- --    األرباح المحتجزة من  المحول إلى إحتياطى المخاطر البنكية
  ٤٢٧٬٩٦٩ -- ٤٢٧٬٩٦٩ --  ٤٢٧٬٩٦٩ -- -- -- --    احتياطى  نظام االثابة والتحفيز

  ١٬٧٥٠٬٠٠٠  ١٬٧٥٠٬٠٠٠   ١٬٧٥٠٬٠٠٠ --       نظام االثابة والتحفيز  
 ١٤٦٬٢٤٤٬٨٠٢ (٢٦٦٬٧٥٦)  ١٤٦٬٥١١٬٥٥٨ ١٤٦٬٥١١٬٥٥٨  --       المالية الفترةصافى أرباح 
  ٣٬٥٨٦٬٨٥٥٬٣٥٦  ١٬١١٩٬٣١٣  ٣٬٥٨٥٬٧٣٦٬٠٤٣ ٢٧٢٬٨٥٢٬٨١٥ ٤٬٣٤٥٬٨١٧ -- ٦٥٢٬٤٤٧٬٨١١ ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٬٢٥٦٬٠٨٩٬٦٠٠    ٢٠١٨مارس   ٣١الرصيد فى 

                      ٢٠١٩  مارس ٣١
 ٣٬٦٣٥٬٤٨٠٬٥٦٨  )٥٬٠٢٢٬٤٧٨(  ٣٬٦٤٠٬٥٠٣٬٠٤٦ ٧٠٠٬٢٧٤٬٥٧٨  )٥٬٥٨٠٬٣٧٩(  -- ٢٨٩٬٧١٩٬٢٤٦  ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٬٢٥٦٬٠٨٩٬٦٠٠     ٢٠١٩يناير  ١الرصيد فى 

  --  --  --  --  --  ٢٠٨٬٧٥٠٬٥٧٩  )٢٠٨٬٧٥٠٬٥٧٩( -- --    المحول إلى إحتياطى المخاطر العام
  ١٣٦٬٣٥٣  --  ١٣٦٬٣٥٣ ١٣٦٬٣٥٣ -- -- -- -- --    تسويات

  --  --   -- -- -- -- )٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠( ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠    المحول الى زيادة رأس المال 
  -- --    )٤٥٢٬٣٦٥٬٩٣٨( -- -- -- ٤٥٢٬٣٦٥٬٩٣٨  --    زيادة رأس المال (اسهم مجانية)

  )٧٨٬٤٢٨٬١٤١( --  )٧٨٬٤٢٨٬١٤١(  )٧٨٬٤٢٨٬١٤١( -- -- -- --  --    االرباح الموزعة
   --  --  )٥٨٬١٥١٬٢٨٧( -- --  ٥٨٬١٥١٬٢٨٧ --  --    المحول الى اإلحتياطى القانونى

 ٢٦٩٬٨٩٤٬٨٥٤ -- ٢٦٩٬٨٩٤٬٨٥٤  -- -- -- ٢٦٩٬٨٩٤٬٨٥٤ -- -- )٣٢(  ستثمارات المالية صافى التغير فى القيمة العادلة لأل
  )٩٨٬٣٧٦٬١٠٢(  --  )٩٨٬٣٧٦٬١٠٢(  -- -- --  )٩٨٬٣٧٦٬١٠٢( --  --   لقياسإجمالى األثر على إعادة التصنيف وا

   --  )١٬٩٤٣٬٨٨٠( -- -- ١٬٩٤٣٬٨٨٠ -- --   المحول إلى إحتياطى رأس مالى من األرباح المحتجزة
  )٢٬٥٥٦٬٣٨٨( --  )٢٬٥٥٦٬٣٨٨( --  )٢٬٥٥٦٬٣٨٨( --  -- --   احتياطى  نظام االثابة والتحفيز

  ٤٬٨٣٨٬٤٦٩ --  ٤٬٨٣٨٬٤٦٩ --  ٤٬٨٣٨٬٤٦٩ --  -- --   حفيزنظام االثابة والت
  ١٤٦٬٧٨٤٬٧٩٢  )٣٩٨٬٥٤٥(  ١٤٧٬١٨٣٬٣٣٧  ١٤٧٬١٨٣٬٣٣٧ -- --  -- --  المالية الفترة صافى أرباح 
 ٣٬٨٧٧٬٧٧٤٬٤٠٥ )٥٬٤٢١٬٠٢٣( ٣٬٨٨٣٬١٩٥٬٤٢٨ ٢٥٦٬٧٠٥٬٠٢٢  )٣٬٢٩٨٬٢٩٨( ٢٠٨٬٧٥٠٬٥٧٩ ٣١٢٬٥٨٢٬٥٨٦  ٤٥٢٬٣٦٥٬٩٣٨  ٢٬٦٥٦٬٠٨٩٬٦٠٠   ٢٠١٩مارس  ٣١الرصيد فى 

 
.وتقرأ معهاالمجمعة ) جزء ال يتجزأ من القوائم المالية ٣٩الى ( )١ (من اإليضاحات المرفقة - 
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  ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى الفترة عن المجمعة ائم المالية اإليضاحات المتممة للقو
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 معلومات عامة -١
 

زه الرئيسى ة من خالل مرك ة مصر العربي ي جمهوري د  ٨/١٠ يقدم البنك المصرى الخليجى خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار ف ان شارع احم يم ،االورم نس
  .القوائم الماليةموظفاً في تاريخ  ١٨٠٨فرعاً ويوظف  وخمسون خمسة  بمحافظة الجيزة وعدد بالزا

  
  الشركة القابضة

ى  ٢٩٦تأسس البنك شركة مساهمة مصرية بموجب القرار الوزارى رقم  وبر  ١٤ف م ( ١٩٨١أكت انون االستثمار رق ام ق ا ألحك ه   ١٩٧٤) لسنة ٤٣طبقً ذي حل و تعديالت و ال
م ( ١٩٨٩) لسنة ٢٣٠محله قانون االستثمار رقم ( انون رق ي بالق ذي الغ ة  ١٩٩٧) لسنة ٨و ال ي جمهوري ة ف ه التنفيذي تثمار  والئحت والخاص بأصدار ضمانات وحوافز االس

  .مصر العربية والبنك مدرج في البورصة المصرية
  

  الشركة التابعة
ف القابضة لإلستث متأسست شركة إيجيبشان جل ال رق انون سوق رأس الم ام ق اً ألحك ة "شركة مساهمة مصرية" وفق ال ١٩٩٢لسنة  ٩٥ مارات المالي انون رأس الم بإصدار ق

ر٢٠١٢سبتمبر  ١٨بتاريخ  ٢٧٢٢١والئحته التنفيذية، وتم تسجيلها بمكتب السجل التجاري برقم  دائي والنظام األساسي للشركة بصحيفة الشركات ب د األبت م نشر العق قم ، و ت
  .٢٠١٢في شهر يونيه سنة  ٥٦

 .%٩٩٫٩٨٥سهم بنسبة ملكية  ١ ٩٩٩ ٧٠٠حصة بشركة ايجيبشان جلف القابضة لألستثمارات المالية عدد  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١هذا ويمتلك البنك في 
 .%٩٩٫٩٨٥م بنسبة ملكية سه ١ ٩٩٩ ٧٠٠حصة بشركة ايجيبشان جلف القابضة لألستثمارات المالية عدد  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١هذا ويمتلك البنك في 

  
  إستثمارات غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع

ى  ١٩٩٤لسنة  ٣٤٧وفقا ألحكام قانون اإلستثمار، وطبقا لقرار وزير اإلقتصاد رقم  "شركة مساهمة مصرية"تأسست شركة مصر أمريكا إلنتاج المستلزمات الطبية  المنشور ف
  .١٩٩٤ر سنة سبتمب ٢٥فى  ٢١٦الوقائع المصرية بالعدد 

  .%٩٩٫٤٢سهم بنسبة ملكية  ٥ ٩٣٨حصة بشركة مصر أمريكا النتاج المستلزمات الطبية تبلغ  ٢٠١٨ مارس ٣١هذا ويمتلك البنك فى 
  ) ٢٠١٨( مع العلم تم بيع اإلستثمار خالل الربع الثالث 

ا ال   رية " وفق اهمة مص ركة مس ة " ش ة االلماني ناعات التكنولوجي امنز للص ركة ه ت ش م تأسس انون رق ام الق نة  ١٥٩حك ة  ١٩٨١لس ه التنفيذي ركات والئحت انون الش دار ق بإص
  .٣/٥/١٩٩٤بتاريخ  ٩٨٦٣٨وتعديلها وتم قيد الشركة فى السجل التجارى برقم 

  .%٧١٫٤٨سهم  بنسبة  ٢١٨٠٠حصة بشركة هامنز للصناعات التكنولوجية عدد  ٢٠١٨ مارس ٣١هذا ويمتلك البنك فى 
  .%٧١٫٤٨سهم  بنسبة  ٢١٨٠٠حصة بشركة هامنز للصناعات التكنولوجية عدد  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١فى هذا ويمتلك البنك 

ى    اير  ٣تأسست الشركة المصرية لتعبئة الغازات " إيجى جاز " ( إسماعيل إبراهيم على الحداد وشركاه ) كشركة توصية بسيطة ف م  ١٩٩٨ين انون رق ام الق لسنة  ٨، وفقاألحك
  .٢٠١٨يونيو  ٣٠علما بانه تم بيع االستثمار خالل الربع المنتهي في .٢٠٠٠يناير  ٢٠يذية وبدأت اإلنتاج الفعلى فى والئحنه التنف ١٩٩٧
م  ٢٠٠٩فبراير  ٥بتاريخ  ة لإلستثمار رق از ٢٠٥صدر قرار الهيئة العام ة الغ انوني للشركة المصرية لتعبئ ل الشكل الق رخيص بتحوي أن الت  ات " إيجى جاز " ( إسماعيلبش

نة إبراهيم على الحداد وشركاه ) شركة توصية بسيطة لتصبح شركة مصر لتعبئة الغازات " إيجى جاز " شركة مساهمة مصرية " وفقا ألحكام القان م لس بإصدار  ١٩٩٧ون رق
  .١٩٩٢لسنة  ٩٥قانون ضمانات وحوافز اإلستثمار والئحنه التنفيذية والقانون رقم 

 .%٩٠سهم  بنسبة  ٣٦٠٣٧٨عدد  بشركة إيجى جاز حصة  ٢٠١٨مارس  ٣١هذا ويمتلك البنك فى 
  .%٩٠سهم  بنسبة  ٣٦٠٣٧٨عدد  بشركة إيجى جاز حصة  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١هذا ويمتلك البنك فى 

  ) ٢٠١٨( مع العلم تم بيع اإلستثمار خالل الربع الثانى 
  .٢٠١٩ مايو ٥فى المجمعة  الدورية وقد اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية  
 الهامة ملخص السياسات المحاسبية -٢ 
  

ر  الدورية فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية م اإلفصاح عن غي المجمعة. وقد تم إتباع هذه السياسات بثبات لكل السنوات المعروضة إال إذا ت
  ذلك :

  
 المجمعة الدورية أسس إعداد القوائم المالية  أ - ٢
 لتعليمات وفقا وكذا ٢٠٠٨ ديسمبر ١٦ يخ بتار إدارته مجلس من المعتمدة المصرى المركزى البنك لتعليمات وفقا المجمعة المالية القوائم هذه إعداد يتم

 ٢٠١٩ فبراير ٢٦ يخ بتار المصري المركزي البنك من الصادرة "المالية ) "األدوات ٩  ( المالية ير للتقار الدولي المعيار لمتطلبات طبقا للبنوك المالية القوائم إعداد
  وقد تم إعداد هذه القوائم المالية المجمعة للبنك طبقا ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة.

  
ة من البنك بأستخدام قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس اإلعتراف والقياس الصادر ٢٠١٨ديسمبر  ٣١وقد كان يتم إعداد القوائم المالية للبنك حتى 

وبناءا على صدور تعليمات البنك المركزى المصرى إلعداد القوائم المالية للبنوك وفقا لمتطلبات  ٢٠١٩يناير  ١وأعتبارا من  ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦المركزى المصرى بتاريخ 
بتعديل بعض السياسات المحاسبية لتتماشى مع تلك التعليمات ويبين  فقد قامت اإلدارة ٢٠١٩فبراير  ٢٦) " األدوات المالية " بتاريخ ٩المعيار الدولى للتقارير المالية (

  اإليضاح التالى تفاصيل التغيرات فى السياسة المحاسبية.
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  ب التغيرات فى السياسات المحاسبية – ٢
  

والخاصة بإعداد القوائم المالية للبنوك ٢٠١٩ير فبرا ٢٦قامت المجموعة بتطبيق تعليمات البنك المركزي المصري الصادرة بتار يخ  ٢٠١٩اعتبارا من أول يناير   
طبيق) " األدوات المالية"؛ وفيما يلي ملخص للتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للبنك الناتجة عن ت٩وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقار ير المالية (   

  تلك التعليمات.
  

 المالية وااللتزامات المالية األصول تصنيف
أو القيمة العادلة من خالل اإلعتراف األولى ، يتم تصنيف األصول المالية على أنها مصنفة بالتكلفة بالمستهلكة ، أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  عند

  االرباح والخسائر .
  

  تها النقدية التعاقدية.ويتم تصنيف األصول المالية طبقا لنموذج األعمال الذي تدار به تلك األصول المالية وتدفقا
  ويتم قياس األصل المالى بالتكلفة المستهلكة إذا أسنوفى الشرطيين التاليين ولم يقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

 تعاقدية. نقدية تدفقات لتحصيل باألصول االحتفاظ إلى يهدف عمل نموذج ضمن باألصل االحتفاظ يتم
 السداد.دية لألصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي مستحق ينشأ عن الشر وط التعاق

باح خالل األرادلة من ويتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر فقط في حال استوفت الشرطين التاليين ولم تقاس بالقيمة الع
  والخسائر.

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

 السداد.تحق ينشأ عن الشر وط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في توار يخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي مس
  

 ضمن بنود العادلة القيمة في الالحقة التغيرات قياس رجعة بال تختار ان للمجموعة يجوز ، للمتاجرة بها المحتفظ غير األسهم في باالستثمار األولي االعتراف عند
 .أساس كل إستثمار على حده على االختيار هذا إجراء األخر.يتم الشامل الدخل

  .والخسائر باح االر خالل من العادلة بالقيمة مصنفة أنها على األخرى لماليةا األصول جميع تصنيف يتم
لمستهلكة أو بالقيمة العادلة من باإلضافة إلى ذلك ، عند اإلعتراف االولى ، يمكن للمجموعة أن تحدد بال رجعة أصال ماليا يلبى المتطلبات التى سيتم قياسها بالتكلفة ا

أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر فى حال أن القيام بذلك سيلغى أو يخفض بشكل كبير حالة عدم التطابق المحاسبى التى  خالل الدخل الشامل االخر، على
  قد تنشأ خالفا لذلك.

  
   :تقييم نموذج العمل 

ا يعكس على أفضل وجه طر يقة إدارة األعمالتقوم المجموعة بإجراء تقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصل على مستوى المحفظة ألن هذ  
  وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تشمل المعلومات التي يتم النظر فيها:

  
ز على كسب إيرادات السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وألية عمل تلك السياسات من الناحية العملية. وخصوصا لمعرفة ما إذا كانت إستراتيجية اإلدارة ترك

 ع االصول.ئد التعاقدية أو مطابقة مدة األصول المالية مع مدة اإللتزامات المالية التى تمول تلك األصول أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيالفوا
 .كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقر ير بهذا الشأن إلى إدارة البنك

 .المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا وكيفية إدارة هذه المخاطر المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال واألصول المالية
النظر فى المعلومات صفقات وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة، واسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في المستقبل. ومع ذلك ، ال يتم عدد 

 صول المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للبنك ألدارة األ المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منفصل بل إعتبارها جزءا
  

 محتفظ بها ح والخسائر ألنها غيريتم قياس األصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل االر با
  لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية فقط وغير محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية مع بيع األصول المالية.

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

  المادي المقابل أنها على الفائدة يف تعر يتم. األولي االعتراف عند المالي لألصل لعادلةا القيمة أنه على األصلي المبلغ تعريف يتم ، التقييم هذا ألغراض
ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى ( مثل    معينة زمنية فترة خالل السداد تحت األصلي بالمبلغ المرتبطة االئتمانية وللمخاطر للنقود الزمنية للقيمة

  اإلدارية ) ، وكذلك هامش الربح.مخاطر السيولة والتكاليف 
 شروط التعاقدية لألداة. وهذافى إطار تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هى مجرد مدفوعات للمبلغ األصلى والفائدة ، فإن البنك يأخذ بعين اإلعتبار ال

  مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بإعتبار أن ذلك لن يستوفى هذا الشرط.المالي يحتوى على شروط تعاقدية قد تغير وقت و معا إذا كان األصل يشمل تقييم
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  :المالية األصول قيمة اضمحالل
  

" نموذج الخسارة المحققة الوارد بتعليمات  ٢٠١٩فبراير  ٢٦" طبقا لتعليمات البنك المركزي الصادرة بتار يخ  ٩يستبدل المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم 
بنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة كما ينطبق نموذج االضمحالل في القيمة الجديد على كافة األصول  ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦ركزي الصادرة بتار يخ البنك الم

  .المالية باإلضافة إلى بعض ارتباطات وتعهدات القر وض وعقود الضمانات المالية
عتراف بخسائر اإلئتمان بصورة مبكرة أكثر مما كان الوضع عليه بموجب تعليمات البنك المركزى ، يتم اإل ٩بموجب المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 

  .٢٠٠٨ديسمبر  ١٦الصادرة بتاريخ 
دلة من خالل بالقيمة العا تطبق المجموعة منهجا من ثالث مراحل لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من االصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة وأدوات الدين

  ها .الدخل الشامل األخر تقوم األصول باإلنتقال بين المراحل الثالث التالية إستنادا إلى التغير فى جودة اإلئتمان منذ اإلعتراف األولى ب
  

والتي ال تنطوي على ز يادة جوهر ية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي أو التي تنطوي تتضمن المرحلة األولى االصول المالية عند االعتراف األولي   شهرا ١٢المرحلة االولى : خسارة االئتمان المتوقعة على مدى 
  .على مخاطر ائتمانية منخفضة نسبيا

شهرا وتحتسب الفائدة على إجمالي القيمة الدفتر ية لألصول ( بدون خصم  ١٢بالنسبة لهذه األصول ، يتم االعتراف بخسائر ائتمانية متوقعة على مدى 
شهرا بعد  ١٢شهرا هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي قد تنتج من حاالت إخفاق محتملة خالل  ١٢صص االئتمان).خسائر االئتمان المتوقعة على مدى مخ

  .تار يخ القوائم المالية
    مع عدم اضمحالل قيمة االئتمان–المرحلة الثانية: خسارة االئتمان المتوقعة على مدي الحياة 

ل رحلة الثانية األصول المالية التي بها ز يادة جوهر ية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ولكن ال يوجد دليل موضوعي على اضمحالتتضمن الم . خسارة االئتمان صولالقيمة. يتم االعتراف بخسائر ائتمان متوقعة على مدة الحياة لتلك األصول ولكن يستمر احتساب الفائدة على إجمالي القيمة الدفتر ية لأل
  .اليةالمتوقعة على مدي الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من جميع حاالت االخفاق الممكنة على مدى العمر المتوقع لألداة الم

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

ول المالية التي يوجد بها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تار يخ القوائم المالية ؛ بالنسبة لهذه األصول يتم االعتراف تتضمن المرحلة الثالثة األص
  .بخسائر ائتمان متوقعة على مدى الحياة

  
وقد قام البنك بقياس  ٢٠١٩يناير  ٠١داءا من إبت  ٩ IFRS ، فقد تم تطبيق المعيار الدولى للتقارير ٢٠١٩فبراير  ٢٦طبقا لتعليما البنك المركزى المصرى فى 

  :التأثير الناتج عن تطبيق المعيار على النحو التالى وذلك طبقا للتعليمات السالف ذكرها
لبنك المركزي المصري المعتمدة وتعديالتها ووفقاً لتعليمات ا ٢٠٠٦يتم إعداد هذه القوائم المالية الدورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل عام  أسس التجميع المتفقة مع المعايير المشار إليها ، وعلى أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة تقييم األصول واأللتزامات المالية  ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦من مجلس إدارته بتاريخ 

خالل األرباح والخسائر واألستثمارات المالية المتاحة للبيع وجميع بغرض المتاجرة، واألصول واأللتزامات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من      عقود المشتقات المالية.
  -: التالية شركاتال للبنك باإلضافة تتضمن هذه القوائم المالية الدورية المجمعة

 
  %٩٩٫٩٨٥  شركة إيجيبشان جلف القابضة لإلستثمارات المالية

 ١٦جمعة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ووفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ إن إعداد القوائم المالية الدورية الم  
، يتطلب إستخدام فروض وتقديرات محاسبية هامة وكذالك قيام إدارة المجموعة بإستخدام أحكام شخصية عند تطبيق السياسات المحاسبية    ٢٠٠٨ديسمبر      .للمجموعة
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 تابع -ص السياسات المحاسبية ملخ -٢
  
 الشركات التابعة والشقيقة  ب - ٢

 الشركات التابعة ١/ب - ٢
ر مباشر Special Purpose Entities / SPEsهي الشركات (بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة  ق مباشر أو غي ك بطري ) التي يمتلك البن

أثير القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية ، وعادة يكون  ار وجود ت ي االعتب ا. ويؤخذ ف وق التصويت به د عن نصف حق ة تزي للبنك حصة ملكي
  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 ٢/ب - ٢
ك حصة  الشركات الشقيقة هي المنشآت التي يتملك ون للبن ادة يك البنك بطريقة مباشرة او غير مباشرة نفوذا مؤثًرا عليها ولكن ال يصل إلى حد السيطرة، وع

ي  % ٥٠إلى  %٢٠ملكية من  راف األول اريخ االعت ا لت ا الحقً من حقوق التصويت. تثبت االستثمارات في الشركات الشقيقة اوال بالتكلفة ويتم المحاسبة عنه
  لكية.بطريقة حقوق الم

دخل  ة ويتم االعتراف في قائمة ال ة المجمع وق الملكي راف ضمن حق تم االعت اء. وي د االقتن تج بع ي تن قيقة الت اح وخسائر الشركات الش ي أرب ك ف بنصيب البن
ة الدفتري ديل القيم تم تع اء. وي د االقتن تج بع ي تن قيقة الت ركات الش ة للش وق الملكي ى حق رأ عل ي تط ة الت ي الحرك ك ف يب البن ة بنص قيقة بالحرك ركة الش ة للش

ة أرص ك أي ي ذل ا ف قيقة، بم ي الشركة الش قيقة أو زاد عن حصتها ف ر المتراكمة الالحقة لالقتناء. إذا ساوى نصيب البنك في خسائر الشركة الش ة غي دة مدين
  .الشركة الشقيقة مضمونة، ال يقوم البنك بإثبات أية خسائر أخرى إال إذا التزم البنك بذلك أو تكبد مدفوعات نيابة عن

  
تم استبعاد الخسائر غي قيقة. وي ة إال إذا ويتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت مع الشركات الشقيقة في حدود حصة البنك في الشركة الش ر المحقق

اح دخل باألرب ة ال ي قائم راف ف تم االعت ادل. وي ل المتب ة األص محالل قيم ى اض يال عل وفر دل ة ت ت المعامل ة  كان ل ملكي رات هيك ن تغي ة ع ائر الناتج والخس
  الشركات الشقيقة.

 التقارير القطاعية  ج - ٢ 
ك المرتبطة بقطاعات أن ف عن تل افع تختل ديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومن ات المرتبطه بتق ن األصول والعملي و مجموعة م شطة قطاع النشاط ه

ة أخرى والقطاع الجغرافى يرتبط بتقديم منتجات أو خدمات د ك المرتبطة بقطاعات جغرافي افع تخصها عن تل ة إقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومن اخل بيئ
  تعمل فى بيئة إقتصادية مختلفة.

   
 ترجمة العمالت األجنبية  د - ٢

 عملة التعامل والعرض ١/ه - ٢
 المجمعة بالجنية المصري الذى يمثل عملة التعامل والعرض للبنك. الدورية تم عرض القوائم المالية

 واالرصدة بالعمالت األجنبية المعامالت ٢/ه - ٢
ذ  المجموعةتُمسك حسابات  اريخ تنفي ى ت ارية ف ى أساس أسعار الصرف الس ة عل العمالت األخرى خالل السنة المالي امالت ب ت المع بالجنيه المصرى وتثب

ى المعاملة ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى فى نهاية  ارية ف السنة المالية على أساس أسعار الصرف الس
  -بنود التالية:ذلك التاريخ، ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن ال

  
   لمتاجرة أو من خالل األرباح والخسائر بحسب النوع.صافى دخل المتاجرة من خالل األرباح والخسائر لألصول / اإللتزامات بغرض ا -
 إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود. -
ع (أد - تثمارات متاحة للبي ة  المصنفة إس العمالت األجنبي ة ب ة النقدي ة ذات الطبيع ألدوات المالي ة ل ة العادل ين يتم تحليل التغيرات فى القيم ا ب ن) م وات دي

ة  فروق تقييم نتجت ة العادل ر القيم روق نتجت عن تغيي ارية وف ر أسعار الصرف الس روق نتجت عن تغيي عن التغيرات فى التكلفة المستهلكة ألداة وف
رادات المشا روض واإلي د الق ة المستهلكة ضمن عائ ى التكلف التغييرات ف ة ب الفروق لألداة ، ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلق بهة وب

ة الم ة العادل ى القيم ر ف روق التغيي ة بف وق الملكي راف ضمن حق تم اإلعت رادات (مصروفات) تشغيل أخرى، وي د إي ى بن تعلقة بتغيير أسعار الصرف ف
 (إحتياطى القيمة العادلة / إستثمارات مالية متاحة للبيع).

ة المحتفظ تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسا - وق الملكي ل أدوات حق ة مث ة العادل ر القيم ئر الناتجة عن تغي
ة المصنفة إستثمارات مالي وق الملكي يم الناتجة عن أدوات حق روق التقي ع بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم اإلعتراف بف ة متاحة للبي

 ضمن إحتياطى القيمة العادلة فى حقوق الملكية.
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 تابع - سياسات المحاسبيةملخص ال -٣
   

 األصول المالية  و - ٢
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١السياسة المالية المطبقة حتى 

وم ت ةق ة  المجموع ة: أصول مالي ات التالي ين المجموع ة ب ول المالي ب األص اجرةبتبوي رض المت اريخ بغ ى ت ا حت تفظ به ة مح تثمارات مالي ديونيات، واس روض وم ، وق
  للبيع ، وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف استثماراتها عند االعتراف األولي. االستحقاق، واستثمارات مالية متاحة

  
 من خالل األرباح والخسائر بغرض المتاجرةاألصول المالية المبوبة  ١/و - ٢

  تشمل هذه المجموعة أصول مالية بغرض المتاجرة من خالل األرباح والخسائر.
ل جزءاً يتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض المتاجرة إذا تم  - ت تمث اقتناؤها وتحمل قيمتها بصفة أساسية بغرض بيعها فى األجل القصير أو إذا كان

  من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً وكان هناك دليل على معامالت فعلية حديثة تشير إلى الحصول على أرباح فى األجل القصير.
ائر أو في جميع األحوال ال يقوم البنك بإعادة تبويب أى  - اح أو الخس ة من خالل األرب ة العادل ة بالقيم ة المقيم أداة مالية نقالً إلى مجموعة األدوات المالي

 إلى مجموعة األصول المالية بغرض المتاجرة.
 القروض والمديونيات ٢/و - ٢

  تمثل أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة في سوق نشطة فيما عدا:
ن  المجموعهنوى تول التي األص - ا م م تبويبه ي ت بيعها فوراً أو في مدى زمني قصير، يتم تبويبها في هذه الحالة ضمن األصول بغرض المتاجرة، أو الت

  قبل البنك عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
  االعتراف األولى بها. على أنها متاحة للبيع عند المجموعةاألصول التي يتم تبويبها من قبل  -
ن  - ة لمصدر  المجموعهستطيع تاألصول التي ل درة االئتماني دهور الق ا ألسباب أخرى بخالف ت ة استثماره األصلي فيه ة استرداد قيم بصورة جوهري

 االدارة.
 االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ٣/و - ٢

دى تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ  اريخ إستحقاق محدد ول د وت ل للتحدي داد محدد أو قاب غ س تقة ذات مبل ر مش ة غي االستحقاق أصوالً مالي
امالمجموعه إدارة  غ ه ك مبل اع البن ع إذا ب ا متاحة للبي ى أنه ل المجموعة عل ب ك ادة تبوي ن  النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها ، ويتم إع م

  تفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بإستثناء حاالت الضرورة.األصول المالية المح
 االستثمارات المالية المتاحة للبيع ٤/و - ٢

ا استجا تم بيعه ى السيولة أو تمثل اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع أصوالً مالية غير مشتقة تكون هناك النية لالحتفاظ بها لمدة غير محددة وقد ي بة للحاجة إل
  عائد أو الصرف أو األسهم.التغيرات فى أسعار ال

   ويتبع ما يلى بالنسبة لألصول المالية
ك بشراء  ه البن زم في ذى يلت اريخ ال و الت اجرة وه اريخ المت ى ت ة ف ك يتم اإلعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصول المالي ع األصل وذل أو بي

ة المتاحة بالنسبة لألصول المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األر اريخ االستحقاق واالستثمارات المالي ى ت ا حت ة المحتفظ به باح والخسائر واالستثمارات المالي
  للبيع.

دما يحول البن ك معظم المخاطر يتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهى فترة سريان الحق التعاقدى فى الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالى أو عن
  بطة بالملكية إلى طرف أخر ويتم استبعاد اإللتزامات عندما تنتهى إما بالتخلص منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها التعاقدية.والمنافع المرت

ة من خالل األ ة العادل ة بالقيم ة المبوب ع واألصول المالي ة المتاحة للبي ن اإلستثمارات المالي ة لكل م ة العادل اح والخسائر يتم القياس الحقاً بالقيم ة رب وبالتكلف
  المستهلكة لإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

ن ة م ة العادل اح والخسائر  يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيمة العادلة لألصول المالية المبوبة بالقيم خالل األرب
ة وذلك فى الفترة التى تحدث فيها بينما يتم اإل ة لإلستثمارات المالي ة العادل عتراف مباشرة فى حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيم

ة ال ائر المتراكم اح والخس دخل باألرب ة ال ى قائم راف ف تم اإلعت راف المتاحة للبيع وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو إضمحالل قيمته عندها ي ى سبق اإلعت ت
  وق الملكية.بها ضمن حق

ة الخاصة باألصول ذات الطبيع ة يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسائر العمالت األجنبي ة المبوب ة النقدي
ة المبوب وق الملكي اح الناتجة عن أدوات حق ات األرب دخل بتوزيع ة ال ى قائم راف ف تم اإلعت ذلك ي ى متاحة للبيع ، وك ك ف أ الحق للبن دما ينش ع عن ة متاحة للبي

  تحصيلها.
ـة اك سوق نشطة   Bid Priceيتم تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات المعلن عن أسعارها فى أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الجــاريــ ن هن م تك إذا ل

ة أو لألصل المالى أو لم تتوافر أسعار الطلب الجارية ، فيحدد البنك القيمة الع دة حديث امالت محاي ك استخدام مع ادلة بإستخدام أحد أساليب التقييم ويتضمن ذل
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املين بالسوق وإذا ن  تحليل التدفقات النقدية المخصومة ، أو نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم األخرى شائعة االستخدام من قبل المتع ك م تمكن البن م ي ل
    لكية المبوبة متاحة للبيع ، يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أى إضمحالل فى القيمة.تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الم

 تابع - االستثمارات المالية المتاحة للبيع ٤/و - ٢
روض  ف الق ه تعري ذى يسرى علي ع ال ديونيات (السند –يقوم البنك بإعادة تبويب األصل المالى المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبي ات أو الم

ك  –القروض) نقالً عن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع إلى مجموعة األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  دى البن وافر ل دما تت ك عن وذل
ادة التبو تم إع تحقاق وت اريخ االس ى ت تقبل المنظور أو حت ة خالل المس ذه األصول المالي اظ به ى اإلحتف درة عل ة والق ادة الني اريخ إع ى ت ة ف ة العادل ب بالقيم ي

  :التبويب، ويتم معالجة أية أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التى تم اإلعتراف بها سابقاً ضمن حقوق الملكية وذلك على النحو التالى
ى فى حالة األصل المالى المعاد تبويبه الذى له تاريخ إستحقاق ثابت يتم استهالك األرباح والخسائر على  - ه حت مدار العمر المتبقى لإلستثمار المحتفظ ب

اريخ االستحق دار تاريخ االستحقاق بطريقة العائد الفعلى ويتم استهالك أى فرق بين القيمة على أساس التكلفة المستهلكة والقيمة على أساس ت ى م اق عل
اح أو خسائر سبق العمر المتبقى لألصل المالى بإستخدام طريقة العائد الفعلى ، وفى حالة إضمحالل  ة أرب راف بأي تم اإلعت اً ي الى الحق قيمة األصل الم

  اإلعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى األرباح والخسائر.
ه ، عند - ع األصل أو التصرف في تم فى حالة األصل المالى الذى ليس له تاريخ إستحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر ضمن حقوق الملكية حتى بي ذ ي ئ

ا مباشاإلع راف به اح أو خسائر سبق اإلعت ة أرب راف بأي تم اإلعت اً ي الى الحق ة األصل الم رة تراف بها فى األرباح والخسائر.وفى حالة إضمحالل قيم
  ضمن حقوق الملكية فى األرباح والخسائر.

ا ة لألصل الم ة الدفتري تم تسوية القيم دفوعات أو المقبوضات في ه للم ديل تقديرات ك بتع ام البن ة إذا ق دفقات النقدي تعكس الت ة) ل ول المالي لي (أو مجموعة األص
در تقبلية المق ة المس دفقات النقدي ألداة الفعلية والتقديرات المعدلة على أن يتم إعادة حساب القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للت ي ل د الفعل ة بسعر العائ

  ألرباح والخسائر.المالية يتم االعتراف بالتسوية كإيراد أو مصروف في ا
ه للمتحصالت ادة تقديرات اريخ الحق بزي ي ت ك ف ام البن ه وق ار إلي تقبلية  في جميع األحوال إذا قام البنك بإعادة تبويب أصل مالي طبقاً لما هو مش ة المس النقدي

دير  نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من هذه المتحصالت النقدية، يتم االعتراف بتأثير هذه الزيادة كتسوية ي التق ر ف اريخ التغي ن ت ك م ي وذل د الفعل لسعر العائ
  وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل في تاريخ التغير في التقدير.

  
  . ٢٠١٩يناير  ١السياسة المالية المطبقة إعتبارا من 

  
ة أصوله بتبويب المجموعة تقوم ين المالي ة المجموعات ب ة ال أصول: التالي تم قياسها بالتكلف ة ي دخل مالي ة من خالل ال ة العادل ة بالقيم مستهلكة ، أصول مالي

ه األ دار ب ذى ت ال ال وذج األعم ى نم ام إل ائر ويستند التصنيف  بشكل ع اح والخس ة من خالل األرب ة العادل ة الشامل األخر ، أصول مالية بالقيم صول المالي
  .وتدفقاتها النقدية التعاقدية

  
  المستهلكة االصول المالية بالتكلفة              

 ث عرضي استثنائي بالنسبة لهدف هذا النموذج وبالشروط الواردة في المعيار المتمثلة في وجود تدهور في القدرة االئتمانية لمصدر االداةالبيع هو حد - الهدف من نموذج األعمال هو االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية المتمثلة في اصل مبلغ االستثمار والعوائد. -  .التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل بها المحتفظ المالية لألصول األعمال نموذج ضمن المالي باألصل يحتفظ        
  عيار.يقوم البنك عبملية توثيق واضحة ومعتمدة لمبررات كل عملية بيع ومدي توافقها مع متطلبات الم - أقل مبيعات من حيث الدورية والقيمة. - المالية.

      
  االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل               

  - مبيعات مرتفعة (من حيث الدورية والقيمة) بالمقارنة مع نموذج أعمال المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية النعاقدية. - دف النموذج.كال من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع يتكامالن لتحقيق ه -  .والبيع التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل بها المحتفظ المالية لألصول األعمال نموذج ضمن المالي باألصل يحتفظ       
  االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر               

يق  طر عن النقدية التدفقات تعظيم ، العادلة القيمة أساس على المالية االصول ةإدار ، المتاجرة تتضمن أخرى أعمال نماذج ضمن المالي باألصل يحتفظ
 ادارة االصول المالية بمعرفة علي اساس القيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر تالفيا للتضارب في القياس المحاسبي. - ضي بالنسبة لهدف النموذج.تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حدث عر - ة والبيع.هدف نموذج األعمال ليس االحتفاظ باالصل المالي لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدي -  البيع.
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 :يلي فيما االعمال نموذج خصائص وتتمثل        
   يمكن أن يتضمن نموذج األعمال الواحد نماذج أعمال فرعية. - مخرجات ). –أنشطة  –محدد ( مدخالت  يمثل أطار كامل لنشاط - هيكلة مجموعة االنشطة مصممة ألستخراج مخرجات محددة. -  

 المقاصة بين األدوات المالية  ز - ٢
ا وك رف به اك النييتم إجراء المقاصة بين األصول واإللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانونى قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعت ت هن ة إلجراء التسوية ان

  على أساس صافى المبالغ ، أو الستالم األصل وتسوية اإللتزام فى آن واحد.
 إيرادات ومصروفات العائد  ح - ٢ 

إيرادات ومصروفات ابهة" ب اليف المش ع والتك ة الودائ رادات المشابهة" أو "تكلف روض واإلي د الق د باستخدام طري يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند "عائ ة العائ ق
  العادلة من خالل األرباح والخسائر. العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي تُحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة

دل وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة الُمستهلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العا ا. ومع ة به ر األداة المتعلق ئد و مصروفات العائد على مدار عم
ك العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة الما ان ذل ل إذا ك ة أق رة زمني ة، أو فت لي

ة باألخذ مناسباً وذلك للوصول بدقة إلى القيمة  دفقات النقدي دير الت ك بتق وم البن ي يق د الفعل الدفترية ألصل أو التزام مالي عند االعتراف االولى. وعند حساب معدل العائ
اب ن طريقة الفي االعتبار جميع شروط عقد األداة المالية (مثل خيارات السداد المبكر) ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية، وتتضم ة األتع حساب كاف

ة عالوات أو خصومات. و ة أي ة المعامل روض أو المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معدل العائد الفعلي، كما تتضمن تكلف د تصنيف الق عن
ا وي اص به د الخ إيرادات العائ راف ب تم االعت ة ال ي ب الحال محلة بحس ة أومض ر منتظم ا غي ديونيات بأنه تم الم ة، وي وائم المالي ارج الق ية خ جالت هامش ي س دها ف تم قي

  -االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدي وذلك وفقاً لما يلى :
  ية.طة االقتصادعندما يتم تحصيلهـا وذلك بعد إسترداد كامل المتأخـرات بالنسبة للقروض االستهالكية والعقارية لإلسكان الشخصى والقروض الصغيرة لالنش -
رض  - داد بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يُتبع األساس النقدى أيضاً حيث يُعلى العائد المحسوب الحقاً وفقاً لشروط عقد الجدولة على الق من  %٢٥لحين س

ى رصيد  ى أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفى حالة استمرار العميل فى االنتظام يتم إدراج العائد المحسوب عل د عل اإليرادات (العائ ائم ب رض الق الق
  قبل الجدولة.رصيد الجدولة المنتظمة) دون العائد الُمهمش قبل الجدولة الذى ال يُدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل رصيد القرض فى المركز المالى 
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 تابع -ملخص السياسات المحاسبية  -٢
 

 إيرادات األتعاب والعموالت  ط - ٢
ة  يتم االعتراف باألتعاب - اب والعموالت المتعلق إيرادات األتع راف ب اف االعت تم إيق ة وي ة الخدم د تأدي رادات عن رض أو تسهيل ضمن اإلي ة ق المستحقة عن خدم

من اإل ا ض راف به تم االعت ة، وي وائم المالي ارج الق ية خ جالت هامش ي س دها ف تم قي ث ي محلة، حي ة أو المض ر المنتظم ديونيات غي القروض أو الم اً ب رادات وفق ي
ة  الي بصفة عام ي لألصل الم د الفعل الً للعائ ل جزءاً مكم ي تمث اب الت د بالنسبة لألتع إيرادات العائ راف ب ا لألساس النقدي عندما يتم االعت ا باعتباره تم معالجته ي

  تعديالً لمعدل العائد الفعلي.
ي  يتم تأجيل االعتراف بأتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف - اط الت اب االرتب ارأن أتع ى اعتب ك عل روض وذل ذه الق تم سحب ه ي

ى ال رة يحصل عليها البنك تعتبر تعويضاً عن التدخل المستمر القتناء األداة المالية، ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلي عل اء فت ة انته ي حال رض، وف ق
  تعاب ضمن اإليرادات عند انتهاء فترة سريان االرتباط.االرتباط دون إصدار البنك للقرض يتم االعتراف باأل

راف بأ تم االعت ي وي راف األول د االعت راد عن روض المشتركة ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإلي رويج الق اب ت تع
اظ  رويج وعدم احتف ة الت د استكمال عملي رادات عن اح للمشاركين ضمن اإلي ي المت د الفعل دل العائ ه ذات مع ك يحتفظ بجزء ل ان البن رض أو ك ن الق ة جزء م ك بأي البن

  اآلخرين.
ة لصالح طرف أخر  ى معامل اوض عل ي التف اوض أو المشاركة ف ب شراء أسهم أو  –ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التف ل ترتي مث

ى أساس  –أو اقتناء أو بيع المنشآت  أدوات مالية أخرى ادة عل ة والخدمات األخرى ع وذلك عند استكمال المعاملة المعنية  ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلداري
دار التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة. ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فت ى م زمن عل ن ال ة م رات طويل

  الفترة التى يتم أداء الخدمة فيها.
 
 إيرادات توزيعات األرباح  ي - ٢

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

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

  على أنه عائد يستحق على مدار مدة االتفاقية باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.الشراء 
  
 إضمحالل األصول المالية  ل - ٢

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١السياسة المالية المطبقة ختى 
ة من خالل األرب ة العادل تم قياسها بالقيم ى ي ة الت ا عدا األصول المالي ة فيم ة أصولها المالي دى وجود تقوم المجموعة بمراجعة لكاف دير م ائر لتق اح أو الخس

  اضمحالل فى قيمتها كما هو موضح أدناه.
 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة ١/ل - ٢

ة. د األصل  يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد األصول المالية أو مجموعة من األصول المالي ويُع ى االضمحالل نتيجة لحدث أو  المالي أو ل موضوعي عل اك دلي ون هن دما يك تم تحمل خسائر االضمحالل ، عن المجموعة من األصول المالية مضمحلة وي
تقبلية Loss Eventأكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي لألصل (حدث الخسارة " ة المس دفقات النقدي ى الت ؤثر عل ارة ي ان حدث الخس ") وك

  .ل المالي أو لمجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليهالألص
  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.   إفالس المقترض أو دخول في دعوى تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له توقع.   تدهور الوضع التنافسي للمقترض.   ا ف ى منحه ك عل ق البن د ال يواف ازالت ق ازات أو تن رض بمنحه امتي ة للمقت ق بالصعوبات المالي ة تتعل ي الظروف قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانوني
  .تدهور الحالة االئتمانية   الضمان. اضمحالل قيمة   .العادية

دفقات النق ى الت ن قياسه ف اض يمك ى انخف ات واضحة تشير إل ة وجود بيان ن األصول المالي ى خسائر اضمحالل مجموعة م ة ومن األدلة الموضوعية عل دي
ادة عدد المستقبلية المتوقعة من هذه المجموعة منذ االعتراف األولى على الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا اال ك زي ال ذل ى حدة ، ومث ل أصل عل نخفاض لك

راوح حاالت اإلخفاق فى السداد بالنسبة ألحـد المنتجـات المصرفية  ويقـوم البنك بتقدير الفترة ما بين وقـوع الخسارة والتعرف عليها لكل م حفظـة محددة وتت
  هذه الفترة بصفة عامة بيـن ثالثة إلى أثنى عشر شهراً.
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 تابع -المحاسبية  ملخص السياسات -٢
 

 تابع - إضمحالل األصول المالية  ل - ٢
 تابع - األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة ١/ل - ٢

ى كـما يقوم البنك أوال بتقديـر ما إذا  دير عل تم التق رداً،  وي ـة منف ان ذو أهمي ى حده إذا ك الي عل ل أصل م ى االضمحـالل لك ل موضوعـي عل اك دلي ان هن ك
  :ردى لألصول المالية التي لـيس لها أهمية منفردة، وفى هذا المـجال يُراعـى ما يليمستوى إجـمالـي أو ف

ـم إض - دها يت ـه أم ال، عن اً بذات ان هام واء ك رداً ، س ـه منف م دراست الي ت ى اضمحـالل أصل م ل موضوعي عل ـد دلي ه ال يوج ـك أن دد البن ذا إذا ح ـة ه اف
  طر ائتمـاني مشابهـة ثم يتم تقييمـها معاً لتقدير االضمحالل وفقاً لمعدالت اإلخفاق التاريخية.األصل مع األصول المالية التي لهـا خـصائص خـ

تج عن الدراسة وجو - دير االضمحالل ، وإذا ن رداً لتق تم دراسته منف دها ي الي ، عن ى اضمحالل أصل م ل موضوعي عل ه يوجد دلي ك أن د إذا حدد البن
  مجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل لها على أساس مجمع.خسائر اضمحالل ، ال يتم ضم األصل الى ال

  إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم عندئذ ضم األصل الى المجموعة. -
ك ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ال ي ذل دخل ف ة ، وال ي متوقع

تم تخف الي. وي ـعلي األصلي لألصل الم ـد الف ـدل العائ ـخدام مع ـد ، مخصومة باست ـملها بع ـم تح ـم يت ـي ل تقبلية الت ة خسائر االئتمـان المس ـة الدفتري يض القيم
  ن في قائمة الدخل.لألصل باستخدام حساب مخصص خسائر االضمحالل ويتم االعتراف بعبء االضمحالل عن خسائر االئتما

ـستخدم لق ـر الخـصم الم ـكون سع ـا ي ـر ، عنده د متغيـ دل عائ ـل مع ـاق يحم ة خسائر وإذا كان القرض أو االستثمـار المحتفـظ به حتى تاريخ االستحق اس أي ي
اس خسائر  اضمحـالل هو معدل العائد الفعـلي وفقاً للعقـد عند تحديد وجود دليل موضوعي على اضمحالل األصل. ولألغراض ك بقي وم البن د يق ة ، ق العملي

ـة ال ـى إضاف مونة ، يراع ـية المض ول المال بة لألص ة ، وبالنس وق معلن عار س تخدام أس ألداة باس ة ل ة العادل اس القيم ى أس ة عل محالل القيم ـة اض ة الحالي قيم
  تج من تنفيذ وبيع الضمان بعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك.للتدفقـات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل المالي ، وتلك التدفقات التي قد تن

ـاني ، أي  ة خصائص الخطـر االئتم ن ناحي ي مجموعات متشابهة م عـلى وألغراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمالي ، يتم تجميع األصول المالية ف
وع األصل و ار ن ي االعتب ذاً ف ك أخ ا البن ـي يجريه ـة التصـنيف الت ـاس عملي ل أس أخرات والعوام ف المت مان وموق وع الض ي ون ـع الجغراف ناعة والموق الص

درة المدي ا مؤشراً لق ك األصول لكونه ن تل ـات م ـة للمجمـوع ة المستقبـلي دفقات النقدي دير الت ك الخصائص بتق رتبط تل ع األخرى ذات الصلة. وت ى دف ـن عل ني
  دراسة.المبالغ المستحقـة وفقـاً للشروط التعاقدية لألصول محل ال

ـة ـة المستقبـلي ـات النقدي دير التدفق تم تق ة ، ي ـاق التاريخي ى أساس معدالت اإلخف ة عل ـلى  وعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول المالي ـة ع للمـجموع
ك أساس التدفقات النقـدية الـتعاقدية لألصول في البنك ومقـدار الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر االئتمان ا ا البن ي يحوزه لمشابهة لألصول الت

  .ويتم تعديل مقدار الخسائر التاريـخيـة عـلى أسـاس البيانات
ذلك ـية وك ـدار الخسائر التاريخ ي  المعلنة الحالية بحيث تعكس أثر األحوال الحالية التي لم تتوافر في الفترة الـتي تم خاللها تحديد مـق ار األحوال الت اء آث إللغ

  الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حالياً. كانت موجودة في
ا ذات ـترة  ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة من األصول المالية مع التغيرات في البيانات الموثوق به ن ف ة م العالق

ارات ، ة، وأسـعار العق ـدالت البطال ـي مع ـرات ف ذلك التغي ال ل ـاالت  الى أخـرى ، مث ي احتم رات ف ى التغي ل أخرى تشير ال ة عوام وموقف التسديدات وأي
  الخسـارة في المجموعة ومقدارهـا ، ويقوم البنك بإجراء مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية.

 اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع ٢/ل - ٢
ة ضمن استثمارات يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقد ة المبوب ن األصول المالي د أو مجموعة م ى اضمحالل أح ل موضوعي عل اك دلي ان هن ا إذا ك ير م

ة متاحة  ة المبوب وق الملكي ي أدوات حق تثمارات ف ة االس ى حال اريخ االستحقاق، وف ي ت ا حت ي مالية متاحة للبيع أو استثمارات مالية محتفظ به ع، يؤخذ ف للبي
  لكبير أو الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية، وذلك عند تقدير ما إذا كان هناك اضمحالل في األصل.االعتبار االنخفاض ا

ة المشار إل %١٠ويعد االنخفاض كبيرا إذا بلغ  وافرت األدل د عن تسعة أشهر، وإذا ت ا من تكلفة القيمة الدفترية ويعد اإلنخفاض ممتداً إذا استمر لفترة تزي يه
دخل ف ة ال ه بقائم أدوات يتم ترحيل الخسارة المتراكمة من حقوق الملكية ويعترف بها في قائمة الدخل، وال يتم رد اضمحالل القيمة الذي يعترف ب ق ب ا يتعل يم

ة متاحة  اع حقوق الملكية إذا حدث ارتفاع في القيمة العادلة الحقاً أما إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات الدين المبوب ك االرتف ط ذل ن رب ن الممك ان م ع، وك للبي
  بموضوعية بحدث وقع بعد االعتراف باالضمحالل في قائمة الدخل، يتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل.
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  ٢٠١٩يناير  ١المطبقة اعتباراً من  المالية السياسة
دير مدى وجود لية التى يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لتقتقوم المجموعة بمراجعة لكافة أصولة المالية فيما عدا األصول الما

 إضمحالل فى قيمتها كما هو موضح أدناه
  

  :مراحل ثالث ضمن المالية القوائم يخ تار في المالية األصول تصنيف يتم
  
ا تشهد لم التي المالية األصول : االولى المرحلة  - ا جوهر ارتفاع ي ي ان مخاطر ف ذ االئتم ار من خ ت راف ي ي االعت تم ، األول ة الخسارة حساب وي  االئتماني

  شهر. ١٢المتوقعة لها لمدة 
ي االعتراف منذ االئتمان مخاطر في يا جوهر ارتفاعا شهدت التي المالية األصول : الثانية لمرحلةا - ار أو األول خ ت د ي ات، قي تم التوظيف الخسارة  حساب وي

  .األصل حياة مدى على لها المتوقعة االئتمانية
ذي قيمتها في اضمحالال شهدت التي المالية األصول : الثالثة المرحلة  - ة الخسارة حساب يستوجب وال ة االئتماني ا المتوقع ى له دي عل اة م ى  االصل حي عل

  .عةالمتوق المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة وبين لألداة ية الدفتر القيمة بين ق الفر أساس
  
  

  :التالي النحو على المالية باألدوات المتعلقة القيمة في االضمحالل وخسائر االئتمانية الخسائر قياس يتم
م بعد إعتبارها مضمحلة فى هذه إذا تم تحديد أن هناك زيادة جوهرية فى خطر األئتمان منذ اإلعتراف األولى ، يتم نقل األدارة المالية إلى المرحلة الثانية حيث ال يت - .ارة مخاطر اإلئتمان بالبنكيتم تصنيف األداة المالية منخفضة المخاطر عند اإلعتراف األولى فى المرحلة األولى ويتم مراقبة مخاطر اإلئتمان بشكل مستمر من قبل إد -  

د اإلعتراف صول المالية التى أنشأها أو أقتنائها البنك وتتضمن معدل مرتفع من خطر اإلئتمان عن معدالت البنك لألصول المالية منخفضة المخاطر عنيتم تصنيف األ - فى حالة وجود مؤشرات عن إضمحالل قيمة األداة المالية فيتم نقلها للمرحلة الثالثة. - المرحلة.
 مدى حياة األصل. األولى بالمرحلة الثانية مباشرة، وبالتالى يتم قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة بشأنها على أساس الخسائر اإلئتمانية المتوقعةعلى

 
ان خطر في ية جوهر يادة ز شهدت قد المالية االداة أن المجموعة تعتبر -  الزيادة الجوهرية فى مخاطر اإلئتمان د االئتم ق عن ر أو واحد تحق ا أكث ي مم ن يل ايير م ة المع ة الكمي ذلك  والنوعي وك

  .السداد عن بالتوقف المتعلقة العوامل
 الكمية المعايير  

الي المركز يخ تار من لألداة المتبقي العمر خالل اإلخفاق االتاحتم يادة ز عند ة الم االت مقارن اق باحتم ر خالل اإلخف ي العم ع المتبق د المتوق راف  عن االعت
  األولى وذلك وفقا لهيكل المخاطر المقبولة لدى البنك.

 النوعية المعايير  
  إذا واجه المقترض واحدا أو أكثر من األحداث التالية:

  
  .للمقترض النقدية بالتدفقات متعلقة سلبية تأثيرات نتيجة األجل طويل الى األجل قصير السداد لتحويل بطلب المقترض تقدم  -
  .المقترض طلب على بناء للسداد الممنوحة المهلة تمديد  -
  .السابقة شهرا ١٢ ال خالل متكررة سابقة متأخرات  -
  .للمقترض المستقبلية النقدية دفقاتالت على تؤثر سلبية مستقبلية اقتصادية تغيرات  -
 المتوسطة وعات والمشر المؤسسات وض قر  

  إذا كان المقترض على قائمة المتابعة و / أو األداة المالية واجهت واحدا أو أكثر من األحداث التالية:
   .للمقترض االئتمانية المخاطر ارتفاع بسبب البنك جانب من المباشرة التسهيالت أحد إلغاء - العالمات المبكرة لمشاكل التدفق النقدى / السيولة مثل التاخير فى خدمة الدائنين / القروض التجارية. - .للمقترض يةالمستقبل النقدية التدفقات على تؤثر مستقبلية اقتصادية تغييرات - . النقدية التدفقات أو المتوقعة أو الفعلية التشغيل نتائج في ية جوهر سلبية تغييرات - .المقترض تواجه صعوبات نتيجة الجدولة طلب - .المقترض فيها يعمل التي االقتصادية أو المادية وف والظر النشاط في ية جوهر ةسلبي تغييرات - .االئتمانية المخاطر يادة لز كنتيجة المالي األصل على العائد بسعر كبيرة يادة ز -
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  :السداد عن التوقف
رةتدرج قروض وتسهيالت المؤسسات والمشروعات ال ت فت ة إذا كان ة الثاني  متوسطة ، والصغيرة ، ومتناهية الصغر ، والتجزئة المصرفية ضمن المرحل

ده (  ٩٠) يوم على األكثر وتقل عن (  ٦٠عدم السداد تزيد عن (  ذه الم أن ه دل (  ٦٠) يوم ، علما ب وم ) ستنخفض بمع ام سنويا لتصبح (  ١٠ي )  ٣٠) أي
  التطبيق.) سنوات من تاريخ  ٣يوما خالل ( 

  ) : ٣٫٢٫١ ( المراحل بين الترقي
 االولى المرحلة الى الثانية المرحلة من الترقي:  

ة األ ة بالمرحل ة الخاص ة والنوعي ر الكمي ة العناص تيفاء كاف د إس ى إال بع ة األول ى المرحل ة إل ة الثاني ن المرحل الى م ل الم ل األص تم نق ل ال ي داد كام ى وس ول
  عوائد.المتاخرات من األصل المالى وال

   الثانية المرحلة الي الثالثة المرحلة من لترقيا  
  اال بعد استيفاء كافة الشروط التالية: -بما في ذلك عمليات الجدولة  –ال يقوم البنك بنقل االصل المالى من المرحلة  الثالثة  الي المرحلة الثانية  

ة. - المرحلة الثان ة الخاصة  ة والنوع افة العناصر الكم فاء   است
 شهرا متصلة علي االقل. ١٢االنتظام في سداد اصل مبلغ االصل المالى وعوائده المستحقة لمدة  - حسب االحوال. –من ارصدة االصل المالى  المستحقة بما في ذلك العوائد المستحقة المجنبة / المهمشة  %٢٥سداد  -
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 تابع - ملخص السياسات المحاسبية -٢
  

 األصول غير الملموسة  م - ٢
   آللىبرامج الحاسب ا

ر ملموس ب راف كأصل غي تم االعت دها وي د تكب دخل عن ة ال ى قائم ى كمصروف ف راف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة الحاسب اآلل المصروفات يتم االعت
ن سنة  ة المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سيطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع اقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر م ،وتتضمن المصروفات المباشرة تكلف

  العاملين فى فريق تطوير البرامج باإلضافة إلى نصيب مناسب من المصروفات العامة ذات العالقة.
ا، وتض ى عن المواصفات األصلية له رامج الحاسب االل ى أداء ب ى تكليتم االعتراف كتكلفة تطوير بالمصروفات التى تؤدى الى الزيادة أو التوسع ف رامج اف إل ة الب ف

  .األصلية
ا  ع سنوات فيم د عن أرب ا ال يزي ا فيم ع االستفادة منه رة المتوق دار الفت ى م ا كأصل عل رف به ى المعت ى يتم أستهالك تكلفة برامج الحاسب االل عدا نظام الحاسب اآلل

  اآلساسى للبنك (الحزمة البنكية) حيث يتم أستهالكه على عشر سنوات.
 
 ونالعمالء والمدينون المتنوع  ن - ٢

  يتم إثبات العمالء والمدينون المتنوعون بالتكلفة المستهلكة ناقصاً خسائر اإلضمحالل.
دخل، يتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية للعمالء والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. ويتم االعتر ة ال اف بخسائر اإلضمحالل بقائم

  برد خسائر اإلضمحالل فى الفترة التى حدث فيها. ويتم االعتراف
 
 المخزون  س - ٢

ام يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة اإلستردادية أيهما أقل، تتمثل القيمة اإلسترداداية فى سعر البيع المقدر خالل النشاط ال ة لإلتم ة التقديري ادى ناقصا التكلف ع
  ومصروفات البيع .

ن وتتضمن التكلفة كافة ال ام الصنع نصيب م ة المخزون ت ى حال ة ف تكاليف التى تتحملها الشركة لشراء وللوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنه، تتضمن التكلف
  التكاليف غير المباشرة يحدد وفقا للطاقة التشغيلية العادية.

 
 المشروعات تحت التنفيذ  ع - ٢

م إنفاقه ي ت الغ الت ي المب ذ ف د األصول تتمثل مشروعات تحت التنفي ذ تحول لبن ي التشغيل حينئ اهزة لإلستخدام ف ى تصبح ج ة حت ا بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابت
  الثابتة، ويتم تقييم المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم اإلضمحالل.

 
 أخرى أصول  ف - ٢

  األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع
تف ول مح ة كاص ر متداول ول الغي ب االص م تبوي ن ت يس م ع ول فقة بي ن ص ى م كل اساس ة بش ا الدفتري ترداد قيمته تم اس ع ان ي ن المتوق ان م ع ،اذا ك رض البي ا بغ ظ به

ى  االستمرار فى استخدامها، و يشمل ذلك االصول المقتناة مقابل تسوية قروض واصول ثابتة التى يوقف البنك استخدامها بغرض بيعها والشركات قيقة الت ة والش التابع
  لبنك بغرض بيعها.يقتنيها ا

  .المعتادة لتلك االصوليكون االصل (او المجوعه الجارى التخلص منها) متاحاً للبيع الفورى بحالته التى يكون عليها بدون اى شروط اال شروط البيع التقليدية و
ع  ا لغرض البي ة يقاس االصل الغير متداول (او المجموعة الجارى التخلص منها) والمبوبة اصول محتفظ به اريخ التصنيف او القيم ى ت ة ف ة الدفتري ى اساس القيم عل

  .العادلة مخصوما منها تكاليف البيع ايهم اقل
ى  واذا غير البنك خطة البيع، ع االخذ ف ع م ه بغرض البي ا كاصل محتفظ ب ن مبوب م يك و ل ه ل اس االصل ب ان سيتم قي ى ك غ الت ة لالصل للمبل ة الدفتري ديل القيم يتم تع

ون االعتبار اى اضم تم تك ا، ي ررة قانون دة المق ا خالل الم ن بيعه ك م تمكن البن م ي اذا ل روض ف اطى مخاطر إحالل للقيمة، وبالنسبة لالصول المقتناة مقابل تسوية ق حتي
  .من قيمة االصل سنويا %١٠البنكية العام بواقع 

  ربح و خسارة البيع فى بند ايرادات (مصروفات) تشغيل اخرى. ويتم االعتراف بالتغيرات فى قيمة االصول غير المتداوله المحتفظ بها بغرض البيع و
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 تابع -ملخص السياسات المحاسبية  -٢
   

 األصول الثابتة  ص - ٢
ة ع األصول الثابت ً  تتمثل االصول الثابتة للبنك فى األراضى والمبانى بصفة أساسية فى مقار المركز الرئيسى والفروع والمكاتب. وتظهر جمي ة ناقصا ة التاريخي  بالتكلف

  اإلهالك ومجمع خسائر االضمحالل. وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة بإقتناء بنود األصول الثابتة.
دما يك ك عن اً، وذل افعويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً مستقالً، حسبما يكون مالئم دفق من اقتصادية  ون محتمالً ت

ى الف ل مصروفات الصيانة واإلصالح ف تم تحمي ا. وي وق به ة بدرجة موث ذه التكلف د ه ا مستقبلية مرتبطة باألصل إلى البنك وكان من الممكن تحدي تم تحميله ى ي رة الت ت
ة األخرى باستخدام طر ث تصل ضمن مصروفات التشغيل األخرى.ال يتم إهالك األراضى، ويتم حساب اإلهالك لألصول الثابت ة بحي ع التكلف ت لتوزي ة القسط الثاب يق

  إلى القيمة التخريدية على مدار األعمار اإلنتاجية، كالتالى:
  سنة  ٤٠  المبانى واإلنشاءات  -
  سنة  ٤٠  الخزائن الحديدية  -
  سنوات  ١٠  األثاث  -
  سنوات  ٨  أالت ومعدات  -
  سنة  ٥  تجهيزات  -
  سنوات  ٥  أجهزة  -
  سنوات  ٥  حاسب ألى   -
  سنوات  ٤  ائل نقلوس  -

ة ا تم مراجع ك ضرورياً. وي ان ذل ا ك دل كلم ة، وتع ل ميزاني اريخ ك ي ت ة ف ة لألصول الثابت ار اإلنتاجي ة واألعم ا ويتم مراجعة القيمة التخريدي تم إهالكه ي ي ألصول الت
د ال ت ة ق ة الدفتري ى أن القيم ة لألصل بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إل ة الدفتري يض القيم تم تخف ة لالسترداد. وي ون قابل ك

  .على الفور إلى القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية
اح وخسائر االست د أرب ة وتمثل القيمة االستردادية صافى القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى ، ويتم تحدي ة بمقارن ن األصول الثابت بعادات م

  صافى المتحصالت بالقيمة الدفترية. ويتم إدراج األرباح (الخسائر) ضمن إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى في قائمة الدخل.
 
 اضمحالل األصول غير المالية  ق - ٢

اك  ال يتم استهالك األصول الغير مالية التى ليس لها عمر انتاجى محدد ويتم اختبار اضمحاللها ان هن ا ك تم استهالكها كلم سنويا ويتم دراسة اضمحالل األصول التى ي
  أحداث أو تغيرات فى الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.

ة اآلستر ة ويتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل وتخفيض قيمة اآلصل بالمبلغ الذى يزيد به القيمة الدفترية لآلصل عن القيم ة االستردادية صافى القيم ل القيم دادية وتمث
تم مر ة وي د ممكن د نق تم إلحاق األصل بأصغر وحدة تولي دير األضمحالل ي ى ولغرض  تق ا أعل ر البيعة لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهم ة األصول غي اجع

  ة الدخل وذلك فى تاريخ إعداد كل قوائم مالية.المالية التى وجد فيها اضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد لالضمحالل إلى قائم
 
 النقدية وما فى حكمها  ر - ٢

اء، وت اريخ االقتن ن ت الث أشهر م ة واألرصدة ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التى ال تتجاوز استحقاقها ث تضمن النقدي
  أللزامى واألرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة أوراق حكومية أخرى.حتياطى الدى البنك المركزى خارج اطار نسب اإل

 
 المخصصات األخرى  ش - ٢

الي نتيجة ألحداث سابق انوني أو استداللي ح زام ق اك الت ون هن دما يك ة عن ات القانوني ن المرجح أن يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالب ون م ة ويك
  سوية هذه االلتزامات ، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام.يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لت

ذه المجم ار ه ي االعتب ن استخدامه للتسوية باألخذ ف ذي يمك دي الخارج ال دفق النق د الت تم تحدي ه ي تم وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإن ات. وي ن االلتزام وعة م
  ا كان هناك احتمال ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة.االعتراف بالمخصص حتى إذ

  ويتم رد المخصصات التي انتفى الغرض منها كلياً أو جزئياً ضمن بند إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى.
ات المحدد لسداد داد االلتزام ا لس اء به در الوف دفوعات المق داد ويتم قياس القيمة الحالية للم ذات أجل س دل مناسب ل ة باستخدام مع اريخ الميزاني ن ت د سنة م ها أجل بع

ا  –دون تأثره بمعدل الضرائب الساري  –االلتزام  ن أثره م يك ا ل زام م درة لاللت ة المق ن سنة تحسب القيم ل م ان األجل أق ود ، وإذا ك ة للنق ة الزمني ذي يعكس القيم ال
  جوهرياً فتحسب بالقيمة الحالية.
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 تابع -سياسات المحاسبية ملخص ال -٢
 

 مزايا العاملين  ت - ٢
 التأمينات اإلجتماعية ١/ت - ٢

ك اإلشتراكات ات إضافية بمجرد سداد تل ك أي إلتزام ل البن ة واليتحم ة  يلتزم البنك بسداد اشتراكات الى الهيئة العامة للتأمينات األجتماعي ى قائم ة عل الدوري
 املين.الدخل عن الفترة التي تستحق فيها وتدرج ضمن مزايا الع

 حصة العاملين فى األرباح ٢/ت - ٢
ات ا ن توزيع اح كجزء م ى األرب املين ف رف بحصة الع اح ويعت ى األرب املين ف ا كحصة للع ع توزيعه ة المتوق اح النقدي ى يدفع البنك نسبة من األرب اح ف ألرب

 صة العاملين فى األرباح غير موزعة.حقوق الملكية وكإلتزامات عندما تعتمد من الجمعية العامة لمساهمي البنك والتسجل أي إلتزامات بح
 التزامات مزايا ما بعد انتهاء الخدمة األخرى ٣/ت - ٢

ل ف اء العام ا مشروطاً ببق ذه المزاي ون استحقاق ه ا يك ادة م ة وع اء الخدم د انته ا بع ى سن يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين فيم ة حت ي الخدم
ك التقاعد واستكمال حد أدنى من فترة الخدم ة لتل ة محاسبية مماثل ف باستخدام طريق رة التوظي دار فت ى م ا عل ذه المزاي ة له اليف المتوقع ة. ويتم استحقاق التك

 المستخدمة في نظم المزايا المحددة.
 نظام أسهم اإلثابة والتحفيز ٤/ت - ٢

اريخ  دة بت ك المصرى الخليجى بجلستها المنعق ديل نظ ٩/٥/٢٠١٧أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للبن د تع ك بع نح وذل ز بنظام الم ة والتحفي ام اإلثاب
اريخ  دة بت ة المنعق ر العادي ة غي ة العام رار الجمعي اً لق ك وفق ى للبن اريخ  ٢٣/٣/٢٠١٦النظام األساس ك بت س إدارة البن ن مجل دم م راح مق ى اقت اء عل ك بن وذل

  مة للرقابة المالية لهذا النظام وفقاً ألحكام القانون.ويتم تطبيق نظام اإلثابة والتحفيز من تاريخ اعتماد الهيئة العا ٢٩/٢/٢٠١٦
ديرو الصف االول والموظفين بال وم وم ديرين العم ذيين ورؤساء القطاعات والم ز لصالح االعضاء التنفي ة والتحفي نح أسهم نظام اإلثاب زهم ويتم م ك لتمي بن

  لمالى للبنك وتقرير أداء الفرد حسب درجته الوظيفية.الواضح من خالل نتائج أعمالهم وتقييمهم السنوى وفقاً لمستوى األداء ا
هم، ام وتخصيص األس اء النظ د انش وقية )عن ة الس ا (القيم ة له ة العادل املين بالقيم ز الع ة وتحفي ا بنظام أثاب تفظ به هم المح يم األس م تقي رة  ت ل فت ة ك ى نهاي وف

  حتياطى خاص ضمن حقوق الملكية بقائمة المركزالمالى.إات قيمة الفروق الناتجة بويتم اثب مالية،يعاد تقييمها بالقيمةالعادلة لها (القيمة السوقية)
 

 الموردون والمصروفات المستحقة  ث - ٢
  لم.واتير من الموردين أو لم تستيتم األعتراف باأللتزامات بالقيم التى سيتم دفعها فى المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات التى تم إستالمها سواء استلمت الشركة ف

 
 ضرائب الدخل  خ - ٢

ة تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة الفترة المالية كال من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة، ويتم االعتراف بها بقائمة الدخل باس دخل المتعلق تثناء ضريبة ال
  .ببنود حقوق الملكية التي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية

ريبة  راف بض تم االعت ويات وي ى التس افة ال ة باإلض داد الميزاني اريخ إع ي ت ارية ف عار الضريبة الس تخدام أس ريبة باس ربح الخاضع للض افي ال اس ص ى أس دخل عل ال
  .الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة

 ً ا ات طبق ة لألصول وااللتزام اً لألسس الضريبية ،  ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفتري ا طبق ألسس المحاسبية وقيمته
عار الضريبة ال تخدام أس ات باس ول وااللتزام يم األص وية ق ق أو تس ة لتحق ة المتوقع ى الطريق اء عل ة بن ة الضريبة المؤجل د قيم تم تحدي ذا وي داد ه اريخ إع ي ت ارية ف س

  الميزانية.
ذا ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما ي اع به ا االنتف ن من خالله تقبل يمك كون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المس

ة  ة خالل السنوات التالي اع األصل ، ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقع ة ارتف ي حال ه ف ى أن ، عل
  ضريبية المتوقعة يتم زيادة القيمة الدقترية لألصول الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفيضه.المنفعة ال

 رأس المال  ذ - ٢ 
 توزيعات األرباح

ا ك التوزيع ات. وتشمل تل ذه التوزيع ة للمساهمين ه ة العام ا الجمعي ر فيه ي تق رة الت ي الفت ة ف وق الملكي ي حق اح خصما عل ات االرب اتثبت توزيع ي ت حصة الع ملين ف
  االرباح و مكافأة مجلس االدارة المقررة بالنظام االساسي و القانون.
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 إدارة المخاطر المالية -٣
  

يم وإدارة  ل وتقي تم تحلي الي، وي و أساس النشاط الم ول المخاطر ه ة متنوعة، وقب ى مخاطر مالي ا ال ن بعض المخيتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاوله اطر أو مجموعة م
واع المخاطر خطر ، ولذلك يهدف البنك الى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد والى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك، ويجتمعةالمخاطر م م أن د أه ع

  .جنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرىاالئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرى. ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت األ
ن زام بالحدود م ا ونظم  وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه، ولمراقبة المخاطر وااللت د عليه اليب يعتم خالل أس

ات معلومات محدثة أوالً بأول. ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياس ي األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيق رات ف ث تعكس التغي ديلها بحي ات ونظم إدارة المخاطر وتع
  .الحديثة

اون الوتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. وتقوم إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية ا ع لمخاطر المالية بالتع ق م وثي
اطق ة تغطي من ى سياسات مكتوب ان  الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك ، ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل، باإلضافة ال ل خطر االئتم خطر محددة مث

تقات المال ر المش تقات وغي تخدام أدوات المش د، واس عار العائ ر أس ة، وخط رف العمالت األجنبي عار ص ن وخطر أس ئولة ع د مس إن إدارة المخاطر تع ك ف ى ذل ة. باإلضافة ال ي
 مخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.المراجعة الدورية إلدارة ال

 خطر االئتمان  أ - ٣
م األخطار بالنسبة ل ان أه د خطر االئتم ه ، ويع اء بتعهدات دم الوف ام أحد األطراف بع اتج عن قي ك ، يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الن وم اإلدارة لبن ذلك تق ل

ت روض والتسهيالت وأنشطة االس ا الق ي ينشأ عنه ب بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر. ويتمثل خطر االئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض الت ي يترت ثمار الت
ة خارج ال ات اإلدارة عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين. كما يوجد خطر االئتمان أيضاً في األدوات المالي ز عملي روض. وتترك ل ارتباطات الق ة مث ميزاني

س اإلدارة واإلدارة الع ى مجل اريره ال ع تق ذي يرف ان ال ا ورؤساء وحدات النشاط والرقابة على خطر االئتمان لدى فريق إدارة خطر االئتمان في إدارة مخاطر االئتم لي
 بصفة دورية.
 قياس خطر االئتمان ١/أ - ٣

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

 (التأخر) احتماالت اإلخفاق (Probability of default) من قبل العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماته التعاقدية.    الذي يستنتج منه البنك الرصيد المعرض لإلخفاق المركز الحالي والتطور المستقبلي المرجح له(Exposure at default).    خطر اإلخفاق االفتراضي(Loss given default).  
ة ارة المتوقع وذج الخس ة (نم  The Expected وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان التي تعكس الخسارة المتوقع

Loss Model (  ار المحاسبة المصري اً لمعي المطلوبة من لجنة بازل للرقابة المصرفية ويمكن أن تتعارض المقاييس التشغيلية مع عبء االضمحالل وفق
  .، الذي يعتمد على الخسائر التي تحققت في تاريخ الميزانية (نموذج الخسائر المحققة) وليس الخسائر المتوقعة٢٦رقم 

ك  يقوم البنك بتقييم احتمال م تطويرتل د ت ات العمالء. وق ف فئ ة لتصنيف الجدارة مفصلة لمختل يم داخلي اليب تقي ل باستخدام أس ى مستوى كل عمي أخر عل الت
ك األساليب للتقييم داخلياً وتراعى التحليالت اإلحصائية مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول الى تصنيف الجدارة المالئم. وقد تم  تقسيم عمالء البن

ات الجدا ن فئ ة م ل فئ أخر لك ال الت دى احتم الي م ي الى عشر فئات للجدارة. ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول الت ا يعن رة ، مم
ة وتطوير تم مراجع أخر. وي ال الت دى احتم يم م ي تقي ر ف اً للتغي ك  بصفة أساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبع ان ذل ا ك يم كلم اليب التقي أس

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

  مدلول التصنيف  التصنيف
  ديون جيدة  ١
  المتابعة العادية  ٢
  المتابعة الخاصة  ٣
  ديون غير منتظمة  ٤

ذا الميعتمد  ون ه ال، بالنسبة للقرض، يك ى سبيل المث أخر عل وع الت د وق ة عن و المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائم ز ه رك
ون ق ع أن تك ي يتوق الغ األخرى الت ى المب الً باإلضافة ال الغ المسحوبة فع ة المب ك كاف درج البن بة لالرتباطات، ي اريخ القيمة االسمية. وبالنس ى ت د سحبت حت

  .التأخر إن حدث
ك ب ر عن ذل تم التعبي دين وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر. وي ارة لل بة الخس نس

  ئل تغطية االئتمان األخرى.وبالتأكد يختلف ذلك بحسب نوع المدين، وأولوية المطالبة، ومدى توافر الضمانات أو وسا
  أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى

ان ه إلدراة خطر األئتم ور أومايعادل د ب تاندرد آن ل تصنيف س ل بالنسبة ألدوات الدين واألذون، يقوم البنك بأستخدام التصنيفات الخارجية مث ن مث م تك ، وإن ل
ا هذه التقييمات متاحة، يتم أستخدام طرق مماثلة لتل ى أنه ة واألذون عل ى األوراق المالي تثمارات ف ك األس ى تل تم النظر ال ان. وي ك المطبقة على عمالء األئتم

  طريقة للحصول على جودة أئتمانية أفضل وفى نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل.
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 تابع - إدارة المخاطر المالية -٣
 

 تابع -  خطر االئتمان  أ - ٣
 ب المخاطرسياسات الحد من وتجن ٢/أ - ٣

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

ررة إذا دعت مستوى األنشطة  االقتصادية والقطاعات الجغرافية. ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السنوية أو بصورة متك
س اإلدارة ب ل مجل ن قب ة م تج والقطاع والدول ة والمن رض / المجموع توى المقت ى مس اني عل دود للخطر االئتم اد الح تم اعتم ك. وي ى ذل ع الحاجة ال صفة رب

  .ويةسن
ومي ا ة، وحد المخاطر الي الغ داخل وخارج الميزاني ة تشمل المب ود ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعي ق ببن لمتعل

 ً   .المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة. ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يوميا
ذلك يتم أيضاً إدارة مخاطر التعر اتهم وك داد التزام ة س ى مقابل ين عل درة المقترضين والمقترضين المحتمل دوري لق ل ال ق التحلي ض لخطر االئتمان عن طري

  .بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسباً 
  : وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر

   الضمانات
ك بوضع  يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان. وم البن ة. ويق وال المقدم ل األم ى ضمانات مقاب ذه الوسائل الحصول عل ومن ه

  قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة. ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت:
 الرهن العقاري.   رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع.   وحقوق الملكية رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين.  

يض  دون ضمان. ولتخف ان وغالباً ما يكون التمويل على المدى األطول واإلقراض للشركات مضموناً بينما تكون التسهيالت االئتمانية لألفراد ب ارة االئتم خس
  .ألحد القروض أو التسهيالتالى الحد األدنى، يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل 

دين وأذون الخزا ون أدوات ال ا  تك ادة م ة األداة وع روض والتسهيالت بحسب طبيع دون يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً ألصول أخرى بخالف الق ة ب ن
ي  Asset-Backed Securitiesضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة بأصول ة الت ن األدوات  واألدوات المثيل ون مضمونة بمحفظة م تك

  .المالية
   Master Netting Arrangements  ترتيبات المقاصة الرئيسي

امالت ن المع ـام م تج بصفة يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقـيات تـصفية رئيـسيـة مـع األطـراف الـتي تمثـل حجم ه . وال ين
ى أساس عامـة عن اتفاقيات الت ـم عل ا تت ادة م ك ألن التسوية ع ة وذل ات الظاهرة بالميزاني ين األصـول وااللتزام ـقاصة ب ـراء م تم إج ـة أن ي صفـيـة الرئيسـي

تم ا ما حدث تإجمـالي، إال أنه يتـم تخفيـض خطـر االئتـمان المـصاحب للعقود التي في صالح البنك عن طريق اتفاقيات التصفية الرئيسية وذلك ألنه إذ ر، ي عث
اتج عن اني الن ـات  إنهاء وتسوية جمـيع المـبالغ مع الـطــرف األخر بإجراء المقاصة. ومن الممكن أن يتغير مقدار تعرض البنك للخـطر االئتم أدوات المشتـق

  ات.الخـاضعـة التفاقيات التصفية الرئيسية وذلك خالل فترة قصيرة نظراً ألنه يتأثر بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقي
  االرتباطات المتعلقة باالئتمان

  يتمثل الغرض الرئيسي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان في التأكد من إتاحة األموال للعميل عند الطلب.
ة ود الضمانات المالي ادات  Guarantees and stand-by letters of credit وتحمل عق ون االعتم القروض. وتك ق ب ان المتعل ذات خطر االئتم

ةالم تندية والتجاري ث حق  Documentary and Commercial Letters of Credit س نح طرف ثال ل لم ة عن العمي ك بالنياب ي يصدرها البن الت
ا ل درجة مخ الي تحم تم شحنها وبالت ي ي ل السحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً مضمونة بموجب البضائع الت طر أق

  .المباشر من القرض
ك ل رض البن تندية. ويتع ادات المس مانات، أو االعتم روض، أو الض نح الق ه لم رح ب ن المص تخدم م ر المس زء غي ان الج نح االئتم ات م ل ارتباط ارة وتمث خس

ان. إال  نح االئتم اتج عن ارتباطات م ان الن ك بالنسبة لخطر االئتم ر المستخدمة وذل الي االرتباطات غي رجح محتملة بمبلغ يساوي إجم غ الخسارة الم أن مبل
ة ل ات محتمل ل التزام ان تمث نح االئتم ة بم ب االرتباطات المتعلق ك نظراً ألن أغل ر المستخدمة وذل ون حدوثها في الواقع يقل عن االرتباطات غي عمالء يتمتع

ث  ل درجة بمواصفات ائتمانية محددة. ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حي ا تحم ادة م ة األجل ع أن االرتباطات طويل
  أعلى من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل.
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -٣
 

 تابع - خطر االئتمان   أ - ٣
 سياسات االضمحالل والمخصصات ٣/أ - ٣

تم تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتم ك، ي تثمار. وبخالف ذل راض واالس ات أنشطة اإلق انية وذلك من بداية إثب
ى االضمحالل و ة موضوعية تشير ال ى أدل اء عل ة بن ارير المالي ة ألغراض التق اريخ الميزاني ي ت ي وقعت ف ط بخسائر االضمحالل الت راف فق  نظراً االعت

ى  الختالف الطرق المطبقة، تقل عادة خسائر االئتمان المحملة على ة المستخدمة ف ارة المتوقع وذج الخس در باستخدام نم القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المق
  .أغراض قواعد البنك المركزي المصري

المخصص ينتج مخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية في نهاية السنة المالية مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة. ومع ذلك، فإن أغلبية 
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

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١ 
  %١٫٤٨  %٠٫٢٠ %٢٦٫٥٦ %٣٢٫٣١  ديون جيدة

  %٧٫٧٧  %٦٫٣٠ %٤٠٫٠٦ %٥٣٫٤٧  المتابعة العادية
  %٤٨٫٠٧  %٤٩٫٠٦ %٣١٫٣٦ %١٢٫٤٦  المتابعة الخاصة

  %٤٢٫٦٨  %٤٤٫٤٤ %٢٫٠٢ %١٫٧٦  ديون غير منتظمة
  ١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠%  

  
،  ٢٦ا إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير الى وجود اضمحالل طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد م
  واستناداً الى المؤشرات التالية التي حددها البنك:

  .صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين -
  .مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد -
  .في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له توقع إفالس المقترض أو دخول -
  .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 -
  ة االئتمانية.تدهور الحال  -

ت ك وي دما تقتضي الظروف ذل د عبء تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنوياً أو أكثر عن م تحدي
ى أ ة عل اريخ الميزاني ي ت ة ف يم الخسارة المحقق ك بتقي ردي وذل ى حدة ، ويجري االضمحالل على الحسابات التي تم تقييمها على أساس ف ة عل ساس كل حال

ذ د التنفي ادة تأكي ك إع ي ذل ا ف ائم ، بم مان الق ادة الض يم ع مل التقي ردة. ويش فة منف بية بص ة نس ا أهمي ي له ابات الت ع الحس ى جمي ا عل مان  تطبيقه ى الض عل
ن ا ة م اس المجموع ى أس محالل عل ائر االض ص خس وين مخص تم تك ابات. وي ك الحس ن تل ة م يالت المتوقع رة والتحص تخدام الخب ة باس ول المتجانس ألص

 التاريخية المتاحة والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية.
 نموذج قياس المخاطر البنكية العام ٤/أ - ٣

ق ١أ/ -٣باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح رقم ( ث تتف ر تفصيالً بحي ـرعية أكث )، تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل مجموعات ف
د بش ر مع متطلبات البنك المركزي المصري. ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفقاً لقواعد وشروط تفصيلية تعتم كل كبي

  .على المعلومات المتعلـقـة بالعـميل ونـشاطه ووضعـه الـمالي ومدى انتـظامه في السداد
ى أساس نسب ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمح ان، عل ـة باالئتم ك االرتباطات المتعـلق ي ذل ـما ف الل األصول المعرضة لخطر االئتمان، ب

ك المطل ك المركزي المصري عن ذل د البن وب محددة من قبل البنك المركزي المصري. وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقاً لقواع
اً ل ة وفق وائم المالي داد الق راض إع اح ألغ ى األرب ماً عل ة خص وق الملكي من حق ام ض ة الع اطر البنكي اطي المخ ب احتي تم تجني رية، ي بة المص ايير المحاس مع

اطي  المحتجزة بمقدار تلك الزيادة. ذا االحتي ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائماً مبلغ الزيادة بين المخصصين ويعد ه
  ./أ) الحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل السنة المالية٣٢وزيع ويبين ايضاح رقم (غير قابل للت
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 تابع –إدارة المخاطر المالية  -٣
 

 تابع –خطر االئتمان   أ - ٣
 تابع -نموذج قياس المخاطر البنكية العام  ٤/أ - ٣

ة الضمحالل وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً ألسس التقييم الداخلي مقار ك المركزي المصري ونسب المخصصات المطلوب يم البن نة بأسس تقي
  األصول المعرضة لخطر االئتمان:

تصنيف البنك 
نسبة المخصص  مدلول التصنيف المركزي المصري

 مدلول التصنيف الداخلي التصنيف الداخلي المطلوب
 ديون جيدة ١ صفر مخاطر منخفضة ١
 دةديون جي ١ %١ مخاطر معتدلة ٢
 ديون جيدة ١ %١ مخاطر مرضية ٣
 المتابعة العادية ٢ %٢ مخاطر مناسبة ٤
 المتابعة العادية ٢ %٢ مخاطر مقبولة ٥
 المتابعة الخاصة ٣ %٣ مخاطر مقبولة حدياً  ٦
 المتابعة الخاصة ٣ %٥ مخاطر تحتاج لعناية خاصة ٧
 ديون غير منتظمة ٤ %٢٠ دون المستوى ٨
 ديون غير منتظمة ٤ %٥٠ مشكوك في تحصيلها ٩

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

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩مارس  ٣١ 
  جنية مصري    جنية مصري 

       البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية
 ٩٬٤٧٩٬٣٥٨٬٨٦٦   ٧٬٧٢٤٬٤٦٣٬٤٦١  أذون الخزانة وأوراق مالية أخرى

 ٩٬٩٧١٬٩٤٤٬٠٢٤   ١٥٬٤٢٤٬٧٠٧٬٤٨٦  أرصدة لدى البنوك
      قروض وتسهيالت للعمالء

      قروض ألفراد
 ٣٤١٬٩٣٣٬٩٥٨    ٣٣٣٬٤٤٨٬٩١١  حسابات جارية مدينة -
 ٤٨٬٧٧٥٬١٦١    ٥٣٬٣١٣٬٨٦١  بطاقات ائتمان -
 ٣٬٩٩٩٬٠٤١٬١٠٩    ٤٬٥٥٦٬٨٩٩٬٣٨٤  قروض شخصية -
 ١٩٩٬٠٨٨٬٥٠٨    ٢٠٣٬٩٩٦٬٢٧٥  قروض عقارية -

      قروض مؤسسات
 ٥٬٦٠٢٬١٣٢٬١٤٤    ٤٬٢٧٤٬٧٨٤٬٩١٨  حسابات جارية مدينة -
 ٨٬٦٨٩٬٦٠١٬٣٣٥    ٨٬٢٩٠٬٨٥٩٬٠٥٨  قروض مباشرة -
 ٨٬١٩٦٬١١٠٬٥٥٤    ٧٬٩٨٠٬٧٩٨٬٤٣٧  قروض مشتركة -

      استثمارات مالية
 ٨٬٥١٧٬٤٧١٬٢١٩    ٩٬٠٨٧٬٣٣٧٬٥٣٣  أدوات دين- 

 ٩٥٦٬٣١٢٬٩٩٤    ١٬١٤٥٬٧٦٤٬١٩١  أصول اخرى
 ٥٦٬٠٠١٬٧٦٩٬٨٧٢   ٥٩٬٠٧٦٬٣٧٣٬٥١٥  االجمـــــالى

       البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية
 ٣٦٥٬٤٩٣٬٠٠٠   ٢٧١٬٨٢٤٬٠٠٠  اعتمادات مستندية

 ١٬٥٢٠٬٨٤١٬٠٠٠   ١٬٨٧٧٬٠٥٩٬٠٠٠  خطابات ضمان
 ١٬٨٨٦٬٣٣٤٬٠٠٠   ٢٬١٤٨٬٨٨٣٬٠٠٠  االجمـــــالى
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  ى معلومات حول جودة األصول المالية خالل الفترة الماليةيوضج الجدول التال
  

  أرصدة لدى البنوك
 مدى الحياة مدى الحياة شهر ١٢    اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى      

         درجة اإلئتمان
  ١٥٬٤٢٤٬٧٠٧٬٤٨٦  --  --  ١٥٬٤٢٤٬٧٠٧٬٤٨٦ ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية
 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة
  ١٥٬٤٢٤٬٧٠٧٬٤٨٦  --  --  ١٥٬٤٢٤٬٧٠٧٬٤٨٦ إجمالى القيمة الدفترية

  )٥٠٨٬٩٣٣(  --  --  )٥٠٨٬٩٣٣( يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل
  ١٥٬٤٢٤٬١٩٨٬٥٥٣  --  --  ١٥٬٤٢٤٬١٩٨٬٥٥٣ القيمة الدفترية

  
  

  أذون الخزانة
 مدى الحياة مدى الحياة شهر ١٢    اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  

         درجة اإلئتمان
  ٧٬٧٥٥٬٢٣١٬٠١٤  --  --  ٧٬٧٥٥٬٢٣١٬٠١٤ ديون جيدة

  --  --  --  --  المتابعة العادية
  --  --  --  -- متابعة خاصة

  --  --  --  -- ديون غير منتظمة
  ٧٬٧٥٥٬٢٣١٬٠١٤  --  --  ٧٬٧٥٥٬٢٣١٬٠١٤ إجمالى القيمة الدفترية

  )٣٠٬٧٦٧٬٥٥٣(  --  --  )٣٠٬٧٦٧٬٥٥٣( يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل
  ٧٬٧٢٤٬٤٦٣٬٤٦١  --  --  ٧٬٧٢٤٬٤٦٣٬٤٦١ القيمة الدفترية

  
  قروض وتسهيالت لألفراد

         ئتماندرجة اإل مدى الحياة مدى الحياة شهر ١٢    اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  
 ٢٬١١٢٬٩٥٦٬٤٠٨  --  -- ٢٬١١٢٬٩٥٦٬٤٠٨ ديون جيدة

 ٢٬٩٣٠٬٠٧٠٬١٩٢  --  -- ٢٬٩٣٠٬٠٧٠٬١٩٢  المتابعة العادية
 ٢٩٬٣١٧٬٨٢٧  --  ٢٩٬٣١٧٬٨٢٧ -- متابعة خاصة

 ٧٥٬٣١٤٬٠٠٤  ٧٥٬٣١٤٬٠٠٤  --  -- ديون غير منتظمة
  ٥٬١٤٧٬٦٥٨٬٤٣١  ٧٥٬٣١٤٬٠٠٤  ٢٩٬٣١٧٬٨٢٧  ٥٬٠٤٣٬٠٢٦٬٦٠٠ إجمالى القيمة الدفترية

 )٨٨٬٢٠٠٬٥٠٣( )٤٩٬٣١٣٬٦٨٠( )٨٬٣٨٢٬٠٤٦( )٣٠٬٥٠٤٬٧٧٧( يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل
 ٥٬٠٥٩٬٤٥٧٬٩٢٨ ٢٦٬٠٠٠٬٣٢٤ ٢٠٬٩٣٥٬٧٨١ ٥٬٠١٢٬٥٢١٬٨٢٣ القيمة الدفترية

  
  قروض وتسهيالت للمؤسسات

 مدى الحياة اةمدى الحي شهر ١٢    اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  
         درجة اإلئتمان

  ٦٬١٨٨٬٧٣٥٬٤٨٣  -- -- ٦٬١٨٨٬٧٣٥٬٤٨٣ ديون جيدة
  ١٠٬٨٢٧٬٢٨٤٬٩٧٥  -- ٥٢٬٦٩٤٬٧٣٤ ١٠٬٧٧٤٬٥٩٠٬٢٤١  المتابعة العادية
  ٣٬١٢٣٬٨٧٥٬٦١٩  ٢٦٬٢١٨٬٦٨٤ ١٬٤٨٥٬١٢٣٬٣٦٣  ١٬٦١٢٬٥٣٣٬٥٧٢  متابعة خاصة

  ٤٠٦٬٥٤٦٬٣٣٧  ٤٠٦٬٥٤٦٬٣٣٧  --  -- ديون غير منتظمة
  ٢٠٬٥٤٦٬٤٤٢٬٤١٣  ٤٣٢٬٧٦٥٬٠٢١  ١٬٥٣٧٬٨١٨٬٠٩٧  ١٨٬٥٧٥٬٨٥٩٬٢٩٦ إجمالى القيمة الدفترية

  )٩٣٦٬٦٠٣٬٠٨٣(  )٤٢٧٬٣٧٦٬٩٢٥(  )٤٦٣٬٢٧٠٬١٢٦(  )٤٥٬٩٥٦٬٠٣٢( يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل
  ١٩٬٦٠٩٬٨٣٩٬٣٣٠  ٥٬٣٨٨٬٠٩٦  ١٬٠٧٤٬٥٤٧٬٩٧١  ١٨٬٥٢٩٬٩٠٣٬٢٦٤ القيمة الدفترية
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  أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
 مدى الحياة مدى الحياة شهر ١٢    اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  

         درجة اإلئتمان
  ٢٬٢٦٠٬٦٣٣٬٥٠١  --  --  ٢٬٢٦٠٬٦٣٣٬٥٠١ ديون جيدة

  --  --  --  --  المتابعة العادية
  --  --  --  -- متابعة خاصة

  --  --  --  -- ديون غير منتظمة
  ٢٬٢٦٠٬٦٣٣٬٥٠١  --  --  ٢٬٢٦٠٬٦٣٣٬٥٠١ إجمالى القيمة الدفترية

  )٦٬٩٤١٬٤٩٧(  --  --  )٦٬٩٤١٬٤٩٧( يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل
  ٢٬٢٥٣٬٦٩٢٬٠٠٤  --  --  ٢٬٢٥٣٬٦٩٢٬٠٠٤ القيمة الدفترية

  
  أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

         درجة اإلئتمان مدى الحياة مدى الحياة شهر ١٢    اإلجمالى المرحلة الثالثة الثانيةالمرحلة  المرحلة األولى  
  ٦٬٨٢٦٬٧٠٤٬٠٣٠ -- --  ٦٬٨٢٦٬٧٠٤٬٠٣٠ ديون جيدة

  -- -- --  --  المتابعة العادية
  -- -- --  -- متابعة خاصة

  -- -- --  -- ديون غير منتظمة
  ٦٬٨٢٦٬٧٠٤٬٠٣٠ -- --  ٦٬٨٢٦٬٧٠٤٬٠٣٠ إجمالى القيمة الدفترية

  )١٧٬٧٣٥٬١٧٧( -- --  )١٧٬٧٣٥٬١٧٨( يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل
  ٦٬٨٠٨٬٩٦٨٬٨٥٣ -- --  ٦٬٨٠٨٬٩٦٨٬٨٥٣ القيمة الدفترية

 بين بداية ونهاية الفترة نتيجة لهذه العوامل  ECLيوضح الجدول التالي التغيرات في الخسائر األئتمانية المتوقعة 
  أرصدة لدى البنوك

 مدى الحياة مدى الحياة شهر ١٢   اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية حلة األولىالمر 
  )٥٬٠٦٧٬٧١٢(  --  --  )٥٬٠٦٧٬٧١٢( ٢٠١٩يناير  ١مخصص خسائر االئتمان في  

  --  --  --   أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة
  ٤٬٤٠٦٬٤٨٠  -- --  ٤٬٤٠٦٬٤٨٠ أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

  --  -- -- -- المحول إلى المرحلة األولى
  --  -- -- -- المحول إلى المرحلة الثانية
  --  -- -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة فيحالة 
  --  -- -- -- اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

  --  -- -- -- تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج
  --  -- -- -- اإلعدام خالل الفترة

  ١٥٢٬٢٩٩  -- --  ١٥٢٬٢٩٩ فروق ترجمة عمالت أجنبية
  )٥٠٨٬٩٣٣(  -- --  )٥٠٨٬٩٣٣( الرصيد فى أخر الفترة المالية

  
  أذون الخزانة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر ١٢   اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 
  )١٣٬٢٠٤٬٠٩٢(  --  --  )١٣٬٢٠٤٬٠٩٢( ٢٠١٩يناير  ١االئتمان في مخصص خسائر  

  --  --  --  -- أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة
  --  --  --  -- أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

  --  --  --  -- المحول إلى المرحلة األولى
  --  --  --  -- المحول إلى المرحلة الثانية
  --  --  --  -- المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة فيحالة 
  )١٨٬١٢٥٬٨٨٥(  --  --  )١٨٬١٢٥٬٨٨٥( اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

  --  --  --  -- تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج
  --  --  --  -- اإلعدام خالل الفترة

  ٥٦٢٬٤٢٤  --  --  ٥٦٢٬٤٢٤ فروق ترجمة عمالت أجنبية
صيد فى أخر الفترة الماليةالر  )٣٠٬٧٦٧٬٥٥٣(  --  --  )٣٠٬٧٦٧٬٥٥٣(  



  المجمعة القوائم المالية
  

  ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى الفترة عن المجمعة ائم المالية اإليضاحات المتممة للقو
   

- ٢٨ - 
 

  قروض وتسهيالت لألفراد
 مدى الحياة مدى الحياة شهر ١٢   اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 
  ٧٣٬١٤٢٬٦٢٢   ٤٠٬٢٩٦٬٤١٧   ٨٬٢٧٤٬١٧٨   ٢٤٬٥٧٢٬٠٢٧  ٢٠١٩يناير  ١مخصص خسائر االئتمان في  

  ٥٬٠١٤٬١٦٧   ١٧٩٬٧٣٠   ٨٣٬٤٧٨   ٤٬٧٥٠٬٩٥٩  أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة
  --  --  --  -- أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

  ١٬١٨١٬٧٩١  --  --  ١٬١٨١٬٧٩١ المحول إلى المرحلة األولى
  ٢٤٬٣٩٠  --  ٢٤٬٣٩٠  -- المحول إلى المرحلة الثانية
  ٨٬٥٢١٬٦٦٧  ٨٬٥٢١٬٦٦٧  --  -- المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة فيحالة 
 اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

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

  ٣١٩٬٢٥٦  ٣١٩٬٢٥٦  --  -- مبالغ مستردة خالل الفترة
  )٣٬٣٩٠(  )٣٬٣٩٠(  --  -- فروق ترجمة عمالت أجنبية

  ٨٨٬٢٠٠٬٥٠٣  ٤٩٬٣١٣٬٦٨٠  ٨٬٣٨٢٬٠٤٦  ٣٠٬٥٠٤٬٧٧٧ الرصيد فى أخر الفترة المالية
  

  شركاتقروض وتسهيالت لل
 مدى الحياة مدى الحياة شهر ١٢   اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 
  ٨٧٧٬٩١٩٬٥٠٩  ٧٠٧٬١٩٢٬٩٠٦  ٦٬٤٥٤٬٣٢٣  ١٦٤٬٢٧٢٬٢٨٠ ٢٠١٩يناير  ١مخصص خسائر االئتمان في  

  ٣٠٬٠٣٠  --  --  ٣٠٬٠٣٠ أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة
  --  --    -- أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

  ٧٨٩٬٢١٧  (٤٤٨)  (١٬٨٦٨)   ٧٩١٬٥٣٣  المحول إلى المرحلة األولى
  ٤٥٧٬٤٠٢٬١٦٨  (٢٧٦٬٢٦١)   ٤٥٧٬٦٨٠٬٧٩٨  (٢٬٣٦٩)  المحول إلى المرحلة الثانية
 ١٬٩٦١ ١٬٩٦١  --  -- المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة فيحالة 
 اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

 (١٤١٬٥٨٣٬٨٧٠)  (٤٠٧٬٠٨٨٬٣٧٥)  (٢٦٥٬٨٧٣٬٦١٣)   ٣٦٩٬١٠٨ 
  --  --  --  -- تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  --  --  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  محول من مخصصات أخرى
  --  --  --  -- اإلعدام خالل الفترة

 (١٧٬٤٥١٬٤٢٧) (١٣٬٦٦٧٬٦٢٩) (١٬٢٣٢٬٢٢٦)  (٢٬٥٥١٬٥٧٢)  فروق ترجمة عمالت أجنبية
  ٩٣٦٬٦٠٣٬٠٨٣  ٤٢٧٬٣٧٦٬٩١٦  ٤٦٣٬٢٧٠٬١٣٥  ٤٥٬٩٥٦٬٠٣٢ الرصيد فى أخر الفترة المالية

  
    األخر أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

  )٥٬٥٣٧٬٦٩٧(  --  --  )٥٬٥٣٧٬٦٩٧( ٢٠١٩يناير  ١مخصص خسائر االئتمان في   مدى الحياة مدى الحياة شهر ١٢   اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 
   --  --  -- أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة
  ١٦٬٩٠٩٬٤٤١ --  --  ١٦٬٩٠٩٬٤٤١ أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

   --  -- -- المحول إلى المرحلة األولى
   --  -- -- المحول إلى المرحلة الثانية
   --  -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة فيحالة 
 اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

)١٨٬٥٣٨٬٢٦٦( --  --  )١٨٬٥٣٨٬٢٦٦(  
   --  -- -- ضات ومنهجية النموذجتغييرات على افترا
   --  -- -- اإلعدام خالل الفترة

  ٢٢٥٬٠٢٤ --  --  ٢٢٥٬٠٢٤ فروق ترجمة عمالت أجنبية
  )٦٬٩٤١٬٤٩٨(  --  --  )٦٬٩٤١٬٤٩٨( الرصيد فى أخر الفترة المالية
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    أدوات دين بالتكلفة المستهلكة
 مدى الحياة مدى الحياة شهر ١٢   جمالىاإل المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 
  )١٩٬٩٦٦٬٣٢٦(  --  --  )١٩٬٩٦٦٬٣٢٦( ٢٠١٩يناير  ١مخصص خسائر االئتمان في  

  )١٦٬٩٠٩٬٤٤١(  --  --  )١٦٬٩٠٩٬٤٤١( أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة
  --  --  --  -- أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

  --  --  --  -- المحول إلى المرحلة األولى
  --  --  --  -- المحول إلى المرحلة الثانية
  --  --  --  -- المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة فيحالة 
 اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

١٨٬٤٦٠٬٩١٧  --  --  ١٨٬٤٦٠٬٩١٧  
  --  --  --  -- تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

  --  --  --  -- فترةاإلعدام خالل ال
  ٦٧٩٬٦٧٣  --  --  ٦٧٩٬٦٧٣ فروق ترجمة عمالت أجنبية

  )١٧٬٧٣٥٬١٧٧(  --  --  )١٧٬٧٣٥٬١٧٧( الرصيد فى أخر الفترة المالية
  
 تابع -إدارة المخاطر المالية  -٣ 

 
 تابع - خطر االئتمان   أ - ٣

 تابع -الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات  ٥/أ - ٣
ي  يمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن ه ف ارس ٣١التعرض ل ود  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١، ٢٠١٩ م بة لبن ة ضمانات. بالنس ار أي ي االعتب دون األخذ ف ك ب وذل

 الميزانية، تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القيمة الدفترية التي تم عرضها في الميزانية.
ل من الحد األقصى المعرض لخطر االئتم %٥٧٬٨٧وكما هو مبين بالجدول السابق، فإن  وك مقاب  %٥٨٬٨٢ان ناتج عن قروض والتسهيالت للعمالء والبن

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  %٣٩٬١٠مقابل  %٣٩٬٤٤، بينما  تمثل االستثمارات في أدوات دين ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
دين وتثق اإلدارة في قدرتها على االستمرار في السيطرة واإلبقاء على الحد األدنى لخطر االئتمان الناتج عن كل من مح فظة القروض والتسهيالت وأدوات ال

  بناء على ما يلي:
 .  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  %٨٦٫٤٥من محفظة القروض والتسهيالت مصنفة في أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي مقابل  %٨٩٫١٤ -
  .  ٢٠١٨ ديسمبر  ٣١ ىف %٩٣٬٠٩من محفظة القروض والتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحالل مقابل  %٩٢٬٧٧ -
 .٢٠١٨ مارس ٣١ 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 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  %٩٩٫٩٩مقابل  %٩٩٫٩٩ أكثر من -
  
 قروض وتسهيالت ٦/أ - ٣

  فيما يلى أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة االئتمانية:
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١ 
    قروض وتسهيالت للعمالء   قروض وتسهيالت للعمالء 

    جنية مصري    جنية مصري  
   ٢٥٬٢٠٥٬٥٣١٬٥٧١   ٢٣٬٨٣٥٬٤١٣٬٠١٤  ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل

   ١٬٤١٣٬٠٩٠٬٩٤٨   ١٬٤٠٧٬٩٨٢٬٩٧٥  حل إضمحاللمتأخرات ليست م
   ٤٥٨٬٠٦٠٬٢٥٠   ٤٥٠٬٧٠٤٬٨٥٦  محل إضمحالل

   ٢٧٬٠٧٦٬٦٨٢٬٧٦٩   ٢٥٬٦٩٤٬١٠٠٬٨٤٥  االجمـــــالى
يخصم مخصص خسائر االضمحالل والعوائد المقدمة 

   )٩٩٥٬٤٠٢٬٠٠٩(   )١٬٠٢٥٬٣٥٨٬٣٩٥(  والمجنبة
   ٢٦٬٠٨١٬٢٨٠٬٧٦٠   ٢٤٬٦٦٨٬٧٤٢٬٤٥٠  االجمـــــالى

 
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١مقارنة برصيد المحفظة فى  %٥٬١١بنسبة  ٢٠١٩ مارس ٣١محفظة القروض والتسهيالت للعمالء  فى  إنخفاض -
  .) معلومات اضافية عن مخصص خسائر االضمحالل عن القروض والتسهيالت للعمالء١٩يتضمن إيضاح رقم ( -
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  ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى الفترة عن المجمعة ائم المالية اإليضاحات المتممة للقو
   

- ٣٠ - 
 

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



  المجمعة القوائم المالية
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -٣
 

 تابع - خطر االئتمان   أ - ٣
 تابع -قروض وتسهيالت  ٦/أ - ٣

  عمالء (بالصافى)للالقروض والتسهيالت 
  ٢٠١٩ مارس ٣١  
  قروض مشتركة  قروض مباشرة  حسابات جارية مدينة  قروض عقارية  قروض شخصية  بطاقات ائتمان مدينةحسابات جارية     عمالءللالقروض والتسهيالت إجمالى   اتـــــمؤسس  رادـــــأف  
  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري جنية مصري  

 ٨٬٢٩٦٬٩٣٢٬٣٥٢  ٣٬٠٣٣٬٩٧١٬٦٢٧   ٥٩٠٬٦٩٧٬٩٨١  ٢٬٥٦١٬٢٨٧٬٩٤٨ -- ١٬٧٦٦٬٥١٦٬٠٥٠  ١٧٬٩٢٠٬٢٢٤  ٣٢٦٬٥٣٨٬٥٢٢ جيدة
 ١٣٬٦٩٢٬٨٤٨٬٥٣٩  ٣٬٩٩٢٬٩٤٧٬٢٧٨   ٦٬٤٦٣٬٧٧٥٬٤٣١  ٣٣٧٬٠٧٧٬٨٠١  ١٨٥٬٠٧٦٬٦٤١   ٢٬٦٨٣٬٨٣٥٬٨٥٦   ٣٠٬١٣٥٬٥٣٢  --  المتابعة العادية

 ٢٬٦٥٠٬٤٦٢٬٨٠٧  ٦٦٠٬٦٢٧٬٥٢١   ٧٢١,٨٨٦٬٧٠٤  ١٬٢٤٧٬٠١٢٬٢٣١  ٢٬١٤٤٬٥٣١   ١٨٬٥٥٤٬٧٠٤   ٢٣٧٬١١٦  --  المتابعة الخاصة
 ٢٨٬٤٩٨٬٧٥٢    -     -     -   ٨٬٥١٣٬٠٤٨   ١٩٬٦٢٦٬٨٧١   ٣٥٨٬٨٣٣  --  غير منتظمة
 ٢٤٬٦٦٨٬٧٤٢٬٤٥٠ ٧٬٦٨٧٬٥٤٦٬٤٢٦  ٧٬٧٧٦٬٣٦٠٬١١٦  ٤٬١٤٥٬٣٧٧٬٩٨٠ ١٩٥٬٧٣٤٬٢٢٠ ٤٬٤٨٨٬٥٣٣٬٤٨١ ٤٨٬٦٥١٬٧٠٥ ٣٢٦٬٥٣٨٬٥٢٢ االجمـــــالى

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

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
إجمالى القروض والتسهيالت   مؤسســـــات  أفـــــراد  

حسابات جارية     للعمالء
 مدينة

  ركةقروض مشت  قروض مباشرة  حسابات جارية مدينة  قروض عقارية  قروض شخصية  بطاقات
  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري جنية مصري  

 ٨٬٧٥٥٬٣٢٤٬٦١٠  ٣٬١١٣٬٧٢١٬٨٨٣ ٤٤٢٬١٢٠٬٢٥٦ ٣٬٥٦٧٬٠٩٠٬٩٨٨  --  ١٬٢٧٩٬٢٢٨٬٥١١  ١٤٬١٦٢٬٣٧٦ ٣٣٩٬٠٠٠٬٥٩٦ جيدة
  ١٣٬٧٩١٬٥١١٬٧٥١  ٤٬١٠٦٬٥١٢٬٢٢٧  ٦٬٦٦٨٬٠٦٩٬٠٧٦  ٤٩٧٬٨٦٩٬٠٣٩  ١٨٩٬٣٢٦٬١٥٥  ٢٬٢٩٧٬١٩٣٬٨٢٦  ٣٠٬١٩٦٬١٢١ ٢٬٣٤٥٬٣٠٧  المتابعة العادية

  ٣٬٤١٣٬٢٩٣٬٢٦٩  ٧٣٢٬٩٦٨٬٨٨٨  ٩٥٣٬٠٢٢٬٠٧٣  ١٬٤٣٦٬١٠٧٬٩٠٨  --  ٢٨٩٬٧٩٢٬٤٠٧  ١٬٤٠١٬٩٩٣ --  المتابعة الخاصة
 ١٢١٬١٥١٬١٣٠  -- ٣٧٬١٢٣٬٤٩٩ ٣٥٩٬٦٠١  ٧٬٧٦١٬٤٩٨  ٧٤٬٧٧٨٬٧٦٧  ١٬١٢٧٬٧٦٥ --  غير منتظمة
 ٢٦٬٠٨١٬٢٨٠٬٧٦٠  ٧٬٩٥٣٬٢٠٢٬٩٩٨ ٨٬١٠٠٬٣٣٤٬٩٠٤ ٥٬٥٠١٬٤٢٧٬٥٣٦  ١٩٧٬٠٨٧٬٦٥٣  ٣٬٩٤٠٬٩٩٣٬٥١١  ٤٦٬٨٨٨٬٢٥٥ ٣٤١٬٣٤٥٬٩٠٣ االجمـــــالى

  



  المجمعة القوائم المالية
  

  ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى الفترة عن المجمعة ائم المالية اإليضاحات المتممة للقو
   

- ٣٢ - 
 

 تابع -إدارة المخاطر المالية  -٣
 

 تابع - خطر االئتمان   أ - ٣
 تابع -قروض وتسهيالت  ٦/أ - ٣

  قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل
ل  ٩٠تأخرات حتى هى القروض والتسهيالت التى توجد عليها م ك. وتتمث د عكس ذل يوما ولكنها ليست محل اضمحالل ، إال إذا توافرت معلومات أخرى تفي

  القروض والتسهيالت للعمالء التى يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلى:
  

  ٢٠١٩ مارس ٣١  
  االجمـــــالى  روض عقاريةق  قروض شخصية  بطاقات  أفـــــراد

  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  
  ٤٧٦٬٩٤٨٬٠٨٠   ١٣٧٬٥٨٥   ٤٧٥٬٦٠٣٬٧٢٨   ١٬٢٠٦٬٧٦٧  يوماً  ٣٠متأخرات حتى 
  ٨١٬٦٦٧٬١٧٢   ٢٧٬٩٠١   ٨١٬٣٧٣٬٥٢٦   ٢٦٥٬٧٤٥   يوماً  ٦٠الى  ٣٠متأخرات من 
  ٢٢٬٩١٩٬٤٨٩   ١٢٬١٧٩٬٣٥٣   ١٠٬٤٨٧٬٩٢٧   ٢٥٢٬٢٠٩   يوماً  ٩٠الى  ٦٠متأخرات من 

  ٥٨١٬٥٣٤٬٧٤١   ١٢٬٣٤٤٬٨٣٩   ٥٦٧٬٤٦٥٬١٨١   ١٬٧٢٤٬٧٢١  االجمـــــالى
 
  ٢٠١٩ مارس ٣١  

 االجمـــــالى  قروض مشتركة  قروض مباشرة  حسابات جارية مدينة  مؤسســـــات
 جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  

 ١٠٠٬٨٧٧٬٦٥٨  ٤٢٬٨٥٠٬٢٣٩   ٥٦٬٧٠٥٬١٨٨   ١٬٣٢٢٬٢٣١  يوماً  ٣٠متأخرات حتى 
 ٢٦٠٬٣٣٣٬٨٢٦    -   ٢٥٢٬١٧٠٬٨٢٦   ٨٬١٦٣٬٠٠٠  يوماً  ٦٠الى  ٣٠متأخرات من 
 ٤٦٥٬٢٣٦٬٧٥٠  ٣٩٢٬٥٧٢٬٧٥٣   ٦٦٬٣١٥٬٩٩٧   ٦٬٣٤٨٬٠٠٠   يوماً  ٩٠الى  ٦٠متأخرات من 

 ٨٢٦,٤٤٨٬٢٣٤  ٤٣٥٬٤٢٢٬٩٩٢   ٣٧٥٬١٩٢٬٠١١   ١٥٬٨٣٣٬٢٣١  االجمـــــالى
  
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  االجمـــــالى  قروض عقارية  قروض شخصية  بطاقات  أفـــــراد

  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  
 ٤٠٧٬٨٥٦٬٧٨٤  ١٤٦٬٨٨١  ٤٠٦٬٢٩٤٬٨٥٥  ١٬٤١٥٬٠٤٨ يوماً  ٣٠متأخرات حتى 
  ٦٧٬٩١١٬٨٤٢  ٧٬٦٠٦٬٥١٦  ٦٠٬٠٢٩٬٤٨٠  ٢٧٥٬٨٤٦  يوماً  ٦٠الى  ٣٠متأخرات من 
  ١٥٬٢٧٩٬٥٤٠  ٩٦٬٥٧١  ١٤٬٩٤٩٬١٢١  ٢٣٣٬٨٤٨  يوماً  ٩٠الى  ٦٠متأخرات من 

 ٤٩١٬٠٤٨٬١٦٦  ٧٬٨٤٩٬٩٦٨  ٤٨١٬٢٧٣٬٤٥٦  ١٬٩٢٤٬٧٤٢ االجمـــــالى
 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  

 االجمـــــالى  قروض مشتركة  قروض مباشرة  حسابات جارية مدينة  مؤسســـــات
 جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  

 ٨٤٬٥٩٣٬٢٦٧  ٤٦٬٣٦٧٬٧٥٨  ٣٣٬٧٨٨٬٢٥٩  ٤٬٤٣٧٬٢٥٠ يوماً  ٣٠متأخرات حتى 
 --  --  --  -- يوماً  ٦٠الى  ٣٠متأخرات من 
 ٨٣٧٬٤٤٩٬٥١٥  ٤٠٤٬٤٥٢٬٧٥٣  ٤٢٦٬٦٤٨٬٧٦٢  ٦٬٣٤٨٬٠٠٠  يوماً  ٩٠الى  ٦٠متأخرات من 

 ٩٢٢٬٠٤٢٬٧٨٢  ٤٥٠٬٨٢٠٬٥١١  ٤٦٠٬٤٣٧٬٠٢١  ١٠٬٧٨٥٬٢٥٠ االجمـــــالى
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 تابع -خاطر المالية إدارة الم -٣
 

 تابع - خطر االئتمان   أ - ٣
 تابع -قروض وتسهيالت  ٦/أ - ٣

  قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة
  قروض وتسهيالت للعمالء

ي االعتب ل األخذ ف ردة قب ن الضماناتبلغ رصيد القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منف ة م دفقات النقدي ي  ٤٥٠٬٧٠٤٬٨٥٦ ار الت ه مصري ف جني
 .٢٠١٨ديسمبر  ٣١.جنيه مصري في ٤٥٨٬٠٦٠٬٢٥٠مقابل  ٢٠١٩ مارس ٣١

ا ال ي حصل عليه ة للضمانات الت ة العادل ردة متضمناً القيم ل وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منف ي مقاب ك ف بن
  تلك القروض:

  االجمـــــالى  مؤسســـــات  أفـــــراد  
حسابات   

 مدينةجارية 
قروض   قروض شخصية  بطاقات

  عقارية
حسابات جارية 

  مدينة
  قروض مباشرة

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

قروض محل اضمحالل بصفة 
 ٨٥٦٬٤٥٠٬٧٠٤ ٣٦٣٬٠٣٣٬٣٢١ ٤٣٬٥٠١٬٢٩٨  ٨١٬٥٨٣  ٤٢٬٠٣٤٬٠٠١  ١٬٥٩٧٬٤٦٠ ٤٥٧٬١٩٣ ٣١/٣/٢٠١٩منفردة 

               
قروض محل اضمحالل بصفة 

 ٤٥٨٬٠٦٠٬٢٥٠ ٣٧٢٬٨٠٦٬٠٠٠ ٤٤٬٢٩٩٬٠٠٠  ٨٣٬٢٠٤  ٣٨٬٦٢٧٬٩٧٠  ١٬٧٢٨٬٥٤٧ ٥١٥٬٥٢٩  ٣١/١٢/٢٠١٨منفردة 
  قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها  

ى مؤشرات  تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السداد، وتنفيذ برامج اإلدارة الجبرية، وتعديل وتأجيل السداد ة عل وتعتمد سياسات تطبيق إعادة الهيكل
ة الم ك السياسات للمراجع إلدارة. وتخضع تل م الشخصي ل ى الحك اء عل ن أو معايير تشير الى أن هناك احتماالت عاليه الستمرار السداد وذلك بن ستمرة. وم

اوض بشأنها  المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة األجل، خاصة قروض تمويل العمال ادة التف م إع ي ت روض الت  ١٬٤٥٩٬٥١٥ء. وقد بلغت الق
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١الف جنيه مصري في  ١٬١١٨٬٨٠٨الف جنيه مصري مقابل 

  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  الف جنية مصري    الف جنية مصري 

    قروض وتسهيالت للعمالء
      مؤسسات

 ٥٥٦٬٦٤١   ٦٨٣٬٠٥٧  حسابات جارية مدينة -
 ٥٦٢٬١٦٧   ٧٧٦٬٤٥٨ قروض مباشرة -

 ١٬١١٨٬٨٠٨   ١٬٤٥٩٬٥١٥  االجمـــــالى
 
 ىالخزانة واألوراق الحكومية األخرادوات دين وأذون  ٧/أ - ٣

ي أخر  يم ف رةيمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى وفقاً لوكاالت التقي ى تقي القت اء عل ة، بن د المالي تاندرد أن يم س
  بورز وما يعادله.

  
  االجمـــــالى  استثمارات في أوراق مالية  أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى 
  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري 

A -- ٥٣٢٬٣٧٩ ٥٣٢٬٣٧٩ 
B ١٧٬٣٠٠٬٣٨٢٬٥٤١  -- ١٧٬٣٠٠٬٣٨٢٬٥٤١ 

 ١٧٬٣٠٠٬٩١٤٬٩٢٠  ٥٣٢٬٣٧٩ ١٧٬٣٠٠٬٣٨٢٬٥٤١  االجمـــــالى
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 تابع -المخاطر المالية إدارة  -٣
  

 خطر السوق  ب - ٣
ت ي أسعار السوق. وين ر ف تقبلية الناتجة عن التغي ة المس دفقات النقدي ة أو الت ة العادل ات القيم ي تقلب ل ف ز يتعرض البنك لخطر السوق المتمث ج خطر السوق عن المراك

ي مستوى الحساسية لمعدالت المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية ، حيث أن كل منها معرض ل رات ف ي السوق والتغي ة والخاصة ف ات العام لتحرك
افظ  ى مح ر السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية. ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق ال اجرة أو لغي للمت

  غرض المتاجرة.
ارير  وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة ع التق تم رف ريقين منفصلين. وي ق ف ا عن طري تم متابعته ك وي ي إدارة المخاطر بالبن اجرة ف ر المت عن أنشطة المتاجرة أو لغي

ل ال ز الناتجة عن تعام ك المراك اجرة تل افظ المت ة. وتتضمن مح س اإلدارة ورؤساء وحدات النشاط بصفة دوري ى مجل ع الدورية عن مخاطر السوق ال ك مباشرة م بن
امالتا ة بمع ات المتعلق د لألصول وااللتزام ن إدارة سعر العائ ذه  لعمالء أو مع السوق ، أما المحافظ لغير غرض المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية م ة. وتتضمن ه التجزئ

  ستثمارات المتاحة للبيع.المحافظ مخاطر العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واال
 أساليب قياس خطر السوق ١/ب - ٣

ة الخطر ك لموازن د وذل ة سعر العائ ود مبادل ي عق دخول ف ذلك ال ة. وك ن استراتيجيات التغطي د م المصاحب  كجزء من إدارة خطر السوق، يقوم البنك بالعدي
ة  ار القيم ق خي م تطبي ت إذا ت د الثاب ة األجل ذات العائ ى خطر ألدوات الدين والقروض طويل اس المستخدمة للسيطرة عل ائل القي م وس ي أه ا يل ة. وفيم العادل

  : السوق
  Stress Testing اختبارات الضغوط 

الء م النشاط تعطي اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل حاد. ويتم تصميم اختبارات الضغوط بما ي
ق مجموعة باستخدام تحليالت نمط تم تطبي ث ي ل الخطر، حي ار ضغط عوام ك ، اختب ا البن ية لسيناريوهات محددة. وتتضمن اختبارات الضغوط التي يقوم به

ار ضغوط خاصة ، تت ادة واختب ات ح ة لتحرك ث تخضع األسواق النامي ضمن من التحركات الحادة على كل فئة خطر واختبار ضغوط األسواق النامية ، حي
س أحداث محتملة مؤ ا ومجل وم اإلدارة العلي ى إحدى العمالت. وتق ود عل ر القي ا بسبب تحري ة م ي منطق تج ف د ين ا ق ل م ثرة على مراكز أو مناطق معينة، مث

  اإلدارة بمراجعة نتائج اختبارات الضغوط.
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -٣
 تابع - خطر السوق   ب - ٣  

 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية ٢/ب - ٣
ية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية اليوم وكذلك خطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية. وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبيتعرض البنك ل

  نك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية في نهاية السنة المالية.خالل اليوم التي يتم مراقبتها لحظياً. ويلخص الجدول التالي مدى تعرض الب
  ويتضمن الجدول التالي القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها:

  القيمة ألقرب معادل جنيه مصرى
  االجمـــــالى  عمالت اخرى  يورو  جنيه أسترلينى  دوالر أمريكى جنية مصري  

           ٢٠١٩ مارس ٣١ية فى األصول المال
 ٧٬٦١٩٬٦٢٦٬٢٤٢ ١٣٬٠٣٢٬٥٠٩ ٢٠٬١٠٤٬٦٩٥ ٣٬٨٨٤٬٥٢٥ ٩٦٬٦٩٥٬٩٣٢ ٧٬٤٨٥٬٩٠٨٬٥٨٠  نقدية و أرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 ١٥٬٤٢٤٬٧٠٧٬٤٨٦ ١٦٬٢٧٧٬٤٢٧ ٨٨٥٬١٩٢٬٣٩٦ ١٢٧٬٠٤٦٬٩٤٠ ٤٬٩٤٦٬٤٣٢٬٩٤٥ ٩٬٤٤٩٬٧٥٧٬٧٧٨  أرصدة لدى البنوك
 ٨٬٢٧٢٬٧٤٦٬٦٨٠ -- ٣٦٩٬٤٣٢٬٢٠٠ -- ٣٬٣١٣٬٢٣٩٬٤٨٠ ٤٬٥٩٠٬٠٧٥,٠٠٠  أذون الخزانة

 ٢٥٬٦٩٤٬١٠٠٬٨٤٤ ١٥٬٢٨٣ ١٧٬٢٥٣٬٤٣٨ ١٦٬٧٨١ ٧٬٦٤٤٬٩٢٢٬٩٠٥ ١٨٬٠٣١٬٨٩٢٬٤٣٧  قروض وتسهيالت للعمالء
           استثمارات مالية

 ٢٬٣٧١٬٢٥٥٬٢٠٤ -- ٢٣١٬٥٣٦٬٨٣٣ -- ١٬٨٣٧٬٩٨٦٬٧٧٢ ٣٠١٬٧٣١٬٥٩٩  متاحة للبيع -
 ٦٬٨٣٨٬٣٧٨٬٢٩٤ -- -- -- ٧٠٬٨٠١٬٩٤٨ ٦٬٧٦٧٬٥٧٦٬٣٤٦ اريخ اإلستحقاقمحتفظ بها حتى ت -

 ٦٦٬٢٢٠٬٨١٤٬٧٤٩ ٢٩٬٣٢٥٬٢١٩ ١٬٥٢٣٬٥١٩٬٥٦٢ ١٣٠٬٩٤٨٬٢٤٦ ١٧٬٩١٠٬٠٧٩٬٩٨٢ ٤٦٬٦٢٦٬٩٤١٬٧٤٠  إجمالى األصول المالية
           

           ٢٠١٩ مارس ٣١االلتزامات المالية فى 
 ٣٬١٦٤٬٤١٢٬٣٢٤ -- ٧١٩٬٤٢٠٬٦٠٠ -- ١٬٢٣٩٬٩٩١٬٧٢٤ ١٬٢٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠  أرصدة مستحقة للبنوك

 ٥٧٬٩١٤٬٣٥٢٬٩١٦ ٣٤٬٠٧٠٬٩٧٧ ٨٣٥٬١٢٦٬١٩١ ١٣١٬٧٨٨٬٣١٥ ١٥٬٧٦٠٬٢٠٨٬٧٦٢ ٤١٬١٥٣٬١٥٨٬٦٧٠  ودائع العمالء
 ١٬١٤٨٬٣١٢٬٢٨٦ -- -- -- ٣٤٦٬٣٩٢٬٠٠٠ ٨٠١٬٩٢٠٬٢٨٦  ودائع مساندة / قروض أخرى

 ٦٢٬٢٢٧٬٠٧٧٬٥٢٦ ٣٤٬٠٧٠٬٩٧٧ ١٬٥٥٤٬٥٤٦٬٧٩١ ١٣١٬٧٨٨٬٣١٥ ١٧,٣٤٦٬٥٩٢٬٤٨٦ ٤٣٬١٦٠٬٠٧٨٬٩٥٦  إجمالى االلتزامات المالية
 ٣٬٩٩٣٬٧٣٧٬٢٢٣ )٤٬٧٤٥٬٧٥٨( )٣١٬٠٢٧٬٢٣٠( )٨٤٠٬٠٦٩( ٥٦٣٬٤٨٧٬٤٩٧ ٣٬٤٦٦٬٨٦٢٬٧٨٤  ٢٠١٩ مارس ٣١صافى المركز المالى فى 

           
           ٢٠١٨ديسمبر  ٣١األصول وااللتزامات المالية فى 

 ٦٠٬٨٦٤٬٣١٨٬٥٨٤ ١٦٢٬٠١٢٬٧٠٤ ١٬٦٢٦٬٥٨٥٬٣٥٩ ١٢٩٬٧٤٠٬٦٤٨ ١٨٬٣٠٩٬١٧٥٬٠٥٩ ٤٠٬٦٣٦٬٨٠٤٬٨١٤  ةإجمالى األصول المالي
 ٥٦٬٨٧٩٬٠٤٤٬٩٣١ ٥١٬٤٢٩٬٨٣٦ ١٬٦٣٩٬٠٤٢٬٦٧٦ ١٣٠٬١٢٠٬٣٩٥ ١٧٬٧٥٣٬١٦٠٬٩٦٥ ٣٧٬٣٠٥٬٢٩١٬٠٥٩  إجمالى االلتزامات المالية
 ٣٬٩٨٥٬٢٧٣٬٦٥٣       ١١٠٬٥٨٢٬٨٦٨       (١٢٬٤٥٧٬٣١٧)        (٣٧٩٬٧٤٧)             ٥٥٦٬٠١٤٬٠٩٤          ٣٬٣٣١٬٥١٣٬٧٥٥     ٢٠١٨ديسمبر  ٣١صافى المركز المالى فى 



  المجمعة القوائم المالية
     ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى الفترة عن المجمعة ائم المالية اإليضاحات المتممة للقو  

- ٣٦ - 
 

 تابع -إدارة المخاطر المالية  -٣
 تابع - خطر السوق   ب - ٣  

 خطر سعر العائد ٣/ب - ٣
ة لسعر  دفقات النقدي د األداة ، وخطر يتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطر الت ي سعر عائ رات ف ة بسبب التغي ة المستقبلية ألداة مالي دفقات النقدي ذب الت ي تذب ل ف د المتمث العائ

وم يجة لتلك التغيرات ولكن قد تالقيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في السوق ، وقد يزيد هامش العائد نت ة. ويق ر متوقع ات غي ة حدوث تحرك ي حال نخفض األرباح ف
  مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى االختالف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك ويتم مراقبة ذلك يوميا.

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

حتى أكثر من شهر و حتى شهر واحد  
  ثالث شهور

 أكثر من ثالث شهور
  وحتى سنة

أكثر من سنة وحتى خمس 
  سنوات

  االجمـــــالى  بدون عائد  أكثر من خمس سنوات
             ٢٠١٩ مارس ٣١األصول المالية فى 

 ٧٬٦١٩٬٦٢٦٬٢٤٢ ٦٬٠٨٩٬٨٥٥٬٢٥٢ -- -- -- ١٬٥٢٩٬٧٧٠٬٩٩٠ --  نقدية و أرصدة لدى البنك المركزى المصرى
 ١٥٬٤٢٤٬٧٠٧٬٤٨٦ ١٬٨١٩٬٧٠٨٬٠٢٦ -- -- -- ١٬٢٢٨٬٧٦٧٬٤٥٠ ١٢٬٣٧٦٬٢٣٢٬٠١٠  أرصدة لدى البنوك

 ٨٬٢٧٢٬٧٤٦٬٦٨٠ -- -- -- ٥٬٧٣٧٬٩٢٦٬٨٤٠ ١٬٣١٩٬٣١٩٬٨٤٠ ١٬٢١٥٬٥٠٠٬٠٠٠  أذون الخزانة
 ٢٥٬٦٩٤٬١٠٠٬٨٤٤ -- ٤٬٣٣٣٬٧٧٩٬٠٢٥ ٢٬٥٧١٬٧٣٤٬٢٢١ ٨٠٦٬٦٥٩٬٢٣٨ ٢٠١٬٢٨٢٬٢٧٤ ١٧٬٧٨٠٬٦٤٦٬٠٨٦  قروض وتسهيالت للعمالء

             استثمارات مالية
 ٢٬٣٧١٬٢٥٥٬٢٠٤ -- ١٬٦٦٨٬٤٢٧٬١٤٢ ٧٠١٬٩٧١٬١٢٣ ٨٥٦٬٩٣٩ -- --  متاحة للبيع -
 ٦٬٨٣٨٬٣٧٨٬٢٩٤ -- ٢٬٤٦٤٬٣٧٧٬١٣٣ ٣٬٥١٠٬٩٦٤٬٢٠٥ ٦٦١٬٨١٩٬٢٥٧ ١٦٤٬٠٤٤٬٩٨٩ ٣٧٬١٧٢٬٧١٠  محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق -

 ٦٨٤٬١٤٣٬٨٦٠ ٦٨٤٬١٤٣٬٨٦٠ -- -- -- -- -- ( أدوات مالية ) أصول مالية اخرى
 ٦٦٬٩٠٤٬٩٥٨٬٦١٠ ٨٬٥٩٣٬٧٠٧٬١٣٨ ٨٬٤٦٦٬٥٨٣٬٣٠٠ ٦٬٧٨٤٬٦٦٩٬٥٤٩ ٧٬٢٠٧٬٢٦٢٬٢٧٤ ٤٬٤٤٣٬١٨٥٬٥٤٣ ٣١٬٤٠٩٬٥٥٠٬٨٠٦  إجمالى األصول المالية
             ٢٠١٩ مارس ٣١االلتزامات المالية فى 
 ٣٬١٦٤٬٤١٢٬٣٢٤ ١٤٨٬٨٥٦٬٩٢٤ -- -- -- ٣٨٨٬٨٧٦٬٠٠٠ ٢٬٦٢٦٬٦٧٩٬٤٠٠  أرصدة مستحقة للبنوك

 ٥٧٬٩١٤٬٣٥٢٬٩١٦ ٤٬٥١٣٬٢٥٤٬٢٤٧ ٥٨٥٬٠٥٢٬١٤٩ ٧٬٤٥٦٬١٧٦٬٤٣٩ ٢٦٬٨١٩٬٤٩٤٬٤٤٩ ٦٬١٣٦٬٣٣٩٬٧١٧ ١٢٬٤٠٤٬٠٣٥٬٩١٤  ودائع العمالء
 ١٬١٤٨٬٣١٢٬٢٨٦ -- -- -- -- ١٬١٤٨٬٣١٢٬٢٨٦ --  ودائع مساندة / قروض أخرى

 ٣٤٩٬٤٠٦٬٦٥٩ ٣٤٩٬٤٠٦٬٦٥٩ -- -- -- -- --  التزامات مالية أخرى
 ٦٢٬٥٧٦٬٤٨٤٬١٨٥ ٥٬٠١١٬٥١٧٬٨٣٠ ٥٨٥٬٠٥٢٬١٤٩ ٧٬٤٥٦٬١٧٦٬٤٣٩ ٢٦٬٨١٩٬٤٩٤٬٤٤٩ ٧٬٦٧٣٬٥٢٨٬٠٠٣ ١٥٬٠٣٠٬٧١٥٬٣١٤  إجمالى االلتزامات المالية

 ٤٬٣٢٨٬٤٧٤٬٤٢٥ ٣٬٥٨٢٬١٨٩٬٣٠٨ ٧٬٨٨١٬٥٣١٬١٥١ )٦٧١٬٥٠٦٬٨٩٠( )١٩٬٦١٢٬٢٣٢٬١٧٥( )٣٬٢٣٠٬٣٤٢٬٤٦٠( ١٦٬٣٧٨٬٨٣٥٬٤٩٢  ٢٠١٩ مارس ٣١ز المالى فى صافى المرك
             ٢٠١٨ديسمبر  ٣١األصول وااللتزامات المالية فى 

 ٦٢٬٣٤٠٬٩١٨٬٧٥٢ ٧٬٣٩٩٬٨٠٠٬٨٥١ ١٠٬٦٠٦٬٠٧٦٬٩٨٠ ٥٬٢٥٥٬٨٧٨٬٩٥٥ ٦٬٥٣٩٬٥٢٤٬٥٤٤ ٧٬٩٢٢٬٨٢٥٬٠٤٩ ٢٤٬٦١٦٬٨١٢٬٣٧٣  إجمالى األصول المالية
 ٥٧٬٨٥٧٬٤٥٥٬٠٢٥ ٤٬٩٤٣٬٣٤٠٬٤٠٢ ٦٢٧٬٤٧٣٬٩٦٦ ٧٬٨٢٤٬٠٠٩٬٠٣٦ ٢٣٬٣٦٤٬٧٣٥٬٣٢٦ ٧٬١٧١٬٠٢٧٬٣٨٣ ١٣٬٩٢٦٬٨٦٨٬٩١٢  إجمالى االلتزامات المالية
 ٤٬٤٨٣٬٤٦٣٬٧٢٧ ٢٬٤٥٦٬٤٦٠٬٤٤٩  ٩٬٩٧٨٬٦٠٣٬٠١٤     (٢٬٥٦٨٬١٣٠٬٠٨١)    (١٦٬٨٢٥٬٢١٠٬٧٨٢)    ٧٥١٬٧٩٧٬٦٦٦  ١٠٬٦٨٩٬٩٤٣٬٤٦١  فجوة إعادة تسعير العائد



  المجمعة القوائم المالية
  

  ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى الفترة عن المجمعة ائم المالية اإليضاحات المتممة للقو
   

- ٣٧ - 
 

 تابع -إدارة المخاطر المالية  -٣
  

 خطر السيولة  ج - ٣
تم  ي ي الغ الت تبدال المب د االستحقاق واس ة عن تج عن خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالي ن أن ين سحبها. ويمك

  اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات اإلقراض.ذلك 
  إدارة مخاطر السيولة

  : تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة المخاطر البنك ما يلي
د يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد  - د استحقاقها أو عن وال عن من إمكانية الوفاء بكافة المتطلبات. ويتضمن ذلك إحالل األم

  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. -

الي، وهي ال وم واألسبوع والشهر الت ك وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية للي ة لتل ل نقطة البداي ية إلدارة السيولة. وتتمث رات الرئيس فت
  .التوقعات في تحليل االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية

دى استخدام تسهيالت وتقوم إدارة المخاطر أيضاً بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجل، ومستوى ونوع الجزء غير المست خدم من ارتباطات القروض، وم
  الحسابات الجارية المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية.

  



  المجمعة القوائم المالية
     ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى الفترة عن المجمعة ائم المالية اإليضاحات المتممة للقو  
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -٣
 تابع -خطر السيولة   ج - ٣  

  منهج التمويل
  وفير تنوع واسع في العمالت، والمناطق الجغرافية، والمصادر، والمنتجات واآلجال.يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بالبنك بهدف ت

أكثر من شهر وحتى ثالث  حتى شهر واحد    
  شهور

 أكثر من ثالث شهور
  وحتى سنة

أكثر من سنة وحتى خمس 
  سنوات

  االجمـــــالى  أكثر من خمس سنوات
 جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري جنية مصري  

            ٢٠١٩ مارس ٣١فى  االلتزامات المالية
 ٣٬١٦٤٬٤١٢٬٣٢٤ -- -- -- ٣٨٨٬٨٧٦٬٠٠٠ ٢٬٧٧٥٬٥٣٦٬٣٢٤  أرصدة مستحقة للبنوك

 ٥٧٬٩١٤٬٣٥٢٬٩١٦ ٥٨٥٬٠٥٢٬١٤٩ ٧٬٤٥٦٬١٧٦٬٤٣٩ ٢٦٬٨١٩٬٤٩٤٬٤٤٩ ٦٬١٣٦٬٣٣٩٬٧١٧ ١٦٬٩١٧٬٢٩٠٬١٦٢  ودائع العمالء
 ١٬١٤٨٬٣١٢٬٢٨٦ ١٬١٤٨٬٣١٢٬٢٨٦ -- -- -- --  قروض أخرى / ودائع مساندة

 ٦٢٬٢٢٧٬٠٧٧٬٥٢٦ ١٬٧٣٣٬٣٦٤٬٤٣٥ ٧٬٤٥٦٬١٧٦٬٤٣٩ ٢٦٬٨١٩٬٤٩٤٬٤٤٩ ٦٬٥٢٥٬٢١٥٬٧١٧ ١٩٬٦٩٢٬٨٢٦٬٤٨٦  إجمالى االلتزامات المالية
 ٦٦٬٢١١٬٧٠١٬١٩٩ ١٢٬٢٨١٬٦٢١٬٤٥٤ ١٤٬٥٨٢٬١٣٧٬٤٦٨ ٩٬٣٣٤٬٤٤٦٬١٥٣ ١٢٬٩٨٤٬١٦٥٬٤٧٨ ١٧٬٠٢٩٬٣٣٠٬٦٤٦  إجمالى األصول المالية

            
            ٢٠١٨ديسمبر  ٣١االلتزامات المالية فى 
 ٤٬٤٢٠٬٧٥٦٬٧٠٢  --  --  --  ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٣٬٤٢٠٬٧٥٦٬٧٠٢  أرصدة مستحقة للبنوك

 ٤٦٬٤١٨٬٣٧٨٬٤٥٢  ١٬٠٤٢٬٨٠٩٬٠٨٠  ٧٬٠٥٨٬٥٨٠٬٨٣٤  ١٨٬٨٥٥٬١٢٦٬٤٩٤  ٥٬٨٥٢٬٠٦٨٬٦٥٤ ١٣٬٦٠٩٬٧٩٣٬٣٩٠  ودائع العمالء
 ٥٠٢٬٠٩٤٬٢٨٦  ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٣١٤٬٢٨٦  ٤٨٠٬٠٠٠  ٣٠٠٬٠٠٠ --  قروض أخرى

 ٥١٬٣٤١٬٢٢٩٬٤٤٠  ١٬٥٤٢٬٨٠٩٬٠٨٠  ٧٬٠٥٩٬٨٩٥٬١٢٠  ١٨٬٨٥٥٬٦٠٦٬٤٩٤  ٦٬٨٥٢٬٣٦٨٬٦٥٤ ١٧٬٠٣٠٬٥٥٠٬٠٩٢  إجمالى االلتزامات المالية
 ٥٥٬٦٥٢٬٨٨٤٬٤٢٩  ١٥٬٤٠٢٬٥٧٧٬٧٥٥  ١٢٬٠٩١٬٥٩٢٬٧٦٩  ٨٬٣٨٤٬٥٦٢٬١٦٢  ١١٬٦٢٠٬٥٨٦٬٤٩٨ ٨٬١٥٣٬٥٦٥٬٢٤٥  إجمالى األصول المالية

  
ة، وك المركزي دى البن روض والتسهيالت  تتضمن األصول المتاحة لمقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات المتعلقة بالقروض كل من النقدية، واألرصدة ل ة أخرى، والق ة وأوراق حكومي وك، وأذون الخزان دى البن واألرصدة ل

ة واألوراللبنوك والعمالء. ويتم مد أجل نسبة من القروض للعمال دين وأذون الخزان بعض أدوات ال اك رهن ل ك هن ى ذل ك. باإلضافة ال ادي للبن ك خالل النشاط الع ي تستحق السداد خالل سنة وذل ة األخرى لضمان ء الت ق الحكومي
    ر تمويل أخرى.االلتزامات. وللبنك القدرة على مقابلة صافي التدفقات النقدية غير المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصاد
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -٣
  

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

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

  القيمة العادلة*  القيمة الدفترية 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ مارس ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري جنية مصري  

         األصول مالية
  ٨٬٣٦٥٬٠٤٠٬٣٦٤ ١٥٬٤٢٤٬١٩٨٬٥٥٣ ٨٬٣٦٥٬٠٤٠٬٣٦٤ ١٥٬٤٢٤٬١٩٨٬٥٥٣  أرصدة لدى البنوك

  *  * ٢٦٬٠٨١٬٢٨٠٬٧٦٠ ٢٤٬٦٦٨٬٧٤٢٬٤٥٠  قروض وتسهيالت للعمالء
        بالتكلفة المستهلكة استثمارات مالية

  ٣٬٥١٤٬٣٥٧٬٢٦١  ٦٬٧٣٧٬٦٣٩٬١٣٩ ٣٬٧٤٢٬٣١١٬٢٨٤ ٦٬٨٣٨٬٣٧٨٬٢٩٤  مدرجة بالتكلفة المستهلكة
        إستثمارات مالية بالقيمة العادلة  من خالل الدخل الشامل

  *  * ١١٠٬٦٢١٬٧٠١ ١١٠٬٦٢١٬٧٠١  أدوات ملكية
        اللتزامات ماليةا

  ٥٬٢٠٠٬٤٦٩٬٨٨٩  ٣٬١٦٤٬٤١٢٬٣٢٤ ٥٬٢٠٠٬٤٦٩٬٨٨٩ ٣٬١٦٤٬٤١٢٬٣٢٤  أرصدة مستحقة للبنوك
        ودائع العمالء

  *  * ٣٧٬٧٨٩٬٨٦٢٬٢٤٨ ٤٣٬٠٢٤٬١١١٬٨٦٨  ودائع مؤسسات
  *  * ١٢٬٧٢٨٬٢٢٠٬٥٠٨ ١٤٬٨٩٠٬٢٤١٬٠٤٨  ودائع أفراد

 * *  ١٬١٦٠,٤٩٢٬٢٨٦ ١٬١٤٨٬٣١٢٬٢٨٦  قروض أخرى / ودائع مساندة
  ٢٠١٩مارس  ٣١لم يقم البنك بقياس القيمة العادلة لبعض األصول واإللتزامات المالية فى 

  
  أرصدة لدى البنوك

ع  ة للودائ د متمثل القيمة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها. ويتم تقدير القيمة العادلة المتوقع ل عائ ي تحم ى الت اء عل ر بن تغي
  التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد السائد في األسواق المالية للديون ذات خطر ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه.

  قروض وتسهيالت للبنوك
روض والت ة للق ة المتوقع ة العادل ل القيم وك. وتمث دى البن ع ل ر الودائ روض غي ي ق دفقات تتمثل القروض والتسهيالت للبنوك ف ة المخصومة للت سهيالت القيم

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

ة ا ل القيم ة المخصومة يتم إثبات القروض والتسهيالت بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االضمحالل. وتمث روض والتسهيالت القيم ة للق ة المتوقع لعادل
  ادلة.للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها. ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق لتحديد القيمة الع

 تابع -إدارة المخاطر المالية  -٣
  

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

  استثمارات في أوراق مالية
يم األ تم تقي ث ي اريخ االستحقاق، حي صول المتاحة االستثمارات في أوراق مالية في الجدول السابق تتضمن فقط األصول التي تحمل عائد المحتفظ بها حتى ت

ة للبيع بالقيمة العادلة فيما عدا أدوات حقو ة لألصول المالي ة العادل د القيم تم تحدي ا. وي وق به ق الملكية التي لم يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة بدرجة موث
ات، ذه البيان وفر ه م تت ن السماسرة. وإذا ل ا م م الحصول عليه ة  المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بناء على أسعار السوق أو األسعار التي ت دير القيم تم تق ي

  .لعادلة باستخدام أسعار األسواق المالية لألوراق المالية المتداولة ذات خصائص ائتمان وتاريخ استحقاق ومعدالت مشابهها
  المستحق لبنوك أخرى وللعمالء

  .عند الطلب تمثل القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محدد، التي تتضمن ودائع ال تحمل عائد، المبلغ الذي سيتم دفعه
ة المخ دفقات النقدي ى الت اء عل ي سوق نشطة بن ة ف ر المتداول روض األخرى غي ت والق د ثاب صومة باستخدام ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائ

  سعر العائد على الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابه.
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  أدوات دين مصدرة
وذج يتم حساب إجمالي القيمة العادلة بنا رة استخدام نم تم أول م ا أسواق نشطة، ي ي ال يوجد له ألوراق الت ارية. وبالنسبة ل ء على أسعار األسواق المالية الس

  .التدفقات النقدية المخصومة بناء على المعدل الحالي الذي يناسب المدة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق
   إدارة رأس المال

  الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط. -  لبنك.حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين واألطراف األخرى التي تتعامل مع ا -  االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية. -  :مال، الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية فيما يليتتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس ال
ة) ي ة مصر العربي ي جمهوري اً بواسطة يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقاً لمتطلبات الجهة الرقابية (البنك المركزي المصري ف ومي

ى إدارة البنك، من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرق ك المركزي المصري عل دى البن داعات ل ة وإي ات المطلوب ديم البيان تم تق ابة المصرفية وي
  .أساس ربع سنوي

 .%١١٫٨٧٥ين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وب -  .مليون جنيه مصري حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع ٥٠٠االحتفاظ بمبلغ  -  : ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي
  ٢٠١٢ديسمبر  ١٨طبقاً للضوابط الجديدة الصادرة بتاريخ 

  : يتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين
  :الشريحة األولى

  . لمستمر ورأس المال األساسي اإلضافيتتكون الشريحة األولي من جزئين وهما رأس المال ا
  :الشريحة الثانية

  :وهي رأس المال المساند، ويتكون مما يلي
ن  -  . من قيمتها لكل سنة من السنوات الخمسة االخيرة من اجلها %٢٠القروض (الودائع) المساندة مع استهالك  -  . االدوات المالية المختلطة -  .المالية فى الشركات التابعة والشقيقة من الزيادة فى القيمه العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات% ٤٥ -  .من الزيادة فى القيمه العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق% ٤٥ -  .من قيمة رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع% ٤٥ -  .)كان موجبا من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية (اذا% ٤٥ -  . من قيمة االحتياطى الخاص% ٤٥ -  . من قيمة احتياطى فروق ترجمة العمالت االجنبية الموجبة% ٤٥ - د ع ة (يجب إال يزي ات العرضية المنتظم روض والتسهيالت وااللتزام ائر االضمحالل للق ن إ %١٫٢٥مخصص خس ة م اطر االئتماني الي المخ جم

هيالت  روض والتس محالل للق ائر االض ص خس ون مخص ين أن يك ا يتع اطر، كم أوزان المخ ة ب ة المرجح ية المنتظم ات العرض ول وااللتزام لألص
 .يح األصول وااللتزامات العرضية بأوزان مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيلويتم ترج -  .من الشريحة األولي بعد االستبعادات %٥٠وعند حساب إجمالي بسط معيار كفاية رأس المال، يراعي أال تزيد القروض (الودائع) المساندة عن  -  .ما يخص قيمة األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون باحتياطي المخاطر البنكية العام- -  .من الشريحة الثانية %٥٠حة األولي ومن الشري %٥٠استبعادات  -  ).االئتمانية وااللتزامات العرضية غير المنتظمة كاف لمواجهة االلتزامات المكون من أجلها المخصص
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -٣
  

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

  :ل من اآلتيرأس الماويتكون مقام معيار كفاية 
  مخاطر االئتمان -
  مخاطر السوق -
  مخاطر التشغيل -

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

  الغ خارج الميزانية بعد إجراء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائر المحتملة لتلك المبالغ.ويتم استخدام ذات المعالجة للمب
  الحالية والسنة السابقة: الفترةفى نهاية  ٢ويلخص الجدول التالى حساب معيار كفاية رأس المال طبقا لمقررات بازل 

  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  ٢٬٦٥٦٬٠٩٠    ٣٬١٠٨٬٤٥٦ رأس المال المصدر والمدفوع    الشريحة األولى  مصري الف جنية    الف جنية مصري 

 ٢٣٢٬٣٣١   ٢٩٠٬٤٨٢  إحتياطى قانونى
 ٢٧٬٢٣١   ٢٩٬١٧٥  إحتياطيات أخرى

  ٢٠٠٬٦٠٧    --   IFRS٩احتياطى مخاطر معيار 
  --   ٢٠٨٬٧٥٠  احتياطى المخاطر العام

 ١٣٣٬٨٧٢   ١٠٤٬١٠١  األرباح المحتجزة
 ٤٢٠٬٩٢٩   ١٠٠٬٠٠٠  ل االساسى االضافى س الماأر

     ١٦٤٬٣٤٧  اجمالى بنود الدخل الشامل اآلخر المتراكم بالميزانية
 )٣٢٨٬٦٦٤(   )١٤٩٬٢٠٧(  إجمالى االستبعادات من الشريحة االولى

 ٣٬٣٤٢٬٣٩٦   ٣٬٨٥٦٬١٠٤  )١إجمالى الشريحة األولى بعد االستبعادات (
      

      الشريحة الثانية
 ١٬٢٠٨   --  مة إحتياطى فروق ترجمة العمالت األجنبية الموجبةمن قي %٤٥
 ٣٬٦٦٤   --  من قيمة اإلحتياطى الخاص %٤٥
 ٥٬٨٠١   --  من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية (إذا كان موجباً) %٤٥

 ٣٠٣٬٠٣٣   --  المنتظمةمخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت واأللتزامات العرضية 
 ٨٠٠٬٠٠٠   ٨٠٠٬٠٠٠  القروض (الودائع المساندة)

المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين والقروض والتسهيالت االئتمانية وااللتزامات 
  --   ١٥١٬٢٧٥  العرضية المدرجة في المرحلة األولى

 ١٬١١٣٬٧٠٦   ٩٥١٬٢٧٥  )٢إجمالى الشريحة التانية  بعد االستبعادات (
 ٤٬٤٥٦٬١٠٢   ٤٬٨٠٧٬٣٧٩  )٢+١جمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات (إ

      
      األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر

 ٢٤٬٢٤٢٬٦٤٤   ٢٤٬٢٦٦٬٤٦٢  مخاطر االئتمان
 ١١١٬٧٩٩   ١٩٤٬٥٧٧  مخاطر السوق

 ٢٬٨٢٢٬٣٣٣   ٢٬٨٢٢٬٣٣١  مخاطر التشغيل
 ١٬٧٠١٬٤٨٢   ٢٬٠٢٩٬٦٥٥  ميلع ٥٠قيمة التجاوز الكبر 

 ٢٨٬٨٧٨٬٢٥٨   ٢٩٬٣١٣٬٠٢٥ إجمالى األصول وااللتزمات العرضية مرجحة بأوزان المخاطر
 %١٥٫٤٣١   %١٦٫٤٠  معيار كفاية رأس المال (%)
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -٣
  

 نسبة الرافعة المالية  ه - ٣
وك بالحد  ٢٠١٥يوليو  ٧خ أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى جلسته بتاري قرار بالموافقة على التعليمات الرقابية الخاصة بالرافعة المالية، مع إلتزام البن

  ) على أساس ربع سنوى و ذلك على النحو التالى:%٣األدنى المقرر للنسبة (
  .٢٠١٧وحتى عام  ٢٠١٥كنسبه إسترشادية إعتبارا من نهاية سبتمبر  -
  .٢٠١٨ارا من عام كنسبه رقابيه ملزمه إعتب -

وة  ى ق از المصرفى وذلك تمهيدا للنظر فى اإلعتداد بها ضمن الدعامة األولى من مقررات بازل (الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال) بهدف الحفاظ عل وسالمة الجه
ة رأس المصرى ومواكبة ألفضل الممارسات الرقابية الدولية فى هذا الشأن وتعكس الرافعة المالية العالقة ب ار كفاي ي معي ال المستخدمة ف رأس الم ين الشريحة األولى ل

  المال (بعد االستبعادات)، وأصول البنك (داخل وخارج الميزانية) غير مرجحة بأوزان مخاطر.
   مكونات النسبة

  مكونات البسط -أ 
ى بسط م تخدمة ف تبعادات) المس د االس ال (بع رأس الم ى ل ريحة األول ن الش ون بسط النسبة م زى يتك ك المرك ات البن ا لتعليم ا وفق ق حالي ال المطب ة رأس الم ار كفاي عي

  .المصرى
  مكونات المقام -ب 

  :ا يلىيتكون مقام النسبة من كافة أصول البنك داخل وخارج الميزانية وفقا للقوائم المالية وهو ما يطلق عليه "تعرضات البنك" و تشمل مجموع م
  .خصم بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة الرأسماليةتعرضات البنود داخل الميزانية بعد  -١
  .التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية -٢
  التعرضات خارج الميزانية (المرجحة بمعامالت التحويل). -٣

  ويلخص الجدول التالي نسبة الرافعة المالية 
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 
  جنية مصريالف     الف جنية مصري 

 ٣٬٣٤٢٬٣٩٦  ٣٬٨٥٦٬١٠٤ )١( الشريحة األولى من رأس المال بعد اإلستبعادات
       

 ٦٢٬٠٥٩٬٤٩٥   ٦٧٬١٦٤٬٥٨٨  إجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل االوراق المالية
 ١٬٢٦١٬٧٧٠   ١٬٥٦٩٬٥٨٢  إجمالى التعرضات خارج الميزانية

 ٦٣٬٣٢١٬٢٦٥   ٦٨٬٧٣٤٬١٧٠  )٢ت داخل وخارج الميزانية (أجمالى التعرضا
 %٥٫٢٨   %٥٫٦١  )١/٢نسبة الرافعة الماليه (

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -٤  
ة،   ة التالي رة المالي الل الفت ا خ اح عنه تم اإلفص ى ي ات الت ول واإللتزام الغ األص ى مب ؤثر عل ات ت ديرات وافتراض تخدام تق ك بإس وم البن ات يق ديرات واالفتراض دير التق تم تق وي

 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 - ٤ 

ي تسجيل يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت ل ان ينبغ ا إذا ك د م د تحدي تقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل. ويقوم باستخدام الحكم الشخصي عن
دفقا ي الت ن قياسة ف اض يمك ه يوجد انخف ى أن ا تشير ال وق به ات موث ة بيان اك أي ان هن ا إذا ك ة م ك لمعرف دخل، وذل ة ال تقبلية عبء االضمحالل في قائم ة المس ت النقدي

ات تشيرالمت ة وجود بيان ذه األدل د تشمل ه ى حدوث  وقعة من محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة. وق ال
ة  د جدول ك. عن تقبلية، تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنك، أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصول البن ة المس دفقات النقدي الت

ك -تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص  ة لتل ى االضمحالل مماثل ة موضوعية تشير ال ي وجود أدل مخاطر ائتمانية ف
  الواردة في المحفظة.

درة ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ و ارة المق ين الخس ات ب ة اختالف ن أي توقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد م
 والخسارة الفعلية بناء على الخبرة.

 إضمحالل االستثمارات فى أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع  ب - ٤
ا إذا  يحدد البنك إضمحالل اإلستثمارات فى أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك داً م اج تحدي ة ويحت ة عن التكلف ا العادل ى قيمته د ف إنخفاض هام أو ممت

ل أخرى  يم ضمن عوام ك بتقي ذبات –كان اإلنخفاض هاماً أو ممتداً إلى حكم شخصى، والتخاذ هذا الحكم يقوم البن ادة لسعر السهم باإلضافة  (Volatility) التذب المعت
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ة أو أداء إلى ذلك قد يكون هناك إضمحالل عندما يك ة التشغيلية والتمويلي دفقاتها النقدي ا أو ت ة للشركة المستثمر فيه ة المالي ى الحال دهور ف ى وجود ت ل عل ون هناك دلي
  الصناعة أو القطاع أو التغيرات فى التكنولوجيا.

 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  ج - ٤
ات و ر المشتقة ذات دفع ة غي ك يتم تبويب األصول المالي ب ذل اريخ االستحقاق ويتطل ى ت ا حت تثمارات محتفظ به ا إس ى أنه د عل ة للتحدي ة أو قابل واريخ إستحقاق ثابت ت

ى ك اإلستثمارات حت اظ بتل ى اإلحتف درة عل ة والق ق  التبويب استخدام الحكم الشخصى بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم الني اريخ االستحقاق، وإذا أخف ت
ده البنك اد االستحقاق عن رب ميع ة ق ر هام ة غي ع كمي ل بي ى بعض الظروف الخاصة مث دا ف ا ع ادة فى اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيم تم إع ا ي

ك اإلستثما اس تل تم قي الى سوف ي ع، وبالت تثمارات المتاحة للبي ى اإلس ة تبويب كل اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إل يس بالتكلف ة ول ة العادل رات بالقيم
  المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية إستثمارات بذلك البند.

ه مصرى لتصل  )١٨١٬٣٥٢٬٦٣٤(إذا تم تعليق استخدام تبويب االستثمارات على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، سوف يتم تخفيض القيمة الدفترية بمبلغ  جني
 بتسجيل قيد مقابل فى احتياطى القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية.للقيمة العادلة وذلك 

 ضرائب الدخل  د - ٤
ات والح ن العملي دد م اك ع دخل.  وهن ى ال الي للضريبة عل د المخصص اإلجم ة لتحدي ديرات هام تدعي استخدام تق ا يس دخل مم رائب ال ك لض ي يخضع البن ابات الت س

ال نشأة ضرائب يصعب تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد.  وي قوم البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقاً لتقديرات مدي احتم
دخل ومخصص الضريبة إضافية.  وعندما يكون هناك اختالف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبالغ السابق تسجيلها، فإن هذه االختالفات سوف تؤثر على ضريبة  ال

  ي الفترة التي يتم تحديد االختالف فيها.المؤجلة ف
  
 التحليل القطاعي لألنشطة -٥ 

  
رتب د الم ا والعائ ف عن يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر المحيطة به د تختل ي ق ذا النشاط الت ط به

  : ل القطاعي للعمليات وفقاً لألعمال المصرفية الواردة فيما يليباقي األنشطة األخرى. ويتضمن التحلي
  المؤسسات الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة

  .مدينة والقروض والتسهيالت االئتمانية والمشتقات الماليةالجارية الوتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات 
  االستثمار

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

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

وتشمل األعمال المصرفية األخرى، كإدارة األموال.
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 صافى الدخل من العائد -٦
  ٢٠١٨ مارس ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١   
  جنية مصري    جنية مصري   

     عائد القروض وااليرادات المشابهة من:
  ٧٣٬٦٢٤   --   قروض وتسهيالت للبنوك

 ٩٢٤٬١٢٩٬٨١٣   ٨٨١٬٧٣٦٬٩٤٨   قروض وتسهيالت للعمالء
 ٥٥٦٬١٩٧٬٥٠٣   ٥٥٠٬٠٠٦٬١٠٠  أذون وسندات خزانة

 ٣٩١٬٥٧٦٬٥٤١   ٤١٨٬٠٥٣٬٩٦٢   ودائع و حسابات جارية
 ١٨٦٬١٢١   ٢٤٬١٩٩   ستثمارات فى أدوات دين (متاحة للبيع)ا

 ١٬٨٧٢٬١٦٣٬٦٠٢    ١٬٨٤٩٬٨٢١٬٢٠٩   االجمـــــالى
      

     تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من:
 )٦٣٬٢٦١٬٠٨١(  (٦٣٬٣٧٠٬٢٠٤)   ودائع وحسابات جارية للبنوك

  )١٬٣٤٢٬٤٩٣٬٥٥٨(  (١٬٢٩٩٬٣٧٢٬٧٤٧)  ودائع وحسابات جارية للعمالء
  )٧٦٧٬٧١٢(   (١٬١٢٤٬٠٠٦)  عمليات بيع أدوات مالية مع التزام بإعادة الشراء

  )٢٩٬٥٨٩٬٠٤١(  (٣٢٬٠٩٨٬٦٣٠)   ودائع مساندة
  )١٬٤٣٦٬١١١٬٣٩٢(   )١٬٣٩٥٬٩٦٥٬٥٨٧(   االجمـــــالى

 ٤٣٦٬٠٥٢٬٢١٠    ٤٥٣٬٨٥٥٬٦٢٢   صافى الدخل من العائد
  
 صافى الدخل من األتعاب والعموالت -٧  

  ٢٠١٨ مارس ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١   
  جنية مصري    جنية مصري   إيرادات األتعاب والعموالت
 ٦٣٬١٧٤٬٩٨٨   ٨٦٬٩٧٨٬٩٤١   والعمليات المصرفيةأتعاب وعموالت االئتمان 

 ١٬٢٤٢٬٦٥٥   ٢٬٧٣٢٬٧٠٠    أتعاب أعمال األمانة والحفظ
 ٨٬٩٤١٬٧٣٧   ٣٬٥١٣٬٦٣٥    أتعاب أخرى
 ٧٣٬٣٥٩٬٣٨٠    ٩٣٬٢٢٥٬٢٧٦    االجمـــــالى

      
     مصروفات األتعاب والعموالت

 )٢٬٦٣٥٬٨٠١(   (٦١٨٬٠٠٠)    أتعاب سمسرة مدفوعة
  )١٢٬٤١٨٬٤٦٤(   (١٦٬٨١١٬٥٩٠)   أتعاب أخرى مدفوعة

  )١٥٬٠٥٤٬٢٦٥(   (١٧٬٤٢٩٬٥٩٠)   االجمـــــالى
 ٥٨٬٣٠٥٬١١٥    ٧٥٬٧٩٥٬٦٨٦    صافى الدخل من األتعاب والعموالت

  
 احتوزيعات أرب -٨ 

  ٢٠١٨ مارس ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١   
  جنية مصري    جنية مصري   

 ١٬٧٩٣٬٨٩٩   --   اوراق مالية متاحة للبيع
 ٧١٬٣٣٦   ١٣٥٬٤١٦    صناديق االستثمار

 ١٬٨٦٥٬٢٣٥   ١٣٥٬٤١٦    االجمـــــالى
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 صافى دخل المتاجرة -٩
  ٢٠١٨ مارس ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١   
  جنية مصري    جنية مصري   

  ١٧٬٨٤١٬٣٠٠   ٢٦٬٩٩٦٬٢٨٠   العمالت األجنبية أرباح التعامل فى
  ٥٠٢٬٢٩٢   ٢٠٤٬٠٧٦   أرباح بيع أدوات حقوق ملكية بغرض المتاجرة
 (١٩٣٬٨٩٢)   ٣٨٤٬٢١٣   فروق تقييم استثمارات مالية بغرض المتاجرة

  ٦٦٬٥٨٨   --   إيرادات إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر
  ٢٧٦٬٩٣٩   --   يم استثمارت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائرأرباح اعادة تقي

  ١٨٬٤٩٣٬٢٢٧   ٢٧٬٥٨٤٬٥٦٩   االجمـــــالى
  
 مصروفات إدارية -١٠ 

  ٢٠١٨ مارس ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١   
  جنية مصري    جنية مصري   

     تكلفة العاملين
 ٧٩٬٤٩١٬١٦٢) (   )٩٣٬٣٧٢٬٩٥٦(   أجور ومرتبات
 (٤٬٧٢٩٬١٨٤)       )٦٬٦٤٦٬٤٠١(   يةتأمينات اجتماع

 (٣٦٬٨٧٠٬١٨١)   )٣٧٬٧٣٦٬١١٤(  آخرى
        تكلفة المعاشات

 )٢١١٬٥٥٦(   )١٠٢٬٨٣٠(    مزايا التقاعد
 )١٢١٬٣٠٢٬٠٨٣(   )١٣٧٬٨٥٨٬٣٠١(    االجمـــــالى

      
 )١٠٢٬٩٤٥٬١٤٩(   )١٢٣٬٧١٠٬٨٩٣(   مصروفات إدارية أخرى

 )٢٢٤٬٢٤٧٬٢٣٢(   )٢٦١٬٥٦٩٬١٩٤(    االجمـــــالى
  
 (مصروفات) تشغيل أخرىإيرادات /  -١١ 

  ٢٠١٨ مارس ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١   
  جنية مصري    جنية مصري   

 --  ٤٤٨٬٧١٨  ارباح بيع ممتلكات ومعدات
 )٤٨٬١٠٨٬٧٣٩(   ٢٤٬٣٩٢٬١٥٤   (عبء) مخصصات أخرى

 ٣٥٬٣٧٤٬٥٠٥   ٤٬٩٢٤٬٤٧٥   أخرى
 )١٢٬٧٣٤٬٢٣٤(   ٢٩٬٧٦٥٬٣٤٧    االجمـــــالى

  
 (عبء) االضمحالل عن خسائر االئتمان -١٢ 

  ٢٠١٨ مارس ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١   
  جنية مصري    جنية مصري   

  )٤٥٬٦٥٨٬٦٠١(   )٦٥٬٨٧٧٬٠١٧(    )١٩(إيضاح  قروض وتسهيالت للعمالء
  --    ٤٬٤٠٦٬٤٨٠    أرصدة لدى البنوك

  --    )١٨٬١٢٥٬٨٨٥(    أذون الخزانة
  --    )١٬٦٢٨٬٨٢٤(    ل الشامل االخرأذوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخ

  --    ١٬٥٥١٬٤٧٦    أدوات دين بالتكلفة المستهلكة
  )٤٥٬٦٥٨٬٦٠١(   )٧٩٬٦٧٣٬٧٧٠(    االجمـــــالى



  المجمعة القوائم المالية
  

  ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى الفترة عن المجمعة ائم المالية اإليضاحات المتممة للقو
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 مصروفات ضرائب الدخل -١٣
  ٢٠١٨ مارس ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١  
  جنية مصري    جنية مصري  

 )١٠٠٬٨٢٠٬٢٠٧(   )٩٧٬٤٦٣٬٠١١(  ضرائب الدخل الحالية
  ١٬٤٧٨٬٨٢٦    ١٨٬٦٢٢   لمؤجلةضرائب الدخل ا

 )٩٩٬٣٤١٬٣٨١(   )٩٧٬٤٤٤٬٣٨٩(  االجمـــــالى
  
 نصيب السهم فى الربح -١٤  

 ٣١/٣/٢٠١٩    ٣١/٣/٢٠١٨ 
  جنية مصري    جنية مصري 

  ١٣٦٬٥٣٥٬٩٧٨    ١٤٥٬٧٨٦٬٤٦٩  صافى أرباح الفترة
  ٣٤٢٬٨٠١٬٥٨٨    ٣٤٢٬٨٠١٬٥٨٨  عدد االسهم 

  ٠٫٤٠    ٠٫٤٣  ه / سهم)(جني الفترةنصيب السهم فى  صافى أرباح 
  

 تبويب وقياس األصول المالية واإللتزامات المالية -١٥  
  

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

أدوات دين بالقيمة  التكلفة المستهلكة ٢٠١٩مارس  ٣١
العادلة من خالل الدخل 

 الشامل األخر
أدوات حقوق الملكية 

بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل األخر

أصول مالية 
بالقيمة العادلة من 

خالل أرباح أو 
 خسائر

 إجمالى القيمة الدفترية

 ٧٬٦١٩٬٦٢٦٬٢٤٢ -- -- -- ٧٬٦١٩٬٦٢٦٬٢٤٢ نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى
 ١٥٬٤٢٤٬٧٠٧٬٤٨٦ -- -- -- ١٥٬٤٢٤٬٧٠٧٬٤٨٦ أرصدة لدى البنوك

 ٧٬٧٥٥٬٢٣١٬٠١٤ -- -- ٧٬٧٥٥٬٢٣١٬٠١٤ -- أذون خزانة
 ٢٥٬٦٩٤٬١٠٠٬٨٤٤ -- -- -- ٢٥٬٦٩٤٬١٠٠٬٨٤٤ قر وض وتسهيالت للعمالء

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من 
 ٢٬٤٨١٬٨٧٦٬٩٠٥ -- ١١٠٬٦٢١٬٧٠١ ٢٬٣٧١٬٢٥٥٬٢٠٤ -- خالل الدخل الشامل األخر

 ٦٬٨٣٩٬٢٠٤٬٠٣٠ -- -- -- ٦٬٨٣٩٬٢٠٤٬٠٣٠ تكلفة المستهلكةإستثمارات مالية بال
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من 

 ١١٬٧٦٤٬١٦٩ ١١٬٧٦٤٬١٦٩     خالل األر باح والخسائر
 ٦٨٤٬١٤٣٬٨٦٠ -- -- -- ٦٨٤٬١٤٣٬٨٦٠ أصول مالية أخرى

 ٦٦٬٥١٠٬٦٥٤٬٥٥٠ ١١٬٧٦٤٬١٦٩ ١١٠٬٦٢١٬٧٠١ ١٠٬١٢٦٬٤٨٦٬٢١٨ ٥٦٬٢٦١٬٧٨٢٬٤٦٢ إجمالى األصول المالية
  ٣٬١٦٤٬٤١٢٬٣٢٤  -- -- --  ٣٬١٦٤٬٤١٢٬٣٢٤  أرصدة مستحقة للبنوك

  ٥٧٬٩١٤٬٣٥٢٬٩١٦  -- -- --  ٥٧٬٩١٤٬٣٥٢٬٩١٦  ودائع العمالء
  ١٬١٤٨٬٣١٢٬٢٨٦  -- -- --  ١٬١٤٨٬٣١٢٬٢٨٦  قر وض أخرى

  ٣٤٩٬٤٠٦٬٦٥٩  -- -- --  ٣٤٩٬٤٠٦٬٦٥٩  التزامات مالية أخرى
 ٦٢٬٥٧٦٬٤٨٤٬١٨٥ -- -- -- ٦٢٬٥٧٦٬٤٨٤٬١٨٥ مالى األلتزمات الماليةإج

  
 
 
 
 
 
 
  



  المجمعة القوائم المالية
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يوضح الجدول التالى األصول المالية و األلتزمات المالية بالصافى وفقا لتعليمات البنك المركزي  IFRS ٢٠١٩فبراير  ٢٦وفقا لتعليمات البنك المركزى الصادرة فى 
  :٩و معيار  ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦الصادرة في 

  
 القيمة الدفتر ية إعادة القياس* إعادة التبويب * القيمة الدفتر ية وفقا القياس وفقا القياس وفقا

المعيار الدولى للتقار  تعليمات البنك المركزى   ٢٠١٩يناير  ١
ر أثر المعيار الدولى للتقار ي IFRS تعليمات البنك المركزي ير المالية

٩المالية   المعيار الدولى للتقار ير 
٩المالية  IFRS ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦ ٩ IFRS ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦  

نقدية وأرصدة لدى البنك 
 ٥٬١١٦٬٧٣٧٬٣٩٠ -- -- ٥٬١١٦٬٧٣٧٬٣٩٠ التكلفة المستهلكة قر وض وتسهيالت المركزى

 ٩٬٩٦٦٬٨٧٦٬٣١٢ (٥٬٠٦٧٬٧١٢) --  ٩٬٩٧١٬٩٤٤٬٠٢٤ التكلفة المستهلكة قر وض وتسهيالت أرصدة لدى البنوك
 -- -- --  -- التكلفة المستهلكة قر وض وتسهيالت أذون خزانة
القيمة العادلة من خالل  قر وض وتسهيالت أذون خزانة

 ٩٬٤٦٦٬١٥٤٬٧٧٤ (١٣٬٢٠٤٬٠٩٢) --  ٩٬٤٧٩٬٣٥٨٬٨٦٦ الدخل الشامل األخر
 ٢٦٬٠٣٧٬٥٠٤٬٩٣٣ (٤٣٬٧٧٥٬٨٢٧) --  ٢٦٬٠٨١٬٢٨٠٬٧٦٠ التكلفة المستهلكة قر وض وتسهيالت قر وض وتسهيالت للعمالء

أستثمارات مالية محتفظ بها  أدوات الدين
 ٣٬٧٤٩٬٧٧٧٬٦١٠ (١٩٬٩٦٦٬٣٢٦) --  ٣٬٧٢٩٬٨١١٬٢٨٤ التكلفة المستهلكة حتى تار يخ األستحقاق

أستثمارات مالية متاحة  أدوات الدين
القيمة العادلة من خالل  للبيع

 ٤٬٧٩٣٬١٩٧٬٦٣٢ (٥٬٥٣٧٬٦٩٧) --  ٤٬٧٨٧٬٦٥٩٬٩٣٥ الدخل الشامل األخر
أستثمارات مالية متاحة  أدوات حقوق الملكية

القيمة العادلة من خالل  للبيع
 ١١٠٬٦٢١٬٧٠١ -- --  ١١٠٬٦٢١٬٧٠١ األخرالدخل الشامل 

أستثمارات مالية محتفظ بها  صناديق أستثمار
 ١٢٬٥٠٠٬٠٠٠ -- --  ١٢٬٥٠٠٬٠٠٠ التكلفة المستهلكة حتى تار يخ األستحقاق

 ٦٣٠٬٢٠٢٬٤٩٥ -- --  ٦٣٠٬٢٠٢٬٤٩٥ التكلفة المستهلكة التكلفة المستهلكة أصول مالية أخرى
 ٥٩٬٩٢٠٬١١٦٬٤٥٥ -- --  ٥٩٬٩٢٠٬١١٦٬٤٥٥     إجمالى األصول المالية
 ٥٬٢٠٠٬٤٦٩٬٨٨٩ -- --  ٥٬٢٠٠٬٤٦٩٬٨٨٩ التكلفة المستهلكة التكلفة المستهلكة أرصدة مستحقة للبنوك

 ٥٠٬٥١٨٬٠٨٢٬٧٥٦ -- --  ٥٠٬٥١٨٬٠٨٢٬٧٥٦ التكلفة المستهلكة التكلفة المستهلكة ودائع العمالء
 ١٬١٦٠٬٤٩٢٬٢٨٦ -- --  ١٬١٦٠٬٤٩٢٬٢٨٦ المستهلكةالتكلفة  التكلفة المستهلكة قر وض أخرى

 ٣٥٥٬٦٨٠٬٩٢٦ -- --  ٣٥٥٬٦٨٠٬٩٢٦ التكلفة المستهلكة التكلفة المستهلكة التزامات مالية أخرى
 ٥٧٬٢٣٤٬٧٢٥٬٨٥٧ -- --  ٥٧٬٢٣٤٬٧٢٥٬٨٥٧   إجمالى األلتزمات المالية

  
  بينما يشمل إعادة التبويب تعديالت خاصة بالتغيرات فى أسس القياس.*يرتبط إعادة القياس بتعديالت الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ، 

  
 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى -١٦  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  مصريجنية     مصريجنية  

 ٣٦١٬٦٧٩٬١٢٣   ٤٨١٬٢٤٨٬٨٨٧  نقدية
 ٤٬٧٥٥٬٠٥٨٬٢٦٧    ٧٬١٣٨٬٣٧٧٬٣٥٥  أرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإلحتياطى األلزامى

 ٥٬١١٦٬٧٣٧٬٣٩٠   ٧٬٦١٩٬٦٢٦٬٢٤٢  االجمـــــالى
 ٥٬١١٦٬٧٣٧٬٣٩٠   ٧٬٦١٩٬٦٢٦٬٢٤٢  أرصدة بدون عائد

 ٥٬١١٦٬٧٣٧٬٣٩٠   ٧٬٦١٩٬٦٢٦٬٢٤٢  االجمـــــالى
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 أرصدة لدى البنوك -١٧
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  مصريجنية     مصريجنية  

 ٢٠٣٬٧٩٤٬٣٤٤   ٢٦٢٬٨٢٣٬٨٧٦  حسابات جارية
 ٩٬٧٦٨٬١٤٩٬٦٨٠   ١٥٬١٦١٬٨٨٣٬٦١٠  ودائع

  --   )٥٠٨٬٩٣٣(  يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل
 ٩٬٩٧١٬٩٤٤٬٠٢٤   ١٥٬٤٢٤٬١٩٨٬٥٥٣  الصافى

 ٦٬٢٣٦٬٩٠٣٬٦٦٠   ٩٬٩٧٧٬٧٧٠٬٩٩٠  االلزامىبنوك مركزية بخالف نسبة اإلحتياطى 
 ٣٬٥٨٠٬١٥٩٬٧٠٠   ٤٬٧٩٨٬٦٣٦٬٧٣١  بنوك محلية

 ١٥٤٬٨٨٠٬٦٦٤   ٦٤٨٬٢٩٩٬٧٦٥  بنوك خارجية
  --   )٥٠٨٬٩٣٣(  يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 ٩٬٩٧١٬٩٤٤٬٠٢٤   ١٥٬٤٢٤٬١٩٨٬٥٥٣  الصافى
 ٢٠٣٬٧٩٤٬٣٤٤   ٢٦٢٬٨٢٣٬٨٧٦  أرصدة بدون عائد

 ٩٬٧٦٨٬١٤٩٬٦٨٠   ١٥٬١٦١٬٨٨٣٬٦١٠  أرصدة ذات عائد متغير
  --   )٥٠٨٬٩٣٣(  يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 ٩٬٩٧١٬٩٤٤٬٠٢٤   ١٥٬٤٢٤٬١٩٨٬٥٥٣  الصافى
 ٩٬٩٧١٬٩٤٤٬٠٢٤   ١٥٬٤٢٤٬٧٠٧٬٤٨٦  أرصدة متداولة

  --   )٥٠٨٬٩٣٣(  يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل
 ٩٬٩٧١٬٩٤٤٬٠٢٤   ١٥٬٤٢٤٬١٩٨٬٥٥٣  الصافى

 
 *و أوراق حكومية أخرى أذون خزانة -١٨

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  مصريجنية     مصريجنية  

 ٢٬١٧٥٬٠٠٠   ٩٢٥٬٠٠٠  يوما ٩١أذون خزانة استحقاق 
 ١٠٨٬٦٥٠٬٠٠٠   --  يوما ١٨٢أذون خزانة استحقاق 
 ٢٬٢١٩٬٥٧٥٬٠٠٠   ٨٧٩٬٤٧٥٬٠٠٠  يوما ٢٧٣أذون خزانة استحقاق 
 ٧٬٧٢٧٬٩٦١٬٤٨٠   ٧٬٣٩٢٬٣٤٦٬٦٨٠  يوما ٣٦٥أذون خزانة استحقاق 

 ١٠٬٠٥٨٬٣٦١٬٤٨٠   ٨٬٢٧٢٬٧٤٦٬٦٨٠  االجمـــــالى
      يخصم:

 )١٩٨٬٦٠٠٬٠٠٠(   )٢١٠٬٥٧٥٬٠٠٠(  عمليات بيع أذون الخزانة مع التزام بأعادة الشراء )مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى)
 ٩٬٨٥٩٬٧٦١٬٤٨٠   ٨٬٠٦٢٬١٧١٬٦٨٠  االجمـــــالى

      يخصم:
 )٣٨٠٬٤٠٢٬٦١٤(   )٣٠٣٬٢١٥٬٦٠٣(  عوائد لم تستحق

 ٩٬٤٧٩٬٣٥٨٬٨٦٦   ٧٬٧٥٨٬٩٥٦٬٠٧٧  االجمـــــالى
        يخصم:

  --    )٣٬٧٢٥٬٠٦٢(   أذون خزانةفروق إعادة تقييم 
  --    )٣٠٬٧٦٧٬٥٥٤(  يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

  ٩٬٤٧٩٬٣٥٨٬٨٦٦    ٧٬٧٢٤٬٤٦٣٬٤٦١  الصافى
  

غ  ١٩١٫٣جنية مصري (المعادل لمبلغ  ٣٬٣١٣٬٢٣٩٬٤٨٠* تتضمن أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى مبلغ  ة، ومبل ة دوالري ارة عن أذون خزان مليون دوالر أمريكى) عب
 مليون يورو) عبارة عن أذون خزانة باليورو. ١٩جنية مصري (المعادل لمبلغ  ٣٦٩٬٤٣٢٬٢٠٠
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 بالصافى قروض وتسهيالت ومرابحات للعمالء -١٩
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  مصرية جني    مصريجنية  

       رادـــــأف
 ٣٤١٬٩٣٣٬٩٥٨    ٣٣٣٬٤٤٨٬٩١١   حسابات جارية مدينة

 ٤٨٬٧٧٥٬١٦١    ٥٣٬٣١٣٬٨٦١   بطاقات ائتمان
 ٣٬٩٩٩٬٠٤١٬١٠٩    ٤٬٥٥٦٬٨٩٩٬٣٨٤   قروض شخصية

 ١٩٩٬٠٨٨٬٥٠٨    ٢٠٣٬٩٩٦٬٢٧٥   قروض عقارية   
 ٤٬٥٨٨٬٨٣٨٬٧٣٦   ٥٬١٤٧٬٦٥٨٬٤٣١  )١( اجمـــــالى

      
      ات مؤسســـــ

 ٥٬٦٠٢٬١٣٢٬١٤٤   ٤٬٢٧٤٬٧٨٤٬٩١٨  حسابات جارية  مدينة
 ٨٬٦٨٩٬٦٠١٬٣٣٥   ٨٬٢٩٠٬٨٥٩٬٠٥٨  قروض مباشرة
 ٨٬١٩٦٬١١٠٬٥٥٤   ٧٬٩٨٠٬٧٩٨٬٤٣٨  قروض مشتركة

 ٢٢٬٤٨٧٬٨٤٤٬٠٣٣   ٢٠٬٥٤٦٬٤٤٢٬٤١٤  )٢( اجمـــــالى
 ٢٧٬٠٧٦٬٦٨٢٬٧٦٩   ٢٥٬٦٩٤٬١٠٠٬٨٤٥  ) ٢+١القروض والتسهيالت للعمالء ( اجمـــــالى

      يخصم:
 )٩٩٤٬٨٣٧٬٩٥٨(   )١٬٠٢٤٬٨٠٣٬٥٨٦(  مخصص خسائر االضمحالل

 )٥٦٤٬٠٥١(   )٥٥٤٬٨٠٩(  العوائد المجنبة
 ٢٦٬٠٨١٬٢٨٠٬٧٦٠   ٢٤٬٦٦٨٬٧٤٢٬٤٥٠  صافى القروض والتسهيالت والمرابحات للعمالء

  
  تحليل حركة مخصص خسائر إضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء

  
  ٢٠١٩ مارس ٣١  

  االجمـــــالى  قروض عقارية  قروض شخصية  إئتمان بطاقات حسابات جارية مدينة  أفـــــراد
  مصريجنية   مصريجنية   مصريجنية   مصريجنية  مصريجنية   

 ٦٢٬٤١٥٬٢٣٥  ٢٬٠٠٠٬٨٥٥  ٥٧٬٩٣٩٬٤١٩  ١٬٨٨٦٬٩٠٦ ٥٨٨٬٠٥٥ المالية السنةالرصيد اول 
أثر التغيرات الناتجة عن التطبيق 

 ٩ IFRSيار الدولى األولى للمع
١٠٬٧٢٧٬٣٨٧ ٣٬٩٢٣٬٧٣٢ ٣٬٨٥٦٬٤٢٨ ٢٬٩٤٧٬٢٢٥ ٢ 

يناير  ١الرصيد المعدل فى 
٢٠١٩  

٧٣٬١٤٢٬٦٢٢ ٥٬٩٢٤٬٥٨٧ ٦١٬٧٩٥٬٨٤٧ ٤٬٨٣٤٬١٣١ ٥٨٨٬٠٥٧ 
 ١٤٬٧٤٢٬٠١٥ ٢٬٣٣٧٬٤٦٩ ٦٬٣٠٣٬٧٩٨ (٢٢١٬٥٧٦) ٦٬٣٢٢٬٣٢٤  االضمحالل عبء

 - - - - -  مبالغ تم اعدامها
 ٣١٩٬٢٥٦ -- ٢٦٩٬٦٥٦ ٤٩٬٦٠٠ --  لفترةامبالغ مستردة خالل 

 (٣٬٣٩٠) - - - )٣٬٣٩٠(  فروق تقييم عمالت اجنبية
 ٨٨٬٢٠٠٬٥٠٣ ٨٬٢٦٢٬٠٥٦ ٦٨٬٣٦٩٬٣٠١ ٤٬٦٦٢٬١٥٥ ٦٬٩٠٦٬٩٩١ المالية الفترةالرصيد أخر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المجمعة القوائم المالية
  

  ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى الفترة عن المجمعة ائم المالية اإليضاحات المتممة للقو
   

- ٥٠ - 
 

  ٢٠١٩ مارس ٣١  
 االجمـــــالى  قروض مشتركة  قروض مباشرة  حسابات جارية مدينة  مؤسســـــات

 مصريجنية   مصريجنية   مصريجنية   مصريجنية   
 ٩٣٢٬٤٢٢٬٧٢٣ ٢٤٢٬٩٠٧٬٥٥٦ ٥٨٩٬٠٩٢٬٢٩٦ ١٠٠٬٤٢٢٬٨٧١ الرصيد اول السنة المالية

أثر التغيرات الناتجة عن التطبيق 
 ٩ IFRSاألولى للمعيار الدولى 

(٥٬٧٨٨٬٥٧٦) (٣٤٬٧١٢٬٩٥٨) (١٤٬٠٠١٬٦٨٠) (٥٤٬٥٠٣٬٢١٤) 
يناير  ١الرصيد المعدل فى 

٢٠١٩  
٨٧٧٬٩١٩٬٥٠٩ ٢٢٨٬٩٠٥٬٨٧٦ ٥٥٤٬٣٧٩٬٣٣٨ ٩٤٬٦٣٤٬٢٩٥ 

 ٥١٬١٣٥٬٠٠١ ٦٨٬٧٩٧٬٠٧٧ (٢٨٬١٩٠٬٦٨٤) ١٠٬٥٢٨٬٦٠٨ عبء اإلضمحالل
 -- -- -- --  مبالغ تم اعدامها 

 ٣٧٥٬٨٢٠ -- ٣٧٥٬٨٢٠ --  الفترةمبالغ مستردة خالل 
 ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ -- -- ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  محول من مخصصات أخرى

 (١٧٬٨٢٧٬٢٤٨) (٤٬٤٥٠٬٩٤١) (٩٬٩٤٣٬٤٦٩) (٣٬٤٣٢٬٨٣٨) ت اجنبيةفروق تقييم عمال
 ٩٣٦٬٦٠٣٬٠٨٢ ٢٩٣٬٢٥٢٬٠١٢ ٥١٦٬٦٢١٬٠٠٥ ١٢٦٬٧٣٠٬٠٦٥ المالية الفترةالرصيد أخر 

 تابع - بالصافى قروض وتسهيالت ومرابحات للعمالء -١٩
 

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١  
  االجمـــــالى  ض عقاريةقرو  قروض شخصية  إئتمان بطاقات حسابات جارية مدينة  أفـــــراد

  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري جنية مصري  
  ٨٠٬٠٣٢٬٣٧٦   ١٬٥٤٤٬٢٧١   ٧٥٬٧٤٣٬١٢٤   ٢٬٠٢٩٬٦٧٤   ٧١٥٬٣٠٧  المالية السنةالرصيد اول 

  ١٣٬٨٢٧٬٣٠٥   ٤٥٦٬٥٨٤   ١٢٬٢٥٤٬١١٤   ١٬١١٨٬٤٩١  (١٬٨٨٤)   االضمحالل عبء
 (٣٣٬٢٦١٬٥٦٠)  -- (٣١٬٥٣١٬٨١٣)  (١٬٦٠٢٬٥٨٣)  (١٢٧,١٦٤)   مبالغ تم اعدامها

  ١٬٨١٥٬٣١٨  --  ١٬٤٧٣٬٩٩٤   ٣٤١٬٣٢٤  --  الفترةمبالغ مستردة خالل 
  ١٬٧٩٦  -- -- --  ١٬٧٩٦   فروق تقييم عمالت اجنبية

 ٦٢٬٤١٥٬٢٣٥  ٢٬٠٠٠٬٨٥٥  ٥٧٬٩٣٩٬٤١٩  ١٬٨٨٦٬٩٠٦ ٥٨٨٬٠٥٥ المالية السنةالرصيد أخر 
 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
 االجمـــــالى  قروض مشتركة  قروض مباشرة  حسابات جارية مدينة  مؤسســـــات

 جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  
  ٨٢٨٬٣٧١٬٦١١   ٣٠٨٬٧٧٤٬١٩٧   ٤١٠٬٨٥٤٬٨٣٠   ١٠٨٬٧٤٢٬٥٨٤  المالية السنةالرصيد اول 

  ١٣٠٬٥٦٨٬١٢٢  (٦٧٬٤٨٣٬٤٤٧) ١٨٥٬٤١٢٬٢٧٢ ١٢٬٦٣٩٬٢٩٧ عبء اإلضمحالل
 (٣٠٬٧٩٥٬٠٠٠)  -- (٩٬٤٥٩٬٠٠٠) (٢١٬٣٣٦٬٠٠٠)  مبالغ تم اعدامها 

 ١٬٠٩٨٬٠٠٠ -- -- ١٬٠٩٨٬٠٠٠  السنةمبالغ مستردة خالل 
 ٣٬١٧٩٬٩٩٠ ١٬٦١٦٬٨٠٦ ٢٬٢٨٤٬١٩٤ (٧٢١٬٠١٠) فروق تقييم عمالت اجنبية

 ٩٣٢٬٤٢٢٬٧٢٣ ٢٤٢٬٩٠٧٬٥٥٦ ٥٨٩٬٠٩٢٬٢٩٦ ١٠٠٬٤٢٢٬٨٧١ المالية السنةالرصيد أخر 
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- ٥١ - 
 

 استثمارات مالية  -٢٠
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  جنية مصري    جنية مصري 

      )١( من خالل الدخل الشامل - إستثمارات بالقيمة العادلة
 ٤٬٧٨٧٬٦٥٩٬٩٣٥   ٢٬٢٦٠٬٦٣٣٬٥٠٢ أدوات دين بالقيمة العادلة مدرجة فى السوق

 ١١٠٬٦٢١٬٧٠١   ١١٠٬٦٢١٬٧٠١ أدوات حقوق ملكية غير مدرجه في السوق بالتكلفة
 ١   ١ استثمارات تدار بمعرفة الغير

 ٤٬٨٩٨٬٢٨١٬٦٣٧   ٢٬٣٧١٬٢٥٥٬٢٠٤  جمـــــالىإلا
 --   )٦٬٩٤١٬٤٩٨(  يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 ٤٬٨٩٨٬٢٨١٬٦٣٧   ٢٬٣٦٤٬٣١٣٬٧٠٦  الصافى
      

      )٢إستثمارات بالتكلفة المستهلكة (
 ٣٬٧٢٩٬٨١١٬٢٨٤   ٦٬٨٢٦,٧٠٤٬٠٣١ أدوات دين مدرجه في السوق

 ٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ وثائق استثمار صندوق البنك المصري الخليجي
 ٧٬٥٠٠٬٠٠٠   ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ صندوق استثمار السيولة النقدى البنك المصري الخليجي (ثراء)

 ٣٬٧٤٢٬٣١١٬٢٨٤   ٦٬٨٣٩٬٢٠٤٬٠٣١  جمـــــالىإلا
 --   (١٧٬٧٣٥٬١٧٨)  يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 ٣٬٧٤٢٬٣١١٬٢٨٤   ٦٬٨٢١٬٤٦٨٬٨٥٣  لصافىا
      

      )٣( من خالل األرباح والخسائر -إستثمارات بالقيمة العادلة 
 ١١٬٤٤٦٬٥٤٤   ١١٬٧٦٤٬١٦٩  وثائق صندوق ثراء

 ١١٬٤٤٦٬٥٤٤   ١١٬٧٦٤٬١٦٩  اإلجمالى
 ٨٬٦٥٢٬٠٣٩٬٤٦٥   ٩٬١٩٧٬٥٤٦٬٧٢٨  )٣+٢+١ستثمارات المالية (اال اجمـــــالى

 
   تابع -  مالية استثمارات -٢٠

  ٢٠١٩مارس  ٣١ 
 - إستثمارات بالقيمة العادلة 

  )٢إستثمارات بالتكلفة المستهلكة ( )١( من خالل الدخل الشامل
  جنية مصري جنية مصري 

 ٣٬٧٤٢٬٣١١٬٢٨٤ ٤٬٨٩٨٬٢٨١٬٦٣٧ المالية السنةالرصيد اول 
 ٤٥٬٤١٣٬٤٠٣ ٨١٦٬٦٥٤٬٥٦٨ إضافات

 (٣٠٢٬٦٧٦٬٨٦٣) )٩١٬٨٤٧٬٩٢٩( إستبعادات (بيع/إسترداد)
 (٢٬٤٩٧٬٠٠٥) )٧٣٬٥٥٧٬١٠٢(  فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

 --  ٢٦٦٬٤٤٨٬١٢٩ )٣٢أرباح التغير فى القيمة العادلة (ايضاح 
 ٢٬٠١٠٬٥١٠ ٨٬٢٩٤٬٧٠٥  إستهالك ( عالوة ) خصم اإلصدار

 ٣٬٣٥٤٬٦٤٢٬٧٠٢  )٣٬٤٥٣٬٠١٨٬٨٠٤(  بالتكلفة المستهلكةالمحول من استثمارات بالقيمة العادلة الى استثمارات 
 (١٧٬٧٣٥٬١٧٨) )٦٬٩٤١٬٤٩٨(  يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 ٦٬٨٢١٬٤٦٨٬٨٥٣ ٢٬٣٦٤٬٣١٣٬٧٠٦  المالية الفترةالرصيد أخر 
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- ٥٢ - 
 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 
من  - إستثمارات بالقيمة العادلة 

  اإلجمالى  )٢لكة (إستثمارات بالتكلفة المسته )١( خالل الدخل الشامل
  جنية مصري  جنية مصري جنية مصري 

 ٨٬٠٣٧٬٤١٢٬٠٨٩ ٤٬٤٤٧٬٠٧٢٬٩٩١ ٣٬٥٩٠٬٣٣٩٬٠٩٨ المالية السنةالرصيد اول 
 ١٬٩١٩٬٠٨٦٬٨٤٠ ٢٦٬٤٨٦٬٠٥٢ ١٬٨٩٢٬٦٠٠٬٧٨٨ إضافات

 (١٬٠٢٣٬٥٩١٬٤٤٦) (٧٤٢٬٠٨٨٬٠٤٧) (٢٨١٬٥٠٣٬٣٩٩) إستبعادات (بيع/إسترداد)
 ١٠٬٣١٦٬٢٥٣ ٥٤٠٬٣١٢ ٩٬٧٧٥٬٩٤١  يعة نقدية بالعمالت األجنبيةفروق تقييم أصول ذات طب

 (٣٢٩٬٩١٢٬٢٨٠) --  (٣٢٩٬٩١٢٬٢٨٠) )٣٢أرباح التغير فى القيمة العادلة (ايضاح 
 ٢٧٬٢٨١٬٤٦٥ ١٠٬٢٩٩٬٩٧٦ ١٦٬٩٨١٬٤٨٩  إستهالك ( عالوة ) خصم اإلصدار

 ٨٬٦٤٠٬٥٩٢٬٩٢١ ٣٬٧٤٢٬٣١١٬٢٨٤ ٤٬٨٩٨٬٢٨١٬٦٣٧  المالية السنةالرصيد أخر 
  

  أرباح االستثمارات المالية
  ٢٠١٨ مارس ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١   
  جنية مصري    جنية مصري   

  ٩٬٣٠٩٬٦١٢   --   أرباح بيع إستثمارات فى شركات شقيقة
 ١٣٬٩٥٨٬٩٧٣  ٤٬٠٩٦٬٣٦٥  أرباح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع

  ١٣٬٩٥٨٬٩٧٣   ٤٬٠٩٦٬٣٦٥    االجمـــــالى
  



  المجمعة القوائم المالية
     ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى الفترة عن المجمعة ائم المالية اإليضاحات المتممة للقو  

- ٥٣ - 
 

 شقيقة شركاتالة فى استثمارات مالي -٢١
  

    بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات الشقيقة كما يلي:
  نسبة المساهمة  القيمة الدفترية  أرباح الشركة(خسائر)   إيرادات الشركة  الملكية) التزامات الشركة (بدون حقوق أصول الشركة  البلد مقر الشركة  ٢٠١٩ مارس ٣١

    جنية مصري  ريجنية مص  جنية مصري  جنية مصري جنية مصري    
             شركات شقيقة

  %٢٦٫٦٦ ٦٢٥٬٠٩٦ )١٬٦٦٨٬٤٠٧( ٢٧٬٤٩٠٬١٠٧ ١٠٩٬٦٠٨٬٨٦٩ ١٢٣٬٢٣١٬٦٤٤ مصر  *** شركة مجمع اليكس للمنتجات الغذائية
  %٢٦٫٦٦ ١ )٩٩٬١٢٢( ٨٧٠٬٤٨٠ ٢٥٬٢٦٢٬٠٩٤ ٦٨٬٤٧٧٬٨٩٤  مصر  *** شركة اليكس فيش للتصنيع االسماك

  %١٩٫٩٩٧ ٦٬٩٢٢٬٣١٤  ١٬٨٧٦٬٨٨٩  ٩٬٢٤٤٬٦٢٧  ١٩٬١٩٠٬٢٠٩  ٤٤٬٢٢٧,٧٨٢ مصر  شركة فرست جاز***
  %١٠٫٢٥ ٥٠٬٤٣١٬٩٢٦  ٣٢٬٣٥٢٬٩٧٨  ١١٠٬٧٦٠٬٤٠٧  ٦٤٬٤٠٢٬٩٧٠  ٥١٠٬٧٢٩٬٢٢٢ مصر  *شركة برايم القابضة لالستثمارات المالية ***

  %٢٧٫٦٩ ٥٣٬٥٣٠٬٠٧٥  ١٤٬٠٠٤٬٩٤٣  ٦٨٬٩٠٥٬٦٠٩  ٣٩٩٬٨٧٨٬٠٥٤  ٤٧٩٬٢٤٧٬٧٨٣  مصر  شركة أسطول للنقل البرى **
  %٢٥ ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ -- -- -- --  مصر  شركة أور للتأجير التمويل

  ١١٤٬٠٠٩٬٤١٢  ٤٦٬٤٦٧٬٢٨١  ٢١٧٬٢٧١٬٢٣٠  ٦١٨٬٣٤٢٬١٩٦  ١٬٢٢٥٬٩١٤٬٣٢٥  االجمـــــالى
  

  نسبة المساهمة  القيمة الدفترية  الشركةئر) أرباح (خسا  إيرادات الشركة  التزامات الشركة (بدون حقوق الملكية) أصول الشركة  البلد مقر الشركة  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
    جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري جنية مصري    

             شركات شقيقة
  %٢٦٫٦٦ ٦٢٥٬٠٩٦ )١٬٦٦٨٬٤٠٧( ٢٧٬٤٩٠٬١٠٧ ١٠٩٬٦٠٨٬٨٦٩ ١٢٣٬٢٣١٬٦٤٤ مصر   شركة مجمع اليكس للمنتجات الغذائية
  %٢٦٫٦٦ ١ )٩٩٬١٢٢( ٨٧٠٬٤٨٠ ٢٥٬٢٦٢٬٠٩٤ ٦٨٬٤٧٧٬٨٩٤ مصر   شركة اليكس فيش للتصنيع االسماك

  %١٩٫٩٩٧ ٦٬٨٠٩٬٣٤٥ )٢٬٧١٣٬٦٢١( ٣٢٬٦٢٣٬٤٦٠ ٢٣٬٤٢٣٬٢٥٩ ٤٦٬٥٨٣٬٩٤٣ مصر  شركة فرست جاز**
  %١٠٫٢٥ ٥٢٬٢٣٨٬٨٠٣ ٢٨٬٩٨١٬٠٤٤ ٨٠٬٠٢٩٬٥٤٧ ٧٢٬١٦٠٬١٢٥ ٥١٥٬١١٢٬١٢٦ مصر  *القابضة لالستثمارات المالية * شركة برايم
  %٢٧٫٦٩ ٥٠٬٨٤٨٬٢٢٠ ٤٬٣١٩٬٦٦٣ ٣٠٥٬٥٣٦٬٣٣٨ ٢٧٤٬٧٨٢٬٧٦٩ ٣٤٤٬٤٦٧٬٢١٥  مصر  *ل للنقل البرى *شركة أسطو

  %٢٥ ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ -- -- -- --    شركة أور للتأجير التمويل
  ١١٣٬٠٢١٬٤٦٥ ٢٨٬٨١٩٬٥٥٧ ٤٤٦٬٥٤٩٬٩٣٢ ٥٠٥٬٢٣٧٬١١٦ ١٬٠٩٧٬٨٧٢٬٨٢٢  االجمـــــالى

  
  ٢٠١٩و مارس  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ى على البيانات المالية ف *** تم االعتماد

  
   س اإلدارة.لود نفوذ مؤثر متمثل في عضوية مج* يتمثل االستثمار فى شركة برايم القابضة لألستثمارت المالية أستثمار فى شركات شقيقة  لوج



  المجمعة القوائم المالية
  

  ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى الفترة عن المجمعة ائم المالية اإليضاحات المتممة للقو
   

- ٥٤ - 
 

 نظام اإلثابة والتحفيز للعاملين -٢٢
  

نظام اإلثابة والتحفيز بنظام المنح وذلك بعد تعديل النظام األساسى للبنك وفقاً لقرار الجمعية العامة  ٩/٥/٢٠١٧أصدرت الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 
وهو  ٩/٨/٢٠١٧تاريخ بويتم تطبيق نظام اإلثابة والتحفيز  ٢٩/٢/٢٠١٦وذلك بناء على اقتراح مقدم من مجلس إدارة البنك بتاريخ  ٢٣/٣/٢٠١٦غير العادية المنعقدة بتاريخ 

  .اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النظام وفقاً ألحكام القانوناريخ ت
بنك لتميزهم الواضح من خالل نتائج ويتم منح أسهم نظام اإلثابة والتحفيز لصالح االعضاء التنفيذيين ورؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديرو الصف االول والموظفين بال

  .ى وفقاً لمستوى األداء المالى للبنك وتقرير أداء الفرد حسب درجته الوظيفيةأعمالهم وتقييمهم السنو
 وفى نهاية كل فترة مالية،يعاد تقييمها بالقيمة تم تقييم األسهم المحتفظ بها بنظام أثابة وتحفيز العاملين بالقيمة العادلة لها (القيمة السوقية )عند انشاء النظام وتخصيص األسهم،ي

  حتياطى خاص ضمن حقوق الملكية.إويتم اثبات قيمة الفروق الناتجة ب (القيمة السوقية)العادلة لها 
ي وسهم  ٤٬٥٠٠٬٠٠٠جنيه مصري وذلك وفقا للقيمة العادلة لعدد  ٥٣٬٦٧٤٬٠٧٢مبلغ   ٢٠١٩مارس ٣١ في بلغ رصيد نظام االثابة والتحفيز للعاملين   ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ف

ي ، حيث بلغت فروق التقييم في ذات التاريخ سهم ٣٬٩٢١٬٠٠٠فقا للقيمة العادلة لعدد جنيه مصري وذلك و٤٩٬١٨٤٬٩٤٧مبلغ  ة ف ارس  ٣١عن الفترة المالية المنتهي  ٢٠١٩م
   .جنيه مصري )٢٬٥٥٦٬٣٨٨٫٠٠(مبلغ 

  
 :خالل الفترة / العام حركة النظام فيما يلي بيان ب

  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  مصريجنية   سهم  جنية مصري  سهم 

  ٢٨٬١٨٥٬٩٠٨ ١٬٦٩٦٬٠٠٠  ٤٩٬١٨٤٬٩٤٧ ٣٬٩٢١٬٠٠٠  المالية السنةالرصيد اول 
  ٣٦٬٢٦٧٬٥٤٦ ٢٬٢٢٥٬٠٠٠  ٧٬٠٤٥٬٥١٣ ٥٧٩٬٠٠٠  الفترةشراء خالل 

  )١٥٬٢٦٨٬٥٠٧( --  )٢٬٥٥٦٬٣٨٨( --  فروق تقييم اسهم نظام االثابة والتحفيز
  ٤٩٬١٨٤٬٩٤٧ ٣٬٩٢١٬٠٠٠  ٥٣٬٦٧٤٬٠٧٢ ٤٬٥٠٠٬٠٠٠  فى أخر الفترة الماليةالرصيد 

  
  المالية: الفترةفيما يلي بيان بحركة النظام بقائمة حقوق الملكية خالل 

  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩مارس  ٣١ 
  جنية مصري    جنية مصري 

  ٢٬١٦٧٬٨٤٨    )٥٬٥٨٠٬٣٧٩(  المالية السنةالرصيد اول 
  )١٥٬٢٦٨٬٥٠٧(    )٢٬٥٥٦٬٣٨٨(  فروق تقييم اسهم نظام االثابة والتحفيز

  ٧٬٥٢٠٬٢٨٠    ٤٬٨٣٨٬٤٦٩  الفترة الماليةالستهالك خالل ا
  )٥٬٥٨٠٬٣٧٩(    )٣٬٢٩٨٬٢٩٨(  المالية الفترةالرصيد فى أخر 

  
 أصول غير ملموسة -٢٣ 
  

 برامج الحاسب اآللى
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩مارس  ٣١ 
  جنية مصري    جنية مصري 

 ٣٤٬٨١٩٬٩٨٩   ٣٦٬٦٠١٬١٢٨  المالية السنةصافى القيمة الدفترية فى أول 
 ١٠٬٢٣٠٬٤٦٨   --  المالية الفترةاإلضافات خالل 
 )٨٬٤٤٩٬٣٢٩(   )٢٬٤٤٠٬١٣٩(  المالية الفترةاالستهالك خالل 

 ٣٦٬٦٠١٬١٢٨   ٣٤٬١٦٠٬٩٨٩  المالية الفترةاخر صافى القيمة الدفترية فى 
  
 
 
 
 
 
 
 



  المجمعة القوائم المالية
  

  ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى الفترة عن المجمعة ائم المالية اإليضاحات المتممة للقو
   

- ٥٥ - 
 

 أصول أخرى -٢٤
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩مارس  ٣١ 
  جنية مصري    جنية مصري 

 ٥٧٣٬٢٤٢٬٦٧٧   ٦٨٤٬١٤٣٬٨٦٠  مستحقةإيرادات 
 ١٠٨٬٩٧٩٬٨٦٩   ١٦١٬٤٤٨٬٨٤٠  مصروفات مقدمة

 ٤٠٧٬٧٦٧٬٣٩٤   ٤٢١٬٤٤٢٬٣٨٨  دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة
 ٤٨٬٧٩٨٬٧٨٠   ٥٥٬٧٩٨٬٧٨٠  أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء للديون (بعد اإلضمحالل)

 ١١٬٢٦٢٬٦٢٥   ١٢٬٠٠١٬٤٦٦  تأمينات وعهد
 ٣١٥٬١٠٢٬٢٧٩   ٣٩٣٬٨٢٠٬٠٨٧  أخرى

 ١٬٤٦٥٬١٥٣٬٦٢٤   ١٬٧٢٨٬٦٥٥٬٤٢١  االجمـــــالى
  
 



  المجمعة القوائم المالية
     ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى الفترة عن المجمعة ائم المالية اإليضاحات المتممة للقو  

- ٥٦ - 
 

  أصول ثابتة -٢٥
  اإلجمالى  أخرى  األثاث  سيارات  حاسب الى  آالت ومعدات تجهيزات  أراضى ومبانى  

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

  ٦٢٣٬٦٨٨٬٠١٤   ٧٣٬٦٥٧٬٢٢٩   ١٤٬٩٣٧٬٤٩١   ٢١٬٧٦٧٬٤٣٩   ١٠٩٬١٠٠٬٧٥٥   ٢٠٬١٣٦٬٢١٤   ١٠٤٬٤٣٠٬٠٥٦   ٢٧٩٬٦٥٨٬٨٣٠   ٢٠١٨يناير  ١التكلفة فى 
 (١٦١٬٧٩٠٬٥٧٧)  (٢٧٬٠١٧٬٧٢٨)  (٦٬٢٢٤٬٦٣٦)  (٦٬٦٩٣٬٧٠٨)  (٣٨٬٨٥٣٬٨٤٢)  (٦٬٥٤٦٬٠٩٤)  (٤٩٬١٣٦٬١٣١)  (٢٧٬٣١٨٬٤٣٨)   مجمع اإلهالك

  ٤٦١٬٨٩٧٬٤٣٧   ٤٦٬٦٣٩٬٥٠١   ٨٬٧١٢٬٨٥٥   ١٥٬٠٧٣٬٧٣١   ٧٠٬٢٤٦٬٩١٣   ١٣٬٥٩٠٬١٢٠   ٥٥٬٢٩٣٬٩٢٥   ٢٥٢٬٣٤٠٬٣٩٢  ة الدفتريةصافى القيم
           

          ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
 ٤٦١٬٨٩٧٬٤٣٧  ٤٦٬٦٣٩٬٥٠١   ٨٬٧١٢,٨٥٥   ١٥٬٠٧٣٬٧٣١   ٧٠٬٢٤٦٬٩١٣   ١٣٬٥٩٠٬١٢٠   ٥٥٬٢٩٣٬٩٢٥   ٢٥٢٬٣٤٠٬٣٩٢  صافى القيمة الدفترية أول الفترة 

 ٢٧٩٬٩١٩٬٩٧٣  ٣٧٬١٩٩٬٣٥٠     -   ٣٩٬٢٩٨٬٩٤٦     -   ١٬٠٣٢٬٨٨٦   ٩٠٬٦٣١٬١٠٥   ١١١٬٧٥٧٬٦٨٦   إضافات
 )٦٬٤١٤٬٧١٠( (٨٨٬١٠٥)  (١٬١٩٤٬٨٠١)  (٩٢٬٤٠٧)  (١٩٬٥٥٤)  (٨٬١٥٠)  (٥٬٠١١٬٦٩٣)     -   إستبعادات

 )٩٢٬٥٨٢٬٧٦٨( (١٦٬٦٣٥٬٩٧٦)  (٣٬٠٤٤٬٩٩٣)  (٦٬٣٤٣٬٦٨٠)  (١٩٬٦٣٧٬٢٢١)  (٢٬٣٣٣٬٨٦٦)  (٣٦٬٢١٩,٤٤٩)  (٨٬٣٦٧٬٥٨٣)   تكلفة أهالك
 ٦٬٣٩٨٬٩٥٠  ٨٣٬٥٧٥   ١٬١٩٤٬٨٠٠   ٨٨٬٨٥٨   ١٤٬١٩٦   ٦٬٤٥٢   ٥٬٠١١٬٠٦٩     -   مجمع إهالك األصول المستبعدة

 ٦٤٩٬٢١٨٬٨٨٢ ٦٧٬١٩٨٬٣٤٥ ٥٬٦٦٧٬٨٦١ ٤٨٬٠٢٥٬٤٤٨ ٥٠٬٦٠٤٬٣٣٤ ١٢٬٢٨٧٬٤٤٢ ١٠٩٬٧٠٤٬٩٥٧ ٣٥٥٬٧٣٠٬٤٩٥ صافى القيمة الدفترية
              

  ٨٩٧٬١٩٣٬٢٧٧   ١١٠٬٧٦٨٬٤٧٤   ١٣٬٧٤٢٬٦٩٠   ٦٠٬٩٧٣٬٩٧٨   ١٠٩٬٠٨١٬٢٠١   ٢١٬١٦٠٬٩٥٠   ١٩٠٬٠٤٩٬٤٦٨   ٣٩١٬٤١٦٬٥١٦   ٢٠١٩يناير  ١التكلفة فى 
 (٢٤٧٬٩٧٤٬٣٩٥)  (٤٣٬٥٧٠٬١٢٩)  (٨٬٠٧٤٬٨٢٩)  (١٢٬٩٤٨٬٥٣٠)  (٥٨٬٤٧٦٬٨٦٧)  (٨٬٨٧٣٬٥٠٨)  (٨٠٬٣٤٤٬٥١١)  (٣٥٬٦٨٦٬٠٢١)  مجمع اإلهالك

  ٦٤٩٬٢١٨٬٨٨٢   ٦٧٬١٩٨٬٣٤٥   ٥٬٦٦٧٬٨٦١   ٤٨٬٠٢٥٬٤٤٨   ٥٠٬٦٠٤٬٣٣٤   ١٢٬٢٨٧٬٤٤٢   ١٠٩٬٧٠٤٬٩٥٧   ٣٥٥٬٧٣٠٬٤٩٥  صافى القيمة الدفترية
              

              ٢٠١٩ مارس ٣١
 ٦٤٩٬٢١٨٬٨٨٢  ٦٧٬١٩٨٬٣٤٥   ٥٬٦٦٧٬٨٦١   ٤٨٬٠٢٥٬٤٤٨   ٥٠٬٦٠٤٬٣٣٤   ١٢٬٢٨٧٬٤٤٢   ١٠٩٬٧٠٤٬٩٥٧   ٣٥٥٬٧٣٠٬٤٩٥  يةصافى القيمة الدفترية أول السنة المال

 ١٨٬٦٠٧٬٢٧٨  ٣٬٩٤٤٬٨٥٢     -   ١٬٢١٦٬٢٤٤     -   ٨١٬٦٥٣   ١٣٬١٣٩٬٤٧٩   ٢٢٥٬٠٥٠   إضافات
 )٢٬٥٩٨٬٣٥٥( (١٬٩٥٢٬٥٩٦)  (٢١٬٤٥٠)  (٢٤٢٬٣١٩)  (١٢٬٠٤٧)  (٣٦٩٬٩٤٣)     -     -   إستبعادات

 )٢٣٬٢٠٩٬٤٣٢( (٤٬٧٣٨٬٣٦٣)  (٧٦٠٬٨٢٤)  (١٬٤٥٤٬٧١١)  (٤٬٢٥٤٬٨٣٣)  (٥٩١٬٨٣٦)  (٨٬٩٩٠٬٦٦٥)  (٢٬٤١٨٬٢٠٠)   تكلفة أهالك
 ٢٬٥٨١٬٤٢٣  ١٬٩٣٧٬٣٣٨   ٢١٬٤٥٠   ٢٤٢٬٠٤٤   ١٢٬٠٤٥   ٣٦٨٬٥٤٦     -     -   مجمع إهالك األصول المستبعدة 

 ٦٤٤٬٥٩٩٬٧٩٦ ٦٦٬٣٨٩٬٥٧٦ ٤٬٩٠٧٬٠٣٧ ٤٧٬٧٨٦٬٧٠٦ ٤٦٬٣٤٩٬٤٩٩ ١١٬٧٧٥٬٨٦٢ ١١٣٬٨٥٣٬٧٧١ ٣٥٣٬٥٣٧٬٣٤٥ الدفترية صافى القيمة 
              

  ٩١٣٬٢٠٢٬٢٠٠   ١١٢٬٧٦٠٬٧٣٠   ١٣٬٧٢١٬٢٤٠   ٦١٬٩٤٧٬٩٠٣   ١٠٩٬٠٦٩٬١٥٤   ٢٠٬٨٧٢٬٦٦٠   ٢٠٣٬١٨٨٬٩٤٧   ٣٩١٬٦٤١٬٥٦٦   ٢٠١٩مارس ٣١التكلفة فى 
 (٢٦٨٬٦٠٢٬٤٠٤)  (٤٦٬٣٧١٬١٥٤)  (٨٬٨١٤٬٢٠٣)  (١٤٬١٦١٬١٩٧)  (٦٢٬٧١٩٬٦٥٥)  (٩٬٠٩٦٬٧٩٨)  (٨٩٬٣٣٥٬١٧٦)  (٣٨٬١٠٤٬٢٢١)  مجمع اإلهالك

  ٦٤٤٬٥٩٩٬٧٩٦   ٦٦٬٣٨٩٬٥٧٦   ٤٬٩٠٧٬٠٣٧   ٤٧٬٧٨٦٬٧٠٦   ٤٦٬٣٤٩٬٤٩٩   ١١٬٧٧٥٬٨٦٢   ١١٣٬٨٥٣٬٧٧١   ٣٥٣٬٥٣٧٬٣٤٥  صافى القيمة الدفترية
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 لبنوكأرصدة مستحقة ل -٢٦
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  جنية مصري    جنية مصري 

 ٢٢٠٬٦٩٦٬١٠٩   ١٤٨٬٨٥٦٬٩٢٤  حسابات جارية
 ٤٬٩٧٩٬٧٧٣٬٧٨٠   ٣٬٠١٥٬٥٥٥٬٤٠٠  ودائع

 ٥٬٢٠٠٬٤٦٩٬٨٨٩   ٣٬١٦٤٬٤١٢٬٣٢٤  االجمـــــالى
      

 ٥٬١٢٨٬٧١١٬٩٠٨   ٣٬٠١٥٬٥٥٥٬٤٠٠  بنوك محلية
 ٧١٬٧٥٧٬٩٨١   ١٤٨٬٨٥٦٬٩٢٤  بنوك خارجية
 ٥٬٢٠٠٬٤٦٩٬٨٨٩   ٣٬١٦٤٬٤١٢٬٣٢٤  االجمـــــالى

      
 ٢٢٠٬٦٩٦٬١٠٩   ١٤٨٬٨٥٦٬٩٢٤  أرصدة بدون عائد

 ٤٬٩٧٩٬٧٧٣٬٧٨٠    ٣٬٠١٥٬٥٥٥٬٤٠٠             أرصدة ذات عائد متغير
 ٥٬٢٠٠٬٤٦٩٬٨٨٩    ٣٬١٦٤٬٤١٢٬٣٢٤             االجمـــــالى

      
 ٥٬٢٠٠٬٤٦٩٬٨٨٩    ٣٬١٦٤٬٤١٢,٣٢٤             أرصدة متداولة

 ٥٬٢٠٠٬٤٦٩٬٨٨٩    ٣٬١٦٤٬٤١٢٬٣٢٤             االجمـــــالى
 ودائع العمالء -٢٧ 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  جنية مصري    جنية مصري 

 ٢٣٬٧٨٨٬٢٢٩٬٤٩٢   ٢٧٬٢٧٥٬٦٩٢٬٢٠٥ ودائع تحت الطلب
 ١٩٬٥٦٩٬٥٧٤٬٩٤٧   ٢٢٬٣١٠٬٢٧٠٬٠٦٦ ودائع ألجل وبإخطار

 ٥٬٤٢٧٬٢٧٤٬٤١٣   ٦٬٤٥٣٬١٦٣٬٦١٥ ر ذات عائد متميزشهادات ادخا
 ١٬٣٨٢٬٧٩٧٬٣٢٢   ١٬٤٣٧٬٠٣٣٬٠٩١ ودائع التوفير
 ٣٥٠٬٢٠٦٬٥٨٢   ٤٣٨٬١٩٣٬٩٣٩ ودائع أخرى
 ٥٠٬٥١٨٬٠٨٢٬٧٥٦   ٥٧٬٩١٤٬٣٥٢٬٩١٦  االجمـــــالى

      
 ٣٧٬٧٦٨٬٤٠٤٬٣٩٥   ٤٣٬٠٢٤٬١١١٬٨٦٨ ودائع مؤسسات

 ١٢٬٧٤٩٬٦٧٨٬٣٦١   ١٤٬٨٩٠٬٢٤١٬٠٤٨ ودائع أفراد
 ٥٠٬٥١٨٬٠٨٢٬٧٥٦   ٥٧٬٩١٤٬٣٥٢٬٩١٦  االجمـــــالى

      
 ٣٬٧٤٤٬٢٣٤٬١٩٩   ٢٬٩٧٩٬٤٦٠٬٦٤٧  أرصدة بدون عائد

 ٤٢٬٨٦٩٬٧٤٥٬٨٤٩   ٥٠٬٩٧١٬٨٨٨٬٧٠٥  أرصدة ذات عائد متغير
 ٣٬٩٠٤٬١٠٢٬٧٠٨   ٣٬٩٦٣٬٠٠٣٬٥٦٤  أرصدة ذات عائد ثابت

 ٥٠٬٥١٨٬٠٨٢٬٧٥٦   ٥٧٬٩١٤٬٣٥٢٬٩١٦  االجمـــــالى
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 قروض أخرى / ودائع مساندة -٢٨
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩مارس  ٣١ 
  جنية مصري    جنية مصري 

 ٢٬٢٢٠٬٢٨٦   ١٬٩٢٠٬٢٨٦ قرض البنك التجارى الدولى 
 ٣٥٨٬٢٧٢٬٠٠٠   ٣٤٦٬٣٩٢٬٠٠٠  قرض بنك االستثمار االوروبى

 ٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  *ودائع مساندة
 ١٬١٦٠٬٤٩٢٬٢٨٦   ١٬١٤٨٬٣١٢٬٢٨٦  االجمـــــالى

 
وفمبر  ١٣بتاريخ *  أمين  ٢٠١٧ن اق مع شركة مصر للت ابرام اتف ك ب ام البن غ  –ق ك بمبل دى البن ة ل داع وديع أمين بإي ا شركة مصر للت وم بموجبه ه  ٨٠٠ش.م.م تق ون جني ملي

اريخ ودائع بحيث يكون تاريخ ايداع اخر وديعة خالل شهر ونصف من تاريخ توق ٥مصري يتم تقسيمهم الى  ن ت دأ م يع العقد وتكون مدة كل وديعة سبع سنوات وستة أشهر تب
  ..ايداع كل وديعة على حده

  .ستثمارتخضع تلك الوديعة لشروط وأحكام البنك المركزي المصري ويحق للبنك استخدام هذه الوديعة بكافة المجاالت التي يراها مناسبة في مجال اال
نك المركزي المصري ومستوفية للمتطلبات المتعلقة بإدراج تلك الوديعة ضمن الشريحة الثانية للقاعدة الرأسمالية بحيث أنها ليست وحيث أن تلك الوديعة خاضعة لشروط الب

مغطاة بكفالة  مضمونة وغير مخصصة لنشاط معين أو لمقابلة أصول بذاتها، وأنها مصدرة ومدفوعة بالكامل، تلي في الترتيب حقوق المودعين والدائنين عند التصفية، غير
 .من المصدر وال تخضع ألي ترتيبات قانونية أو اقتصادية و أنها ال تتضمن شروط أو حوافز تجعلها قابلة لالسترداد قبل تاريخ االستحقاق

 التزامات أخرى -٢٩  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩مارس  ٣١ 

  جنية مصري    جنية مصري 
 ٣٥٥٬٦٨٠٬٩٢٦   ٣٤٩٬٤٠٦٬٦٥٩ عوائد مستحقة

 ٧٬٣٧١٬٧٢٦   ٢٠٨٬٤٣٠ قدمةإيرادات م
 ٢١٨٬٩٨٤٬٤٦٧   ٢١٥٬٠٤٩٬٤٦٧ مصروفات مستحقة

 ٢٨٩٬٠٤٢٬٢٩٥   ٢٨٤٬٠٢٨٬٦٣٦ دائنون
 ١٠٧٬٣٣١٬٢٦٧   ١٧٦٬٨١١٬٠٦٧ أرصدة دائنة متنوعة

 ٩٧٨٬٤١٠٬٦٨١   ١٬٠٢٥٬٥٠٤٬٢٥٩  االجمـــــالى
 أخرى مخصصات -٣٠  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩مارس  ٣١ 
  جنية مصري    جنية مصري 

  ١٠٤٬٤١٢٬٧٤٥   ١٢٣٬٠٤٩٬٠٣٢  المالية السنةصيد في أول الر
  ١٢٧٬٢٣٨   (٧٢١٬٩٧٩)  فروق تقييم عمالت أجنبية
  ٣٦٬٩٨٤٬٦٨٦   (١٦٬٩٠٧٬٦٣٢)  المحمل على قائمة الدخل

 )١٨٬٤٧٥٬٦٣٧(   (١٬٠٥١٬٩٩١)  المالية الفترةالمستخدم خالل 
 --   (٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠)  المحول الى مخصصات القروض

 ١٢٣٬٠٤٩٬٠٣٢   ٧٩٬٣٦٧٬٤٣٠  المالية الفترةية الرصيد في نها
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩مارس  ٣١ 
  جنية مصري    جنية مصري 

 ١١٬٤١٠٬٣٤٦   ١١٬٧٠٥٬٤٨١  قضايا –مخصص مطالبات محتملة 
 ٥٠٬١١٢٬٥٠٥   ٢٧٬٠٦٠٬٥١٣  مخصص مطالبات محتملة متنوعة

 ٢٬٥٧٦٬٠٩٨   ٢٬٥٧٦٬٠٩٨  ضرائب –مخصص مطالبات محتملة 
 ٥٨٬٩٥٠٬٠٨٣   ٣٨٬٠٢٥٬٣٣٨  اإللتزامات العرضيةمخصص 

 ١٢٣٬٠٤٩٬٠٣٢   ٧٩٬٣٦٧٬٤٣٠  المالية الفترةالرصيد في نهاية 
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 رأس المال -٣١
  

  رأس المال المرخص به
  .مليون دوالر امريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى ٥٠٠يبلغ رأس المال المرخص به 
  رأس المال المصدر والمدفوع

ى عدد  ٢٬٦٥٦٬٠٨٩٬٦٠٠دوالر أمريكي (المعادل لمبلغ  ٣٤٢٬٨٠١٬٥٨٨والمكتتب فيه والمدفوع مبلغ  بلغ رأس المال المصدر اً عل ه مصري) موزع  ٣٦٥٬٣٦٥٬١٤٦جني
  .سهم القيمة األسمية للسهم واحد دوالر أمريكي

  محتجز تحت حساب زيادة رأس المال
ية وتم قيد أسهم الزيادة بالبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة واإليداع والحفظ تم اإلنتها من أجراءات زيادة رأس المال عن طريق أصدار أسهم مجان -

 ٢٠١٩أبريل  ١١   المركزى بتاريخ
زيادة رأس المال عن طريق أسهم مجانية والزيادة ممولة من توزيعات  ٢٠١٩مارس  ٣١بتاريخ  للبنك والمنعقدتين والغير عادية قررت الجمعية العامة العادية  - 

 جراءات لزيادة رأس المال وقيد أسهم الزيادة بالبورصة المصرية.وجارى إستكمال كافة اإل ٣١/١٢/٢٠١٨الظاهرة فى القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى  األرباح
 واألرباح المحتجزة اإلحتياطيات -٣٢ 
 

 اإلحتياطيات  أ - ٣٢
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  جنية مصري    جنية مصري 

 ٢٣٢٬٣٣٠٬٥٣٧   ٢٩٠٬٤٨١٬٨٢٤ قانونىإحتياطى 
 ٢٬٦٨٤٬٩٩٧   ٢٬٦٨٤٬٩٩٧ فروق ترجمة عمالت أجنبيةإحتياطى 
 )١٨٧٬٢٧٨٬٣٨٥(   )١٥٬٧٥٩٬٦٣٣(  لة القيمة العادإحتياطى 
 ١٧٬٥٢٩٬١٤٣   ١٧٬٥٢٩٬١٤٣  عامإحتياطى 
 ٨٬١٤٣٬٣٢٩   ٨٬١٤٣٬٣٢٩ خاص إحتياطى 
 ٦٬٠٠٠٬٠٠٠   ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ المخاطر البنكية العام إحتياطى 

 ٩٬٧٠٢٬٣٧٥   ١١٬٦٤٦٬٢٥٥  إحتياطى رأسمالى
 ٢٠٠٬٦٠٧٬٢٥٠   ٢٠٠٬٦٠٧٬٢٥٠  *٩ IFRSإحتياطى مخاطر معيار 

  ٢٨٩٬٧١٩٬٢٤٦    ٥٢١٬٣٣٣٬١٦٥  المالية الفترةالرصيد في نهاية 
  

أوزان المخاط %١بنسبة  IFRS ٩* تم تكوين إحتياطي مخاطر معيار  ة المرجحة ب الي المخاطر االئتماني د الضريبة عن عام من إجم ربح بع ن صافي ال ك م ر وذل
  وال يتم استخدامه إال بموافقة البنك المركزي. ٢٠١٨يناير  ٢٨وذلك طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ  ٢٠١٧

  
  وتتمثل الحركة على اإلحتياطيات فيما يلى:

 
 إحتياطى المخاطر البنكية العام ١/أ - ٣٢

  ٢٠١٨بر ديسم ٣١    ٢٠١٩مارس  ٣١ 
  جنية مصري    جنية مصري 

  ١٣٬١٣٠٬٩٤٤    ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  الماليةالسنة الرصيد في أول 
  ٣٬٤٤٥٬٤٣١    --  محول من األرباح المحتجزة
  )١٠٬٥٧٦٬٣٧٥(    --  رد الى األرباح المحتجزة *

  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠    ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  المالية الفترةالرصيد في نهاية 
  

حتياطى إال بعد حتياطى المخاطر البنكية العام لمقابلة المخاطر غير المتوقعة وال يتم التوزيع من هذا اإلإتكوين تقضى تعليمات البنك المركزى المصرى ب
  .الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى

  استثمار محتفظ به لغرض البيع . حتياطى مخاطر بنكية  نتيجة بيعإ جنية مصرى من١٠٬٥٧٦٬٣٧٥تم رد مبلغ  ٢٠١٨خالل عام *
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 تابع -  واألرباح المحتجزة اإلحتياطيات -٣٢
  

 إحتياطى قانونى ٢/أ - ٣٢
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  جنية مصري    جنية مصري 

  ١٨٢٬٢٦٨٬٥٥٥    ٢٣٢٬٣٣٠٬٥٣٧  المالية السنةالرصيد في أول 
 ٥٠٬٠٦١٬٩٨٢   ٥٨٬١٥١٬٢٨٧  ٢٠١٧محول من أرباح عام 

 ٢٣٢٬٣٣٠٬٥٣٧   ٢٩٠٬٤٨١٬٨٢٤  المالية الفترةالرصيد في نهاية 
  

ادل إمن صافى أرباح السنة المالية لتغذية  %١٠وفقا للقوانين المحلية يتم احتجاز  ن رأس  %١٠٠حتياطى غير قابل للتوزيع وذلك حتى يبلغ رصيده ما يع م
 المال.

 
  

 أستثمارات مالية متاحة للبيع -إحتياطى القيمة العادلة  ٣/أ - ٣٢
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  نية مصريج    جنية مصري 

 ١٤٤٬٧٢١٬٧٩٢   )١٨٧٬٢٧٨٬٣٨٥(  المالية السنةالرصيد في أول 
 )٣٢٩٬٩١٢٬٢٧٩(   ٢٦٢٬٧٢٣٬٠٦٧  )٢٠أرباح التغير في القيمة العادلة (إيضاح خسائر / 

      )٩٨٬٣٧٦٬١٠٢(  إجمالى األثر على إعادة التصنيف والقياس
 )٢٬٥٨٣٬٥٠٤(   ٢٬٤٣٦٬٧٦٣  بعادصافي األرباح والخسائر المحولة الى قائمة الدخل نتيجة االست

 ٤٩٥٬٦٠٦   ٤٬٧٣٥٬٠٢٤  فروق تقييم العمالت االجنبية
 )١٨٧٬٢٧٨٬٣٨٥(   )١٥٬٧٥٩٬٦٣٣(  المالية الفترةالرصيد في نهاية 

  
 إحتياطى خاص ٤/أ - ٣٢

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

  المصرى.
 

 األرباح المحتجزة  ب - ٣٢
  

 الحركة على االرباح المحتجزة
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  جنية مصري    جنية مصري 

 ٦٤٧٬٧٨٥٬٩٨٨   ٧٠٠٬٢٧٤٬٥٧٨ المالية الرصيد فى أول السنة
 ٥٦٦٬٤٠٢٬٧٩٣   ١٤٧٬١٨٣٬٤٠٥  المالية  الفترةأرباح 

  --   ١٣٦٬٣٥٣  تسويات
 )٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(   )٤٥٢٬٣٦٥٬٩٣٨(  محتجز تحت حساب زيادة رأس المال (اسهم مجانية)

 )٥٠٬٨٧٩٬٢٧٨(   )٥٨٬١٥١٬٢٨٧(  حصة العاملين فى األرباح
 )١٨٬٤٨٤٬٧٣٢(   )٢٠٬٢٧٦٬٨٥٤(  مكافـأة أعضاء مجلس اإلدارة

 )٣٬٤٤٥٬٤٣١(   --  محول إلى إحتياطى مخاطر بنكية عام
 ١٠٬٥٧٦٬٣٧٥   --  البنكية إلى  االرباح المحتجزةرد من احتياطى المخاطر 

 )٥٠٬٠٦١٬٩٨٢(   )٥٨٬١٥١٬٢٨٧(  اإلحتياطى القانونىمحول الى 
 )١٬٦١٩٬١٥٥(   )١٬٩٤٣٬٨٨٠(  محول الى اإلحتياطيات االخرى

 --   --  ٩ IFRSالمحول إلى إحتياطى مخاطر معيار 
 ٧٠٠٬٢٧٤٬٥٧٨   ٢٥٦٬٧٠٥٬٠٢٢  المالية الفترةالرصيد في نهاية 

  
  



  المجمعة القوائم المالية
  

  ٢٠١٩ مارس ٣١المالية المنتهية فى الفترة عن المجمعة ائم المالية اإليضاحات المتممة للقو
   

- ٦١ - 
 

  النقدية وما في حكمها -٣٣
  

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

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ مارس  ٣١ 
  جنية مصري    جنية مصري 

  ٥٬١١٦٬٧٣٧٬٣٩٠    ٧٬٦١٩٬٦٢٦٬٢٤٢ نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى
  ٩٬٩٧١٬٩٤٤٬٠٢٤    ١٥٬٤٢٤٬٧٠٧٬٤٨٦ أرصدة لدى البنوك

  ٩٬٤٧٩٬٣٥٨٬٨٦٦    ٧٬٧٥٥٬٢٣١٬٠١٥ أذون خزانة
  )٦٬٣٦١٬٩٦١٬٩٢٨(    )٨٬٦٦٨٬١٤٨٬٣٤٥( أرصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة اإلحتياطى

  )٢٬٠٩٠٬٥٣٥٬٧٤١(    )٦٣٣٬٢٩٩٬١٦٠(  أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر
  )٩٬٦٧٥٬٨٣٩٬١٤١(    )٧٬٩٦٨٬٦٣٩٬٠٤٥(  أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور

  ٦٬٤٣٩٬٧٠٣٬٤٧٠    ١٣٬٥٢٩٬٤٧٨٬١٩٣  المالية الفترةالنقدية وما في حكمها في اخر 
 

 التزامات عرضية وارتباطات -٣٤
 

 ارتباطات رأسمالية  أ - ٣٤
جنيه  ٨٨٬٤٨٠٬٢٩١مبلغ وقدره  ٢٠١٩ مارس ٣١بتجهــيزات الفـــــروع وشراء اصول ومعدات ولم يتم تنفيذها حتى بلغ إجمالى قيمــــة االرتباطــــات المتعلقـــة 

 مصري.
 ارتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت  ب - ٣٤

  تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن ضمانات وتسهيالت فيما يلي:
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  مصريجنية     جنية مصري 

 ٣٦٥٬٤٩٣٬٠٠٠   ٢٧١٬٨٢٤٬٠٠٠  إعتمادات مستنديه (استيراد وتصدير)
 ١٬٥٢٠٬٨٤١٬٠٠٠   ١٬٨٧٧٬٠٥٩٬٠٠٠  خطابات ضمان

 ١٬٨٨٦٬٣٣٤٬٠٠٠   ٢٬١٤٨٬٨٨٣٬٠٠٠  االجمـــــالى
 
 

  وأرصدتها فى تاريخ المركز المالى فيما يلى:يتعامل البنك مع األطراف ذات العالقة على نفس األسس التى يتعامل بها مع الغير وتتمثل طبيعة تلك المعامالت 
 
 واإللتزامات العرضية والودائع والقروض والتسهيالت  -٣٥ 

 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١ 
  جنية مصري    جنية مصري 

 ٣٬٨٩١   ٣٬٠٠٠  قروض وتسهيالت
 ٤٬١٤٨   ٣٬٤١٠  اإللتزامات العرضية
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  صناديق االستثمار -٣٦
  

  نك المصرى الخليجىصندوق استثمار الب
م  ال رق رمس إلدارة  ١٩٩٢لسنة  ٩٥الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس الم إدارة الصندوق شركة هي وم ب ة ، وتق ه التنفيذي والئحت

ك  ١٠٠صناديق االستثمار، وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق مليون وثيقة يبلغ إجمالى قيمتها  ين  ٥٠٫٠٠٠مليون جنيه مصرى خصص للبن ا خمسة مالي ة (قيمته وثيق
  .جنيه مصرى) لمباشرة نشاط الصندوق

   .وثيقة ١٣١٤٨٧ جنيه مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ ٢٨٨٫٦٤ مبلغ  ٢٠١٩مارس   ٣١وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في 
 

  ةصندوق ثراء للسيولة النقدي
رايم إلدارة  ١٩٩٢لسنة  ٩٥الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  إدارة الصندوق هى شركة ب وم ب والئحته التنفيذية ، وتق

ا  ٣٤٬٩٤٤٬٤٩١صناديق االستثمار ، وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق  الى قيمته غ إجم ة يبل ون  ٣٧٥وثيق ك ملي ه مصرى خصص للبن ا  ٧١٣٬٣٥٩جني ة (قيمته وثيق
  .سبعة ماليين وخمسمائة ألف جنيه مصرى) لمباشرة نشاط الصندوق

  .وثيقة ٨٤٦١٤٠٠  جنيه مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ   ١٧٫٦٦٧١مبلغ  ٢٠١٩ سرما ٣١وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في 
 الموقف الضريبى -٣٧ 

  
  : وال ضريبة االشخاص االعتباريةا

   :٢٠٠٧حتى عام  ٢٠٠٥الفترة من عام 
  .تم الفحص وإنهاء النزاع الضريبى مع المأمورية لصالح البنك عن هذه الفترة

  :٢٠٠٩حتى عام  ٢٠٠٨الفترة من عام 
  .الفترة تم الفحص وإنهاء النزاع الضريبى باللجنة الداخلية بمركز كبار الممولين لصالح البنك عن هذه

  :٢٠١١حتى عام  ٢٠١٠الفترة من عام 
  .تم الفحص والربط الضريبى وقد تم سداد جزء من االلتزام الضريبى وسيتم إحالة البنود المتنازع عليها إلى لجنة الطعن

  :٢٠١٢الفترة 
  .تم الفحص والذى اسفر عن عدم وجود أى إلتزام ضريبى على البنك

  :٢٠١٤-٢٠١٣الفترة عن السنوات 
  .الفحص وسداد جزء من االلتزام الضريبىتم 

  :٢٠١٧-٢٠١٦-٢٠١٥الفترة عن السنوات 
  .تم تقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية وال يترتب عنها أى إلتزامات ضريبية

  
  : ثانياً : ضريبة األجور والمرتبات وما في حكمها

  :٢٠٠٤الفترة من بدء النشاط وحتى عام 
  .لفروق الضريبية عن تلك الفترةتم الفحص وسداد ا

  :٢٠٠٦حتى عام  ٢٠٠٥الفترة من عام 
  .تم الفحص فى ضوء أحكام القانون الجديد وأسفر عن عدم وجود أى فروق ضريبية

  :٢٠١٢وحتى عام  ٢٠٠٧الفترة من عام 
  .تم الفحص وسداد المبالغ المستحقة وعدم وجود فروق ضريبية

  :٢٠١٥وحتى عام  ٢٠١٣الفترة من عام 
  .تم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانون

  :٢٠١٦عام 
  .تم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانون

  :٢٠١٧عام 
 نونية التى أقرها القانون.تم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد القا
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 أحداث هامة -٣٨
  

  ): األدوات المالية٩المعيار الدولي رقم (
م ( دولي رق ة ال و " ٩ IFRS ) "٩صدر معيار التقارير المالي ي يولي ة ف ي  ٢٠١٤بصورته النهائي ك المركزي المصري ف ام البن د ق اير  ٢٨وق ى  ٢٠١٨ين ه ال بإصدار تعليمات

  .٢٠١٩اعتبارا من اول يناير  ٩لبات المعيار الدولي رقم البنوك بااللتزام بمتط
ار  ٩يقوم معيار  د حل معي ة. وق ار المحاسبة  ٩بتحديد أسس االعتراف والقياس لألصول وااللتزامات المالية وكذلك أسس احتساب اضمحالل األصول المالي دولي محل معي ال
  .والقياس: األدوات المالية: االعتراف ٣٩ IAS “ "  ٣٩الدولي رقم 

 
  التصنيف والقياس-أ 

ار  ق معي ار  ٩يؤثر تطبي ات المعي ا لمتطلب ة. طبق ات المالي اس االلتزام ى تصنيف وقي ام عل ر ه ه إث ون ل ع ان يك ن المتوق يس م ة ول اس األصول المالي ى تصنيف وقي ان  ٩عل ف
ن  تم م ي ي ال الت ا تصنيف وقياس األصول المالية سوف يعتمد بشكل أساسي على نماذج االعم ة المرتبطة به ة التعاقدي دفقات النقدي ذلك صفات الت ك األصول وك ا اداره تل خالله

ائر او  اح والخس ة من خالل األر ب ة العادل تهلكة او بالقيم ة المس الي بالتكلف اس األصل الم تم قي ان ي ا ك دخل الشامل وتقوم هذه العوامل بتحديد إذا م ة من خالل ال ة العادل بالقيم
  من تصنيفات لألصول المالية (محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، قروض وتسهيالت، متاحة للبيع) ٣٩ما تضمنه معيار المحاسبة الدولي رقم  ٩ار اآلخر. وقد ألغي معي

 
  اضمحالل األصول المالية-ب 

د  يتم احتساب االضمحالل لألصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة والقيمة العادلة من خالل الدخل ة، عن روض أو ضمانات مالي الشامل اآلخر وكذا االرتباطات عن ق
ان  ١٢الناتجة عن احتمالية اإلخفاق المتوقعة خالل  (ECL) االعتراف األولى يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة ي مخاطر االئتم ة ف ادة الجوهري ة الزي ي حال ة. ف شهر التالي

  .الناتجة عن احتمالية اإلخفاق المتوقعة على مدار العمر المتوقع لالداه المالية  (ECL)يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة
ادة ) Stage ١( شهر التالية في المرحلة األولى ١٢يتم تصنيف األصول المالية التي تم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة خالل  ي شهدت زي ة الت تم تصنيف األصول المالي وي

  ).Stage ٣(  بينما يتم تصنيف األصول المالية التي شهدت اضمحالال في قيمتها في المرحلة الثالثة) Stage ٢( في المرحلة الثانية جوهرية في مخاطر االئتمان
  .هذا ويقوم البنك بشكل دوري باختبار مدي زيادة مخاطر االئتمان لألداة المالية منذ االعتراف األولى

ان المتوقع ي تشمل يجب ان يكون تقدير خسائر االئتم ة والت تقبلية والمتوقع ة او المس ات ذات الصلة سواء التاريخي ل المعلوم ا يجب ان يتضمن ك أوزان كم د ومرجح ب ة محاي
  .التوقعات االقتصادية المستقبلية في تاريخ اعداد التقارير وكذلك القيمة الزمنية للنقود

  .٣٩هو تقدير ذو نظرة مستقبلية مقارنه بما تضمنه معيار المحاسبة الدولي رقم  ٩وبناء على ذلك فان تقدير خسائر االئتمان المتوقعة طبقا لمعيار 
ي  ادرة ف ري الص زي المص ك المرك ات البن ا لتعليم اير  ٢٨وطبق بة  ٢٠١٨ين اطر بنس اطي مخ وين احتي ك بتك ام البن أوزان  %١ق ة ب ة المرجح اطر االئتماني الي المخ ن إجم م

ام المخاطر وذلك من صافي الر بح بعد الضري داره  ٢٠١٧بة عن ع غ مق ذي يبل تم ادراجه ضمن راس  ٢٠٠٬٦٠٧٬٢٥٠وال ة) ي وق الملكي ي حق ر ف ة التغي ه مصري (قائم جني
  .المال األساسي بالقاعدة الرأسمالية ويتم استخدامه بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري

 
 أرقام المقارنة -٣٩

  
 الحالية. المالية الفترةعرض المستخدم فى لتغيرات فى التم اعادة تبويب أرقام المقارنة لتتوافق مع ا




