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 2020سبتمبر  30 المالية المنتهية فىعن الفترة الدورية  مستقلةال الشامل قائمة الدخل

 
 

 
 1/7/2020 الفترة من إيضاح

  30/9/2020حتى 
 1/1/2020الفترة من 

  30/9/2020حتى 
 1/7/2019 الفترة من

 30/9/2019حتى 
 1/1/2019الفترة من 

 30/9/2019حتى 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري  

 478,440,448 166,912,251 466,175,004 149,143,467  لفترةصافى أرباح ا

      

      بنود قد يتم إعادة تبويبها في األرباح أو الخسائر:

المالية بالقيمة  صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات
 الدينأدوات  -األخرالعادلة من خالل الدخل الشامل 

(31) (38,831,201) (91,413,984) 82,729,183 313,615,914 

 313,615,914 82,729,183 (91,413,984) (38,831,201)  األخرإجمالى بنود الدخل الشامل 

 792,056,362 249,641,434 374,761,020 110,312,266  إجمالى الدخل الشامل للفترة 
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  2020سبتمبر  30المالية المنتهية فى  الفترةعن الدورية  المستقلةقائمة التدفقات النقدية 

 

  
 1/1/2020الفترة من  إيضاح

  30/9/2020حتى 
 1/1/2019الفترة من  

 30/9/2019حتى 

 جنيه مصري  جنيه مصري   

      التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 736,086,310  754,069,933   قبل الضرائبرباح األ

      

      األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيلتعديالت لتسوية صافى 

 81,817,240  76,419,611 (22-24)  إهالك وإستهالك أصول ثابتة وأصول غير ملموسة

 149,377,303  437,206,620 (12)  االئتمانعن خسائر ضمحالل إلعبء ا

 (28,339,854)  69,906,442 (11)  صافى عبء/ )رد( المخصصات االخري

 (12,471,139)  (6,385,048) (29)  المستخدم من المخصصات بخالف مخصص القروض

 (1,703,555)  186,152 (29)  فروق اعادة ترجمة المخصصات االخري بالعمالت االجنبية

 236,633,684  23,442,427 (19)  فروق ترجمة إستثمارات مالية ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

 (30,428,245)  (30,848,249) (19)  / خصم االصدار للسندات استهالك عالوة

 (448,718)  (512,807) (11)  أرباح بيع اصول ثابتة

 (21,164,771)  (8,287,808) (8)  إيرادات من توزيعات أرباح

 (7,841,689)  (30,152,029) (19)  أرباح بيع استثمارات مالية 

 14,380,023  14,331,339 (21)  (االثابة والتحفيز للعامليننظام ) سهمأالمدفوعات المبنية على 

أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول وااللتزامات الناتجة من أنشطة 
 التشغيل

  1,299,376,583 
 

1,115,896,589 

      صافى )الزيادة(/النقص فى األصول وااللتزامات

 (3,290,555,369)  (2,039,213,041)   رصدة لدى البنوكأ

 2,849,725,737  (936,511,874)    أذون خزانة 

 --  (33,310,101)   إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 2,681,767,395  799,119,778   قروض وتسهيالت و مرابحات للعمالء

 (122,106,193)  --   قروض وتسهيالت و مرابحات للبنوك

 (527,269,852)  (972,837,288)   أصول أخرى

 (3,305,464,746)  1,267,496,595   ارصده مستحقة للبنوك

 6,803,610,385  5,242,965,166   ودائع العمالء

 (276,152,863)  33,168,401   التزامات أخرى

 5,929,451,083  4,693,564,320  (1) صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

      التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (78,541,270)  (120,877,296)   مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع

 448,718  1,334,802   متحصالت من بيع اصول ثابتة

 (9,100,610)  (24,116,032)   مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة

استثمارات مالية بخالف األصول المالية بغرض بيع/استرداد متحصالت من 
 المتاجرة

  2,518,168,529 
 

1,667,176,070 

 (2,014,341,339)  (10,097,217,361) (19)  استثمارات مالية بخالف األصول المالية بغرض المتاجرةلشراء  مدفوعات

 1,096,123  146,336 (8)  توزيعات أرباح محصلة

 (17,671,874)  (5,701,485) (21)  نظام االثأبة و التحفيزلشراء أسهم  مدفوعات

 (450,934,182)  (7,728,262,507)  (2) )المستخدمة فى( أنشطة االستثمار  صافى التدفقات النقدية

      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (33,430,000)  821,351,230   الودائع المساندةوالتغير فى القروض طويلة األجل 

 (78,428,141)  (89,838,744)   توزيعات االرباح المدفوعة

 (111,858,141)  731,512,486  (3) )المستخدمة فى( أنشطة التمويلالناتجة من صافى التدفقات النقدية 

 5,366,658,760  (2,303,185,701)  (3+2+1) الفترةصافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل 

 6,638,303,470  4,068,059,545   قدية وما فى حكمها فى اول الفترةرصيد الن

 12,004,962,230  1,764,873,844   الفترةرصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر 
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 تابع - 2020سبتمبر  30المالية المنتهية فى  الفترةعن الدورية  لمستقلةقائمة التدفقات النقدية ا

 
 (32وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى )إيضاح 

 
 

 
 

 
 

 5,933,515,742  6,349,585,582  (16) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

 17,799,571,201  2,719,909,248  (17) أرصدة لدى البنوك

 6,639,940,644  4,463,764,748  (19) أذون خزانة

 (6,946,062,347)  (7,043,846,302)   نسبة اإلحتياطىأرصدة لدى البنك المركزى فى اطار 

 (4,796,716,212)  (300,304,360)   أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 (6,625,286,798)  (4,457,545,173)   أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور

 12,004,962,230  1,731,563,743   الفترةالنقدية وما في حكمها في أخر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.وتقرأ معهاالدورية المستقلة ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية 40الى ) )1 (من اإليضاحات المرفقة -
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 2020سبتمبر  30المالية المنتهية فى  الفترةعن الدورية  المستقلةقائمة التغير فى حقوق الملكية 
 

 
 محتجز تحت حساب المدفوع رأس المال إيضاح

 زيادة رأس المال
إحتياطى مخاطر  اإلحتياطيات

 عام
 االجمالى  األرباح المحتجزة االثابة والتحفيز

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

         2019سبتمبر  30

 3,612,077,061 671,848,594 (5,580,379) -- 289,719,246 400,000,000 2,256,089,600  1/1/2019الرصيد فى 

 -- -- -- 208,750,579 (208,750,579) -- --  المحول إلى إحتياطى المخاطر العام

 -- -- -- -- -- (400,000,000) 400,000,000  المحول إلى زيادة رأس المال

 -- (452,365,938) -- -- -- 452,365,938 --  (مجانيةاسهم رأس المال ) ادةيز

 (78,428,141) (78,428,141) -- -- -- -- --  االرباح الموزعة

 -- (58,151,287) -- -- 58,151,287 -- --  المحول الى إحتياطى قانونى

 413,963,561 -- -- -- 413,963,561 -- --  بنود الدخل الشامل األخرصافى التغير فى 

 IFRS 9  -- -- (98,376,102) -- -- -- (98,376,102)التطبيق األولى للمعيار الدولى ثر أإجمالى 

 -- (1,943,880) -- -- 1,943,880 -- --  من األرباح المحتجزةرأسمالى الحتياطى اإلالمحول إلى 

 (10,277,215) -- (10,277,215) -- -- -- --  احتياطى  نظام االثابة والتحفيز

 14,380,023 -- 14,380,023 -- -- -- --  نظام االثابة والتحفيز  

 478,440,448 478,440,448 -- -- -- -- --  الماليةالفترة صافى أرباح 

 4,331,779,635 559,399,796 (1,477,571) 208,750,579 456,651,293 452,365,938 2,656,089,600  2019سبتمبر  30الرصيد فى 

         

         2020سبتمبر  30

 4,738,669,299 756,301,390 26,603,387 208,750,579 638,558,405 -- 3,108,455,538  1/1/2020الرصيد فى 

 -- (515,292,627) -- -- -- 515,292,627 -- (30) زيادة رأس المال )اسهم مجانية(

 (89,838,744) (89,838,744) -- -- -- -- --  االرباح الموزعة

 -- (67,534,204) -- -- 67,534,204 -- -- (31) القانونيالمحول الى اإلحتياطى 

 (104,701,619) -- -- -- (104,701,619) -- -- (31) صافى التغير فى بنود الدخل الشامل األخر

 -- (2,063,999) -- -- 2,063,999 -- -- (31) المخاطر البنكية العامالمحول إلى إحتياطى 

 -- (612,468) -- -- 612,468 -- -- (31) المحول إلى إحتياطى رأس مالى من األرباح المحتجزة

 14,331,339 -- 14,331,339 -- -- -- -- (21) نظام االثابة والتحفيز

 466,175,004 466,175,004 -- -- -- -- -- (31) المالية الفترةصافى أرباح 

 5,024,635,279  547,134,352   40,934,726   208,750,579  604,067,457    515,292,627   3,108,455,538   2020سبتمبر  30الرصيد فى 

 
 
 

 .وتقرأ معهاالدورية  المستقلة( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية 40الى ) )1 (من اإليضاحات المرفقة



 المستقلة القوائم المالية

 
 2020سبتمبر  30فى   المالية المنتهيةالفترة عن الدورية  المستقلةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 8 - 
 

 معلومات عامة -1
 

و  1974( لسمنة 43طبقما ألحكمام قمانون االسمتثمار رقمم ) 1981أكتموبر  14فمى  296بموجب القرار الوزارى رقمم  "شركة مساهمة مصريةالخليجى "المصرى تأسس البنك 
افز االسمتثمار  و الخماص بأصمدار ضممانات و حمو 1997( لسمنة 8و المذي الغمي العممل بالقمانون رقمم ) 1989( لسمنة 230تعديالته  و الذي حمل محلمه قمانون االسمتثمار رقمم )

 .والئحته التنفيذية في جمهورية مصر العربية والبنك مدرج في البورصة المصرية

شمارع احممد نسميم واالورممان  8/10 يقدم البنك المصرى الخليجى خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في جمهورية مصر العربيمة ممن خمالل مركمزه الرئيسمى
 . قائمة المركز المالىموظفاً في تاريخ  1892 ويعمل بالبنكفرعاً  وخمسون ثمانية ددبمحافظة الجيزة وع بالزا

 .2020 نوفمبر 3 فىوقد اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية المستقلة 
 
 

 ملخص السياسات المحاسبية -2
 

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

 مستقلةال أسس إعداد القوائم المالية أ - 2

 القموائم إعمداد لتعليممات وفقما وكذا 2008 ديسمبر 16 يخ بتار إدارته مجلس من المعتمدة المصرى المركزى البنك لتعليمات وفقا المستقلة المالية القوائم هذه إعداد يتم
وقد تم إعمداد  2019 فبراير 26 يخ بتار المصري المركزي البنك من الصادرة "المالية ( "األدوات 9  ( المالية ير للتقار الدولي المعيار لمتطلبات طبقا للبنوك المالية

 للبنك طبقا ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة. المستقلةهذه القوائم المالية 

القموائم الماليمة  يا فيكل التابعة تجميعاكات ته التابعة طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري و وقد تم تجميع الشركاوأعد البنك أيضا القوائم المالية المجمعة للبنك وشر
السياسمات الماليمة و  ه القمدرة علمى السميطرة علمىالتى للبنك فيهاو بصورة مباشرة أو غير مباشرةو أكثمر ممن نصمف حقموق التصمويت أو لديم الشركات المجمعة و هي

شركات في عرض االستثمارات  التشغيلية للشركة التابعة بصرف النظر عن نوعية النشاط و و يمكن الحصول على القوائم المالية المجمعة للبنك من إدارة البنك و يتم
 ناقصا خسائر االضمحالل.ا بالتكلفة يو شقيقة فى القوائم المالية المستقلة للبنك و معالجتها محاسب تابعة

على معلوممات كاملمة  الحصول يمكن حتى 2020سبتمبر  30 في المنتهية المالية لفترةا عن و في كما و المجمعة المالية قوائمه مع للبنك المستقلة المالية القوائم وتقرأ
 .ملكيته حقوق في التغيرات و النقدية تدفقاته و أعماله نتائج عن و للبنك المالي المركز عن

بأستخدام قواعد إعداد وتصموير القموائم الماليمة للبنموك وأسمس اإلعتمراف والقيماس الصمادرة ممن البنمك  2018ديسمبر  31وقد كان يتم إعداد القوائم المالية للبنك حتى 
تعليمات البنك المركمزى المصمرى إلعمداد القموائم الماليمة للبنموك وفقما وبناءا على صدور  2019يناير  1وأعتبارا من  2008ديسمبر  16المركزى المصرى بتاريخ 

فقمد قاممت اإلدارة بتعمديل بعمض السياسمات المحاسمبية لتتماشمى ممع تلمك  2019فبرايمر  26( " األدوات الماليمة " بتماريخ 9لمتطلبات المعيار الدولى للتقمارير الماليمة )
 رات فى السياسة المحاسبية.التعليمات ويبين اإليضاح التالى تفاصيل التغي

 
 التغيرات فى السياسات المحاسبية ب - 2

ة بإعمداد القموائم الماليمة للبنموك وفقما والخاصم 2019فبرايمر  26بتطبيمق تعليممات البنمك المركمزي المصمري الصمادرة بتماريخ  البنمكقام  2019اعتبارا من أول يناير 
تلممك لناتجممة عممن تطبيممق األدوات الماليممة"و وفيممما يلممي ملخممص للتغيممرات الرئيسممية فممي السياسممات المحاسممبية للبنممك ا( " 9لمتطلبممات المعيممار الممدولي للتقممار يممر الماليممة ) 

 التعليمات.
 

 المالية وااللتزامات المالية األصول تصنيف
خالل الدخل الشامل االخمر أو القيممة العادلمة ممن خمالل  عند اإلعتراف األولىو يتم تصنيف األصول المالية على أنها مصنفة بالتكلفة بالمستهلكة و أو القيمة العادلة من

 االرباح والخسائر .
 ويتم تصنيف األصول المالية طبقا لنموذج األعمال الذي تدار به تلك األصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية.

 :لعادلة من خالل األرباح والخسائربالقيمة ا وفى الشرطيين التاليين ولم يقاستويتم قياس األصل المالى بالتكلفة المستهلكة إذا أس

 تعاقدية. نقدية تدفقات لتحصيل باألصول االحتفاظ إلى يهدف عمل نموذج ضمن باألصل االحتفاظ يتم  

 السداد.ق ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي مستح 

 خمالل األربمماحالعادلممة ممن  ويمتم قيماس أدوات الممدين بالقيممة العادلمة مممن خمالل بنمود الممدخل الشمامل األخمر فقممط فمي حمال اسممتوفت الشمرطين التماليين ولممم تقماس بالقيممة
 :والخسائر

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

  على المبلغ األصلي مستحق السداد.ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في توار يخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة 

 المدخل ضممن بنمود العادلمة القيمة في الالحقة التغيرات قياس رجعة بال ختاري ان للبنك يجوز للمتاجرةو بها المحتفظ غير األسهم في باالستثمار األولي االعتراف عند
 .أساس كل إستثمار على حده على االختيار هذا إجراء األخر.يتم الشامل

 .والخسائر باح االر خالل من العادلة بالقيمة مصنفة أنها على األخرى المالية األصول جميع تصنيف يتم
حدد بال رجعة أصال ماليا يلبى المتطلبات التى سيتم قياسها بالتكلفة المسمتهلكة أو بالقيممة العادلمة ممن خمالل يأن بنك باإلضافة إلى ذلكو عند اإلعتراف االولىو يمكن لل

المحاسمبى التمى قمد  الشامل االخرو على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر فى حال أن القيام بذلك سيلغى أو يخفض بشمكل كبيمر حالمة عمدم التطمابقالدخل 
 تنشأ خالفا لذلك.
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 تابع -التغيرات فى السياسات المحاسبية  ب - 2

 تقييم نموذج العمل: 
 وتقديم المعلومات بإجراء تقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصل على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس على أفضل وجه طر يقة إدارة األعمال البنكقوم ي

 إلى اإلدارة. تشمل المعلومات التي يتم النظر فيها:

 ة تركمز علمى كسمب ناحيمة العمليمة. وخصوصما لمعرفمة مما إذا كانمت إسمتراتيجية اإلدارالسياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وأليمة عممل تلمك السياسمات ممن ال
 األصولوفقات النقدية من خالل بيع تعاقدية أو مطابقة مدة األصول المالية مع مدة اإللتزامات المالية التى تمول تلك األصول أو تحقيق التدلاإيرادات الفوائد 

 ر بهذا الشأن إلى إدارة البنك.كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقر ي 

 .المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال واألصول المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا وكيفية إدارة هذه المخاطر 

 ممع ذلمك و ال يمتم النظمر فمى عدد صفقات وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سمابقةو واسمباب همذه المبيعمات وتوقعاتهما بشمأن نشماط المبيعمات فمي المسمتقبل. و
صمول الماليمة وكيفيمة تحقيمق المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منفصل بل إعتبارها جزءا من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلمن للبنمك ألدارة األ

 التدفقات النقدية.

علمى أسماس القيممة العادلمة بالقيممة العادلمة ممن خمالل االربماح والخسمائر ألنهما غيمر محمتفظ بهما يتم قياس األصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي يتم تقييم أدائهما 
 لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية فقط وغير محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية مع بيع األصول المالية.

 
 :لمبلغ األصلى والفائدةتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هى مجرد دفعات ل

للقيمة الزمنية   ها المقابل الماديألغراض هذا التقييمو يتم تعريف المبلغ األصلي على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. يتم تعريف الفائدة على أن
ولمخماطر وتكماليف اإلقمراض األساسمية األخمرى ) مثمل مخماطر السميولة    نيمة معينمةتحت السداد خمالل فتمرة زم للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي

 والتكاليف اإلدارية ( و وكذلك هامش الربح.
داة. وهمذا يشممل شمروط التعاقديمة لمألفى إطار تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هى مجرد مدفوعات للمبلغ األصلى والفائدة و فإن البنك يأخذ بعين اإلعتبار ال

 ذا الشرط.تقييم معا إذا كان األصل المالي يحتوى على شروط تعاقدية قد تغير وقت ومبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بإعتبار أن ذلك لن يستوفى ه
 

 :المالية األصول قيمة اضمحالل
" نمموذج الخسمارة المحققمة الموارد بتعليممات البنمك  2019فبرايمر  26الصادرة بتاريخ " طبقا لتعليمات البنك المركزي  9يستبدل المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم 

بنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة كما ينطبق نموذج االضمحالل في القيمة الجديد على كافة األصول المالية باإلضافة  2008ديسمبر  16المركزي الصادرة بتاريخ 
 .وعقود الضمانات المالية إلى بعض ارتباطات وتعهدات القروض

و يتم اإلعتراف بخسائر اإلئتمان بصورة مبكرة أكثر مما كان الوضمع عليمه بموجمب تعليممات البنمك المركمزى الصمادرة  9بموجب المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 
 .2008ديسمبر  16بتاريخ 

قعة ممن االصمول الماليمة المثبتمة بالتكلفمة المسمتهلكة وأدوات المدين بالقيممة العادلمة ممن خمالل المدخل منهجا من ثالث مراحل لقياس الخسائر اإلئتمانية المتو البنكطبق ي
 الشامل األخر تقوم األصول باإلنتقال بين المراحل الثالث التالية إستنادا إلى التغير فى جودة اإلئتمان منذ اإلعتراف األولى بها .

 
 شهرا 12على مدى  : خسارة االئتمان المتوقعةالمرحلة االولى

أو التمي تنطموي علمى  تتضمن المرحلة األولى االصول المالية عند االعتراف األولي والتي ال تنطوي على زيادة جوهرية في مخماطر االئتممان منمذ االعتمراف األولمي
 .مخاطر ائتمانية منخفضة نسبيا

شمهرا وتحتسمب الفائمدة علمى إجممالي القيممة المدفتر يمة لألصمول ) بمدون خصمم مخصمص  12بالنسبة لهذه األصول و يتم االعتراف بخسائر ائتمانية متوقعة على مدى 
شمهرا بعمد تمار يمخ القموائم  12شهرا هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي قمد تنمتج ممن حماالت إخفماق محتملمة خمالل  12االئتمان(.خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 .المالية
 

 مع عدم اضمحالل قيمة االئتمان -الئتمان المتوقعة على مدي الحياة المرحلة الثانية: خسارة ا
في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ولكن ال يوجمد دليمل موضموعي علمى اضممحالل القيممة. يمتم زيادة جوهرية تتضمن المرحلة الثانية األصول المالية التي بها 

لك األصول ولكن يستمر احتساب الفائدة على إجمالي القيمة الدفتر ية لألصول. خسارة االئتمان المتوقعة على مدي االعتراف بخسائر ائتمان متوقعة على مدة الحياة لت
 .الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من جميع حاالت االخفاق الممكنة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية

 
 اضمحالل قيمة االئتمان -قعة على مدى الحياة المرحلة الثالثة: خسارة االئتمان المتو

ول يمتم االعتمراف بخسمائر تتضمن المرحلة الثالثة األصول المالية التي يوجد بها دليل موضوعي على انخفماض القيممة فمي تماريخ القموائم الماليمة و بالنسمبة لهمذه األصم
 .ائتمان متوقعة على مدى الحياة
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 الشركات التابعة والشقيقةالمحاسبة في اإلستثمارات في  ج - 2

 الشركات التابعة 1/ج - 2

( التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غيمر مباشمر Special Purpose Entities / SPEs)هي الشركات بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة 
و وعادة يكون للبنك حصمة ملكيمة تزيمد عمن نصمف حقموق التصمويت بهما. على منافع من أنشطتهاللحصول القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية 

القمدرة علمى  ويؤخذ في االعتبمار وجمود تمأثير حقموق التصمويت المسمتقبلية التمي ممكمن ممارسمتها أو تحويلهما فمي الوقمت الحمالي عنمد تقيميم مما إذا كمان للبنمك
 السيطرة على الشركة.

 الشركات الشقيقة 2/ج - 2

و او السميطرة المشمتركة كات الشقيقة هي المنشآت التي يتملك البنك بطريقة مباشرة او غير مباشرة نفوذا مؤثًرا عليها ولكمن ال يصمل إلمى حمد السميطرةالشر
 .بالشركات الشقيقة من حقوق التصويت %50إلى  %20وعادة يكون للبنك حصة ملكية من 

 
األقتنماء  التابعة والشقيقة عند االعتراف األولى بها فى تماريخ االقتنماء. و يعمد تماريخشركات اقتناء البنك للتستخدم طريقة الشراء فى المحاسبة عن معامالت 

األولمى  م االعتمرافهو التاريخ الذي يحصل فيه المشتري على السيطرة أو النفوذ المؤثر على الشركة التابعة أو الشقيقة المشتراة. وطبقماً لطريقمة الشمراء يمت
أو المسمتحق  االقتنماء القيممة العادلمة للمقابمل الممدفوعتكلفمة  )والتى قد تتضمن شهرة(. وتمثلبالتكلفة  فى الشركة التابعة أو الشقيقةكإستثمار  تناةبالحصة المق

 أخرى مرتبطة باقتناء تلك الحصة.تكاليف  سداده فى شراء الحصة المقتناة باالضافة إلى أية
 

كمل  على منشأة ما على مراحل ومن ثم تجميع أعمالها من خالل أكثر من معاملمة تبمادل واحمدة عندئمذم يمتم التعاممل ممع وفى الحاالت التى تتحقق فيها سيطرة
حتى التاريخ  عملية تبادلتاريخ كل  االقتناء والمعلومات الخاصة بالقيمة العادلة فيتكلفة  معاملة من معامالت التبادل تلك بصورة منفصلة وذلك على أساس

 ق فيه تلك السيطرة.الذى تتحق
 

 االسمتثمارات ووفقماً لهمذه الطمر يقمةو تثبمتالتكلفة.  في القوائم المالية المستقلة بطريقة لشركات التابعة والشقيقةبا ويتم المحاسبة الالحقة عن استثمارات البنك
كمإراد  لشركات التابعة والشمقيقةا م االعتراف بتوزيعات أرباحإن وجدت. ويت –االقتناء األولى مخصوماً منها الخسائر الالحقة لالضمحالل في القيمة بتكلفة 

 لتلك التوزيعات وثبوت حق البنك في تحصيلها.الشركات  في قائمة الدخل المستقلة للبنك عند اعتماد
 

 التقارير القطاعية د - 2

بينمما ومنافع تختلف عن تلك المرتبطمة بقطاعمات أنشمطة أخمرى وقطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطه بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر 
فمى بيئمة  القطاع الجغرافى بتقمديم منتجمات أو خمدمات داخمل بيئمة إقتصمادية واحمدة تتسمم بمخماطر ومنمافع تخصمها عمن تلمك المرتبطمة بقطاعمات جغرافيمة تعممليرتبط 

 إقتصادية مختلفة.
 
 ترجمة العمالت األجنبية و - 2

 عملة التعامل والعرض 1/و - 2

 بالجنية المصري الذى يمثل عملة التعامل والعرض للبنك. المستقلةتم عرض القوائم المالية 

 المعامالت واالرصدة بالعمالت األجنبية 2/و - 2

بالجنيه المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية فى تماريخ تنفيمذ المعاملمة  البنكتُمسك حسابات 
 ارية فمى ذلمكويتم إعادة تقييم أرصدة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى فمى نهايمة السمنة الماليمة علمى أسماس أسمعار الصمرف السم

 -التالية: التاريخو ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود
 
  صافى دخل المتاجرة من خالل األرباح والخسائر لألصول / اإللتزامات بغرض المتاجرة أو من خالل األرباح والخسائر بحسب النوع. -

 إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود. -

 بنود الدخل الشامل األخر بحقوق الملكية بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر. -

ألجنبيمة  المصمنفة إسمتثمارات متاحمة للبيمع )أدوات ديمن( مما بمين يتم تحليل التغيرات فى القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعمة النقديمة بمالعمالت ا -
داة وفروق نتجت عن تغير أسمعار الصمرف السمارية وفمروق نتجمت عمن تغييمر القيممة العادلمة ألفروق تقييم نتجت عن التغيرات فى التكلفة المستهلكة ل

رات فى التكلفة المسمتهلكة ضممن عائمد القمروض واإليمرادات المشمابهة وبمالفروق لألداة و ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغيي
 اتالتغيمر ببماقى بنود الدخل الشمامل بحقموق الملكيمةالمتعلقة بتغيير أسعار الصرف فى بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرىو ويتم اإلعتراف ضمن 

 (.بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ماليةالستثمارات لالفى القيمة العادلة )إحتياطى القيمة العادلة 

لملكيمة المحمتفظ تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر الناتجة عن تغير القيمة العادلة مثمل أدوات حقموق ا -
التقييم الناتجة عن أدوات حقموق الملكيمة المصمنفة إسمتثمارات ماليمة متاحمة للبيمع بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم اإلعتراف بفروق 

 ضمن إحتياطى القيمة العادلة فى حقوق الملكية.
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 األصول المالية ز - 2

 2019يناير  1لمطبقة إعتبارا من السياسة المالية ا

خل الشمامل بتبويب أصوله المالية بين المجموعات التالية: أصول مالية يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة و أصمول ماليمة بالقيممة العادلمة ممن خمالل المد بنكوم اليق
ول الماليمة وتمدفقاتها األخر و أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويستند التصنيف  بشكل عام إلمى نمموذج األعممال المذى تمدار بمه األصم

 النقدية التعاقدية.
 

 االصول المالية بالتكلفة المستهلكة

 .التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل بها المحتفظ المالية لألصول األعمال نموذج ضمن المالي باألصل يحتفظ

 .والعوائد االستثمار مبلغ اصل في المتمثلة التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل المالية باألصول االحتفاظ هو األعمال نموذج من الهدف

 :في المتمثلة المعيار في الواردة وبالشروط النموذج هذا لهدف بالنسبة استثنائي عرضي حدث هو البيع

 .المالية االداة لمصدر االئتمانية القدرة في تدهور وجود  -

 .والقيمة الدورية حيث من مبيعات أقل -

 .المعيار متطلبات مع توافقها ومدي بيع عملية كل لمبررات ومعتمدة واضحة توثيق عمليةب البنك يقوم -

 االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 .والبيع التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل بها المحتفظ المالية لألصول األعمال نموذج ضمن المالي باألصل يحتفظ

 التدفقات النقدية التعاقدية والبيع يتكامالن لتحقيق هدف النموذج.كال من تحصيل  -

 مبيعات مرتفعة )من حيث الدورية والقيمة( بالمقارنة مع نموذج أعمال المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية النعاقدية. -

 االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

 النقديمة التمدفقات تعظميم و العادلمة القيمة أساس على المالية االصول إدارة و المتاجرة تتضمن أخرى أعمال ذجنما ضمن المالي باألصل يحتفظ
 طريق البيع. عن

 ة والبيع.هدف نموذج األعمال ليس االحتفاظ باالصل المالي لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدي
 التدفقات النقدية التعاقدية حدث عرضي بالنسبة لهدف النموذج. تحصيل

 :يلي فيما االعمال نموذج خصائص وتتمثل

 هيكلة مجموعة االنشطة مصممة ألستخراج مخرجات محددة. -

 مخرجات (. -أنشطة  -يمثل أطار كامل لنشاط محدد ) مدخالت  -

 يمكن أن يتضمن نموذج األعمال الواحد نماذج أعمال فرعية. -

 

 المقاصة بين األدوات المالية ح - 2

انت هناك النيمة إلجمراء التسموية يتم إجراء المقاصة بين األصول واإللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانونى قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها وك
 على أساس صافى المبالغ و أو الستالم األصل وتسوية اإللتزام فى آن واحد.

 
 إيرادات ومصروفات العائد ط - 2

العائمد باسمتخدام طريقمة  يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند "عائد القروض واإليرادات المشابهة" أو "تكلفمة الودائمع والتكماليف المشمابهة" بمإيرادات ومصمروفات
 جرة أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي تُحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتا

أصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد و مصروفات العائد على مدار عمر األداة كانت ألداة دين سواء وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة الُمستهلكة 
فتمرة لفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقمع سمدادها أو تحصميلها خمالل العممر المتوقمع لمألداة الماليمةو أو المتعلقة بها. ومعدل العائد ا

فعلمي يقموم البنمك بتقمدير ممالي عنمد االعتمراف االولمى. وعنمد حسماب معمدل العائمد الاللتمزام االألصمل أو ازمنية أقل إذا كان ذلك مناسباً وذلمك للوصمول بدقمة إلمى قيممة 
ئتممان المسمتقبليةو وتتضممن التدفقات النقدية باألخذ في االعتبار جميع شمروط عقمد األداة الماليمة )مثمل خيمارات السمداد المبكمر( ولكمن ال يؤخمذ فمي االعتبمار خسمائر اال

معدل العائد الفعليو كما تتضمن تكلفة المعاملة أية عالوات أو خصومات.  طريقة الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من
سمجالت هامشمية خمارج  وعند تصنيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أومضمحلة بحسب الحالة ال يتم االعتراف بإيرادات العائد الخاص بها ويتم قيدها في

 -ادات وفقا لألساس النقدي وذلك وفقاً لما يلى :القوائم الماليةو ويتم االعتراف بها ضمن اإلير

 طة االقتصادية.عندما يتم تحصيلهـا وذلك بعد إسترداد كامل المتأخـرات بالنسبة للقروض االستهالكية والعقارية لإلسكان الشخصى والقروض الصغيرة لالنش -

ممن  %25العائد المحسوب الحقاً وفقاً لشروط عقد الجدولة على القرض لحين سداد بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يُتبع األساس النقدى أيضاً حيث يُعلى  -
إليرادات )العائمد علمى أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفى حالة استمرار العميل فى االنتظام يتم إدراج العائد المحسوب على رصيد القرض القمائم بما

 همش قبل الجدولة الذى ال يُدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل رصيد القرض فى المركز المالى قبل الجدولة.رصيد الجدولة المنتظمة( دون العائد المُ 
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 إيرادات األتعاب والعموالت ي - 2

والت المتعلقمة يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضممن اإليمرادات عنمد تأديمة الخدممة ويمتم إيقماف االعتمراف بمإيرادات األتعماب والعمم -
و حيمث يمتم قيمدها فمي سمجالت هامشمية خمارج القموائم الماليمةو ويمتم االعتمراف بهما ضممن )المرحلة الثالثة( بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة

لمالي بصفة عامة يتم معالجتهما اإليرادات وفقاً لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائد بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزءاً مكمالً للعائد الفعلي لألصل ا
 ا تعديالً لمعدل العائد الفعلي.باعتباره

رتبماط التمي يتم تأجيل االعتراف بأتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه القمروض وذلمك علمى اعتبمارأن أتعماب اال -
بها بتعديل معدل العائد الفعلي على القرضو وفي حالة انتهماء فتمرة  يحصل عليها البنك تعتبر تعويضاً عن التدخل المستمر القتناء األداة الماليةو ثم يتم االعتراف

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

العتراف األولي ويمتم االعتمراف بأتعماب تمرويج القمروض المشمتركة ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند ا
المتماح للمشماركين  ضمن اإليرادات عند استكمال عملية التمرويج وعمدم احتفماظ البنمك بأيمة جمزء ممن القمرض أو كمان البنمك يحمتفظ بجمزء لمه ذات معمدل العائمد الفعلمي

 اآلخرين.

مثمل ترتيمب شمراء أسمهم أو  –ت الناتجة عن التفاوض أو المشماركة فمي التفماوض علمى معاملمة لصمالح طمرف أخمر ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموال
وذلك عند استكمال المعاملة المعنية  ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى عادة علمى أسماس  –أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت 

زمن علمى ممدار ني النسبي على مدار أداء الخدمة. ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الالتوزيع الزم
 الفترة التى يتم أداء الخدمة فيها.

 
 إيرادات توزيعات األرباح ك - 2

 البنك فى أدوات حقوق ملكية وما شابهها وذلك فى تاريخ صدور الحق للبنك في تحصيلها.على استثمارات يتم االعتراف فى قائمة الدخل بتوزيعات األرباح 
 
 الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع وإعادة الشراءاتفاقيات  ل - 2

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

 الشراء على أنه عائد يستحق على مدار مدة االتفاقية باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.
 
 إضمحالل األصول المالية م - 2

 2019يناير  1السياسة المالية المطبقة اعتباراً من 

د إضممحالل بمراجعة لكافة أصولة المالية فيما عدا األصول المالية التى يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لتقدير ممدى وجمو بنكقوم الي
 فى قيمتها كما هو موضح أدناه

 :مراحل ثالث ضمن المالية القوائم يخ تار في المالية األصول تصنيف يتم

 االئتمانيمة الخسمارة حسماب ويمتم األولميو االعتمراف تماريخ منمذ االئتممان مخماطر فمي جوهريما ارتفاعما تشمهد لمم التمي المالية األصول: األولى المرحلة -
 شهر. 12المتوقعة لها لمدة 

الخسمارة  حساب ويتم التوظيفاتو قيد تاريخ أو األولي االعتراف منذ االئتمان مخاطر في جوهريا ارتفاعا شهدت التي المالية ألصولا :الثانية لمرحلةا -
 .األصل حياة مدى على لها المتوقعة االئتمانية

علمى  االصمل حيماة مدي على لها المتوقعة االئتمانية الخسارة حساب يستوجب والذي قيمتها في اضمحالال شهدت التي المالية األصول: الثالثة المرحلة -
 .المتوقعة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة وبين لألداة الدفترية القيمة بين ق الفر أساس

 :التالي النحو على المالية باألدوات المتعلقة القيمة في االضمحالل وخسائر االئتمانية الخسائر قياس يتم

المخاطر عند اإلعتراف األولى فى المرحلة األولى ويتم مراقبة مخاطر اإلئتمان بشكل مستمر من قبل إدارة مخاطر يتم تصنيف األداة المالية منخفضة  -
 اإلئتمان بالبنك.

رهما م بعمد إعتباإذا تم تحديد أن هناك زيادة جوهرية فى خطر األئتمان منذ اإلعتراف األولمى و يمتم نقمل األدارة الماليمة إلمى المرحلمة الثانيمة حيمث ال يمت -
 مضمحلة فى هذه المرحلة.

 فى حالة وجود مؤشرات عن إضمحالل قيمة األداة المالية فيتم نقلها للمرحلة الثالثة. -

ة يممتم تصممنيف األصممول الماليممة التممى أنشممأها أو أقتنائهمما البنممك وتتضمممن معممدل مرتفممع مممن خطممر اإلئتمممان عممن معممدالت البنممك لألصممول الماليممة منخفضمم -
ولى بالمرحلة الثانية مباشرةو وبالتالى يتم قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة بشأنها على أساس الخسائر اإلئتمانية المتوقعةعلى المخاطر عند اإلعتراف األ

 مدى حياة األصل.



 المستقلة القوائم المالية

 
 2020سبتمبر  30فى   المالية المنتهيةالفترة عن الدورية  المستقلةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 13 - 
 

 تابع -ملخص السياسات المحاسبية  -2
 

 تابع -إضمحالل األصول المالية  م - 2

 الزيادة الجوهرية فى مخاطر اإلئتمان

 وكمذلك العواممل والنوعيمة الكميمة المعمايير ممن يلمي ممما أكثمر أو واحمد تحقمق عنمد االئتممان خطمر فمي جوهريمة زيادة شهدت قد المالية داةاأل أن بنكال عتبري
 .السداد عن بالتوقف المتعلقة

 الكمية المعايير 

االعتمراف  عنمد المتوقمع المتبقمي العممر خمالل اإلخفماق باحتمماالت مقارنمة المالي المركز يخ تار من لألداة المتبقي العمر خالل اإلخفاق احتماالت زيادة عند
 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 12 ال خالل متكررة سابقة متأخرات -
 .للمقترض المستقبلية النقدية التدفقات على تؤثر سلبية مستقبلية اقتصادية تغيرات -

 المتوسطة وعات والمشر المؤسسات قروض

 إذا كان المقترض على قائمة المتابعة و / أو األداة المالية واجهت واحدا أو أكثر من األحداث التالية:

 .االئتمانية المخاطر لزيادة كنتيجة المالي األصل على العائد بسعر كبيرة زيادة -

 .المقترض فيها يعمل التي االقتصادية أو المادية والظروف النشاط في جوهرية سلبية تغييرات -

 .المقترض تواجه صعوبات نتيجة الجدولة طلب -

 . النقدية التدفقات أو المتوقعة أو الفعلية التشغيل نتائج في جوهرية سلبية تغييرات -

 .للمقترض المستقبلية النقدية التدفقات على تؤثر مستقبلية اقتصادية تغييرات -

 خدمة الدائنين / القروض التجارية. العالمات المبكرة لمشاكل التدفق النقدى / السيولة مثل التاخير فى -

  .للمقترض االئتمانية المخاطر ارتفاع بسبب البنك جانب من المباشرة التسهيالت أحد إلغاء -
 

 :السداد عن التوقف

كانمت فتمرة عمدم تدرج قروض وتسهيالت المؤسسات والمشروعات المتوسطةو والصغيرةو ومتناهية الصغرو والتجزئة المصرفية ضمن المرحلة الثانيمة إذا 
( 3( يومما خمالل )30( أيام سنويا لتصمبح )10يوم( ستنخفض بمعدل ) 60( يومو علما بأن هذه المده )90( يوم على األكثر وتقل عن )60السداد تزيد عن )

 سنوات من تاريخ التطبيق.

 (:3.2.1) المراحل بين الترقي

 االولى المرحلة الى الثانية المرحلة من الترقي: 

د كاممل ل األصمل الممالى ممن المرحلمة الثانيمة إلمى المرحلمة األولمى إال بعمد إسمتيفاء كافمة العناصمر الكميمة والنوعيمة الخاصمة بالمرحلمة األولمى وسمداال يتم نق
 المتاخرات من األصل المالى والعوائد.

 الترقي من المرحلة الثالثة الي المرحلة الثانية 

 الثالثة  الي المرحلة الثانية  اال بعد استيفاء كافة الشروط التالية:  ال يقوم البنك بنقل االصل المالى من المرحلة

 استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية. -

 من ارصدة االصل المالى  المستحقة بما في ذلك العوائد المستحقة المجنبة / المهمشة. %25سداد  -

 شهرا متصلة علي االقل. 12المالى وعوائده المستحقة لمدة االنتظام في سداد اصل مبلغ االصل  -
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 األصول غير الملموسة ن - 2

  برامج الحاسب اآللى
 

ملمموس بالمصمروفات يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة الحاسمب اآللمى كمصمروف فمى قائممة المدخل عنمد تكبمدها ويمتم االعتمراف كأصمل غيمر 
مصروفات المباشمرة تكلفمة المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سيطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع اقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر من سنة ووتتضمن ال

 العاملين فى فريق تطوير البرامج باإلضافة إلى نصيب مناسب من المصروفات العامة ذات العالقة.
 
لبمرامج تكلفة تطوير بالمصروفات التى تؤدى الى الزيادة أو التوسع فى أداء برامج الحاسب االلمى عمن المواصمفات األصملية لهماو وتضماف إلمى تكلفمة ابم االعتراف يت

زيد عن أربع سنوات فيمما عمدا نظمام الحاسمب يتم أستهالك تكلفة برامج الحاسب االلى المعترف بها كأصل على مدار الفترة المتوقع االستفادة منها فيما ال يو واألصلية
 اآللى اآلساسى للبنك )الحزمة البنكية( حيث يتم أستهالكه على عشر سنوات.

 
 أخرى أصول س - 2

 األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع
 

قيمتهمما الدفتريممة بشممكل اساسممى مممن صممفقة بيممع ولمميس مممن تممم تبويممب االصممول الغيممر متداولممة كاصممول محممتفظ بهمما بغممرض البيممع واذا كممان مممن المتوقممع ان يممتم اسممترداد 
التابعة والشقيقة التى  االستمرار فى استخدامهاو و يشمل ذلك االصول المقتناة مقابل تسوية قروض واصول ثابتة التى يوقف البنك استخدامها بغرض بيعها والشركات

 يقتنيها البنك بغرض بيعها.
 

 لص منها( متاحاً للبيع الفورى بحالته التى يكون عليها بدون اى شروط اال شروط البيع التقليدية والمعتادة لتلك االصول.يكون االصل )او المجوعه الجارى التخ
 التصمنيف او القيممة يقاس االصل الغير متداول )او المجموعة الجارى التخلص منها( والمبوبة اصول محتفظ بها لغرض البيمع علمى اسماس القيممة الدفتريمة فمى تماريخ

 العادلة مخصوما منها تكاليف البيع ايهم اقل.
 

رض البيمع ممع االخمذ فمى واذا غير البنك خطة البيعو يتم تعديل القيمة الدفترية لالصل للمبلغ التمى كمان سميتم قيماس االصمل بمه لمو لمم يكمن مبوبما كاصمل محمتفظ بمه بغم
قروض فاذا لم يتمكن البنمك ممن بيعهما خمالل الممدة المقمررة قانونماو يمتم تكمون إحتيماطى مخماطر االعتبار اى اضمحالل للقيمةو وبالنسبة لالصول المقتناة مقابل تسوية 

 .من قيمة االصل سنويا %10البنكية العام بواقع 
 

ايممرادات )مصممروفات( تشممغيل اخممرى.ويممتم االعتممراف بممالتغيرات فممى قيمممة االصممول غيممر المتداولممه المحممتفظ بهمما بغممرض البيممع و ربممح و خسممارة البيممع فممى بنممد 
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 األصول الثابتة ع - 2

بالتكلفة التاريخيمة ناقصماً  تتمثل االصول الثابتة للبنك فى األراضى والمبانى بصفة أساسية فى مقار المركز الرئيسى والفروع والمكاتب. وتظهر جميع األصول الثابتة
 إقتناء بنود األصول الثابتة.إنشاء أو االضمحالل. وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة باإلهالك ومجمع خسائر 

ون محمتمالً تمدفق منمافع اقتصمادية ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً مستقالًو حسبما يكون مالئماًو وذلك عندما يكم
هما. ويمتم تحميمل مصمروفات الصميانة واإلصمالح فمى الفتمرة التمى يمتم تحملهما علي يعتممدتقبلية مرتبطة باألصل إلى البنك وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة مس

لمى القيممة القابلمة لإلهمالكو وبالتمالي تمأثير جموهري ع وال يعتبمر البنمك القيممة التخريديمة ألصموله الثابتمة ذات أهميمة نسمبية أو ذات ضمن مصروفات التشغيل األخرى
 .تحسب قيمة اإلهالك لتلك األصول الثابتة بدون خصم قيمة تخريدية لألصل.

التخريديمة علمى ممدار ال يتم إهالك األراضىو ويتم حسماب اإلهمالك لألصمول الثابتمة األخمرى باسمتخدام طريقمة القسمط الثابمت لتوزيمع التكلفمة بحيمث تصمل إلمى القيممة 
 اإلنتاجيةو كالتالى:األعمار 

 

 سنة 50 المبانى واإلنشاءات -

 سنة 40 الخزائن الحديدية -

 سنوات 10 األثاث -

 سنوات 8 أالت ومعدات -

 سنوات 8 تجهيزات -

 سنوات 5 أجهزة -

 سنوات 8 حاسب ألى  -

 سنوات 5 وسائل نقل -

الثابتمة فمي تماريخ كمل ميزانيمةو وتعمدل كلمما كمان ذلمك ضمرورياً. ويمتم مراجعمة األصمول التمي يمتم إهالكهما ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول 
قيممة الدفتريمة لألصمل بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قمد ال تكمون قابلمة لالسمترداد. ويمتم تخفميض ال

 .مة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االسترداديةعلى الفور إلى القي

ات ممن األصمول الثابتمة بمقارنمة وتمثل القيمة االستردادية صافى القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى و ويتم تحديد أرباح وخسائر االستبعاد
 إدراج األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى في قائمة الدخل.صافى المتحصالت بالقيمة الدفترية. ويتم 

 
 اضمحالل األصول غير المالية ف - 2

استهالكها كلما كمان هنماك  ال يتم استهالك األصول الغير مالية التى ليس لها عمر انتاجى محدد ويتم اختبار اضمحاللها سنويا ويتم دراسة اضمحالل األصول التى يتم
 أو تغيرات فى الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. أحداث

ة االسمتردادية صمافى القيممة ويتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل وتخفيض قيمة اآلصل بالمبلغ الذى يزيد به القيمة الدفترية لآلصل عن القيمة اآلستردادية وتمثل القيم
خدامية لألصل أيهما أعلى ولغمرض  تقمدير األضممحالل يمتم إلحماق األصمل بأصمغر وحمدة توليمد نقمد ممكنمة ويمتم مراجعمة األصمول غيمر البيعة لألصل أو القيمة االست

 المالية التى وجد فيها اضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد لالضمحالل إلى قائمة الدخل وذلك فى تاريخ إعداد كل قوائم مالية.
 

 النقدية وما فى حكمها ص - 2

تضممن النقديمة واألرصمدة ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التى ال تتجاوز استحقاقها ثالث أشهر من تماريخ االقتنماءو وت
 لدى البنك المركزى خارج اطار نسب اإلحتياطى األلزامى واألرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة أوراق حكومية أخرى.
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 المخصصات األخرى ق - 2

ة ويكمون ممن الممرجح أن يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون هنماك التمزام قمانوني أو اسمتداللي حمالي نتيجمة ألحمداث سمابق
 االلتزامات و مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام. يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه

وعمة ممن االلتزاممات. ويمتم وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التمدفق النقمدي الخمارج المذي يمكمن اسمتخدامه للتسموية باألخمذ فمي االعتبمار همذه المجم
 اك احتمال ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة.االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هن

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

عد سنة من تاريخ الميزانية باستخدام معدل مناسب لذات أجل سداد ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل ب
الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود و وإذا كان األجل أقل من سنة تحسب القيمة المقدرة لاللتزام ما لم يكن أثرها  –دون تأثره بمعدل الضرائب الساري  –االلتزام 

 جوهرياً فتحسب بالقيمة الحالية.
 

 مزايا العاملين ر - 2

 التأمينات اإلجتماعية 1/ر - 2

الدوريمة علمى قائممة  يلتزم البنك بسداد اشتراكات الى الهيئة العامة للتأمينات األجتماعية واليتحمل البنك أي إلتزامات إضمافية بمجمرد سمداد تلمك اإلشمتراكات
 الدخل عن الفترة التي تستحق فيها وتدرج ضمن مزايا العاملين.

 حصة العاملين فى األرباح 2/ر - 2

ح فمى البنك نسبة من األرباح النقدية المتوقع توزيعها كحصمة للعماملين فمى األربماح ويعتمرف بحصمة العماملين فمى األربماح كجمزء ممن توزيعمات األربمايدفع 
 حقوق الملكية وكإلتزامات عندما تعتمد من الجمعية العامة لمساهمي البنك والتسجل أي إلتزامات بحصة العاملين فى األرباح غير موزعة.

 تزامات مزايا ما بعد انتهاء الخدمة األخرىال 3/ر - 2

ي الخدممة حتمى سمن يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين فيما بعد انتهاء الخدممة وعمادة مما يكمون اسمتحقاق همذه المزايما مشمروطاً ببقماء العاممل فم
ذه المزايما علمى ممدار فتمرة التوظيمف باسمتخدام طريقمة محاسمبية مماثلمة لتلمك التقاعد واستكمال حد أدنى من فترة الخدمة. ويتم استحقاق التكاليف المتوقعة لهم

 المستخدمة في نظم المزايا المحددة.

 نظام أسهم اإلثابة والتحفيز 4/ر - 2

بعمد تعمديل  نظمام اإلثابمة والتحفيمز بنظمام الممنح وذلمك 9/5/2017أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للبنك المصرى الخليجى بجلستها المنعقمدة بتماريخ 
وذلمك بنماء علمى اقتمراح مقمدم ممن مجلمس إدارة البنمك بتماريخ  23/3/2016النظام األساسى للبنك وفقماً لقمرار الجمعيمة العاممة غيمر العاديمة المنعقمدة بتماريخ 

29/2/2016  ً  ألحكام القانون. ويتم تطبيق نظام اإلثابة والتحفيز من تاريخ اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النظام وفقا

بنمك لتميمزهم ويتم منح أسهم نظام اإلثابة والتحفيمز لصمالح االعضماء التنفيمذيين ورؤسماء القطاعمات والممديرين العمموم وممديرو الصمف االول والمموظفين بال
 جته الوظيفية.الواضح من خالل نتائج أعمالهم وتقييمهم السنوى وفقاً لمستوى األداء المالى للبنك وتقرير أداء الفرد حسب در

 

 ضرائب الدخل ش - 2

تثناء ضريبة الدخل المتعلقة تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة الفترة المالية كال من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلةو ويتم االعتراف بها بقائمة الدخل باس
 .ببنود حقوق الملكية التي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية

يات اف بضمريبة المدخل علمى أسماس صمافي المربح الخاضمع للضمريبة باسمتخدام أسمعار الضمريبة السمارية فمي تماريخ إعمداد الميزانيمة باإلضمافة المى التسموويتم االعتر
 .الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة

امات طبقاً ألسمس المحاسمبية وقيمتهما طبقماً لألسمس الضمريبية و ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتز
سمارية فمي تماريخ إعمداد هذا ويتم تحديمد قيممة الضمريبة المؤجلمة بنماء علمى الطريقمة المتوقعمة لتحقمق أو تسموية قميم األصمول وااللتزاممات باسمتخدام أسمعار الضمريبة ال

 الميزانية.

نك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خاللها االنتفماع بهمذا ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للب
و علمى أنمه فمي حالمة ارتفماع األصل و ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية 

 المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة القيمة الدقترية لألصول الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفيضه.
 

 االقتراض ت - 2

 لمستهلكة.يتم االعتراف بالقروض التي يحصل عليها البنك أوالً بالقيمة العادلة ناقًصا تكلفة الحصول على القرض. ويقاس القرض الحقًا بالتكلفة ا
 

 المالرأس  ث - 2

 توزيعات األرباح
 ل تلمك التوزيعمات حصمة العماملين فميتثبت توزيعات االرباح خصما علي حقوق الملكية فمي الفتمرة التمي تقمر فيهما الجمعيمة العاممة للمسماهمين همذه التوزيعمات. وتشمم

 االرباح و مكافأة مجلس االدارة المقررة بالنظام االساسي و القانون.
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 المخاطر المالية إدارة -3

 
اطر أو مجموعمة ممن بعمض المخميتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها الى مخاطر مالية متنوعمةو وقبمول المخماطر همو أسماس النشماط المماليو ويمتم تحليمل وتقيميم وإدارة 

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

ديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليهو ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود من خالل أسماليب يعتممد عليهما ونظمم وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتح
وأفضمل التطبيقمات  ات والخمدماتمعلومات محدثة أوالً بأول. ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات فمي األسمواق والمنتجم

 .الحديثة

لمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. وتقوم إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية ا
إلدارة المخاطر ككلو باإلضافة الى سياسات مكتوبمة تغطمي منماطق خطمر محمددة مثمل خطمر االئتممان الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك و ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة 

المخماطر تعمد مسمئولة عمن  وخطر أسعار صرف العممالت األجنبيمةو وخطمر أسمعار العائمدو واسمتخدام أدوات المشمتقات وغيمر المشمتقات الماليمة. باإلضمافة المى ذلمك فمإن إدارة
 مخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.ال المراجعة الدورية إلدارة

 خطر االئتمان أ - 3

لبنمك و لمذلك تقموم اإلدارة يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد األطمراف بعمدم الوفماء بتعهداتمه و ويعمد خطمر االئتممان أهمم األخطمار بالنسمبة ل
اسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنها القروض والتسمهيالت وأنشمطة االسمتثمار التمي يترتمب بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر. ويتمثل خطر االئتمان بصفة أس

وتتركمز عمليمات اإلدارة  عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين. كما يوجد خطر االئتمان أيضاً في األدوات المالية خارج الميزانية مثل ارتباطمات القمروض.
لدى فريق إدارة خطر االئتمان في إدارة مخاطر االئتمان الذي يرفع تقاريره المى مجلمس اإلدارة واإلدارة العليما ورؤسماء وحمدات النشماط  والرقابة على خطر االئتمان

 بصفة دورية.

 قياس خطر االئتمان 1/أ - 3

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

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

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

 اق االفتراضي خطر اإلخف(Loss given default). 

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

 .و الذي يعتمد على الخسائر التي تحققت في تاريخ الميزانية )نموذج الخسائر المحققة( وليس الخسائر المتوقعة26رقم 

التأخر على مستوى كل عميمل باسمتخدام أسماليب تقيميم داخليمة لتصمنيف الجمدارة مفصملة لمختلمف فئمات العممالء. وقمد تمم تطويرتلمك يقوم البنك بتقييم احتمال 
تقسيم عمالء البنك  األساليب للتقييم داخلياً وتراعى التحليالت اإلحصائية مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول الى تصنيف الجدارة المالئم. وقد تم

رة و ممما يعنمي الى عشر فئات للجدارة. ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكمل فئمة ممن فئمات الجمدا
أسماليب التقيميم كلمما كمان ذلمك بصفة أساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعاً للتغير في تقييم ممدى احتممال التمأخر. ويمتم مراجعمة وتطموير 

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

 فئات التصنيف الداخلي للبنك

 مدلول التصنيف التصنيف

 ديون جيدة 1

 المتابعة العادية 2

 المتابعة الخاصة 3

 ديون غير منتظمة 4

ركمز همو المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر علمى سمبيل المثمالو بالنسمبة للقمرضو يكمون همذا الميعتمد 
د سمحبت حتمى تماريخ القيمة االسمية. وبالنسبة لالرتباطاتو يدرج البنمك كافمة المبمالغ المسمحوبة فعمالً باإلضمافة المى المبمالغ األخمرى التمي يتوقمع أن تكمون قم

 .التأخر إن حدث

نسمبة الخسمارة للمدين وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر. ويتم التعبير عن ذلمك ب
 ئل تغطية االئتمان األخرى.وبالتأكد يختلف ذلك بحسب نوع المدينو وأولوية المطالبةو ومدى توافر الضمانات أو وسا

 أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى
و وإن لمم تكمن مثمل بالنسبة ألدوات الدين واألذونو يقوم البنك بأستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد آنمد بمور أومايعادلمه إلدراة خطمر األئتممان

لتلك المطبقة على عمالء األئتمان. ويتم النظر المى تلمك األسمتثمارات فمى األوراق الماليمة واألذون علمى أنهما هذه التقييمات متاحةو يتم أستخدام طرق مماثلة 
 طريقة للحصول على جودة أئتمانية أفضل وفى نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل.
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 وتجنب المخاطرسياسات الحد من  2/أ - 3

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

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

ع صمفة ربمالحاجة الى ذلك. ويمتم اعتمماد الحمدود للخطمر االئتمماني علمى مسمتوى المقتمرض / المجموعمة والمنمتج والقطماع والدولمة ممن قبمل مجلمس اإلدارة ب
 .سنوية

لمتعلمق ببنمود ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل المبالغ داخمل وخمارج الميزانيمةو وحمد المخماطر اليمومي ا
 ً  .المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة. ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يوميا

لتعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقمدرة المقترضمين والمقترضمين المحتملمين علمى مقابلمة سمداد التزامماتهم وكمذلك يتم أيضاً إدارة مخاطر ا
 ً  .بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسبا

 : وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر

  الضمانات

االئتمان. ومن هذه الوسائل الحصول على ضممانات مقابمل األمموال المقدممة. ويقموم البنمك بوضمع يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر 
 قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة. ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت:

 الرهن العقاري. 

 رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع. 

  أدوات الدين وحقوق الملكيةرهن أدوات مالية مثل. 

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

نمة بمدون يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً ألصول أخرى بخالف القمروض والتسمهيالت بحسمب طبيعمة األداة وعمادة مما  تكمون أدوات المدين وأذون الخزا
لمثيلة التي تكون مضممونة بمحفظمة ممن األدوات واألدوات ا  Asset-Backed Securitiesضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة بأصول

 .المالية

  Master Netting Arrangements  ترتيبات المقاصة الرئيسي

. وال ينمتج بصمفة يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقـيات تـصفية رئيـسيـة مـع األطـراف الـتي تمثـل حجم هـام من المعمامالت
ى أسماس تفاقيات التصفـيـة الرئيسـيـة أن يتم إجـراء مـقاصة بمين األصمـول وااللتزاممات الظماهرة بالميزانيمة وذلمك ألن التسموية عمادة مما تتمـم علمعامـة عن ا

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

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

 االرتباطات المتعلقة باالئتمان

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

االعتممادات ذات خطمر االئتممان المتعلمق بمالقروض. وتكمون  Guarantees and stand-by letters of credit وتحممل عقمود الضممانات الماليمة
التمي يصمدرها البنمك بالنيابمة عمن العميمل لممنح طمرف ثالمث حمق  Documentary and Commercial Letters of Credit المسمتندية والتجاريمة

ر أقمل طالسحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً مضمونة بموجب البضائع التمي يمتم شمحنها وبالتمالي تحممل درجمة مخما
 .من القرض المباشر

خسمارة وتمثل ارتباطات ممنح االئتممان الجمزء غيمر المسمتخدم ممن المصمرح بمه لممنح القمروضو أو الضمماناتو أو االعتممادات المسمتندية. ويتعمرض البنمك ل
االئتممان. إال أن مبلمغ الخسمارة الممرجح محتملة بمبلغ يساوي إجمالي االرتباطات غير المسمتخدمة وذلمك بالنسمبة لخطمر االئتممان النماتج عمن ارتباطمات ممنح 

عممالء يتمتعمون حدوثها في الواقع يقل عن االرتباطات غير المستخدمة وذلمك نظمراً ألن أغلمب االرتباطمات المتعلقمة بممنح االئتممان تمثمل التزاممات محتملمة ل
االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة األجل عمادة مما تحممل درجمة  بمواصفات ائتمانية محددة. ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات

 أعلى من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل.
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 سياسات االضمحالل والمخصصات 3/أ - 3

الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار. وبخمالف ذلمكو يمتم  تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها بدرجة كبيرة على تخطيط
 نظمراً االعتراف فقط بخسائر االضممحالل التمي وقعمت فمي تماريخ الميزانيمة ألغمراض التقمارير الماليمة بنماء علمى أدلمة موضموعية تشمير المى االضممحالل و

ان المحملة على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة المتوقعمة المسمتخدمة فمى الختالف الطرق المطبقةو تقل عادة خسائر االئتم
 .أغراض قواعد البنك المركزي المصري

ة المخصص ينتج مخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية في نهاية السنة المالية مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة. ومع ذلكو فإن أغلبي
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 

 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر  30 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر  30 

 %0.84 %5.10 %37.28 %31.33 ديون جيدة

 %4.68 %14.81 %49.58 %57.62 المتابعة العادية

 %38.53 %22.50 %9.21 %6.85 المتابعة الخاصة

 %55.95 %57.59 %3.93 %4.20 ديون غير منتظمة

 100% 100% 100% 100% 

 

ً  اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناكتساعد أدوات التقييم الداخلية  و 26لمعيار المحاسبة المصري رقم  أدلة موضوعية تشير الى وجود اضمحالل طبقا
 واستناداً الى المؤشرات التالية التي حددها البنك:

 .صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين -
 .مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد -
 .إفالس المقترض أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح لهتوقع  -
 .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 -
 .الضماناضمحالل قيمة  -
 تدهور الحالة االئتمانية. -

م تحديمد عمبء تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنوياً أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلمك ويمت
ى حمدة و ويجمري االضمحالل على الحسابات التي تم تقييمها على أساس فردي وذلك بتقييم الخسمارة المحققمة فمي تماريخ الميزانيمة علمى أسماس كمل حالمة علم

علممى الضمممان  تطبيقهمما علممى جميممع الحسممابات التممي لهمما أهميممة نسممبية بصممفة منفممردة. ويشمممل التقيمميم عممادة الضمممان القممائم و بممما فممي ذلممك إعممادة تأكيممد التنفيممذ
ة باسممتخدام الخبممرة والتحصمميالت المتوقعممة مممن تلممك الحسممابات. ويممتم تكمموين مخصممص خسممائر االضمممحالل علممى أسمماس المجموعممة مممن األصممول المتجانسمم

 الشخصي واألساليب اإلحصائية.التاريخية المتاحة والحكم 

 نموذج قياس المخاطر البنكية العام 4/أ - 3

(و تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل مجموعات فـرعية أكثر تفصميالً بحيمث تتفمق 1أ/ -3باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح رقم )
البنك المركزي المصري. ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفقاً لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير مع متطلبات 

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

المعرضة لخطر االئتمانو بـما في ذلك االرتباطات المتعـلقمـة باالئتممانو علمى أسماس نسمب ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول 
وب محددة من قبل البنك المركزي المصري. وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي المصمري عمن ذلمك المطلم

اسممبة المصممريةو يممتم تجنيممب احتيمماطي المخمماطر البنكيممة العممام ضمممن حقمموق الملكيممة خصممماً علممى األربمماح ألغممراض إعممداد القمموائم الماليممة وفقمماً لمعممايير المح
ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائماً مبلغ الزيادة بين المخصصين ويعد هذا االحتياطي  المحتجزة بمقدار تلك الزيادة.

 ./أ( الحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل السنة المالية31ايضاح رقم )غير قابل للتوزيع ويبين 
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تقييم البنك المركزي المصري ونسمب المخصصمات المطلوبمة الضممحالل وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً ألسس التقييم الداخلي مقارنة بأسس 
 األصول المعرضة لخطر االئتمان:

تصنيف البنك 
 المركزي المصري

 مدلول التصنيف
نسبة المخصص 

 المطلوب
 مدلول التصنيف الداخلي التصنيف الداخلي

 ديون جيدة 1 صفر مخاطر منخفضة 1

 ديون جيدة 1 %1 مخاطر معتدلة 2

 ديون جيدة 1 %1 مخاطر مرضية 3

 المتابعة العادية 2 %2 مخاطر مناسبة 4

 المتابعة العادية 2 %2 مخاطر مقبولة 5

6  ً  المتابعة الخاصة 3 %3 مخاطر مقبولة حديا

 المتابعة الخاصة 3 %5 مخاطر تحتاج لعناية خاصة 7

 ديون غير منتظمة 4 %20 دون المستوى 8

 ديون غير منتظمة 4 %50 مشكوك في تحصيلها 9

 ديون غير منتظمة 4 %100 رديئة 10

 الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات 5/أ - 3

 البنود المعرضة لخطر االئتمان في قائمة المركز المالى المستقلة

 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

    البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية

 5,230,029,082  2,719,909,248 أرصدة لدى البنوك

 9,158,573,593  5,758,714,748 أذون الخزانة وأوراق مالية أخرى

    قروض وتسهيالت للعمالء

    قروض ألفراد

 312,528,495  56,635,504 حسابات جارية مدينة -

 66,745,296  81,481,716 بطاقات ائتمان -

 4,435,559,851  5,915,989,398 قروض شخصية -

 226,008,466  266,807,112 قروض عقارية -

    قروض مؤسسات

 4,279,835,050  2,189,293,088 حسابات جارية مدينة -

 7,277,604,564  7,652,467,491 قروض مباشرة -

 7,844,548,680  7,459,052,601 قروض مشتركة -

    استثمارات مالية

 9,096,979,525  16,693,200,399  أدوات دين- 

 2,335,350,135  3,237,753,138 أخرىأصول 

 50,263,762,737  52,031,304,443 االجمـــــالى

    البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية

 371,205,000  183,016,000 اعتمادات مستندية

 2,046,121,000  2,387,322,000 خطابات ضمان

 2,417,326,000  2,570,338,000 االجمـــــالى
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 تابع -الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات  5/أ - 3

 البنود المعرضة لخطر االئتمان في قائمة المركز المالى المستقلة

 2020سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أرصدة لدى البنوك

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 2,719,909,248 -- -- 2,719,909,248 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 2,719,909,248 -- -- 2,719,909,248 إجمالى القيمة الدفترية

 (1,662,573) -- -- (1,662,573) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 2,718,246,675 -- -- 2,718,246,675 القيمة الدفترية

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أرصدة لدى البنوك

 الحياة مدى مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 5,230,029,082 -- -- 5,230,029,082 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 5,230,029,082 -- -- 5,230,029,082 إجمالى القيمة الدفترية

 (1,702,204) -- -- (1,702,204) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 5,228,326,878 -- -- 5,228,326,878 القيمة الدفترية

 
 

 2020سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أذون الخزانة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

  5,758,714,748  -- --  5,758,714,748  ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

  5,758,714,748  -- --  5,758,714,748  إجمالى القيمة الدفترية

 (15,739,007)  -- -- (15,739,007)  يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

  5,742,975,741  -- --  5,742,975,741  القيمة الدفترية
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 تابع -خطر االئتمان  أ - 3

 تابع -الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات  5/أ - 3

 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أذون الخزانة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 9,158,573,593 -- -- 9,158,573,593 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 9,158,573,593 -- -- 9,158,573,593 إجمالى القيمة الدفترية

 (10,018,560) -- -- (10,018,560) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 9,148,555,033 -- -- 9,148,555,033 الدفتريةالقيمة 

 
 

 2020سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت لألفراد

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 2,789,828,866 14,872,662 93,527,633 2,681,428,571 ديون جيدة

 3,345,033,980 -- -- 3,345,033,980  المتابعة العادية

 81,760,443 -- 81,760,443 -- متابعة خاصة

 104,290,441 104,290,441 -- -- ديون غير منتظمة

 6,320,913,730 119,163,103 175,288,076 6,026,462,551 إجمالى القيمة الدفترية

 (141,569,830) (54,497,176) (18,927,406) (68,145,248) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 6,179,343,900 64,665,927 156,360,670 5,958,317,303 القيمة الدفترية

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت لألفراد

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 2,113,437,246 10,943,205 8,681,613 2,093,812,428 ديون جيدة

 2,783,943,443 -- -- 2,783,943,443  المتابعة العادية

 53,601,538 -- 53,601,538 -- متابعة خاصة

 89,859,881 89,859,881 -- -- ديون غير منتظمة

 5,040,842,108 100,803,086 62,283,151 4,877,755,871 إجمالى القيمة الدفترية

 (88,553,807) (43,957,409) (11,162,953) (33,433,445) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 4,952,288,301 56,845,677 51,120,198 4,844,322,426 القيمة الدفترية
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 تابع -خطر االئتمان  أ - 3

 تابع -الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات  5/أ - 3

 2020سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت للمؤسسات

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 4,609,951,630 106,210 131 4,609,845,289 ديون جيدة

 10,266,776,103 -- 380,942,368 9,885,833,735  العاديةالمتابعة 

 1,537,260,266 -- 946,306,776 590,953,490 متابعة خاصة

 886,825,181 886,825,181 -- -- ديون غير منتظمة

 17,300,813,180 886,931,391 1,327,249,275 15,086,632,514 إجمالى القيمة الدفترية

 (1,355,334,861) (808,220,877) (290,665,965) (256,448,019) اإلضمحالليخصم مخصص خسائر 

 15,945,478,319 78,710,514 1,036,583,310 14,830,184,495 القيمة الدفترية

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت للمؤسسات

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 6,997,697,346 287,320 2,800 6,997,407,226 ديون جيدة

 9,338,023,391 -- 282,977,808 9,055,045,583  المتابعة العادية

 2,195,089,896 4,372,922 1,079,261,417 1,111,455,557 متابعة خاصة

 871,177,661 871,177,661 -- -- ديون غير منتظمة

 19,401,988,294 875,837,903 1,362,242,025 17,163,908,366 إجمالى القيمة الدفترية

 (1,033,580,000) (587,081,368) (325,876,720) (120,621,912) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 18,368,408,294 288,756,535 1,036,365,305 17,043,286,454 القيمة الدفترية

 
 

 2020سبتمبر  30

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل األخر

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 10,469,144,152 -- -- 10,469,144,152 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

  10,469,144,152  -- --  10,469,144,152  إجمالى القيمة الدفترية

 (38,806,480)  -- -- (38,806,480)  يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

  10,430,337,672  -- --  10,430,337,672  القيمة الدفترية
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 تابع -المالية إدارة المخاطر  -3

 
 تابع -خطر االئتمان  أ - 3

 تابع -الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات  5/أ - 3

 2019ديسمبر  31

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل األخر

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 3,090,388,271 -- -- 3,090,388,271 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 3,090,388,271 -- -- 3,090,388,271 إجمالى القيمة الدفترية

 (19,084,904) -- -- (19,084,904) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 3,071,303,367 -- -- 3,071,303,367 الدفترية القيمة

 
 

 2020سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 6,236,556,247 -- -- 6,236,556,247 ديون جيدة

 -- -- -- --  العاديةالمتابعة 

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 6,236,556,247 -- -- 6,236,556,247 إجمالى القيمة الدفترية

 (13,194,196) -- -- (13,194,196) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 6,223,362,051 -- -- 6,223,362,051 القيمة الدفترية

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     درجة اإلئتمان

 6,019,091,254 -- -- 6,019,091,254 ديون جيدة

 -- -- -- --  المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- منتظمةديون غير 

 6,019,091,254 -- -- 6,019,091,254 إجمالى القيمة الدفترية

 (9,613,793) -- -- (9,613,793) يخصم مخصص خسائر اإلضمحالل

 6,009,477,461 -- -- 6,009,477,461 القيمة الدفترية
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 تابع -إدارة المخاطر المالية  -3

 
 تابع -خطر االئتمان  أ - 3

 تابع -الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات  5/أ - 3

 :نتيجة لهذه العوامل السنةبين بداية ونهاية   ECLيوضح الجدول التالي التغيرات في الخسائر األئتمانية المتوقعة 

 2020سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أرصدة لدى البنوك

 مدى الحياة الحياةمدى  شهر 12

 1,702,204 -- -- 1,702,204 2020يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 -- -- -- - أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 (13,881) -- -- (13,881) أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثانية

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة

 التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (25,750)   (25,750) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 1,662,573 -- -- 1,662,573 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أرصدة لدى البنوك

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 5,067,712 -- -- 5,067,712 2019يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 -- -- -- -- أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 (3,066,014) -- -- (3,066,014) أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثانية

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة

 اإلخفاق والخسارة فيالتغيرات في احتماالت 
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (299,494) -- -- (299,494) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 1,702,204 -- -- 1,702,204 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 
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 2020سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أذون الخزانة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 10,018,560 -- -- 10,018,560 2020يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 5,675,346 -- -- 5,675,346 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 -- -- -- -- أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثانية

 -- -- -- -- إلى المرحلة الثالثة المحول

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 45,101 -- -- 45,101 فروق ترجمة عمالت أجنبية

 15,739,007 -- -- 15,739,007 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أذون الخزانة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 13,204,092 -- -- 13,204,092 2019يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 -- -- -- -- جديدة مشتراه أومصدرةأصول مالية 

 -- -- -- -- أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثانية

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 
 الرصيد المعرض لإلخفاقحالة اإلخفاق و 

(832,741) -- -- (832,741) 

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

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (2,352,791) -- -- (2,352,791) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 10,018,560 -- -- 10,018,560 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 
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 2020سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت لألفراد

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 88,553,807 43,957,408 11,162,953 33,433,446 2020يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 37,644,109 23,837 20,948 37,599,324 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 (13,599,915) (752,534) (5,678,838) (7,168,543) أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- (686,993) 686,993 األولىالمحول إلى المرحلة 

 -- -- 1,963,462 (1,963,462) المحول إلى المرحلة الثانية

 -- 1,965,083 (1,472,911) (492,172) المحول إلى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

6,135,916 13,618,785 6,948,784 26,703,485 

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

 2,355,958 2,355,958 -- -- متحصالت من ديون سبق اعدامها

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (87,614) (1,360) -- (86,254) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 141,569,830 54,497,176 18,927,406 68,145,248 المالية الفترةالرصيد فى أخر 

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض وتسهيالت لألفراد

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

  73,142,623   40,296,417   8,274,179   24,572,027  2019يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

  25,499,388   2,012,149   1,559,283   21,927,956  مالية جديدة مشتراه أومصدرة أصول

 -- -- -- -- أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- (402,298)   402,298  المحول إلى المرحلة األولى

 -- --  527,224  (527,224)  المحول إلى المرحلة الثانية

 --  548,085  (423,005)  (125,080)  الثالثةالمحول إلى المرحلة 

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

 (12,761,979)  1,627,573   24,357,297   13,222,891  

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

  2,803,718   2,803,718  -- -- متحصالت من ديون سبق اعدامها

 (26,020,085)  (26,020,085)  -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (94,728)  (40,172)  (3)  (54,553)  فروق ترجمة عمالت أجنبية

  88,553,807   43,957,409   11,162,953   33,433,445  المالية الفترةالرصيد فى أخر 
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 2020سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى شركاتقروض وتسهيالت لل

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 1,033,580,000 587,081,368 325,876,720 120,621,912 2020يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 365,774 39 131 365,604 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 (20,918,660) (8,239,010) (12,458,045) (221,605) أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- (87,152,525) 87,152,525 المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- 159,391,947 (159,391,947) الثانيةالمحول إلى المرحلة 

 -- 9,277,131 (6,891,534) (2,385,597) المحول إلى المرحلة الثالثة

 التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

209,149,698 (86,143,399) 254,632,017 377,638,316 

 -- -- -- -- ومنهجية النموذجتغييرات على افتراضات 

 -- -- -- -- متحصالت من ديون سبق اعدامها

 -- -- -- -- محول من مخصصات أخرى

 (23,490,398) (23,490,398) -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (11,840,171) (11,040,270) (1,957,330) 1,157,429 فروق ترجمة عمالت أجنبية

 1,355,334,861 808,220,877 290,665,965 256,448,019 الماليةالفترة الرصيد فى أخر 

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى شركاتقروض وتسهيالت لل

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

  891,043,509   720,316,906   6,454,323   164,272,280  2019يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

  811,454   283,539   4,195   523,720  أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 (7,019,693)  (6,763,683)  (47,778)  (208,232)  أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- (58,641,031)   58,641,031  المحول إلى المرحلة األولى

 -- (276,260)   21,198,260  (20,922,000)  المرحلة الثانيةالمحول إلى 

 --  266,392,371  (266,390,570)  (1,801)  المحول إلى المرحلة الثالثة

 التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

 (102,460,424)  637,150,992   (357,705,276)  176,985,292  

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

  635,489   635,489  -- -- متحصالت من ديون سبق اعدامها

 25,000,000 -- -- 25,000,000 محول من مخصصات أخرى

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (53,876,051) (35,801,718)  (13,851,671)  (4,222,662)  فروق ترجمة عمالت أجنبية

  1,033,580,000   587,081,368   325,876,720   120,621,912  الماليةالفترة الرصيد فى أخر 
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 2020سبتمبر  30

العادلة من خالل الدخل أدوات دين بالقيمة 
 الشامل األخر

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 19,084,904 -- -- 19,084,904 2020يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 20,036,750 -- -- 20,036,750 أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 -- -- -- -- مالية أستحقت أو تم أستبعادهاأصول 

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثانية

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة

 التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (315,174) -- -- (315,174) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 38,806,480 -- -- 38,806,480 المالية الفترةالرصيد فى أخر 

 
 2019ديسمبر  31

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 األخرالشامل 

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 5,537,697 -- -- 5,537,697 2019يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 15,377,510 -- -- 15,377,510 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 في
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

-- -- -- -- 

 -- -- -- -- النموذجتغييرات على افتراضات ومنهجية 

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (1,830,303) -- -- (1,830,303) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 19,084,904 -- -- 19,084,904 المالية الفترةالرصيد فى أخر 
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 2020سبتمبر  30

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 9,613,793 -- -- 9,613,793 2020يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 3,675,296 -- -- 3,675,296 جديدة مشتراه أومصدرةأصول مالية 

 -- -- -- -- أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثانية

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة

 التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (94,893) -- -- (94,893) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 13,194,196 -- -- 13,194,196 المالية الفترةالرصيد فى أخر 

 
 2019ديسمبر  31

 اإلجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 19,966,326 -- -- 19,966,326 2019يناير  1مخصص خسائر االئتمان في  

 -- -- -- -- أصول مالية جديدة مشتراه أومصدرة

 (9,324,374) -- -- (9,324,374) أستبعادهاأصول مالية أستحقت أو تم 

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة األولى

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثانية

 -- -- -- -- المحول إلى المرحلة الثالثة

 التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في
 حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

-- -- -- -- 

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

 -- -- -- -- الفترةاإلعدام خالل 

 (1,028,159) -- -- (1,028,159) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 9,613,793 -- -- 9,613,793 المالية الفترةالرصيد فى أخر 
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وذلك بدون األخمذ فمي االعتبمار أيمة ضممانات. بالنسمبة لبنمود  2019ديسمبر  31و 2020سبتمبر  30أقصى حد يمكن التعرض له في  ةول السابقامثل الجدت
 الميزانيةو تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القيمة الدفترية التي تم عرضها في الميزانية.

 معرض لخطمر االئتممان من الحد األقصى ال %45.37فإن البنود المعرضة لخطر االئتمان في قائمة المركز المالى ب الخاص وكما هو مبين بالجدول السابق
فمي  %27.36مقابمل  %43.12و بينما  تمثمل االسمتثمارات فمي أدوات ديمن 2019ديسمبر  31في  %55.47ناتج عن قروض والتسهيالت للعمالء مقابل 

 .2019ديسمبر  31

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

 .2019ديسمبر  31في  %90.64من محفظة القروض والتسهيالت مصنفة في أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي مقابل  93.63% -

 .2019ديسمبر  31 فى %90.90من محفظة القروض والتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحالل مقابل  89.85% -

 .2020سبتمبر  30المنتهية في المالية  الفنرةقام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عند منح قروض وتسهيالت خالل  -

 .2019ديسمبر  31في  %100مقابل  من االستثمارات في أدوات دين وأذون خزانة تمثل أدوات دين على الحكومة المصرية 97.43% -
 
 وتسهيالتقروض  6/أ - 3

 فيما يلى أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة االئتمانية:
 

 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر  30 

 قروض وتسهيالت للعمالء قروض وتسهيالت للعمالء 

 جنية مصري جنية مصري 

 22,218,027,397 21,225,068,402 ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل

 1,324,266,422 1,484,355,703 إضمحاللمتأخرات ليست محل 

 900,536,583 912,302,805 محل إضمحالل

 24,442,830,402 23,621,726,910 االجمـــــالى

 (1,124,792,733) (1,498,392,128) يخصم مخصص خسائر االضمحالل والعوائد المجنبة

 23,318,037,669 22,123,334,782 االجمـــــالى

 
 .2019ديسمبر  31مقارنة برصيد المحفظة فى  %3بنسبة  2020سبتمبر  30 محفظة القروض والتسهيالت للعمالء  فى  انخفاض -

 .( معلومات اضافية عن مخصص خسائر االضمحالل عن القروض والتسهيالت للعمالء18يتضمن إيضاح رقم ) -

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

 2020سبتمبر  30 

إجمالى القروض والتسهيالت  اتـــــمؤسس رادـــــأف 
حسابات جارية   عمالءلل

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

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

 7,323,583,052 3,356,874,327 714,519,727 470,748,339 -- 2,699,500,407 34,724,279 47,215,973 جيدة

 13,389,940,575 3,277,096,577 5,665,282,042 1,162,878,138 224,526,669 3,019,813,504 40,245,164 98,481 المتابعة العادية

 1,282,178,513 227,412,353 642,734,132 349,119,867 6,830,473 55,405,628 675,791 269 المتابعة الخاصة

 127,632,642 77,427,879 317 -- 19,857,229 29,278,491 910,801 157,925 غير منتظمة

 22,123,334,782 6,938,811,136 7,022,536,218 1,982,746,344 251,214,371 5,803,998,030 76,556,035 47,472,648 االجمـــــالى

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

 

 2019ديسمبر  31 

إجمالى القروض والتسهيالت  مؤسســـــات أفـــــراد 
حسابات جارية   للعمالء

 مدينة
 قروض مشتركة قروض مباشرة جارية مدينةحسابات  قروض عقارية قروض شخصية بطاقات

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

 9,101,725,237 3,575,110,301 559,655,021 2,862,575,413 -- 1,777,245,827 25,615,192 301,523,483 جيدة

 12,069,490,042 3,343,453,047 5,557,316,906 409,813,075 195,045,577 2,527,492,667 36,339,859 28,911 المتابعة العادية

 1,816,323,686 525,206,333 502,930,179 745,675,543 1,193,445 40,604,726 711,938 1,522 المتابعة الخاصة

 330,498,704 157,468,214 88,657,045 37,991,107 17,177,044 28,251,857 765,516 187,921 غير منتظمة

 23,318,037,669 7,601,237,895 6,708,559,151 4,056,055,138 213,416,066 4,373,595,077 63,432,505 301,741,837 االجمـــــالى
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 وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحاللقروض 

يوما ولكنها ليست محل اضمحالل و إال إذا توافرت معلومات أخرى تفيد عكس ذلك. وتتمثمل  90هى القروض والتسهيالت التى توجد عليها متأخرات حتى 
 عادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلى:القروض والتسهيالت للعمالء التى يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل والقيمة ال

 

 2020سبتمبر  30 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية بطاقات أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

ً  30متأخرات حتى   529,735,903 47,556 526,470,097 3,218,250 يوما

ً  60الى  30متأخرات من   111,566,287 30,806 111,148,371 387,110 يوما

ً  90الى  60متأخرات من   45,294,092 12,095,966 32,998,476 199,650 يوما

 686,596,282 12,174,328 670,616,944 3,805,010 االجمـــــالى

 

 2020سبتمبر  30 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري مصريجنية  

ً  30متأخرات حتى   478,940,445 156,331,649 295,774,983 26,833,813 يوما

ً  60الى  30متأخرات من   -- -- -- -- يوما

ً  90الى  60متأخرات من   318,818,976 301,816,247 16,901,422 101,307 يوما

 797,759,421 458,147,896 312,676,405 26,935,120 االجمـــــالى

 
 

 2019ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية بطاقات أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

ً  30متأخرات حتى   518,877,107 39,003 518,038,385 799,719 يوما

ً  60الى  30متأخرات من   69,430,910 29,748 68,765,999 635,163 يوما

ً  90الى  60متأخرات من   34,689,040 12,081,249 22,356,830 250,961 يوما

 622,997,057 12,150,000 609,161,214 1,685,843 االجمـــــالى

 

 2019ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة مؤسســـــات

 جنية مصري مصريجنية  جنية مصري جنية مصري 

ً  30متأخرات حتى   374,082,480 301,816,247 48,381,344 23,884,889 يوما

ً  60الى  30متأخرات من   95,798,964 -- 95,798,964 -- يوما

ً  90الى  60متأخرات من   231,387,921 34,809,441 186,713,785 9,864,695 يوما

 701,269,365 336,625,688 330,894,093 33,749,584 االجمـــــالى
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 قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة

 قروض وتسهيالت للعمالء
 جنيمه مصمري فمي 912,302,805 اتـالضمانمار التمدفقات النقديمة ممن بلغ رصيد القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتب

 .2019 ديسمبر 31جنيه مصري في  900,536,583مقابل  2020سبتمبر  30

بنمك فمي مقابمل وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة متضمناً القيممة العادلمة للضممانات التمي حصمل عليهما ال
 تلك القروض:

 االجمـــــالى  مؤسســـــات أفـــــراد 

حسابات جارية  
 مدينة

حسابات جارية  قروض عقارية قروض شخصية بطاقات
 مدينة

 قروض مشتركة قروض مباشرة

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

         

قروض محل اضمحالل 
سبتمبر  30بصفة منفردة 

2020 
2,109,858 2,043,911 68,805,297 31,331,375 134,150,408 437,424,456 236,437,500 912,302,805 

         

قروض محل اضمحالل 
ديسمبر  31بصفة منفردة 

2019 
-- 1,008,879 28,344,987 5,057 111,243,722 439,103,938 320,830,000 900,536,583 

 
 إعادة هيكلتها قروض وتسهيالت تم

الهيكلة على مؤشرات تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السدادو وتنفيذ برامج اإلدارة الجبريةو وتعديل وتأجيل السداد وتعتمد سياسات تطبيق إعادة 
ضمع تلمك السياسمات للمراجعمة المسمتمرة. وممن أو معايير تشير الى أن هناك احتماالت عاليه الستمرار السداد وذلك بناء على الحكم الشخصي لمإلدارة. وتخ

المف  987,746المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة األجلو خاصة قروض تمويل العمالء. وقد بلغت القروض التي تم إعادة التفاوض بشأنها 
 .2019ديسمبر  31الف جنيه مصري في   1,325,962جنيه مصري مقابل 

 
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30  

 الف جنية مصري  الف جنية مصري 

    قروض وتسهيالت للعمالء

    مؤسسات

 665,489  288,146 حسابات جارية مدينة -

 660,473  699,600 قروض مباشرة -

 1,325,962  987,746 االجمـــــالى

 

 ىالخزانة واألوراق الحكومية األخرادوات دين وأذون  7/أ - 3

الماليمةو بنماء علمى تقيميم سمتاندرد أنمد الفترة واألوراق الحكومية األخرى وفقاً لوكاالت التقييم في أخر يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة 
 بورز وما يعادله.

 
 االجمـــــالى استثمارات في أوراق مالية أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى 

 جنية مصري مصريجنية  جنية مصري 

 AA+ -- 580,368,420 580,368,420الي  Aمن 

B 21,997,407,604 -- 21,997,407,604 

 22,577,776,024 580,368,420 21,997,407,604 االجمـــــالى
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التمدفقات النقديمة المسمتقبلية الناتجمة عمن التغيمر فمي أسمعار السموق. وينمتج خطمر السموق عمن المراكمز يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلمة أو 
الحساسمية لمعمدالت المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية و حيث أن كل منها معرض للتحركات العامة والخاصة في السموق والتغيمرات فمي مسمتوى 

ت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية. ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الى محافظ للمتاجرة أو لغيمر السوق أو لألسعار مثل معدال
 غرض المتاجرة.

لين. ويمتم رفمع التقمارير وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة المخاطر بالبنمك ويمتم متابعتهما عمن طريمق فمريقين منفصم
بنمك مباشمرة ممع الدورية عن مخاطر السوق الى مجلس اإلدارة ورؤساء وحدات النشماط بصمفة دوريمة. وتتضممن محمافظ المتماجرة تلمك المراكمز الناتجمة عمن تعاممل ال

ول وااللتزاممات المتعلقمة بمعمامالت التجزئمة. وتتضممن همذه العمالء أو مع السوق و أما المحافظ لغير غرض المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لألص
 ة للبيع.المحافظ مخاطر العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المتاح

 أساليب قياس خطر السوق 1/ب - 3

استراتيجيات التغطية. وكمذلك المدخول فمي عقمود مبادلمة سمعر العائمد وذلمك لموازنمة الخطمر المصماحب كجزء من إدارة خطر السوقو يقوم البنك بالعديد من 
يطرة علمى خطمر ألدوات الدين والقروض طويلة األجل ذات العائد الثابت إذا تمم تطبيمق خيمار القيممة العادلمة. وفيمما يلمي أهمم وسمائل القيماس المسمتخدمة للسم

 : السوق

 Stress Testing اختبارات الضغوط 

م النشاط تعطي اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل حاد. ويتم تصميم اختبارات الضغوط بما يالء
خطمرو حيمث يمتم تطبيمق مجموعمة باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة. وتتضمن اختبارات الضغوط التي يقوم بها البنك و اختبار ضغط عواممل ال

ضممن من التحركات الحادة على كل فئة خطر واختبار ضغوط األسواق النامية و حيث تخضع األسواق النامية لتحركمات حمادة واختبمار ضمغوط خاصمة و تت
عممالت. وتقموم اإلدارة العليما ومجلمس أحداث محتملة مؤثرة على مراكز أو مناطق معينةو مثل ما قد ينتج فمي منطقمة مما بسمبب تحريمر القيمود علمى إحمدى ال

 اإلدارة بمراجعة نتائج اختبارات الضغوط.
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 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 2/ب - 3

لعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية اليوم وكذلك يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية. وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود ل
 المالية. السنةمدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية في نهاية  خالل اليوم التي يتم مراقبتها لحظياً. ويلخص الجدول التالي

 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 

       2020سبتمبر  30األصول المالية فى 

 6,349,585,582 47,153,000 1,983,795 147,305 7,290,625 6,293,010,857 نقدية و أرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 2,718,246,675 42,800,000 15,826,000 1,159,000 147,882,000 2,510,579,675 أرصدة لدى البنوك

 23,546,103,197 -- 18,599,818 -- 187,752,877 23,339,750,502 أذون الخزانة

 22,123,334,782 7,000 1,426 742 261,593,929 21,861,731,686 قروض وتسهيالت للعمالء

       استثمارات مالية

 33,310,101 -- -- -- -- 33,310,101 خالل األرباح والخسائر بالقيمة العادلة من -

 10,440,959,174 -- 22,363,320 -- 167,099,985 10,251,495,869 العادلة من خالل الدخل الشامل األخربالقيمة  -

 6,223,362,051 -- 6,149,060 -- 70,748,579 6,146,464,412 بالتكلفة المستهلكة -

 71,434,901,562 89,960,000 64,923,419 1,307,047 842,367,995 70,436,343,102 إجمالى األصول المالية

       

       2020سبتمبر  30االلتزامات المالية فى 

 6,713,106,500 -- 16,268,126 224,422 19,167,782 6,677,446,171 أرصدة مستحقة للبنوك

 61,288,806,994 51,703,000 44,280,203 5,374,217 719,969,019 60,467,480,555 ودائع العمالء

 1,943,801,516 -- -- -- 72,499,999 1,871,301,517 مساندة ودائع / قروض أخرى

 69,945,715,010 51,703,000 60,548,329 5,598,638 811,636,799 69,016,228,243 إجمالى االلتزامات المالية

 1,489,186,552 38,257,000 4,375,089 (4,291,592) 30,731,195 1,420,114,859 2020سبتمبر  30صافى المركز المالى فى 

       

       2019ديسمبر  31األصول وااللتزامات المالية فى 

 64,474,839,502 41,768,716 1,149,877,084 123,174,879 14,466,884,621 48,693,134,202 إجمالى األصول المالية

 62,613,902,019 23,574,487 1,104,800,952 124,231,494 13,751,390,248 47,609,904,838 إجمالى االلتزامات المالية

 1,860,937,483 18,194,229 45,076,132 (1,056,615) 715,494,373 1,083,229,364 2019ديسمبر  31صافى المركز المالى فى 
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 خطر سعر العائد 3/ب - 3

ة المسمتقبلية ألداة ماليمة بسمبب التغيمرات فمي سمعر عائمد األداة و وخطمر آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد المتمثمل فمي تذبمذب التمدفقات النقديميتعرض البنك 
وقعمة. ويقموم ة للتغير في أسعار العائد في السوق و وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح في حالة حدوث تحركات غير متالقيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيج

 مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى االختالف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك ويتم مراقبة ذلك يوميا.

 عادة التسعير أو تواريخ االستحقاق أيهما أقرب:خص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة على أساس سعر تواريخ إويل
 

 
أكثر من شهر وحتى ثالث  حتى شهر واحد

 شهور
وحتى  أكثر من ثالث شهور

 سنة
خمس أكثر من سنة وحتى 

 سنوات
 االجمـــــالى أكثر من خمس سنوات

       2020سبتمبر  30األصول المالية فى 

 1,210,715,885 -- -- -- 1,185,115,885 25,600,000  أرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 1,498,722,761 -- -- -- 23,303,669 1,475,419,092 أرصدة لدى البنوك

 28,421,944,280 -- -- 14,801,470,415 5,793,982,886 7,826,490,979 أذون الخزانة

 22,881,746,234 2,962,113,950 16,398,141,428 2,517,416,872 526,206,096 477,867,887 سندات وأدوات مالية أخرى 

 25,933,584,710 1,137,305,806 3,340,184,329 1,754,840,743 2,332,171,039 17,369,082,794  االئتمانية المنتظمةقروض وتسهيالت 

 342,281,392 342,281,392 -- -- -- -- صافى القروض غير منتظمة

 5,000,000 -- -- -- 5,000,000 -- أصول أخرى 

 80,293,995,262 4,441,701,148 19,738,325,757 19,073,728,030 9,865,779,576 27,174,460,751 إجمالى األصول المالية

       2020سبتمبر  30االلتزامات المالية فى 

 2,116,543,328 --   -- 202,327,125 -- 1,914,216,203 أرصدة مستحقة للبنوك

 27,926,608,797 --   7,531,003,499 5,255,141,364 1,751,713,788 13,388,750,145 تحت الطلب ودائع العمالء

 1,595,871,386 --   557,064,868 334,627,647 111,542,549 592,636,323 ودائع التوفير

 24,516,793,776 667,149,045 3,084,362,679 4,622,969,954 4,867,318,361 11,274,993,738 ودائع الجل وبأخطار

 9,102,521,900 53,610,712 4,732,863,920 738,628,492 139,218,105 3,438,200,671 شهادات ادخار

 2,257,303,762 946,587,383 182,056,875 309,760,664 818,898,840 -- قروض طويلة االجل

 67,515,642,949 1,667,347,140 16,087,351,840 11,463,455,246 7,688,691,644 30,608,797,080 إجمالى االلتزامات المالية

 12,778,352,313 2,774,354,008 3,650,973,917 7,610,272,784 2,177,087,932 (3,434,336,329) 2020سبتمبر  30صافى المركز المالى فى 

       2019ديسمبر  31األصول وااللتزامات المالية فى 

 77,193,618,375 4,876,931,791 10,103,594,035 26,852,858,977 6,151,711,011 29,208,522,561 إجمالى األصول المالية

 70,724,115,299 794,734,937 15,644,363,735 9,632,981,734 5,218,646,932 39,433,387,961 إجمالى االلتزامات المالية

 6,469,503,076 4,082,196,854 (5,540,769,700) 17,219,877,243 933,064,079 (10,224,865,400) فجوة إعادة تسعير العائد
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سمحبها. ويمكمن أن ينمتج عمن خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االستحقاق واستبدال المبمالغ التمي يمتم 
 ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات اإلقراض.

 مخاطر السيولةإدارة 

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

ل األمموال عنمد اسمتحقاقها أو يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافمة المتطلبمات. ويتضممن ذلمك إحمال -
 ا للعمالء. ويتواجد البنك في أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف.عند إقراضه

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

يولة. وتتمثمل نقطمة البدايمة لتلمك وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشهر التاليو وهمي الفتمرات الرئيسمية إلدارة السم
 .لتعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول الماليةالتوقعات في تحليل االستحقاقات ا

ى استخدام تسهيالت وتقوم إدارة المخاطر أيضاً بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجلو ومستوى ونوع الجزء غير المستخدم من ارتباطات القروضو ومد
 لعرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية.الحسابات الجارية المدينة وأثر االلتزامات ا
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 منهج التمويل

 واآلجال.يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بالبنك بهدف توفير تنوع واسع في العمالتو والمناطق الجغرافيةو والمصادرو والمنتجات 
 

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 

       2020سبتمبر  30فى  االلتزامات المالية

 6,713,106,500 -- -- -- -- 6,713,106,500 للبنوك أرصدة مستحقة

 61,288,806,994 1,250,139,981 21,634,034,329 21,978,311,980 6,323,722,584 10,102,598,121 ودائع العمالء

 1,943,801,516 129,429 1,943,298,964 243,714 129,409 -- قروض أخرى / ودائع مساندة

 69,945,715,010 1,250,269,409 23,577,333,293 21,978,555,694 6,323,851,992 16,815,704,621 الماليةإجمالى االلتزامات 

 71,401,591,461 6,427,256,382 18,148,169,980 8,598,083,278 2,709,757,691 35,518,324,131 إجمالى األصول المالية

       

       2019ديسمبر  31االلتزامات المالية فى 

 5,445,609,905 -- -- -- -- 5,445,609,905 أرصدة مستحقة للبنوك

 56,045,841,828 -- 26,444,529,228 12,837,443,936 5,205,220,193 11,558,648,471 ودائع العمالء

 1,122,450,286 -- 1,121,721,286 429,000 300,000 -- قروض أخرى

 62,613,902,019 -- 27,566,250,514 12,837,872,936 5,205,520,193 17,004,258,376 إجمالى االلتزامات المالية

 64,474,533,682 -- 15,120,770,926 22,845,456,715 11,368,863,461 15,139,442,580 إجمالى األصول المالية

 
ت بالقروض كل من النقديةو واألرصدة لدى البنوك المركزيةو واألرصدة لمدى البنموكو وأذون الخزانمة وأوراق حكوميمة أخمرىو والقمروض والتسمهيالتتضمن األصول المتاحة لمقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات المتعلقة 

اك رهمن لمبعض أدوات المدين وأذون الخزانمة واألوراق الحكوميمة األخمرى لضممان ك هنمللبنوك والعمالء. ويتم مد أجل نسبة من القروض للعمالء التي تستحق السداد خالل سنة وذلمك خمالل النشماط العمادي للبنمك. باإلضمافة المى ذلم
 االلتزامات. وللبنك القدرة على مقابلة صافي التدفقات النقدية غير المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخرى.
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 لة:يلخص الجدول التالي القيمة الحالية والقيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي لم يتم عرضها في ميزانية البنك بالقيمة العاد
 

 القيمة العادلة* القيمة الدفترية 

 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر  30 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر  30 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

     األصول مالية

 5,228,326,878 2,718,246,675 5,228,326,878 2,718,246,675 أرصدة لدى البنوك

     قروض وتسهيالت للعمالء

     أفـــــراد -أ

 * * 301,741,837 47,472,648 حسابات جارية مدينة -

 * * 63,432,505 76,556,035 بطاقات ائتمان -

 * * 4,373,595,077 5,803,998,030 قروض شخصية -

 * * 213,416,066 251,214,371 قروض عقارية -

     مؤسســـــات -ب

 * * 4,056,055,138 1,982,746,344 حسابات جارية مدينة -

 * * 6,708,559,151 7,022,536,218 قروض مباشرة -

 * * 7,601,237,895 6,938,811,136 قروض مشتركة -

     استثمارات مالية

 * * 10,621,501 10,621,501 بالتكلفة -أدوات ملكية 

 5,993,278,895 6,463,671,886 6,009,477,461 6,223,362,051 بالتكلفة المستهلكة

     االلتزامات مالية

 5,445,609,905 6,713,106,500 5,445,609,905 6,713,106,500 مستحقة للبنوكأرصدة 

     ودائع العمالء

 * * 38,911,609,028 41,094,269,825 ودائع مؤسسات

 * * 17,134,232,800 17,055,008,652 ودائع أفراد

 * * 1,122,450,286 1,850,316,286 قروض أخرى / ودائع مساندة

 
 2020سبتمبر  30*  لم يقم البنك بقياس القيمة العادلة لبعض األصول وااللتزامات المالية في 

 
 أرصدة لدى البنوك

علمى التي تحمل عائمد متغيمر بنماء تمثل القيمة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها. ويتم تقدير القيمة العادلة المتوقعة للودائع 
 التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد السائد في األسواق المالية للديون ذات خطر ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه.

 قروض وتسهيالت للبنوك
يممة المخصمومة للتمدفقات تتمثل القروض والتسهيالت للبنوك في قروض غير الودائع لمدى البنموك. وتمثمل القيممة العادلمة المتوقعمة للقمروض والتسمهيالت الق

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

 قروض وتسهيالت للعمالء
توقعمة للقمروض والتسمهيالت القيممة المخصمومة يتم إثبات القروض والتسهيالت بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االضممحالل. وتمثمل القيممة العادلمة الم

 ادلة.للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها. ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق لتحديد القيمة الع
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 استثمارات في أوراق مالية
صمول المتاحمة االستثمارات في أوراق مالية في الجدول السابق تتضمن فقط األصول التي تحمل عائد المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقو حيث يتم تقيميم األ

ملكية التي لم يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة بدرجة موثوق بها. ويتم تحديد القيممة العادلمة لألصمول الماليمة للبيع بالقيمة العادلة فيما عدا أدوات حقوق ال
يمتم تقمدير القيممة  المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بناء على أسعار السوق أو األسعار التي تم الحصول عليها ممن السماسمرة. وإذا لمم تتموفر همذه البيانماتو

 .لة باستخدام أسعار األسواق المالية لألوراق المالية المتداولة ذات خصائص ائتمان وتاريخ استحقاق ومعدالت مشابههالعاد

 المستحق لبنوك أخرى وللعمالء
 .الطلب تمثل القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محددو التي تتضمن ودائع ال تحمل عائدو المبلغ الذي سيتم دفعه عند

صمومة باسمتخدام ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت والقروض األخرى غيمر المتداولمة فمي سموق نشمطة بنماء علمى التمدفقات النقديمة المخ
 سعر العائد على الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابه.

 أدوات دين مصدرة
على أسعار األسواق المالية السارية. وبالنسبة لألوراق التي ال يوجمد لهما أسمواق نشمطةو يمتم أول ممرة اسمتخدام نمموذج يتم حساب إجمالي القيمة العادلة بناء 

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

  إدارة رأس المال
 :لو الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية فيما يليتتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس الما

 االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية. -

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

 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط. -

وميماً بواسمطة يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقاً لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك المركزي المصري في جمهورية مصر العربيمة( ي
ة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيمداعات لمدى البنمك المركمزي المصمري علمى إدارة البنكو من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقاب

 .أساس ربع سنوي
 : ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي

 .مليون جنيه مصري حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع 500االحتفاظ بمبلغ  -

 .%11.875عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن  االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين -

 2012ديسمبر  18طبقاً للضوابط الجديدة الصادرة بتاريخ 
 : يتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين

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

 :الشريحة الثانية
 :وهي رأس المال المساندو ويتكون مما يلي

 . من قيمة احتياطى فروق ترجمة العمالت االجنبية الموجبة% 45 -

 . من قيمة االحتياطى الخاص% 45 -

 .()اذا كان موجبامن الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية % 45 -

 .من قيمة رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع% 45 -

 .من الزيادة فى القيمه العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق% 45 -

 .لالستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقةمن الزيادة فى القيمه العادلة عن القيمة الدفترية % 45 -

 . االدوات المالية المختلطة -

 . من قيمتها لكل سنة من السنوات الخمسة االخيرة من اجلها %20القروض )الودائع( المساندة مع استهالك  -

ممن إجممالي المخماطر االئتمانيمة  %1.25 مخصص خسائر االضممحالل للقمروض والتسمهيالت وااللتزاممات العرضمية المنتظممة )يجمب إال يزيمد عمن -
لألصممول وااللتزامممات العرضممية المنتظمممة المرجحممة بممأوزان المخمماطرو كممما يتعممين أن يكممون مخصممص خسممائر االضمممحالل للقممروض والتسممهيالت 

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

 .من الشريحة الثانية %50من الشريحة األولي و %50استبعادات  -

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

 .من الشريحة األولي بعد االستبعادات %50وعند حساب إجمالي بسط معيار كفاية رأس المالو يراعي أال تزيد القروض )الودائع( المساندة عن  -

 .ويتم ترجيح األصول وااللتزامات العرضية بأوزان مخاطر االئتمانو مخاطر السوقو مخاطر التشغيل -
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 :اآلتيويتكون مقام معيار كفاية رأس المال من 

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السوق -
 مخاطر التشغيل -

مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين بكل أصل بما يعكس مخاطر االئتمان المرتبطة بهو  %100ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر إلي 
 .ومع أخذ الضمانات النقدية في االعتبار

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

 الحالية والسنة السابقة:الفترة فى نهاية  2ويلخص الجدول التالى حساب معيار كفاية رأس المال طبقا لمقررات بازل 
 

 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 مصريالف جنية   الف جنية مصري 

    الشريحة األولى

 3,108,456  3,623,749 رأس المال المصدر والمدفوع

 290,482  358,016 إحتياطى قانونى

 29,175  29,788 إحتياطيات أخرى

 208,750  208,750 احتياطى المخاطر العام

 95,573  77,669 األرباح المحتجزة

 565,671  300,013 س المال االساسى االضافى أر

 310,216  205,515 اجمالى بنود الدخل الشامل اآلخر المتراكم بالميزانية

 (132,567)  (160,532) األولىإجمالى االستبعادات من الشريحة 

 4,475,756  4,642,968 (1إجمالى الشريحة األولى بعد االستبعادات )

    

    الشريحة الثانية

والقروض والتسهيالت االئتمانية وااللتزامات المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين 
 العرضية المدرجة في المرحلة األولى

313,656  214,649 

 800,000  1,666,937 القروض )الودائع المساندة(

 1,014,649  1,980,593 (2إجمالى الشريحة التانية  بعد االستبعادات )

 5,490,405  6,623,561 (2+1إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات )

    

    األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر

 23,331,531  25,113,864 مخاطر االئتمان

 --  338,828 مخاطر السوق

 3,161,820  3,161,820 مخاطر التشغيل

 1,848,633  -- عميل 50قيمة التجاوز الكبر 

 28,341,984  28,614,512 مرجحة بأوزان المخاطرإجمالى األصول وااللتزمات العرضية 

 %19.37  %23.15 معيار كفاية رأس المال )%(

 
فى حال األخذ فى  %20,53عميل ( وتصبح النسبة  50) بدون تأثير نسبة تركز أكبر  %23,15هي  30/09/2020نسبة معدل كفاية رأس المال فى  -

 .عميل 50االعتبار نسبة تركز أكبر 
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 تابع -المخاطر المالية إدارة  -3

 
 نسبة الرافعة المالية ه - 3

قرار بالموافقة على التعليمات الرقابية الخاصة بالرافعة الماليةو مع إلتزام البنوك بالحد  2015يوليو  7أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى جلسته بتاريخ 
 التالى: ( على أساس ربع سنوى و ذلك على النحو%3األدنى المقرر للنسبة )

 .2017وحتى عام  2015كنسبه إسترشادية إعتبارا من نهاية سبتمبر  -
 .2018كنسبه رقابيه ملزمه إعتبارا من عام  -

رفى وسمالمة الجهماز المصموذلك تمهيدا للنظر فى اإلعتداد بها ضمن الدعامة األولى من مقررات بازل )الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال( بهدف الحفاظ على قوة 
تخدمة في معيمار كفايمة رأس المصرى ومواكبة ألفضل الممارسات الرقابية الدولية فى هذا الشأن وتعكس الرافعة المالية العالقة بين الشريحة األولى لرأس المال المس

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

  مكونات النسبة

 مكونات البسط -أ 

يممات البنمك المركمزى يتكون بسط النسبة من الشمريحة األولمى لمرأس الممال )بعمد االسمتبعادات( المسمتخدمة فمى بسمط معيمار كفايمة رأس الممال المطبمق حاليما وفقما لتعل
 .المصرى

 مكونات المقام -ب 

 :لمالية وهو ما يطلق عليه "تعرضات البنك" و تشمل مجموع ما يلىيتكون مقام النسبة من كافة أصول البنك داخل وخارج الميزانية وفقا للقوائم ا

 .تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة الرأسمالية -1
 .التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية -2
 التعرضات خارج الميزانية )المرجحة بمعامالت التحويل(. -3

 ويلخص الجدول التالي نسبة الرافعة المالية 
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 الف جنية مصري  الف جنية مصري 

 4,475,756  4,642,968 (1) الشريحة األولى من رأس المال بعد اإلستبعادات

    

 68,429,536  65,904,023 الماليةإجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل االوراق 

 1,605,738  2,149,334 إجمالى التعرضات خارج الميزانية

 70,035,274  68,053,357 (2أجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية )

 %6.39  %6.82 (1/2نسبة الرافعة الماليه )

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

 : LCRنسبة تغطية السيولة 

 30ت النقديمة الخارجمة خمالل تهدف نسبة تغطية السيولة إلى التأكد من احتفاظ البنك بقدر كافي من األصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لمقابلمة صمافى التمدفقا
 :يتم حساب تلك النسبة وفقاً للمعادلة اآلتيةيوماً قادمة في ظل سيناريو للظروف غير المواتية. و

ً  30صافى التدفقات النقدية الخارجة خالل  \نسبة تغطية السيولة = األصول السائلة عالية الجودة   يوما

 .2019بحلول عام  %100على ان تصل تدريجيا الى نسبة  2017وفقاً لعام  %80على ان التقل النسبة عن 

 .%198.1اإلجمالى  للعمالت األجنبيةو %154.7للعمالت المحليةو  %205.5: 2020 سبتمبربلغت النسبة وفقاً إلقفال 

 : NSFRنسبة صافى التمويل المستقر 

 ( بسمممط النسمممبة والتمويمممل المسمممتقر المطلممموبAvailable stable fundingتمثمممل نسمممبة صمممافى التمويمممل المسمممتقر العالقمممة بمممين التمويمممل المسمممتقر المتممماح )
(Required stable funding مقام النسبة حيث تعمل النسبة على مواجهة عدم توافق هيكل التمويل طويل االجل من خمالل حمث البنموك علمى اسمتخدام مصمادر )

الميزانية مما يساعد خارج  أموال مستقرة طويلة االجل لفترة تمتد لمدة عام علي األقل وذلك لتغطية التوظيفات فى االصول وأي مطالبات تمويلية تنتج عن االلتزامات
 : بصفة دائمة. ويتم حساب تلك النسبة وفقاً للمعادلة التالية % 100البنك على هيكلة مصادر االموال لديهو ويجب أال تقل هذه النسبة عن 

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

ً بلغت النسبة وفق  .%175.8 للعمالت األجنبيةو اإلجمالى %214.1 وللعمالت المحلية %169.5 :2020 سبتمبر إلقفال ا
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
 

تقمدير التقمديرات واالفتراضمات  تميقوم البنمك بإسمتخدام تقمديرات وافتراضمات تمؤثر علمى مبمالغ األصمول واإللتزاممات التمى يمتم اإلفصماح عنهما خمالل الفتمرة الماليمة التاليمةو ويم
 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 - 4

م االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل. ويقوم باستخدام الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كمان ينبغمي تسمجيل يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقيي
ت النقديمة المسمتقبلية عبء االضمحالل في قائمة الدخلو وذلك لمعرفة ما إذا كمان هنماك أيمة بيانمات موثموق بهما تشمير المى أنمه يوجمد انخفماض يمكمن قياسمة فمي التمدفقا

حمدوث من محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة. وقد تشمل هذه األدلة وجمود بيانمات تشمير المى  المتوقعة
فقات النقديمة المسمتقبليةو تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنكو أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصول البنك. عند جدولة التمد

مخاطر ائتمانية في وجود أدلة موضوعية تشمير المى االضممحالل مماثلمة لتلمك -تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص 
 الواردة في المحفظة.

ت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بمين الخسمارة المقمدرة ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقي
 والخسارة الفعلية بناء على الخبرة.

 بالتكلفة المستهلكةاستثمارات مالية  ب - 4

إسمتثمارات محمتفظ بهما حتمى تماريخ االسمتحقاق ويتطلمب ذلمك يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعمات وتمواريخ إسمتحقاق ثابتمة أو قابلمة للتحديمد علمى أنهما 
تماريخ االسمتحقاقو وإذا أخفمق  التبويب استخدام الحكم الشخصى بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على اإلحتفاظ بتلمك اإلسمتثمارات حتمى

اق فيما عدا فى بعض الظمروف الخاصمة مثمل بيمع كميمة غيمر هاممة قمرب ميعماد االسمتحقاق عنمدها يمتم إعمادة البنك فى اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ االستحق
قيممة العادلمة ولميس بالتكلفمة تبويب كل اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى اإلستثمارات المتاحة للبيعو وبالتمالى سموف يمتم قيماس تلمك اإلسمتثمارات بال

 فة إلى تعليق تبويب أية إستثمارات بذلك البند.المستهلكة إضا

جنيمه مصمرى لتصمل  240,309,835الدفتريمة بمبلمغ القيممة  زيمادةيمتم إذا تم تعليق استخدام تبويب االستثمارات على أنها محتفظ بها حتى تماريخ االسمتحقاقو سموف 
 وق الملكية.للقيمة العادلة وذلك بتسجيل قيد مقابل فى احتياطى القيمة العادلة ضمن حق

 ضرائب الدخل ج - 4

سمابات التمي يخضع البنك لضرائب المدخل ممما يسمتدعي اسمتخدام تقمديرات هاممة لتحديمد المخصمص اإلجممالي للضمريبة علمى المدخل.  وهنماك عمدد ممن العمليمات والح
ن الفحص الضريبي وفقاً لتقديرات مدي احتمال نشأة ضرائب يصعب تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد.  ويقوم البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة ع

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

 
 

 القطاعي لألنشطةالتحليل  -5
 

ط بهمذا النشماط التمي قمد تختلمف عمن يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر المحيطة بها والعائد الممرتب
 : فيما يلي باقي األنشطة األخرى. ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقاً لألعمال المصرفية الواردة

 المؤسسات الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة
 .مدينة والقروض والتسهيالت االئتمانية والمشتقات الماليةالجارية الوتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات 

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

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

 أنشطة أخرى
وتشمل األعمال المصرفية األخرىو كإدارة األموال.
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 دصافى الدخل من العائ -6
 1/7/2020 الفترة من 

  30/9/2020حتى 
 1/1/2020من الفترة 
  30/9/2020حتى 

 1/7/2019 الفترة من
 30/9/2019حتى 

 1/1/2019الفترة من 
 30/9/2019حتى 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

     عائد القروض وااليرادات المشابهة من:

 2,161,493 2,161,493 -- -- قروض وتسهيالت للبنوك

 2,603,212,381 830,852,435 1,892,880,524 618,697,668 قروض وتسهيالت للعمالء

 1,474,706,428 457,081,142 1,569,751,630 520,644,164 أذون وسندات خزانة

 -- -- 2,057,482,228 651,431,128 البيعأدوات مالية مع التزام بإعادة ا شراءعمليات 

 1,450,171,850 576,141,542 35,170,950 1,326,321 ودائع و حسابات جارية

 26,519 -- 41,198,748 17,015,263 استثمارات فى أدوات دين 

 5,530,278,671 1,866,236,612 5,596,484,080 1,809,114,544 االجمـــــالى

     

     تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من:

 (133,555,780)  (41,426,132) (306,233,081)  (89,177,335)  ودائع وحسابات جارية للبنوك

 (3,917,024,438) (1,320,233,902) (3,091,511,776) (1,015,402,871)  ودائع وحسابات جارية للعمالء

 (3,425,074) (1,141,800) (158,150,728)  (46,989,263)  عمليات بيع أدوات مالية مع التزام بإعادة الشراء

 (94,010,959) (30,498,630) (75,786,761)  (29,597,244)  ودائع مساندة

 (4,148,016,251) (1,393,300,464) (3,631,682,346) (1,181,166,713)  االجمـــــالى

 1,382,262,420 472,936,148  1,964,801,734   627,947,831  صافى الدخل من العائد

 
 

 صافى الدخل من األتعاب والعموالت -7
 1/7/2020 منالفترة  

  30/9/2020حتى 
 1/1/2020الفترة من 

  30/9/2020حتى 
 1/7/2019 الفترة من

 30/9/2019حتى 
 1/1/2019الفترة من 

 30/9/2019حتى 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

     إيرادات األتعاب والعموالت

 223,089,528 72,922,457  217,406,873   67,387,081  والعمليات المصرفيةأتعاب وعموالت االئتمان 

 3,637,774 134,125  2,215,190   91,211  أتعاب أعمال األمانة والحفظ

  15,091,038   5,642,729  30,846,376    9,521,848  أتعاب أخرى

  241,818,340   78,699,311   250,468,439   77,000,140  االجمـــــالى

     والعموالتمصروفات األتعاب 

 (3,553,921) (1,116,209) (5,162,677)  (3,323,782)  أتعاب سمسرة مدفوعة

 (51,149,968) (17,829,300) (74,502,640)   (30,833,645) أتعاب أخرى مدفوعة

 (54,703,889) (18,945,509) (79,665,317)  (34,157,427)  االجمـــــالى

 187,114,451 59,753,802  170,803,122  42,842,713   والعموالتصافى الدخل من األتعاب 

 

 توزيعات أرباحإيراد  -8
 1/7/2020 الفترة من 

  30/9/2020حتى 
 1/1/2020الفترة من 

  30/9/2020حتى 
 1/7/2019 الفترة من

 30/9/2019حتى 
 1/1/2019الفترة من 

 30/9/2019حتى 
مصريجنيه  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري   

 349,008 142,256 289,008 71,336 صناديق االستثمار

 818,451 -- -- -- توزيعات استثمارات مالية 

 19,997,312 -- 7,998,800 -- شركات تابعة وشقيقة 

 21,164,771 142,256 8,287,808 71,336 االجمـــــالى
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 صافى دخل المتاجرة -9
 1/7/2020 الفترة من   

  30/9/2020حتى 
 1/1/2020الفترة من 

  30/9/2020حتى 
 1/7/2019 الفترة من

 30/9/2019حتى 
 1/1/2019الفترة من 

 30/9/2019حتى 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 64,971,813 23,241,262 111,586,773 44,761,838   أرباح التعامل فى العمالت األجنبية

بالقيمة العادلة من خالل بغرض دين أرباح بيع أدوات 
 األرباح والخسائر

451,393 1,545,580 1,508,850 1,852,862 

بالقيمة العادلة من خالل فروق تقييم استثمارات مالية 
 األرباح والخسائر

1,162,481 4,301,880 -- 211,505 

 67,036,180 24,750,112 117,434,233 46,375,712 االجمـــــالى

 

 مصروفات إدارية -10
 1/7/2020 الفترة من 

  30/9/2020حتى 
 1/1/2020الفترة من 

  30/9/2020حتى 
 1/7/2019 الفترة من

 30/9/2019حتى 
 1/1/2019الفترة من 

 30/9/2019حتى 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

     تكلفة العاملين

 (279,563,584) (93,794,953) (317,679,649)  (106,241,181)  أجور ومرتبات

 (20,285,449) (6,921,733) (20,036,508)  (6,687,478)  تأمينات اجتماعية

 (141,832,784) (61,912,000) (227,772,688) (90,435,974) آخرى

     تكلفة المعاشات

 (76,651) (18,424) (735,713)  (425,548)  مزايا التقاعد

 (441,758,468) (162,647,110) (566,224,558) (203,790,181)   االجمـــــالى

     

 (374,406,186) (106,109,285) (470,298,099)  (127,864,521)  مصروفات إدارية أخرى

 (816,164,654) (268,756,395)  (1,036,522,657) (331,654,702)  االجمـــــالى

 

 تشغيل أخرىإيرادات )مصروفات(   -11
 1/7/2020 الفترة من  

  30/9/2020حتى 
 1/1/2020الفترة من 

  30/9/2020حتى 
 1/7/2019 الفترة من

 30/9/2019حتى 
 1/1/2019الفترة من 

 30/9/2019حتى 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 448,718 --  512,807   211,000  رباح بيع ممتلكات ومعداتأ

 28,339,854 11,121,708 )69,906,442( )13,467,286( مخصصات أخرى رد

  5,448,640  (74,913)   19,001,554   4,622,082  أخرى

  34,237,211   11,046,794  (50,392,081)  (8,634,204)  االجمـــــالى

 

 االضمحالل عن خسائر االئتمانرد )عبء(  -12
 1/7/2020 الفترة من 

  30/9/2020حتى 
 1/1/2020الفترة من 

  30/9/2020حتى 
 1/7/2019 الفترة من

 30/9/2019حتى 
 1/1/2019الفترة من 

 30/9/2019حتى 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 (142,999,098) (65,034,020) (407,833,109) (137,437,710) (18)إيضاح  قروض وتسهيالت للعمالء

 2,550,114 649,184 13,881   537 أرصدة لدى البنوك

 (5,164,355) 6,478,836 (5,675,346) 5,919,480 أذون الخزانة

 (13,059,265) (228,611) (20,036,750)  (6,959,203)  أذوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 9,295,301 (361,561) (3,675,296)  (283,021)  أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 (149,377,303) (58,496,172) (437,206,620) (138,759,917) االجمـــــالى
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 مصروفات ضرائب الدخل -13
 1/7/2020 الفترة من 

  30/9/2020حتى 
 1/1/2020الفترة من 

  30/9/2020حتى 
 1/7/2019 الفترة من

 30/9/2019حتى 
 1/1/2019الفترة من 

 30/9/2019حتى 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 (257,645,862) (78,846,099) (287,894,929)  (93,909,112)  ضرائب الدخل الحالية

 (257,645,862) (78,846,099) (287,894,929)  (93,909,112)  االجمـــــالى

 
 

 1/7/2020 الفترة من 
  30/9/2020حتى 

 1/1/2020الفترة من 
  30/9/2020حتى 

 1/7/2019 الفترة من
 30/9/2019حتى 

 1/1/2019الفترة من 
 30/9/2019حتى 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 736,086,310 245,758,350 754,069,933 243,052,579 الربح قبل الضرائب

 165,619,420 55,295,629 169,665,735 54,686,830 %22.5ضرائب الدخل المحسوبة على اساس معدل ضرائب 

 (48,721,675) (27,216,356) (185,826,624) (49,907,290) إيرادات غير خاضعة للضريبة

 40,421,684 20,087,882 165,323,849 44,683,926 )غير قابلة للخصم( مصروفات غير معترف بها ضريبيا

 100,326,433 30,678,944 138,731,969 44,445,646 عائد اذون و سندات الخزانة عنالمسدد بالزيادة 

 257,645,862 78,846,099 287,894,929 93,909,112 الضريبة الحالية

 %35.00 %32.08 %38.18 %38.64 سعر الضريبة الفعلى

 
 

 األساسي في صافي أرباح الفترةنصيب السهم  -14
 1/7/2020 الفترة من 

  30/9/2020حتى 
 1/1/2020الفترة من 

  30/9/2020حتى 
 1/7/2019 الفترة من

 30/9/2019حتى 
 1/1/2019الفترة من 

 30/9/2019حتى 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 478,440,448 166,912,251 466,175,004 149,143,467 صافى أرباح الفترة

 390,617,799 390,617,799 390,617,799 390,617,799 األسهمعدد 

 1.22 0.43 1.19 0.38 )جنيه / سهم( الفترةفى  صافى أرباح  األساسي نصيب السهم
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 تبويب وقياس األصول المالية واإللتزامات المالية -15

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

أدوات دين بالقيمة  المستهلكةالتكلفة  2020سبتمبر  30
العادلة من خالل الدخل 

 الشامل األخر

أدوات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل األخر

أصول مالية بالقيمة 
العادلة من خالل 

 خسائرالو أرباح ألأ

 إجمالى القيمة الدفترية

 6,349,585,582 -- -- -- 6,349,585,582 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 2,719,909,248 -- -- -- 2,719,909,248 أرصدة لدى البنوك

 23,561,842,204 -- -- 23,561,842,204 -- أذون خزانة

 23,621,726,910 -- -- -- 23,621,726,910 قروض وتسهيالت للعمالء

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 خسائرالرباح أو األ

-- -- -- 33,310,101 33,310,101 

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل األخر

-- 10,469,144,152 10,621,502 -- 10,479,765,654 

 6,236,556,247 -- -- -- 6,236,556,247 استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

 2,256,473,915 -- -- -- 2,256,473,915 أصول مالية أخرى

 75,259,169,861 33,310,101 10,621,502 34,030,986,356 41,184,251,902 إجمالي األصول المالية

 6,713,106,500 -- -- -- 6,713,106,500 أرصدة مستحقة للبنوك

 61,288,806,994 -- -- -- 61,288,806,994 ودائع العمالء

 1,943,801,516 -- -- -- 1,943,801,516 قروض أخرى

 359,171,603 -- -- -- 359,171,603 التزامات مالية أخرى

 70,304,886,613 -- -- -- 70,304,886,613 إجمالي االلتزامات المالية

 

أدوات دين بالقيمة العادلة  التكلفة المستهلكة 2019ديسمبر  31
من خالل الدخل الشامل 

 األخر

أدوات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل 

 الشامل األخرالدخل 

أصول مالية بالقيمة 
العادلة من خالل 
 أألرباح أو الخسائر

 إجمالى القيمة الدفترية

 4,048,855,106 -- -- -- 4,048,855,106 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 5,230,029,082 -- -- -- 5,230,029,082 أرصدة لدى البنوك

 22,797,930,259 -- -- 22,797,930,259 -- أذون خزانة

 24,442,830,402 -- -- -- 24,442,830,402 قروض وتسهيالت للعمالء

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل األخر

-- 3,090,388,271 10,621,502 -- 3,101,009,773 

 6,019,091,254 -- -- -- 6,019,091,254 استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

 968,090,317 -- -- -- 968,090,317 أصول مالية أخرى

 66,607,836,193 -- 10,621,502 25,888,318,530 40,708,896,161 إجمالي األصول المالية

 5,445,609,905 -- -- -- 5,445,609,905 أرصدة مستحقة للبنوك

 56,045,841,828 -- -- -- 56,045,841,828 ودائع العمالء

 1,122,450,286 -- -- -- 1,122,450,286 قروض أخرى

 301,445,676 -- -- -- 301,445,676 التزامات مالية أخرى

 62,915,347,695 -- -- -- 62,915,347,695 إجمالي االلتزامات المالية
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 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى -16
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 مصريجنية   مصريجنية  

 380,012,377   490,196,580  نقدية

 3,668,842,729   5,859,389,002  أرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإلحتياطى األلزامى

 4,048,855,106   6,349,585,582  االجمـــــالى

    

 4,048,855,106   6,349,585,582  أرصدة بدون عائد

 4,048,855,106   6,349,585,582  االجمـــــالى

 
 

 أرصدة لدى البنوك -17
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 مصريجنية   مصريجنية  

 78,630,220   114,053,838  حسابات جارية

 5,151,398,862   2,605,855,410  ودائع

 (1,702,204)  (1,662,573)  الخسائر االئتمانية المتوقعة

 5,228,326,878   2,718,246,675  االجمـــــالى

    

 4,391,501,642   1,210,057,060  االلزامىبنوك مركزية بخالف نسبة اإلحتياطى 

 661,654,357   1,295,284,900  بنوك محلية

 176,873,083   214,567,288  بنوك خارجية

 (1,702,204)  (1,662,573)  الخسائر االئتمانية المتوقعة

 5,228,326,878   2,718,246,675  االجمـــــالى

    

 104,230,220   139,653,838  أرصدة بدون عائد

 5,125,798,862   2,580,255,410  أرصدة ذات عائد متغير

 (1,702,204)  (1,662,573)  الخسائر االئتمانية المتوقعة

 5,228,326,878   2,718,246,675  االجمـــــالى

    

 5,230,029,082  2,719,909,248 أرصدة متداولة

 (1,702,204)  (1,662,573)  الخسائر االئتمانية المتوقعة

 5,228,326,878   2,718,246,675  االجمـــــالى
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 بالصافى قروض وتسهيالت ومرابحات للعمالء -18
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 مصريجنية   مصريجنية  

    رادـــــأف

 312,528,495  56,635,504 حسابات جارية مدينة

 66,745,296  81,481,716 بطاقات ائتمان

 4,435,559,851  5,915,989,398 قروض شخصية

 226,008,466  266,807,112 قروض عقارية   

 5,040,842,108  6,320,913,730 (1) اجمـــــالى

    

    مؤسســـــات 

 4,279,835,050  2,189,293,088 حسابات جارية  مدينة

 7,277,604,564  7,652,467,491 قروض مباشرة

 7,844,548,680  7,459,052,601 قروض مشتركة

 19,401,988,294  17,300,813,180 (2) اجمـــــالى

 24,442,830,402  23,621,726,910 ( 2+1القروض والتسهيالت للعمالء ) اجمـــــالى

    يخصم:

 (1,122,133,807)  (1,496,904,691) خسائر االضمحاللمخصص 

 (2,658,926)  (1,487,437) العوائد المجنبة

 23,318,037,669  22,123,334,782 صافى القروض والتسهيالت والمرابحات للعمالء

 
 تحليل حركة مخصص خسائر إضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء

 

 2020سبتمبر  30 

 االجمـــــالى قروض عقارية قروض شخصية إئتمان بطاقات حسابات جارية مدينة أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 88,553,807 12,592,400 61,861,958 3,312,791 10,786,658 الماليةالفترة الرصيد اول 

 50,747,679 2,962,841 47,957,449 1,364,113 (1,536,724) االضمحالل ( ردعبء)

 2,355,958 37,500 2,069,681 248,777 -- الفترةمبالغ مستردة خالل 

 (87,614) -- (536) -- (87,078) عمالت اجنبية ترجمةفروق 

 141,569,830 15,592,741 111,888,552 4,925,681 9,162,856 الماليةالفترة الرصيد أخر 

 
 

 2020سبتمبر  30 

 االجمـــــالى قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جارية مدينة مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 1,033,580,000 243,310,785 566,631,064 223,638,151 المالية الفترةالرصيد اول 

 357,085,430 275,988,467 70,172,363 10,924,600 عبء اإلضمحالل

 (23,490,398) -- -- (23,490,398) مبالغ تم اعدامها

 (11,840,171) (442,408) (6,872,154) (4,525,609) عمالت اجنبية ترجمةفروق 

 1,355,334,861 518,856,844 629,931,273 206,546,744 الماليةالفترة الرصيد أخر 

 
 
 
 
 



 المستقلة القوائم المالية

 
 2020سبتمبر  30فى   المالية المنتهيةالفترة عن الدورية  المستقلةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 51 - 
 

 2019ديسمبر  31 

 االجمـــــالى قروض عقارية شخصيةقروض  إئتمان بطاقات حسابات جارية مدينة أفـــــراد

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 62,415,235 2,000,855 57,939,419 1,886,906 588,055 الرصيد اول السنة المالية

أثر التغيرات الناتجة عن التطبيق 
 IFRS 9األولى للمعيار الدولى 

2 2,947,225 3,856,429 3,923,732 10,727,388 

 73,142,623 5,924,587 61,795,848 4,834,131 588,057 2019يناير  1الرصيد المعدل فى 

 38,722,279 6,929,131 21,222,581 (144,243) 10,714,810 االضمحاللرد  (عبء)

 (26,020,085) (282,818) (23,611,253) (1,702,559) (423,455) مبالغ تم اعدامها

 2,803,718 21,500 2,456,756 325,462 -- خالل السنةمبالغ مستردة 

 (94,728) -- (1,974) -- (92,754) عمالت اجنبيةترجمة فروق 

 88,553,807 12,592,400 61,861,958 3,312,791 10,786,658 الماليةالسنة الرصيد أخر 

 
 2019ديسمبر  31 

 االجمـــــالى مشتركةقروض  قروض مباشرة حسابات جارية مدينة مؤسســـــات

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 945,546,723 242,907,556 602,216,296 100,422,871 المالية السنةالرصيد اول 

أثر التغيرات الناتجة عن التطبيق 

 IFRS 9األولى للمعيار الدولى 
(5,788,576) (34,712,958) (14,001,680) (54,503,214) 

 891,043,509 228,905,876 567,503,338 94,634,295 2019يناير  1الرصيد المعدل فى 

 170,777,053 33,989,062 28,351,163 108,436,828 عبء اإلضمحالل

 635,489 -- 635,489 -- السنةمبالغ مستردة خالل 

 25,000,000 -- -- 25,000,000 محول من مخصصات أخرى

 (53,876,051) (19,584,153) (29,858,926) (4,432,972) اجنبيةعمالت ترجمة فروق 

 1,033,580,000 243,310,785 566,631,064 223,638,151 المالية السنةالرصيد أخر 
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 استثمارات مالية -19
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

    األرباح والخسائرمن خالل  -إستثمارات بالقيمة العادلة 

 --  33,310,101 أدوات دين بالقيمة العادلة مدرجة فى السوق

 --  33,310,101 (1) األرباح والخسائرمن خالل  -بالقيمة العادلة االستثمارات المالية  الىإجم

    

    األخر الشاملمن خالل الدخل  -إستثمارات بالقيمة العادلة 

 3,090,388,271    10,469,144,152 أدوات دين بالقيمة العادلة مدرجة فى السوق

 22,797,930,259  23,561,842,204   (1-19 إيضاح) أذون خزانة و أوراق حكومية أخرى

 10,621,501   10,621,501  ت حقوق ملكية غير مدرجه في السوقأدوا

 1   1  الغيراستثمارات تدار بمعرفة 

 25,898,940,032  34,041,607,858    اإلجمـــــالى

 (29,103,464)  (54,545,487)  الخسائر االئتمانية المتوقعة

 25,869,836,568   33,987,062,371  (2) األخر من خالل الدخل الشامل -بالقيمة العادلة االستثمارات المالية  صافى

    

    بالتكلفة المستهلكةاستثمارات مالية 

 6,006,591,254   6,224,056,247  في السوق ةأدوات دين مدرج

 5,000,000   5,000,000  وثائق استثمار صندوق البنك المصري الخليجي

 7,500,000   7,500,000  صندوق استثمار السيولة النقدى البنك المصري الخليجي )ثراء(

 6,019,091,254   6,236,556,247  اإلجمـــــالى

 (9,613,793)  (13,194,196)  الخسائر االئتمانية المتوقعة

 6,009,477,461   6,223,362,051  (3) بالتكلفة المستهلكة االستثمارات المالية صافى

 31,879,314,029  40,243,734,523 (3+2+1ستثمارات المالية )اال اجمـــــالى

 
 

 2020سبتمبر  30 

 -بالقيمة العادلة استثمارات  
 األخر من خالل الدخل الشامل

استثمارات بالتكلفة 
 المستهلكة

 اإلجمالى

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

  9,120,101,027  6,019,091,254  3,101,009,773  المالية الفترةالرصيد اول 

   10,097,217,361 755,937,215    9,341,280,146  إضافات

 (2,501,304,135)  (547,923,750)  (1,953,380,385)  )بيع/إسترداد(إستبعادات 

 (24,860,805)  (14,753,364)  (10,107,441)  ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبيةترجمة أرصدة فروق 

 (5,679,796) -- (5,679,796) (31التغير فى القيمة العادلة )ايضاح  خسائر

 30,848,249    24,204,892    6,643,357 اإلصدارإستهالك ) عالوة ( خصم 

 (52,000,676)  (13,194,196)  (38,806,480)  الخسائر االئتمانية المتوقعة

  16,664,321,225   6,223,362,051   10,440,959,174  الماليةالفترة الرصيد أخر 
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 تابع - استثمارات مالية -19
 2019ديسمبر  31 

 -بالقيمة العادلة استثمارات  
 من خالل الدخل الشامل

استثمارات بالتكلفة 
 المستهلكة

 اإلجمالى

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 8,540,592,921 6,389,646,202 2,150,946,719 المالية السنةالرصيد اول 

 2,617,864,847 85,848,513 2,532,016,334 إضافات

 (2,169,448,295) (1,129,707,593) (1,039,740,702) إستبعادات )بيع/إسترداد(

 (259,395,717) (67,933,634) (191,462,083) ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبيةترجمة أرصدة فروق 

 443,397,468 -- 443,397,468 (31أرباح التغير فى القيمة العادلة )ايضاح 

 45,465,905 33,929,981 11,535,924 إستهالك ) عالوة ( خصم اإلصدار

 (98,376,102) 707,307,785 (805,683,887) استثمارات بالتكلفة المستهلكةالى استثمارات بالقيمة العادلة المحول من 

 (28,698,697) (9,613,793) (19,084,904) الخسائر االئتمانية المتوقعة

 9,091,402,330 6,009,477,461 3,081,924,869 المالية السنةالرصيد أخر 

 

 *أذون خزانة و أوراق حكومية أخرى 1 -19
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 94,900,000   6,400,000  يوما 91أذون خزانة استحقاق 

 1,860,775,000   234,975,000  يوما 182أذون خزانة استحقاق 

 2,276,525,000   1,228,650,000  يوما 273أذون خزانة استحقاق 

 5,258,315,260   4,483,114,280  يوما 365أذون خزانة استحقاق 

 9,490,515,260   5,953,139,280  االجمـــــالى

    :/ يضاف يخصم

 (346,671,421)  (193,600,560)  بعد عوائد لم تستحق

 14,729,754  (823,972)  فروق إعادة تقييم أذون خزانة 

 (10,018,560)  (15,739,007)  الخسائر االئتمانية المتوقعة

 9,148,555,033   5,742,975,741  (1)    االجمـــــالى

    عمليات شراء أذون خزانة مع إلتزام بإعادة البيع

 3,700,606,456  -- يوما 91أذون خزانة مشتراه مع إلتزام بإعادة البيع خالل 

 2,973,265,654   3,196,613,903  يوما 182إلتزام بإعادة البيع خالل أذون خزانة مشتراه مع 

 6,269,528,867   3,928,612,584  يوما 273أذون خزانة مشتراه مع إلتزام بإعادة البيع خالل 

 6,759,310,508   11,904,652,939  يوما 365أذون خزانة مشتراه مع إلتزام بإعادة البيع خالل 

    يضاف:

 137,370,181  68,198,030 لتزام بإعادة البيعاإلأذون خزانة مشتراه مع فروق تقييم 

 19,840,081,666  19,098,077,456 (2)    االجمـــــالى

    

 (6,200,725,000)  (1,294,950,000) عمليات بيع أذون خزانة مع التزام باعادة الشراء

 (6,200,725,000)  (1,294,950,000) (3)    االجمـــــالى

 22,787,911,699  23,546,103,197 (3-2+1)    االجمـــــالى

 
 مليون دوالر أمريكى( عبارة عبن أذون خزانبة دوالريبةو ومبلبغ  187.8جنية مصري )المعادل لمبلغ  2,960,197,500 * تتضمن أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى مبلغ 

 مليون يورو( عبارة عن أذون خزانة باليورو. 18.6جنية مصري )المعادل لمبلغ  343,491,780
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 أرباح االستثمارات المالية
 

 1/7/2020 الفترة من 
  30/9/2020حتى 

 1/1/2020الفترة من 
  30/9/2020حتى 

 1/7/9201الفترة من 
30/9/9201حتى   

 1/1/9201الفترة من 
30/9/9201حتى   

 جنية مصري جنية مصري مصريجنيه  جنيه مصري 

خالل الدخل من  بالقيمة العادلةأرباح بيع استثمارات مالية 
 الشامل األخر

 4,863,810  16,864,394 4,381,805 9,813,234 

 9,813,234 4,381,805 16,864,394  4,863,810  االجمـــــالى
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     شقيقةتابعة و استثمارات مالية فى شركات -20
 

 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 2020سبتمبر  30

  جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري  

        تابعةشركات 

 %99.99 199,970,000 509,432 814,116 39,947,218 339,788,217 مصر شركة ايجيبشان جلف القابضة لالستثمارات المالية

        

        ركات شقيقةش

  5,000 (1,533,169) 1,105,208 16,579,906 45,414,821 مصر **شركة فرست جاز

  3,100 (13,787,901) 32,808,307 130,056,342 522,498,957 مصر **لالستثمارات الماليةشركة برايم القابضة 

  199,978,100 (14,811,638) 34,727,631 186,583,466 907,701,995  االجمـــــالى

 
 نسبة المساهمة القيمة الدفترية أرباح الشركة)خسائر(  إيرادات الشركة التزامات الشركة )بدون حقوق الملكية( أصول الشركة البلد مقر الشركة 2019 ديسمبر 31

  جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري  

        تابعةشركات 

 %99.99 199,970,000 549,862 2,419,030 31,361,808 233,834,111 مصر شركة ايجيبشان جلف القابضة لالستثمارات المالية

        

        شقيقةركات ش

  5,000 1,876,889 36,927,599 19,190,209 44,227,782 مصر **شركة فرست جاز

  3,100 4,235,582 7,214,409 56,695,081 479,941,225 مصر شركة برايم القابضة لالستثمارات المالية**

  199,978,100 6,662,333 46,561,038 107,247,098 758,003,118  االجمـــــالى

 
 

( ضمن االستثمارات فى شمركات شمقيقة وذلمك )عمن طريمق شمركة ايجيبشمان جلمف القابضمة %10.25( و برايم القابضة لالستثمارات المالية )المساهمة الغير المباشرة  %19,99** تم ادراج شركتى فرست جاز )المساهمة الغير المباشرة 
 مؤثر متمثل في عضوية مجالس إدارات تلك الشركة. باإلضافة لوجود نفوذ لالستثمارات المالية التابعة للبنك(
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 نظام اإلثابة والتحفيز للعاملين -21
 

نظام اإلثابة والتحفيز بنظام المنح وذلك بعد تعديل النظام األساسى للبنك وفقاً لقرار الجمعية العامة  9/5/2017أصدرت الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 
وهو  9/8/2017تاريخ بويتم تطبيق نظام اإلثابة والتحفيز  29/2/2016وذلك بناء على اقتراح مقدم من مجلس إدارة البنك بتاريخ  23/3/2016غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 .اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النظام وفقاً ألحكام القانونتاريخ 

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

لألسمهم  القيممة العادلمة بلغمتحيمث و سمهم 7,421,363  جنيه مصري وذلك وفقا لعدد 88,713,484 مبلغ 2020سبتمبر  30 بلغ رصيد نظام االثابة والتحفيز للعاملين في
 جنيه مصري. (34,903,036)  فروق التقييم مبلغجنيه مصرى وبلغت   53,810,448  مبلغالمحتفظ بها بنظام االثابة والتحفيز للعاملين 

 
 :العامالفترة / خالل حركة النظام فيما يلي بيان ب

 
 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر  30 

 مصريجنية  سهم جنية مصري سهم 

 62,285,606 3,921,000 83,011,999 6,247,194 المالية السنة/  الفترة الرصيد اول

 20,726,393 2,326,194 5,701,485 1,174,169 السنه*/  الفترةخالل  اضافات

 83,011,999 6,247,194 88,713,484 7,421,363 فى أخر الفترة الماليةالرصيد 

 
طبقماً لقمرار الجمعيمة العموميمة  2018سهم متمثلة في توزيعات أسهم مجانية عن أرباح عام  435,169عدد  2020سبتمبر  30 المنتهية في * تتضمن اإلضافات خالل الفترة

 .2019مارس  31في 
 

طبقماً لقمرار الجمعيمة العموميمة  2017سهم متمثلة في توزيعات أسهم مجانية عن أرباح عام  296,194عدد  2019ديسمبر  31 المنتهية في * تتضمن اإلضافات خالل الفترة
 .2018مارس  31في 

 
 :العامالفترة / فيما يلي بيان بحركة النظام بقائمة حقوق الملكية خالل 

 
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 7,520,280  26,603,387 المالية السنةالفترة / الرصيد اول 

 19,083,107   14,331,339  / السنة الفترة االستهالك خالل

 26,603,387   40,934,726  المالية / السنة الفترةالرصيد فى أخر 

 
 

 أصول غير ملموسة -22
 

 برامج الحاسب اآللى
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 36,601,128  19,913,273 المالية السنة الفترة / الدفترية فى أول صافى القيمة

 9,100,610  24,116,032 المالية السنة الفترة / اإلضافات خالل

 (24,319,146)  -- إعادة تبويب

 (6,153,845)  (5,400,404) المالية السنة الفترة / االستهالك خالل

 4,684,526  -- مجمع اهالك األصول المعاد تبويبها

 19,913,273  38,628,901 الماليةالفترة / السنة اخر صافى القيمة الدفترية فى 
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 أخرى أصول -23
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30  

 جنية مصري  جنية مصري 

 968,090,317   2,256,473,915  إيرادات مستحقة

 146,618,649   216,148,205  مصروفات مقدمة

 388,299,073   448,682,786  مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتةدفعات 

 194,962,469   182,712,469  لديون )بعد اإلضمحالل(أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء 

 11,348,739   13,728,874  تأمينات وعهد

 98,497,888   98,497,888  استثمارات آلت للبنك* -أصول محتفظ بها بغرض البيع 

 1,062,450,722  686,339,992 أخرى

 2,870,267,857  3,902,584,129 االجمـــــالى

 
تم زيادة نسبة مساهمة  وقد يجنية مصر 20,639,987االلمانية بقيمة  هامنز للصناعة التكنولوجيا شركة خرى أصول محتفظ بها بغرض البيعاألصول األ* يتضمن رصيد  

,علما بأن هذا االستثمار يتوافر فية جميع الشروط المدرجة بالمعايير لتصنيف هذا  %71,50بدال من  %99.99لتصبح  2019يوليو  1في  مصرفنا فى رأس مال الشركة
 .االستثمار كأصل محتفظ به بغرض البيع

 
 :والذى ينص على االتى 2009سبتمبر  8طبقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ * 

س المال المصدر للشركة من التخلص من هذه الزيمادة خمالل سمنة ممن تماريخ الحيمازة أمن ر %40حالة عدم تمكن البنك الذى يمتلك أسهماً فى شركة غير مالية تزيد عن "فى 
س المال المصمدر أمن ر %40 مقدار نسبة الزيادة عنيتم قياس خسائر اضمحالل قيمة االسهم وفقاً للقواعد المحاسبية الساريةو وبحيث ال تقل قيمة هذه الخسائر عن ما يعادل 

قام البنك بحساب إضمحالل لكمل ممن  .للشركةو واإلعتراف بقيمة هذه الخسائر بقائمة االرباح والخسائر بحسب الحالة مقابل تخفيض القيمة الدفترية لألسهم بقيمة هذه الخسائر"
 التكنولوجيه االلمانية وذلك تطبيقا للقرار السالف ذكرة. شركة مصر امريكا للمستلزمات الطيبة وشركة هامنز لصناعة

 
المركزى المصرى. كمن قيمة االصل سنويا وفقا لتعليمات البن%10نظرا لعدم التمكن من البيع خالل المدة المحددة قانونيا فقد تم تكوين احتياطى مخاطر بنكية عام بواقع  *
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 أصول ثابتة -24
 اإلجمالى أخرى سيارات اثاث حاسب الى آالت ومعدات تجهيزات ومبانىأراضى  

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

  896,668,780 110,766,974 13,364,690 60,888,671 109,046,613 21,135,848 190,049,468 391,416,516 2019يناير  1التكلفة فى 

 (247,576,764) (43,568,629) (7,788,704) (12,892,128) (58,442,279) (8,854,492) (80,344,511) (35,686,021) مجمع اإلهالك

 649,092,016 67,198,345 5,575,986 47,996,543 50,604,334 12,281,356 109,704,957 355,730,495 صافى القيمة الدفترية

         

         2019ديسمبر  31

  649,092,016   67,198,345   5,575,986   47,996,543   50,604,334   12,281,356   109,704,957   355,730,495   السنةصافى القيمة الدفترية أول 

  176,559,874   31,503,486  --  1,590,396   3,386,626   1,644,212   111,874,506  26,560,648  إضافات

  24,319,146  (20,865,706)  -- --  45,184,852  -- -- -- إعادة تبويب

 (2,732,355)  (1,952,596)  (155,450)  (242,319)  (12,047)  (369,943)  -- -- إستبعادات

 (104,153,772)  (19,323,027)  (2,316,140)  (5,839,137)  (18,912,752)  (2,391,272)  (46,461,253)  (8,910,191)  تكلفة أهالك

 (4,684,526)  -- -- -- (4,684,526)  -- -- -- مجمع اهالك األصول المعاد تبويبها 

  2,715,422   1,937,337   155,450   242,044   12,045   368,546  -- -- مجمع إهالك األصول المستبعدة

  741,115,805   58,497,839   3,259,846   43,747,527   75,578,532   11,532,899   175,118,210   373,380,952  صافى القيمة الدفترية

         

 1,094,815,445 119,452,158 13,209,240 62,236,748 157,606,044 22,410,117 301,923,974 417,977,164 2020يناير  1التكلفة فى 

 (353,699,640) (60,954,319) (9,949,394) (18,489,221) (82,027,512) (10,877,218) (126,805,764) (44,596,212) مجمع اإلهالك

 741,115,805 58,497,839 3,259,846 43,747,527 75,578,532 11,532,899 175,118,210 373,380,952 صافى القيمة الدفترية

         

         2020سبتمبر  30

  741,115,805   58,497,839   3,259,846   43,747,527   75,578,532   11,532,899   175,118,210   373,380,952  المالية الفترةصافى القيمة الدفترية أول 

 60,493,583  12,633,681   8,272,500   11,705,267   13,664,116   958,065   12,340,454   919,500  إضافات

 (3,425,312)  (1,779,283)  (380,900)  (557,760)  (135,156)  (32)  (572,181)  -- إستبعادات

 (71,019,207) (14,594,371)  (1,676,959)  (7,835,128)   (9,089,258)  (1,392,710)  (30,286,424)  (6,144,357)  تكلفة أهالك

 2,603,317  960,645   380,900   554,448   135,145  --  572,179  -- مجمع إهالك األصول المستبعدة 

  729,768,186   55,718,511   9,855,387  47,614,354   80,153,379   11,098,222  157,172,238   368,156,095  صافى القيمة الدفترية 

         

  1,151,883,716   130,306,556   21,100,840   73,384,255   171,135,004   23,368,150   313,692,247   418,896,664  2020سبتمبر  30التكلفة فى 

 (422,115,530)  (74,588,045)  (11,245,454)  (25,769,901)  (90,981,625)  (12,269,928)  (156,520,009)  (50,740,569)  مجمع اإلهالك

  729,768,186   55,718,511   9,855,387   47,614,354   80,153,379   11,098,222   157,172,238   368,156,095  صافى القيمة الدفترية
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 أرصدة مستحقة للبنوك -25
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 166,130,835   330,097,000  حسابات جارية

 5,279,479,070   6,383,009,500  ودائع

 5,445,609,905   6,713,106,500  االجمـــــالى

    

 5,281,496,920   6,383,009,500  بنوك محلية

 164,112,985   330,097,000  بنوك خارجية

 5,445,609,905   6,713,106,500  االجمـــــالى

    

 166,130,835   330,097,000  أرصدة بدون عائد

 5,279,479,070   6,383,009,500  عائد متغيرأرصدة ذات 

 5,445,609,905   6,713,106,500  االجمـــــالى

    

 5,445,609,905   6,713,106,500  أرصدة متداولة

 5,445,609,905   6,713,106,500  االجمـــــالى

 
 

 ودائع العمالء -26
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 22,798,594,662   22,876,649,065  ودائع تحت الطلب

 20,785,807,378   27,057,007,318  ودائع ألجل وبإخطار

 7,866,768,278   9,068,790,573  شهادات ادخار ذات عائد متميز

 1,477,445,947   1,619,138,225  ودائع التوفير

 3,117,225,563   667,221,813  ودائع أخرى

 56,045,841,828  61,288,806,994 االجمـــــالى

    

 38,911,609,028   44,536,913,604  ودائع مؤسسات

 17,134,232,800   16,751,893,390  ودائع أفراد

 56,045,841,828   61,288,806,994  االجمـــــالى
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 ودائع مساندةوقروض أخرى  -27
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 1,620,286  1,020,286 قرض البنك التجارى الدولى 

 320,830,000   275,843,750  قرض بنك االستثمار االوروبى

 800,000,000  1,666,937,480 *ودائع مساندة

 1,122,450,286   1,943,801,516  االجمـــــالى

 
مليمون جنيمه  800ش.م.م تقموم بموجبهما شمركة مصمر للتمأمين بإيمداع وديعمة لمدى البنمك بمبلمغ  –البنك بابرام اتفماق ممع شمركة مصمر للتمأمين قام  2017نوفمبر  13بتاريخ * 

تبمدأ ممن تماريخ ودائع بحيث يكون تاريخ ايداع اخر وديعة خالل شهر ونصف من تاريخ توقيع العقد وتكون مدة كل وديعة سبع سنوات وستة أشهر  5مصري يتم تقسيمهم الى 
 ..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

دراج تلك الوديعة ضمن الشريحة الثانية للقاعدة الرأسمالية بحيث أنها ليست وحيث أن تلك الوديعة خاضعة لشروط البنك المركزي المصري ومستوفية للمتطلبات المتعلقة بإ
كفالة لمقابلة أصول بذاتهاو وأنها مصدرة ومدفوعة بالكاملو تلي في الترتيب حقوق المودعين والدائنين عند التصفيةو غير مضمونة وغير مغطاة بمخصصة لنشاط معين أو 

 .ونية أو اقتصادية و أنها ال تتضمن شروط أو حوافز تجعلها قابلة لالسترداد قبل تاريخ االستحقاقمن المصدر وال تخضع ألي ترتيبات قان
 

 التزامات أخرى -28
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 301,445,676  359,171,603 عوائد مستحقة

 16,826,352  10,488,680 إيرادات مقدمة

 267,034,163  420,141,128 مصروفات مستحقة

 269,843,359  356,405,060 دائنون

 111,197,437  144,407,645 أرصدة دائنة متنوعة

 966,346,987  1,290,614,116 االجمـــــالى

 

 مخصصات أخرى -29
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 123,049,032   69,902,411  المالية السنة/  الفترةالرصيد في أول 

 (1,938,921)   186,152  جنبيةاألعمالت ترجمة أرصدة بالفروق 

 25,152,615   89,517,692  المحمل على قائمة الدخل

 (40,681,110)  (19,611,250)  مخصصات انتفى الغرض منها

 (10,679,205)  (6,385,048)  المالية / السنة الفترةالمستخدم خالل 

 (25,000,000)  -- المحول الى مخصصات القروض

 69,902,411   133,609,957  المالية/ السنة  الفترةالرصيد في نهاية 

 
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 8,710,241  11,877,955 قضايا –مخصص مطالبات محتملة 

 22,433,299  15,146,191 مخصص مطالبات محتملة متنوعة

 2,576,098  2,576,098 ضرائب –مخصص مطالبات محتملة 

 36,182,773    104,009,713 مخصص اإللتزامات العرضية

 69,902,411  133,609,957 الماليةالسنة الفترة / الرصيد في نهاية 
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 رأس المال -30
 
 س المال المرخص بهأر

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

 رأس المال المصدر والمدفوع

 390,617,799جنيه مصري( موزعماً علمى عمدد 3,108,455,538دوالر أمريكي )المعادل لمبلغ  390,617,799بلغ رأس المال المصدر والمكتتب فيه والمدفوع مبلغ 
 سهم القيمة األسمية للسهم واحد دوالر أمريكي

 تحت حساب زيادة رأس المال مجنب

زيادة رأس المال عن طريق أصدار أسهم مجانيمة والزيمادة ممولمة ممن توزيعمات األربماح الظماهرة فمى  2020مارس  30قررت الجمعية العامة العادية للبنك والمنعقدة بتاريخ 
جنيه مصري وجارى إستكمال كافة اإلجراءات لزيادة رأس المال وقيد أسهم الزيادة  515,292,627و البالغة  2019ديسمبر  31القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 

 بالبورصة المصرية.

 

 واألرباح المحتجزة اإلحتياطيات -31
 

 اإلحتياطيات أ - 31
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 290,481,824  358,016,028 إحتياطى قانونى

 2,684,997  2,684,997 فروق ترجمة عمالت أجنبيةإحتياطى 

 310,216,186  205,514,567 استثمارات مالية -القيمة العادلة إحتياطى 

 17,529,143  17,529,143 عامإحتياطى 

 6,000,000  8,063,999 المخاطر البنكية العام إحتياطى 

 11,646,255  12,258,723 إحتياطى رأسمالى

 208,750,579  208,750,579 *المخاطر العامأحتياطى 

 847,308,984  812,818,036 المالية / السنة الفترةالرصيد في نهاية 

 
 كما ال يتم التصرف فيه إال بعد الرجوعو فإنه ال يتم المساس برصيد احتياطى المخاطر العام 2019فبراير  26طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى الصادرة فى * 

 الى البنك المركزى المصرى.
 

 وتتمثل الحركة على اإلحتياطيات فيما يلى:
 

 *إحتياطى المخاطر البنكية العام 1أ/   -31
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 6,000,000   6,000,000  الماليةالسنة الفترة /  الرصيد في أول

 --   2,063,999  محول من األرباح المحتجزة

 6,000,000  8,063,999   المالية/ السنة الفترة الرصيد في نهاية 
 

حتياطى إال بعد حتياطى المخاطر البنكية العام لمقابلة المخاطر غير المتوقعة وال يتم التوزيع من هذا اإلإتقضى تعليمات البنك المركزى المصرى بتكوين * 
 .المصرىالحصول على موافقة البنك المركزى 
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 تابع - واألرباح المحتجزة اإلحتياطيات -31
 

 *إحتياطى قانونى 2أ/  -31
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 232,330,537   290,481,824  المالية السنة الفترة / الرصيد في أول

 58,151,287   67,534,204  2019محول من أرباح عام 

 290,481,824   358,016,028  المالية / السنة الفترةالرصيد في نهاية 

 
 %100حتياطى غير قابل للتوزيع وذلك حتى يبلمغ رصميده مما يعمادل إمن صافى أرباح السنة المالية لتغذية  %10يتم احتجاز للنظام األساسي للبنك وفقا * 

 من رأس المال.
 

 أستثمارات مالية  -إحتياطى القيمة العادلة  3أ/  -31
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 (187,278,385)   310,216,186  المالية السنة / الفترة الرصيد في أول

 595,497,403  (90,405,673) التغير في القيمة العادلةأرباح / خسائر 

 IFRS 9 --  (98,376,102) للمعيار الدولى إجمالى أثر التطبيق األولى

 373,270  (14,295,946) صافي األرباح والخسائر المحولة الى قائمة الدخل نتيجة االستبعاد

 310,216,186  205,514,567 الماليةالفترة / السنة الرصيد في نهاية 

 
 إحتياطى خاص 4أ/  -31

 
وال يتم استخدامه إال بموافقة من البنك المركزى  2008ديسمبر  16المركزى المصرى الصادرة فى تم تكوين اإلحتياطى الخاص طبقا لتعليمات البنك 

 المصرى.
 

 رأسمالىإحتياطى  5أ/ -31
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 9,702,375  11,646,255 السنة الماليةالفترة / الرصيد في أول 

 1,943,880  612,468 2019محول من أرباح عام 

 11,646,255  12,258,723 المالية / السنة الرصيد في نهاية الفترة

 
 

 األرباح المحتجزة ب - 31
 

 الحركة على االرباح المحتجزة
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 671,848,594   756,301,390  الماليةالفترة / السنة الرصيد فى أول 

 675,342,042   466,175,004  السنة المالية الفترة / أرباح 

 (452,365,938)  (515,292,627)  تحت حساب زيادة رأس المال )اسهم مجانية( مجنب

 (58,151,287)  (67,534,204)  حصة العاملين فى األرباح

 (20,276,854)  (22,304,540)  مكافـأة أعضاء مجلس اإلدارة

 --  (2,063,999)  إحتياطى مخاطر بنكية عاممحول إلى 

 (58,151,287)  (67,534,204)  اإلحتياطى القانونىمحول الى 

 (1,943,880)  (612,468)  محول الى اإلحتياطيات االخرى

 756,301,390  547,134,352 الماليةالفترة / السنة الرصيد في نهاية 
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  النقدية وما في حكمها -32
 

 التدفقات النقديةو تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ استحقاقها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء ألغراض عرض قائمة
 

 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 4,048,855,106  6,349,585,582 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

 5,230,029,082  2,719,909,248 البنوكأرصدة لدى 

 2,957,848,593  4,463,764,748 أذون خزانة

 (5,034,744,371)  (7,043,846,302) أرصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة اإلحتياطى

 (270,219,000)  (300,304,360) أرصدة لدى البنوك استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 (2,863,709,865)  (4,457,545,173) من ثالثة شهور أذون خزانة استحقاق أكثر

 4,068,059,545  1,731,563,743 المالية الفترةالنقدية وما في حكمها في اخر 

 
 التزامات عرضية وارتباطات -33

 
 ارتباطات رأسمالية أ - 33

 مصري. جنيه 223,306,931 مبلغ وقدره 2020سبتمبر  30 حتىبلغ إجمالى قيمة االرتباطات المتعلقة بتجهـيزات الفروع وشراء اصول ومعدات ولم يتم تنفيذها 
 

 ارتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت ب - 33

 تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن ضمانات وتسهيالت فيما يلي:
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 371,205,000  183,016,000 إعتمادات مستنديه )استيراد وتصدير(

 2,046,121,000  2,387,322,000 خطابات ضمان

 2,417,326,000  2,570,338,000 االجمـــــالى

 
 

 مرتبات ومكافأت اإلدارة العليا -34
 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 جنية مصري  جنية مصري 

 82,427,460  52,188,047 المرتبات والمزايا قصيرة االجل

 82,427,460  52,188,047 االجمـــــالى

 
جنيمة مصمرى وذلمك  5,798,672  جنية مصمرى والمتوسمط الشمهرى 52,188,047 بلغ ما يتقاضاة العشرون  أصحاب المكافآت والمرتبات األكبر فى البنك مجتمعين مبلغ

 .2020سبتمبر  30المالية المنتهية فى  الفترةعن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المستقلة القوائم المالية

 
 2020سبتمبر  30فى   المالية المنتهيةالفترة عن الدورية  المستقلةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  

- 64 - 
 

 عامالت مع أطراف ذوى عالقةم -35
 

رصدة األطراف ذوى العالقة فى تم الدخول فى العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل النشاط العادىو ويتضمن ذلك القروض والودائع وتتمثل المعامالت وأ
 :المالية فيما يلىالسنة نهاية 

 
 القروض والتسهيالت ألطراف ذوى عالقة أ - 35

 وشقيقةشركات تابعة  أعضاء اإلدارة العليا 

 30/9/2020  31/12/2019 30/9/2020  31/12/2019 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 3,891,000 381,000 26,900,288 41,339,700 المالية السنة / الفترة القروض القائمة فى أول

 -- 1,853,000 30,755,381 29,563,960 المالية السنة / الفترةالقروض الصادرة خالل 

 (3,510,000) (887,000) (16,315,969) (5,465,737) المالية السنة / الفترةالقروض المحصلة خالل 

 381,000 1,347,000 41,339,700 65,437,923 الماليةالفترة / السنة  في اخرالقروض القائمة 

 
 ودائع من أطراف ذوى عالقة ب - 35

 أعضاء اإلدارة العليا 

 30/9/2020  31/12/2019 

 جنية مصري جنية مصري 

 33,332,863 30,024,762 الماليةالفترة / السنة الودائع فى أول 

 33,150,061 29,729,443 المالية الفترة / السنةالودائع التى تم ربطها خالل 

 (36,458,162) (35,196,369) المالية الفترة / السنةالودائع المستردة خالل 

 30,024,762 24,557,836 المالية الفترة / السنة في اخرالودائع 

 
 :وتتمثل الودائع من أطراف ذوى عالقة فيما يلى

 30/9/2020  31/12/2019 

 جنية مصري جنية مصري 

 16,240,193 12,091,763 ودائع تحت الطلب

 5,111,625 4,718,579 ودائع توفير

 6,693,431 6,748,111 شهادات إدخار وايداع

 1,979,513 999,383 ودائع ألجل وبإخطار

 30,024,762 24,557,836 الماليةالفترة / السنة الودائع في اخر 

 
 

 صناديق االستثمار   -36
 

 صندوق استثمار البنك المصرى الخليجى

والئحته التنفيذيمة و وتقموم بمإدارة الصمندوق شمركة هيمرمس إلدارة  1992لسنة  95الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم 
وثيقة )قيمتهما خمسمة ماليمين  50.000صص للبنك مليون جنيه مصرى خ 100عدد وثائق استثمار هذا الصندوق مليون وثيقة يبلغ إجمالى قيمتها صناديق االستثمارو وقد بلغ 

 .جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق

  .وثيقة 107943 وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ  جنيه مصري كما بلغت227.71 مبلغ  2020سبتمبر  30وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في 
 

 صندوق ثراء للسيولة النقدية

والئحته التنفيذية و وتقوم بإدارة الصندوق هى شمركة بمرايم إلدارة  1992لسنة  95األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم الصندوق أحد 
وثيقمة )قيمتهما  713,359للبنمك مليمون جنيمه مصمرى خصمص  375وثيقة يبلغ إجمالى قيمتهما  34,944,491صناديق االستثمار و وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق 

 .سبعة ماليين وخمسمائة ألف جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق

 وثيقة. 17611107جنيه مصري كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ  20.3313مبلغ  2020سبتمبر  30وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في 
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 ضريبة الدخل المؤجلة -37
 االلتزامات الضريبية المؤجلة الضريبية المؤجلةاالصول  

 30/9/2020 31/12/2019 30/9/2020  31/12/2019 

 جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري 

 6,013,545 10,349,609 -- -- االصول الثابتة

 -- -- 15,148,420 29,482,618 المخصصات )بخالف مخصص خسائر اضمحالل القروض(

 6,013,545 10,349,609 15,148,420 29,482,618 الضريبة التى ينشأ عنها أصل )التزام(اجمالى 

 -- -- 9,134,875 19,133,009 صافى الضريبة التى ينشأ عنها اصل
 

 حركة االصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة
 30/9/2020   31/12/2019 

 جنية مصري  جنية مصري 

 12,904,873  9,134,875 السنة الماليةالفترة / الرصيد في أول 

 --  9,998,134 الفترة / السنة الماليةخالل االضافات 

 (3,769,998)  -- الفترة / السنة المالية خالل االستبعادات

 9,134,875  19,133,009 الفترة / السنة الماليةالرصيد في نهاية 
 

( ضرائب الدخل ال يتم االعتراف باالصول الضريبية المؤجلة فى حالة عدم توقع وجود منافع مستقبلية منها 24طبقا لتعليمات البنك المركزى ومعيار المحاسبة المصرى رقم )
سمبتمبر  30الماليمة المنتهيمة فمى  الفتمرةالضمريبى خمالل  و/او وجود التزامات ضريبية مؤجلة تنعكس فى نفس توقيت تلك االصول. وبناءاُ على ذلك لم يمتم االعتمراف باالصمل

 .2019ديسمبر  31وكذلك السنة المالية المنتهية فى  2020
 

 الموقف الضريبى -38
 

 : وال ضريبة االشخاص االعتباريةا
  :2007حتى عام  2005الفترة من عام 

 .تم الفحص وإنهاء النزاع الضريبى مع المأمورية لصالح البنك عن هذه الفترة
 :2009حتى عام  2008الفترة من عام 

 .تم الفحص وإنهاء النزاع الضريبى باللجنة الداخلية بمركز كبار الممولين لصالح البنك عن هذه الفترة
 :2011حتى عام  2010الفترة من عام 

 .إلى لجنة الطعن تم الفحص والربط الضريبى وقد تم سداد جزء من االلتزام الضريبى وسيتم إحالة البنود المتنازع عليها
 :2012الفترة 

 .تم الفحص والذى اسفر عن عدم وجود أى إلتزام ضريبى على البنك
 :2014-2013الفترة عن السنوات 

 .تم الفحص وسداد جزء من االلتزام الضريبى
 :2017-2016-2015الفترة عن السنوات 

 .أى إلتزامات ضريبية تم تقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية وال يترتب عنها
 

 : ثانياً : ضريبة األجور والمرتبات وما في حكمها
 :2004الفترة من بدء النشاط وحتى عام 

 .تم الفحص وسداد الفروق الضريبية عن تلك الفترة
 :2006حتى عام  2005الفترة من عام 

 .تم الفحص فى ضوء أحكام القانون الجديد وأسفر عن عدم وجود أى فروق ضريبية
 :2012وحتى عام  2007الفترة من عام 

 .تم الفحص وسداد المبالغ المستحقة وعدم وجود فروق ضريبية
 :2015وحتى عام  2013الفترة من عام 

 .تم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانون
 :2016عام 

 .العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانونتم سداد الضرائب المستقطعة من 
 :2017عام 

 تم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالبنك فى المواعيد القانونية التى أقرها القانون.
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 أحداث هامة -39
العالمو مما تسبب في تعطيل األنشطة التجارية واالقتصاديةو مما ادى ذلك المستجد" عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى  19-انتشرت جائحة فيروس كورونا "وباء كوفيد

سواء عن تمدابير دعمم مختلفمة فمي جميمع أنحماء الي حالة من عدم التأكد في البيئة االقتصادية المحلية والعالمية. وقد أعلنت السلطات المالية والنقدية المحلية والعالمية على حد ال
 .لسلبية المحتملةالعالم لمواجهة اآلثار ا

يمل خطمة اسمتمرارية األعممال وما ترتب على ذلك من توقف ملموس في العديد من قطاعات االعمال في البيئة االقتصادية ويراقب البنمك الوضمع عمن كثمبو فقمد قمام البنمك بتفع
 . حة وتأثيرها وتأثيره على العمليات البنكية واألداء المالي للبنكواإلجراءات األخرى الخاصة بإدارة المخاطر المتعلقة بالتعطل المحتمل لألعمال نتيجة لتلك الجائ

كثمب للوقموف علمى تمأثير تلمك الجائحمة  هذا ونتيجة لحالة عدم التأكد الناتجة عن ذلك وتحسباً للتباطؤ االقتصادي المتوقعو يقوم البنك بمراقبة محفظتمة ممن األدوات الماليمة عمن 
لومات تلفة للوقوف على الزيادة الهامة في المخاطر االئتمانية والخاصة بالقطاعات االكثر تأثراً باألزمة وفقا ألفضل التقديرات في ضوء المععلى العوامل الكمية والنوعية المخ

 .المتاحة عن االحداث السابقة واالوضاع الحاليةو وبناء على االفتراضات المتعلقة باألداء االقتصادي المتوقع

العمام لنظر والدراسة في تكوين المخصصات الالزمة المتوقعة للحد ممن تمأثير تلمك الجائحمة علمى محفظمة األدوات الماليمة و القمروض والسملفيات خمالل وقد بدأت ادارة البنك با
 .الحالي

سمبتمبر صمول الماليمة وغيمر الماليمة للبنمك فمي نهايمة وبناًء على ذلك بدأ البنك بدراسة اآلثار المحتملة المتوقعة للتقلبات االقتصادية الحالية فمي تحديمد المبمالغ المفصمح عنهما لأل 
اسمة لتقلبمات السموق ممع و وهي تمثل أفضل تقييم لإلدارة بناًء على المعلومات التي يمكمن مالحظتهما. وممع ذلمكو تظمل األسمواق متقلبمة وتظمل المبمالغ المفصمح عنهما حس2020

لجميمع المقترضمين فمي فئمات معينمة ممن  2020ممارس  16سداد المعلنة من البنك المركمزي المصمري فمي إمكانية تكوين مخصصات كخطوة احترازية مع نهاية فترة تأجيل ال
 األدوات المالية حتى وضوح األداء الفعلي للمحفظة.
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