
مارس ٢٠٢٢- الدورية المختصرة

بنــك تـثــق فيـــه





2021 ديسمبر 202231 مارس 31االيضاحات

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

األصول

43.492.248          30.581.505 8نقدية وأرصده لدي البنك المركزي  

80.141.769        121.082.311 9أرصدة لدي البنوك

364.470312.216 11قروض وتسهيالت للبنوك 

145.575.243        158.490.232 12قروض وتسهيالت للعمالء

884.030225.376مشتقات مالية

استثمارات مالية

1.648240.987 13مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر-   

193.198.894        180.352.612 13مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر-   

20.547.465          20.412.726 13مدرجة بالتكلفة المستهلكة- 

208.156205.315 14إستثمارات في شركات شقيقة -   

11.207.128 9.618.567 15أصول أخرى

127.211137.525 26الشهره

31.96334.554 27أصول غير ملموسه

308.421456.002ضريبية مؤجلة (التزامات)أصول   

2.461.116 2.352.247 16أصول ثابتة

       498.235.838     524.816.099إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق الملكية

االلتزامات

866.056 3.725.995 17أرصدة مستحقة للبنوك

407.241.538        429.022.053 18ودائع العمالء

243.629265.470مشتقات مالية

2.234.985 1.113.423التزامات ضرائب الدخل الجارية  

8.085.545          12.181.434 19التزامات اخرى

1.557.263 1.810.601 20أدوات دين مصدره

5.140.782 6.176.776قروض أخري
3.541.462 4.855.636 21مخصصات 

       428.933.101     459.129.547إجمالي إأللتزامات

حقوق الملكية

19.702.418          19.825.134رأس المال المصدر والمدفوع

33.774.990          39.481.063االحتياطيات

1.674.392 1.346.705 مجنب لحساب نظام إثابة العاملين  

13.696.402 4.524.449*أرباح محتجزة

65.177.35168.848.202العام/ إجمالي حقوق الملكية وصافى أرباح الفترة   

509.201454.535حقوق األقليه

69.302.737           65.686.552العام وحقوق األقليه/ إجمالي حقوق الملكية وصافى أرباح الفترة   

        498.235.838     524.816.099إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية 

اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها

(تقرير الفحص المحدود مرفق)

تشمل صافى أرباح الفترة*

شريف ساميحسين أباظه

رئيس مجلس اإلدارةالعضو المنتدب و المسئول التنفيذي الرئيسي

2022 مارس 31 فى المختصرة الدورية المجمعة المالى المركز قائمة



2022 مارس 31 قائمة الدخل المجمعة الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية فى 

التسعة أشهر المنتهية فىالتسعة أشهر المنتهية فى

2021 مارس 202231 مارس 31االيضاحات

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

 10.121.709 12.006.043عائد القروض واإليرادات المشابهة

          (4.444.196)       (5.288.771)تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

6.717.2725.677.513صافى الدخل من العائد  

 844.263 1.203.252إيراد األتعاب والعموالت

(333.668) (515.125)مصروف األتعاب والعموالت

688.127510.595صافى الدخل من االتعاب والعموالت

37.80091إيراد توزيعات ارباح

732.821112.718 5صـافى دخل المتـاجرة

1.040.297493.655 13االستثمارات المالية (خسائر  ) ارباح 

          (1.475.077)       (1.670.887)مصروفات ادارية

(526.620)       (1.431.967) 6تشغيل أخرى (مصروفات)إيرادات 

 (10.314) (10.314) 26استهالك الشهره

 (2.591) (2.591) 27استهالك أصول غير ملموسه

(702.082)38.692االضمحالل عن خسائر االئتمان (عبء)/ رد 

2.84111.061نصيب البنك فى أرباح الشركات الشقيقة

6.142.0914.088.949الربح قبل ضرائب الدخل  

          (1.209.247)       (1.372.939)مصروف  ضرائب الدخل

 (6.239) (509.534)ضريبية مؤجلة (التزامات)أصول 

        2.873.463      4.259.618صافى أرباح الفترة

 15.387419حقوق االقلية

        2.873.044      4.244.231حقوق مساهمى البنك

 7(سهم / جنيه  )ربحية السهم 

 1,29 1,90األساسى

 1,27 1,87المخفض

شريف ساميحسين أباظه

رئيس مجلس اإلدارةالعضو المنتدب و المسئول التنفيذي الرئيسي



التسعة أشهر المنتهية فىالتسعة أشهر المنتهية فى

2021 مارس 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

          2.873.463         4.259.618صافى أرباح الفترة

التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين بالقيمة العادلة

         (1.674.309)(3.961.167)من خالل الدخل الشامل األخر بعد ضريبة الدخل

محول الي أرباح محتجزه من استثمارات مالية من 

(104.406)(4.201)خالل الدخل الشامل االخر

فروق ترجمة عمالت أجنبية
52.636 (3.320)  

تأثير الخسائر األئتمانية المتوقعة ألدوات الدين بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
101.602 (14.644)  

         1.076.784 448.488مجموع قائمة الدخل الشامل للفترة

:تقسم كالتالي

         1.076.365 433.101نصيب المساهمين في البنك 

419 15.387نصيب حقوق األقليه   

         1.076.784 448.488مجموع قائمة الدخل الشامل للفترة

2022 مارس 31 فى المنتهية المالية الفترة عن المختصرة الدورية المجمعة الشامل الدخل قائمة



2021 مارس 202231 مارس 31االيضاحات

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

التشغيل أنشطة فى النقدية التدفقات

  4.088.949          6.142.091الربح  قبل ضرائب الدخل من العمليات المستمرة

التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات  مع  األرباح صافى لتسوية تعديالت

  223.781194.609 16إهالك األصول الثابتة

(145.266)(قروض و تسهيالت العمالء و البنوك)عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان   720.756  

  114.109         1.036.252 21عبء المخصصات األخرى

4.776(ارصدة لدي البنوك)عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان   (4.030)  

101.798(استثمارات مالية)االضمحالل عن خسائر االئتمان  (رد)عبء   (14.644)  

(277.768) األخرى إضمحالل األصــــــول (رد)عبء   12.676  

63فروق تقييم عملة لالستثمارات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  23.042  

  10.31437.819 26إستهالك الشهره

  2.5919.502 27استهالك أصول غير ملموسه

-اضمحالل استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر (رد)عبء   (72.957)  

(156) 21المسترد خالل الفترة/ صافي المخصص المستخدم   (43.518)  

(385) 21مخصصات اخرى انتفى الغرض منها   (5.872)  

(15.271)278.463 21االخرى إعادة تقييم المخصصات فروق  

(1.250)(50)بيع أصول ثابتة (أرباح)خسائر   

(420.698)        (1.040.297) 13بيع اصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل (أرباح)خسائر   

  175.235162.451المدفوعات المبنية على األسهم

(11.061)(2.841)نصيب البنك فى أرباح الشركات الشقيقة  

  4.774.612          6.508.601واإللتزامات األصول فى التغيرات قبل التشغيل (أرباح)خسائر 

األصول واإللتزامات فى (الزيادة) النقص صافــــــــى

          (12.278.859)       25.468.271أرصدة لدي البنوك

239.339 13أصول ماليه مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر  18.839  

(66.183)(680.085)مشتقات مالية   

(2.178.284)     (12.821.977)12 - 11قروض للعمالء والبنوك  

(371.049)         1.844.416 األخرى األصــــــول  

(6.304.086)         2.859.939 17 للبنوك المستحقه األرصدة  

  25.079.066       21.780.515 18 العمـــــــــــــــــالء ودائع

(29.046)(259.516)مدفوعات التزامات ضرائب الدخل الجارية  

(25.774)         1.860.904االلتزمات األخرى  

          8.619.236    46.800.407أنشطة التشغيل (من الناتجة)المستخدمة في  النقدية التدفقات صافـــى

اإلستثمار أنشطة من النقديه التدفقات

(158.360)-مدفوعات لشراء شركات شقيقه  

(92.999) الفروع وتجهيز لشراء أصول ثابتة وإلنشاء مدفوعات  (348.974)  

  501.250متحصالت من بيع أصول ثابتة

  452.910          2.609.283متحصالت من بيع إستثمارات مالية مدرجة بالتكلفة المستهلكة

(237.609)        (2.474.553)لشراء إستثمارات مالية مدرجة بالتكلفة المستهلكة مدفوعات  

          (55.600.830)      (68.625.535)لشراء إستثمارات ماليه مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر مدفوعات

  33.585.657        78.456.150متحصالت من بيع إستثمارات ماليه مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

       (22.305.956)      9.872.396أنشطة اإلستثمار (المستخدمة فى)من  النقدية الناتجة التدفقات صافى

2022 مارس 31 فى المنتهية المالية الفترة عن المختصرة الدورية المجمعة النقدية التدفقات قائمة



2021 مارس 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

التمويل أنشطة من النقدية التدفقات

(14.410)         1.035.994في القروض األخري (النقص)الزياده   

(1.360.652)       (4.410.322)توزيعات األرباح المدفوعة  

-253.338محصل من اصدار أدوات دين  

-122.716زيادة رأس المال  

        (1.375.062)     (2.998.274)أنشطة التمويل (المستخدمة فى)من  الناتجة النقدية التدفقات صافـــى

          (15.061.782)        53.674.529الزيادة في النقدية وما في حكمها خالل الفترة (النقص)صافي 

  75.796.375       61.065.822في أول الفترة حكمها وما فى النقدية رصيد

        60.734.593 114.740.351الفترة نهاية فى حكمها وما في النقدية رصيد

: يلى فيما حكمها وما فى النقدية وتتمثل

  21.800.293       30.581.505البنك المركزى لدى وأرصدة النقدية

  97.518.428    121.128.084أرصدة لدي البنوك

  52.371.207       40.379.000 10أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

          (15.805.888)      (26.188.639)أرصده لدي البنك المركزي في إطار نسبه اإلحتياطي اإللزامي 

          (42.484.048)     (10.245.456)أشهر أكثرمن ثالثة أرصدة لدي البنوك إستحقاق

          (52.665.399)      (40.914.143)أشهر أكثرمن ثالثة الخزانه وأوراق حكومية اخرى إستحقاق أذون

        60.734.593 114.740.351 حكمها وما فى النقدية

(تابع)2022 مارس 31 فى المنتهية المالية الفترة عن المختصرة الدورية المجمعة النقدية التدفقات قائمة



 2021 مارس 31 فى المنتهية المالية الفترة عن المختصرة الدورية المجمعة الملكية حقوق فى التغير قائمة 

2021 مارس 31
رأس المال المصدر 

والمدفوع
إحتياطي عامإحتياطي قانوني

احتياطي المخاطر 

العام

إحتياطي تجميع 

اعمال

إحتياطي 

رأسمالي

إحتياطي القيمة 

العادلة إلستثمارات 

مالية من خالل 

الدخل الشامل االخر

إحتياطى 

مخاطر بنكية

 (خسائر)أرباح 

محتجزة

مجنب لحساب نظام 

إثابة العاملين

فروق ترجمة 

عمالت أجنبية

إجمالى حقوق 

الملكية للمساهمين
حقوق االقلية

إجمالى حقوق 

الملكية للمساهمين 

وحقوق االقلية

بااللف جنيه مصري

   59.958.811  483.055    59.475.756    (3.684)       1.064.648      10.539.715        6.423      3.975.514    8.18314.906    1.549.445 24.765.658    2.778.135       14.776.813الرصيد فى أول الفترة

(8.936.512) --      1.094--       8.420.479       514.939-محول الي االحتياطيات  ---  -  -

--------االرباح الموزعة  (1.360.652)--        (1.360.652)-(1.360.652)    

--------صافى ارباح العام  2.873.044--        2.873.044 419        2.873.463     
محول من احتياطى 

استثمارات مالية من خالل 

-(104.406)------الدخل الشامل االخر  104.406-----

محول من أرصده مستحقه 

--------من سنوات سابقه  8.333--        8.333  -8.333
صافى التغير فى القيمة 

العادلة  لالستثمارات المالية 

من خالل الدخل الشامل 

-    (1.674.309)------االخر بعد الضريبه  - --        (1.674.309)-(1.674.309)    

احتياطي  (من)محول الى 

----- (2.718)        2.718-------مخاطر بنكية

مخصص اضمحالل 

-         (14.644)------استثمارات ادوات الدين  - --        (14.644)-(14.644)         

مجنب لحساب نظام إثابة 

--------العاملين  - 162.451         -        162.451 -162.451        

--------فروق ترجمة عمالت أجنبية  - -364        364               -364

    59.953.817  483.474    59.470.343    (3.320)       1.227.099        3.225.616        9.141      16.0002.182.155          8.183    1.549.445     33.186.137    3.293.074       14.776.813الرصيد في اخر الفتره



 2022 مارس 31 فى المنتهية المالية الفترة عن المختصرة الدورية المجمعة الملكية حقوق فى التغير قائمة 

2022 مارس 31
رأس المال المصدر 

والمدفوع
إحتياطي عامإحتياطي قانوني

احتياطي المخاطر 

العام

إحتياطي تجميع 

اعمال

إحتياطي 

رأسمالي

إحتياطي القيمة 

العادلة إلستثمارات 

مالية من خالل 

الدخل الشامل االخر

إحتياطى 

مخاطر بنكية

 (خسائر)أرباح 

محتجزة

مجنب لحساب نظام 

إثابة العاملين

فروق ترجمة 

عمالت أجنبية

إجمالى حقوق 

الملكية للمساهمين
حقوق االقلية

إجمالى حقوق 

الملكية للمساهمين 

وحقوق االقلية

بااللف جنيه مصري

454.535   68.848.202    (4.218)      1.674.392     13.696.402       9.141        641.372   16.000         8.183   1.550.906 28.260.532   3.293.074     19.702.418الرصيد فى أول الفترة  69.302.737  

-----         502.922 -122.716زيادة رأس المال  -(502.922) -122.716  -  122.716        

(9.007.223)--     2.947--      8.333.404      670.872-محول الي االحتياطيات  - --  -  - 

----- ---صافى ارباح العام  4.244.231--        4.244.231    15.387  4.259.618    

----- ---األرباح الموزعة  (4.410.322)--        (4.410.322) - (4.410.322)   
محول من احتياطى 

استثمارات مالية من خالل 

-(4.201)--- ---الدخل الشامل االخر  4.201- -- -- 
صافى التغير فى القيمة 

العادلة  لالستثمارات المالية 

من خالل الدخل الشامل 

-   (3.961.167)--- ---االخر بعد الضريبه  ---        (3.961.167) - (3.961.167)   
احتياطي  (من)محول الى 

 -- -- -(2.840)      2.840---- ---مخاطر بنكية

 مخصص اضمحالل 

-        101.602--- ---استثمارات ادوات الدين  ---        101.602- 101.602        

مجنب لحساب نظام إثابة 

----- ---العاملين  -175.235        -        175.235- 175.235        

----- ---فروق ترجمة عمالت أجنبية  --56.854  56.854  39.279  96.133

509.201   65.177.351   52.636      1.346.705       4.524.449     11.981    (3.222.394)18.947         8.183   1.550.906    37.096.858   3.963.946     19.825.134الرصيد في اخر الفتره  65.686.552   



 المجمعة يضاحات المتممة للقوائم الماليةإلا ملخص  

1

عن  المختصرة الدورية المجمعة المالية للقوائم المتممة اإليضاحات ملخص 

  2022 ارسم 31 المنتهية فيالمالية  فترةال

معلومات عامة .1

 190 )مصر( خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في جمهورية مصر العربية من خالل يقدم البنك التجارى الدولى
 .الميزانيةموظفاً في تاريخ  7472ويوظف وحدة مصرفيةً  23فرعا 

في جمهورية مصر العربية ويقع المركز الرئيسي للبنك   1974لسنة  43تأسس البنك شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 
  .الجيزه والبنك مدرج في البورصة المصرية لألوراق المالية -شارع شارل ديجول  21/23في 

و شركة دمياط للشحن  %51و بنك ماي فير بنسبة  %99,99سبة بنتابعة سي فينشرز  اتفي شركيوجد لدي البنك استثمارات 
  .%49,95بنسبة 

 2022 ابريل 14 في اإلدارة مجلس قبل من لإلصدار المالية القوائم اعتماد تم

ملخص السياسات المحاسبية .2

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

أسس إعداد القوائم المالية

المتفقة مع  2008ديسمبر  16يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ 
( الصادرة عن البنك المركزي المصري 9وكذلك وفقا لتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )إليها، المعايير المشار 

 5البنك قوائم مالية مختصرة بناءا علي تعليمات البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ قد أصدرو  2019فبراير  26بتاريخ 
يتم الرجوع فيما لم يرد به نص ضمن تعليمات البنك و .ربع سنوية مختصرة و التي تسمح للبنوك بإصدار قوائم ماليه 2020مايو 

  المركزي المصري الي معايير المحاسبة المصرية.

     السنوية المجمعهكافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية  المجمعهائم المالية الدورية المختصرة ال تشمل هذه القو
 2021ديسمبر 31 الكاملة والتي تم إعدادها وفقا لتعليمات البنك المركزى السابق ذكرها. ويجب قراءتها مع القوائم المالية للبنك في

، قامت اإلدارة بوضع أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية للبنك المجمعهة الدورية المختصرة عند إعداد هذه القوائم المالي
 .2021ديسمبر  31فى السنة المنتهية في  المجمعهوكانت المصادر الرئيسية للتقدير هي نفسها المطبقة في القوائم المالية 

أسس التجميع

 -تتضمن أسس التجميع ما يلي :

 ميع األرصدة والمعامالت المتبادلة بين البنك وشركات المجموعة . استبعاد  ج 

  يتم تحديد تكلفة اقتناء الشركات التابعة بنصيب الشركة القابضة في القيمة العادلة لألصول و االلتزامات المقتناة في تاريخ اقتناء

   .الشركة القابضة للشركات التابعة

  التابعة اآلخرين في الشركاتتتمثل حقوق األقلية في حقوق المساهمين . 



 قروض وتسهيالت3.1  

:  فيما يلي موقف أرصدة القروض والتسهيالت

.قروض وتسهيالت للبنوكقروض وتسهيالت للعمالءقروض وتسهيالت للبنوكقروض وتسهيالت للعمالء

314.334            366.459163.938.827           177.943.318اإلجمالي القروض والتسهيالت  

:يخصم 

19.015.4361.98917.917.3632.118خسائر االئتمان المتوقعه  

-68.410-58.719خصم غير مكتسب لالوراق التجاريه المخصومه  

-312.682-289.192خصم غير مكتسب للقروض المشتركة  

-65.129-89.739حساب دائن معلق

158.490.232364.470145.575.243312.216الصافي

. ألف جنيه مصري19,017,425  بلغ إجمالي مخصص عبء اضمحالل القروض والتسهيالت 

.  ولتقليل التعرض  المحتمل لخطر االئتمان، يقوم البنك بالتركيز على التعامل مع المؤسسات الكبيرة أو بنوك أو أفراد ذوي مالءة ائتمانية 

بااللف جنيه مصري:اجمالى االرصدة للقروض والتسهيالت للعمالء مقسمة بالمراحل

2022 مارس 31

:1المرحلة 

شهر12

: 2المرحلة 

مدى الحياة

:3المرحلة 

مدى الحياة
اإلجمالي

40.097.8904.027.552713.37644.838.818األفراد   

70.753.48354.336.6818.014.336مؤسسات و خدمات مصرفية لألعمال  133.104.500  

110.851.37358.364.2338.727.712اإلجمالي  177.943.318  

خسائر االئتمان المتوقعة للعمالء مقسمة بالمراحل

2022 مارس 31

: 1المرحلة 

الخسائراالئتمانية المتوقعة 

 شهرا12على مدى 

الخسائر: 2المرحلة 

االئتمانية المتوقعة

على مدى العمر غير 

مضمحلة ائتماني

الخسائر: 3المرحلة 

االئتمانية المتوقعة

على مدى العمر

المضمحلة ائتمانيا

اإلجمالي

891.444124.363284.0081.299.815األفراد

1.582.7158.333.7427.799.164مؤسسات و خدمات مصرفية لألعمال  17.715.621  

2.474.1598.458.1058.083.172اإلجمالي  19.015.436  

:القروض والتسهيالت وخسائر االئتمان المتوقعه للبنوك مقسمة بالمراحل

2022 مارس 31

:1المرحلة 

شهر12

: 2المرحلة 

مدى الحياة

:3المرحلة 

مدى الحياة
اإلجمالي

366.459-366.459-قروض ألجال

(1.989)-(1.989)-خسائر االئتمان المتوقعة

364.470-364.470-الصافى

:البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية و خسائر االئتمان المتوقعه مقسمة بالمراحل

2022 مارس 31

:1المرحلة 

شهر12

: 2المرحلة 

مدى الحياة

:3المرحلة 

مدى الحياة
اإلجمالي

70.547.19031.512.3454.386.386ضمانات وتسهيالت  106.445.921  

(1.050.910)(1.257.066)(2.197.902)خسائر االئتمان المتوقعة  (4.505.878)  

68.349.28830.255.2793.335.476الصافى  101.940.043  

 %8.56  تم خالل الفتره زيادة محفظة البنك في القروض والتسهيالت بنسبة 

2021 ديسمبر 31

بااللف جنيه مصري

2022 مارس 31

بااللف جنيه مصري
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بااللف جنيه مصري:اجمالى االرصدة للقروض والتسهيالت للعمالء مقسمة بالمراحل

2021 ديسمبر 31

:1المرحلة 

شهر12

: 2المرحلة 

مدى الحياة

:3المرحلة 

مدى الحياة
اإلجمالي

41.152.332 36.579.8753.904.276668.181األفراد   

122.786.495 65.511.99649.532.6257.741.874مؤسسات و خدمات مصرفية لألعمال  

163.938.827 102.091.87153.436.9018.410.055اإلجمالي  

خسائر االئتمان المتوقعة للعمالء مقسمة بالمراحل

2021 ديسمبر 31

: 1المرحلة 

الخسائراالئتمانية المتوقعة 

 شهرا12على مدى 

الخسائر: 2المرحلة 

االئتمانية المتوقعة

على مدى العمر غير 

مضمحلة ائتماني

الخسائر: 3المرحلة 

االئتمانية المتوقعة

على مدى العمر

المضمحلة ائتمانيا

اإلجمالي

1.182.459 826.70291.111264.646األفراد  

16.734.904 1.484.9737.600.1997.649.732مؤسسات و خدمات مصرفية لألعمال  

17.917.363 2.311.6757.691.3107.914.378اإلجمالي  

:القروض والتسهيالت وخسائر االئتمان المتوقعه للبنوك مقسمة بالمراحل

2021 ديسمبر 31

:1المرحلة 

شهر12

: 2المرحلة 

مدى الحياة

:3المرحلة 

مدى الحياة
اإلجمالي

314.334-314.334-قروض ألجال  

(2.118)-(2.118)-خسائر االئتمان المتوقعة  

312.216-312.216-الصافى  

:البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية و خسائر االئتمان المتوقعه مقسمة بالمراحل

2021 ديسمبر 31

:1المرحلة 

شهر12

: 2المرحلة 

مدى الحياة

:3المرحلة 

مدى الحياة
اإلجمالي

91.832.289 60.720.38430.943.446168.459ضمانات وتسهيالت  

(3.205.105) (165.893)(1.113.857)(1.925.355)خسائر االئتمان المتوقعة  

88.627.184 58.795.02929.829.5892.566الصافى  
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بااللف جنيه مصري:  بين بداية ونهاية الفترة نتيجة لهذه العواملECLيوضح الجدول التالي التغيرات في الخسائر األئتمانية المتوقعة 

2022 مارس 31

اإلجماليأرصدة لدى البنوك

 خسائر االئتمان 

المتوقعة

 خسائر االئتمان 

المتوقعة

 خسائر االئتمان 

المتوقعة
 خسائر االئتمان المتوقعة

-20.714         202220.283 يناير 1الرصيد في   40.997

3644.845أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة  -  5.209

(20.714)(949)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها  -  (21.663)

---المحول الى المرحلة األولى  -

---المحول الى المرحلة الثانية  -

---المحول الى المرحلة الثالثة  -

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد 

--         21.230المعرض لإلخفاق  21.230

--تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج  -  -

---اإلعدام خالل الفترة  -

---فروق ترجمة عمالت أجنبية  -

-4.845         40.928الرصيد في آخر الفترة المالية  45.773

قروض وتسهيالت لألفراد

 خسائر االئتمان 

المتوقعة

 خسائر االئتمان 

المتوقعة

 خسائر االئتمان 

المتوقعة
 خسائر االئتمان المتوقعة

91.111264.646       2022826.702 يناير 1الرصيد في   1.182.459

33.252         64.742صافي عبء االضمحالل خالل الفترة  37.290  135.284

(38.003)--اإلعدام خالل الفترة  (38.003)

--متحصالت من قروض سبق إعدامها  20.075  20.075

---فروق ترجمة عمالت أجنبية  -

284.008        124.363       891.444الرصيد في آخر الفترة المالية  1.299.815

قروض وتسهيالت للشركات

 خسائر االئتمان 

المتوقعة

 خسائر االئتمان 

المتوقعة

 خسائر االئتمان 

المتوقعة
 خسائر االئتمان المتوقعة

        16.734.904         7.649.732     7.600.199   20221.484.973 يناير 1الرصيد في 

12.607         102.549       315.672أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة  430.828

(51.366)        (115.686)     (107.101)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها  (274.153)

-(49)1.601المحول الى المرحلة األولى  1.552

(8)15.893       (12.537)المحول الى المرحلة الثانية  3.348

27.202(1)-المحول الى المرحلة الثالثة  27.201

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد 

(94.412)       (776.789)     (111.360)المعرض لإلخفاق  (982.561)

(32.558)         551.853         (5.931)تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج  513.364

--متحصالت من قر وض سبق إعدامها  6.617  6.617

(728.026)--اإلعدام خالل الفترة  (728.026)

1.982.547         1.009.376        955.773         17.398فروق ترجمة عمالت أجنبية

        17.715.621         7.799.164     8.333.742   1.582.715الرصيد في آخر الفترة المالية

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر

 خسائر االئتمان 

المتوقعة

 خسائر االئتمان 

المتوقعة

 خسائر االئتمان 

المتوقعة
 خسائر االئتمان المتوقعة

-9.721       2022515.177 يناير 1الرصيد في   524.898

-       127.618أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة  -  127.618

-       (14.525)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها  -  (14.525)

---المحول الى المرحلة األولى  -

---المحول الى المرحلة الثانية  -

---المحول الى المرحلة الثالثة  -

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد 

-(1.877)         (9.614)المعرض لإلخفاق  (11.491)

--تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج  -  -

---اإلعدام خالل الفترة  -

---فروق ترجمة عمالت أجنبية  -

-7.844       618.656الرصيد في آخر الفترة المالية  626.500

أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

 خسائر االئتمان 

المتوقعة

 خسائر االئتمان 

المتوقعة

 خسائر االئتمان 

المتوقعة
 خسائر االئتمان المتوقعة

-20221.113 يناير 1مخصص خسائر االئتمان في   -  1.113

--أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة  -  -

--أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها  -  -

---المحول الى المرحلة األولى  -

---المحول الى المرحلة الثانية  -

---المحول الى المرحلة الثالثة  -

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد 

--196المعرض لإلخفاق  196

--تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج  -  -

---اإلعدام خالل الفترة  -

---فروق ترجمة عمالت أجنبية  -

--1.309الرصيد في آخر الفترة المالية  1.309

اإلجمالي
المرحلة األولى

شهر12

المرحلة الثانية

مدى الحياة

المرحلة الثالثة

مدى الحياة

المرحلة األولى

شهر12

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية

مدى الحياةمدى الحياة

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
اإلجمالي

مدى الحياةمدى الحياةشهر12

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
اإلجمالي

مدى الحياةمدى الحياةشهر12

اإلجمالي
المرحلة األولى

شهر12

المرحلة الثانية

مدى الحياة

المرحلة الثالثة

مدى الحياة
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بااللف جنيه مصري:  بين بداية ونهاية العام نتيجة لهذه العواملECLيوضح الجدول التالي التغيرات في الخسائر األئتمانية المتوقعة 

2021 ديسمبر 31

أرصدة لدى البنوك

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة
خسائر االئتمان المتوقعة

24.189--         202124.189 يناير 1الرصيد في   

-20.714 394أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة  21.108  

-- (4.737)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها  (4.737)  

----المحول الى المرحلة األولى  

----المحول الى المرحلة الثانية  

----المحول الى المرحلة الثالثة  

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد 

437-- 437المعرض لإلخفاق  

---تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج  -  

----اإلعدام خالل العام  

----فروق ترجمة عمالت أجنبية  

40.997-20.714         20.283الرصيد في آخر العام المالي  

قروض وتسهيالت لألفراد

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة
خسائر االئتمان المتوقعة

1.093.763          25.326356.726       2021711.711 يناير 1مخصص خسائر االئتمان في   

307.676         65.785126.900       114.991صافي عبء االضمحالل خالل العام  

(298.324)(298.324)--اإلعدام خالل العام  

79.34479.344--متحصالت من قروض سبق إعدامها  

1.182.459         91.111264.646       826.702الرصيد في آخر العام المالي  

قروض وتسهيالت للشركات

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة
خسائر االئتمان المتوقعة

         15.341.050       5.176.560     8.760.972    20211.403.518 يناير 1مخصص خسائر االئتمان في 

1.386     1.303.833       898.640أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة  2.203.859  

(2.903)(492.548) (598.685)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها  (1.094.136)  

(8.465)(92)(19.271)         10.898المحول الى المرحلة األولى  

39.262(1.260)94.243 (53.721)المحول الى المرحلة الثانية  

188.835      2.571.074(2.364.361) (17.878)المحول الى المرحلة الثالثة  

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد 

(444.114)(84.053)(267.130) (92.931)المعرض لإلخفاق  

(15.278)        649.455 (63.082)تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج  571.095  

45.43145.431--متحصالت من قر وض سبق إعدامها  

(4.366)(4.366)--اإلعدام خالل العام  

(103.547)(36.767)(64.994) (1.786)فروق ترجمة عمالت أجنبية  

         16.734.904      7.649.732     7.600.199    1.484.973الرصيد في آخر العام المالي

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة
خسائر االئتمان المتوقعة

619.398--       2021619.398 يناير 1الرصيد في   

-9.721       218.711أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة  228.432  

-- (174.668)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها  (174.668)  

----المحول الى المرحلة األولى  

----المحول الى المرحلة الثانية  

----المحول الى المرحلة الثالثة  

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد 

(148.264)-- (148.264)المعرض لإلخفاق  

---تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج  -  

----اإلعدام خالل العام  

----فروق ترجمة عمالت أجنبية  

524.898-9.721       515.177الرصيد في آخر العام المالي  

أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة
خسائر االئتمان المتوقعة

179-- 2021179 يناير 1الرصيد في   

---أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة  -  

---أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها  -  

----المحول الى المرحلة األولى  

----المحول الى المرحلة الثانية  

----المحول الى المرحلة الثالثة  

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد 

المعرض لإلخفاق
934 --934

---تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج  -  

----اإلعدام خالل العام  

----فروق ترجمة عمالت أجنبية  

1.113-- 1.113الرصيد في آخر العام المالي  

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

مدى الحياةمدى الحياةشهر12

اإلجمالي

اإلجمالي
مدى الحياةمدى الحياة

المرحلة األولى

شهر12

المرحلة الثانية

مدى الحياة

المرحلة الثالثة

مدى الحياة

المرحلة الثانية

مدى الحياة

المرحلة الثالثة

مدى الحياة

المرحلة األولى

شهر12

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية

اإلجمالي

المرحلة األولى

شهر12

المرحلة الثانية

مدى الحياة

المرحلة الثالثة

مدى الحياة
اإلجمالي

المرحلة األولى

شهر12
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قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها

وتعتمد سياسات تطبيق إعادة الهيكلة على مؤشرات أو معايير تشير الى أن . تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السداد ، وتنفيذ برامج اإلدارة الجبرية ، وتعديل وتأجيل السداد 

وقد بلغت القروض التي تم إعادة التفاوض بشأنها. هناك احتماالت عاليه الستمرار السداد وذلك بناء على الحكم الشخصي لإلدارة  ومن المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة األجل  ، خاصة قروض تمويل العمالء 

العام/ فى نهاية الفترة 

2021 ديسمبر 202231 مارس 31

 قروض و تسهيالت 

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري(مؤسسات)للعمالء 

11.275.41010.927.093 قروض مباشرة

11.275.41010.927.093اإلجمالي

االستثمارات مالية. 3.2

يمثل الجدول التالي تحليل ارصدة االستثمارات مالية وفقاً لوكاالت التقييم في أخر الفترة،

.بناء على تقييم ستاندرد أند بور وما يعادله 

بااللف جنيه مصري2022 مارس 31

مدرجة بالتكلفة المستهلكة
:1المرحلة 

شهر12

: 2المرحلة 

مدى الحياة

:3المرحلة 

مدى الحياة

محل اضمحالل 

بصفة منفردة
اإلجمالي

AAA-----

AA - الىAA+-----

A - الىA+-----
       A-20.412.726---20.412.726أقل من 

-----غير مصنفة

      20.412.726---20.412.726اإلجمالي

بااللف جنيه مصري2022 مارس 31

مدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل االخر

:1المرحلة 

شهر12

: 2المرحلة 

مدى الحياة

:3المرحلة 

مدى الحياة

محل اضمحالل 

بصفة منفردة
اإلجمالي

AAA-----

AA - الىAA+-----

A - الىA+-----

     A-179.394.592         ---179.394.592أقل من 
-----غير مصنفة

    179.394.592---        179.394.592اإلجمالي

يمثل الجدول التالي تحليل عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان االستثمارات مالية وفقاً لوكاالت التقييم في أخر الفترة،

.بناء على تقييم ستاندرد أند بور وما يعادله 

بااللف جنيه مصري2022 مارس 31

مدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل االخر و 

بالتكلفة المستهلكة

: 1المرحلة 

الخسائراالئتمانية المتوقعة 

 شهرا12على مدى 

الخسائر: 2المرحلة 

االئتمانية المتوقعة

على مدى العمر غير 

مضمحلة ائتماني

الخسائر: 3المرحلة 

االئتمانية المتوقعة

على مدى العمر

المضمحلة ائتمانيا

محل اضمحالل 

بصفة منفردة
اإلجمالي

AAA-----

AA - الىAA+-----

A - الىA+-----
A-627.809---627.809أقل من 

-----غير مصنفة

627.809---627.809اإلجمالي
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االستثمارات مالية. 3.2

يمثل الجدول التالي تحليل ارصدة االستثمارات مالية وفقاً لوكاالت التقييم في أخر العام،

.بناء على تقييم ستاندرد أند بور وما يعادله 

بااللف جنيه مصري2021 ديسمبر 31

مدرجة بالتكلفة المستهلكة
:1المرحلة 

شهر12

: 2المرحلة 

مدى الحياة

:3المرحلة 

مدى الحياة

محل اضمحالل 

بصفة منفردة
اإلجمالي

AAA-----

AA - الىAA+-----

A - الىA+-----
---         A-20.547.465أقل من   20.547.465        

-----غير مصنفة

---         20.547.465اإلجمالي  20.547.465       

بااللف جنيه مصري2021 ديسمبر 31

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل االخر

:1المرحلة 

شهر12

: 2المرحلة 

مدى الحياة

:3المرحلة 

مدى الحياة

محل اضمحالل 

بصفة منفردة
اإلجمالي

AAA-----

AA - الىAA+-----

A - الىA+-----

---        A-190.855.901أقل من   190.855.901      
-----غير مصنفة

---       190.855.901اإلجمالي  190.855.901     

يمثل الجدول التالي تحليل عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان االستثمارات مالية وفقاً لوكاالت التقييم في أخر العام،

.بناء على تقييم ستاندرد أند بور وما يعادله 

بااللف جنيه مصري2021 ديسمبر 31

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل االخر و بالتكلفة 

المستهلكة

: 1المرحلة 

الخسائراالئتمانية 

 12المتوقعة على مدى 

شهرا

الخسائر: 2المرحلة 

االئتمانية المتوقعة

على مدى العمر غير مضمحلة 

ائتماني

الخسائر: 3المرحلة 

االئتمانية المتوقعة

على مدى العمر

المضمحلة ائتمانيا

محل اضمحالل 

بصفة منفردة
اإلجمالي

AAA-----

AA - الىAA+-----

A - الىA+-----
A-526.011---526.011أقل من 

-----غير مصنفة

526.011---526.011اإلجمالي
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خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية. 3.3

.وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم التي يتم مراقبتها لحظياً . يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية 

:ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية في نهاية الفترة المالية باإلضافة الى القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها 

المعادل بااللف جنيه مصري

اإلجماليعمالت أخرىجنيه إسترلينييورودوالر أمريكيجنيه مصري2022 مارس 31

األصول المالية

          27.821.1811.343.624662.00998.023656.66830.581.505نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

65.006.70750.079.1574.617.900إجمالى أرصدة لدى البنوك  1.327.071  97.249121.128.084       

366.459---366.459-إجمالى قروض وتسهيالت للبنوك  

123.895.85848.712.2494.065.846إجمالى قروض وتسهيالت للعمالء  17.4711.251.894177.943.318        

884.030---590.675293.355مشتقات مالية

:استثمارات مالية 

173.247.09227.042.1262.252.631إجمالى أوراق مالية استثمارية  -890.316203.432.165       
إستثمارات في شركات شقيقة

208.156----208.156

1.442.565 390.769.669127.836.97011.598.386إجمالي األصول المالية  2.896.127534.543.717       

االلتزامات المالية

408.3513.279.74631.5465.8465063.725.995أرصدة مستحقة للبنوك

309.518.672107.140.0319.464.915ودائع للعمالء  1.408.330  1.490.105429.022.053       

243.629---215.87727.752مشتقات مالية

1.810.601---1.810.601-أدوات دين مصدرة

قروض أخري
12.2266.140.40624.144--6.176.776

1.414.176 310.155.126118.398.5369.520.605إجمالي االلتزامات المالية  1.490.611440.979.054       

         28.3891.405.51693.564.663 80.614.5439.438.4342.077.781صافي المركز المالي للميزانية

        439.6751.924.247504.673.594 2021387.547.286104.776.0659.986.321 ديسمبر 31إجمالي األصول المالية في 

1.117.614 2021312.354.58392.006.9658.255.848 ديسمبر 31إجمالي االلتزامات المالية في   1.336.099415.071.109        

          588.14889.602.485(677.939) 202175.192.70312.769.1001.730.473 ديسمبر 31صافي المركز المالي للميزانية في 

خطر سعر العائد. 3.4

يتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد المتمثل في تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد األداة ، وخطر القيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر

ويقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى االختالف في إعادة تسعير . تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في السوق ، وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح في حالة حدوث تحركات غير متوقعة 

.العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك ، ويتم مراقبة ذلك بواسطة إدارة المخاطر  بالبنك 

خطر السيولة. 3.5

. ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات اإلقراض. خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االستحقاق واستبدال المبالغ التي يتم سحبها 

إدارة مخاطر السيولة وأدوات القياس

.(TPG)في اطار أحكام سياسة الخزانة  (BRC)ولجنة المخاطر  (ALCO)تخضع مخاطر السيولة للرقابة من قبل لجنة األصول والخصوم 

:(BRC)لجنة المخاطر -

. تقوم باإلشراف على وظائف إدارة المخاطر وتقيم االلتزام بإستراتيجيات وسياسات المخاطر الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة من خالل التقارير الدورية المقدمة من قبل مجموعة المخاطر
.(بما في ذلك تلك المتعلقة بكفاية رأس المال ، وإدارة السيولة ، وأنواع مختلفة من المخاطر كاالئتمان والسوق والتشغيلية وااللتزام ،السمعة وأي مخاطر أخرى قد يتعرض لها البنك)تقدم اللجنة توصيات إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق باستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر 

: (ALCO)لجنة األصول والخصوم - 

تقوم بتوزيع األصول والخصوم في االطار االمثل مع األخذ في االعتبار توقعات التأثير المحتمل لتقلبات أسعار الفائدة ، محددات السيولة ، والتعرضات للعمالت األجنبية و مراقبة مخاطر السيولة والسوق في البنك والتطورات االقتصادية وتقلبات

.المكاسب التي وافق عليها مجلس اإلدارة/  السوق واالطار العام للمخاطر لضمان توافق األنشطة الجارية مع المبادئ التوجيهية للمخاطر 

:(TPG)سياسة الخزانة 

. في توثيق وإبالغ السياسات التي تحكم األنشطة التي تقوم بها مجموعة الخزانة وتراقبها مجموعة المخاطرTPGيتمثل الغرض من سياسة الخزانة 

. ، وفجوات هيكل االستحققات لألصول وااللتزامات ، واختبارات التحمل ، وتركز قاعدة التمويل3تشمل التدابير الرئيسية وأدوات الرصد المستخدمة لتقييم مخاطر السيولة في البنك النسب الرقابية والداخلية ، والفجوات ، ونسب السيولة في بازل - 
.مقابل المتطلبات الرقابية لمختلف مقاييس مخاطر تركز السيولة والتمويل (RAI)تم وضع المزيد من األهداف الداخلية األكثر تحفًظا ومؤشرات حجم المخاطر المقبول 

.قوية وفوق المتطلبات الرقابية في نهاية الفترة (NSFR)و نسبة صافي التمويل المستقر  (LCR) بازل IIIاستمرت نسبة تغطية السيولة في - 

وفي. استطاع البنك الحفاظ على مركز عال للسيولة بالعملتين المحلية واألجنبية، بنسبة تحوطية كبيرة قادرة على استيعاب الزيادة في المخاطر المصاحبة للوضع العالمي والمحلي على حد سواء والناتجة بشكل أساسي عن انتشار وباء كورونا
هذا الصدد، فسوف يستمر البنك في سياسة نمو القاعدة التمويلية معتمدا بشكل أساسي على ودائع العمالء باعتبارها مصادر تمويلية ثابتة مع قلة االعتماد على مصادر التمويل من المؤسسات المالية كما يتمتع البنك بدرجة عالية من السيولة في 

، وهي نسبة صافي التمويل3األصول عالية الجودة والمتمثلة بشكل أساسي في االستثمارات السيادية بالعملة المحلية والعملة األجنبية والتي أثرت بشكل إيجابي واضح على قوة معدالت السيولة لدى البنك وتلك المطلوبة وفقا لتعليمات بازل 
.المستقر و نسبة تغطية السيولة و ذلك بنسبة تحوطية كبيرة مقارنة بمتطلبات السيولة اإللزامية

.(٪ أجنبي271٪  و 1921محلي  )٪ 1219 نسبة LCR، وسجل (٪ أجنبي171٪ و 259محلي )٪ 229 نسبة NSFR سجل 2022في مارس 

.(٪ أجنبي304٪  و 902محلي  )٪ 817 نسبة LCR، وسجل (٪ أجنبي170٪ و 282محلي )٪ 247 نسبة NSFR سجل 2021في ديسمبر 

.2021٪ في ديسمبر 29.86٪ ، مقابل 30.6 سجل معيار كفاية رأس المال نسبة 2022في مارس 

.2021٪ في ديسمبر 11.31٪ ، مقابل 10.8 سجلت الرافعة الماليه نسبة 2022في مارس 
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أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة.3.6

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

2021 ديسمبر 202231 مارس 202131 ديسمبر 202231 مارس 31

اصول مالية

 80.609.895   121.693.884     80.182.766 121.128.084أرصدة لدى البنوك

 314.334366.459314.334        366.459قروض وتسهيالت للبنوك

      164.228.916   180.549.640   163.938.827 177.943.318إجمالى قروض وتسهيالت للعمالء

:استثمارات مالية 

 21.310.034     20.933.301     20.547.465   20.412.727مدرجة بالتكلفة المستهلكة

      266.463.179   323.543.284   264.983.392 319.850.588اجمالى اصول مالية

التزامات مالية

 836.273       866.0563.176.713     3.725.995أرصدة مستحقة للبنوك

      409.825.357   432.910.479   407.241.538 429.022.053ودائع العمالء

         1.574.487       1.847.134       1.571.670     1.826.430أدوات دين مصدره

         5.124.531       5.962.359       5.140.782     6.176.776قروض أخري

      417.360.648   443.896.685   414.820.046 440.751.254اجمالى التزامات مالية

.وتعتبر القيمه العادلة في االيضاح السابق من المستوي الثاني و الثالث طبقا لمعيار القيمه العادلة

أرصدة لدى البنوك

ويتم تقدير القيمة العادلة المتوقعة للودائع التي تحمل عائد متغير بناء على التدفقات . تمثل القيمة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها 

.النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد السائد في األسواق المالية للديون ذات خطر ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه 

القيم العادلة لألدوات المالية

.يقدم الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لألصول والخصوم طبقا لمعايير المحاسبة المصرية

:2022 مارس 31اإلفصاحات الكمية التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لألصول كما في 

.في األسواق النشطة ألصول أو التزامات مطابقة يستطيع البنك الوصول إليها في تاريخ القياس (غير المعدلة)وتتمثل مدخالت المستوي األول في األسعار المعلنة – المستوي األول 

.وتتمثل مدخالت المستوي الثالث في المدخالت غير الملحوظة لألصل أو االلتزام– المستوي الثالث 

2022 مارس 31

األسعار المعروضة في اإلجماليتاريخ التقييم

األسواق النشطة 

(1المستوى )

مدخالت ذات أهمية 

(2المستوى )ملحوظه 

أدوات التقييم 

(3المستوي )

:تقاس بالقيمة العادلة

:أصول مالية

--20221.6481.648 مارس 31مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر  

-         43.016.150     137.336.462    2022180.352.612 مارس 31مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  

- 43.016.150   137.338.110  180.354.260اإلجمالي  

:المشتقات المالية

884.030--2022884.030 مارس 31أصول مالية

243.629--2022243.629 مارس 31التزامات مالية

       1.127.659--       1.127.659اإلجمالي

:األصول التي تم الكشف عن القيم العادلة لها

- 20.933.301-      202220.933.301 مارس 31مدرجة بالتكلفة المستهلكة

366.459--2022366.459 مارس 31قروض وتسهيالت للبنوك

    180.549.640--    2022180.549.640 مارس 31إجمالى قروض وتسهيالت للعمالء

  180.916.099       20.933.301-  201.849.400اإلجمالي

:االلتزامات التي تم الكشف عن القيم العادلة لها

- 1.847.134-        20221.847.134 مارس 31أدوات دين مصدره

- 5.962.359-        20225.962.359 مارس 31قروض أخري

    432.910.479--    2022432.910.479 مارس 31ودائع العمالء 

  432.910.479          7.809.493-  440.719.972اإلجمالي

2021 ديسمبر 31

األسعار المعروضة في اإلجماليتاريخ التقييم

األسواق النشطة 

(1المستوى )

مدخالت ذات أهمية 

(2المستوى )ملحوظه 

أدوات التقييم 

(3المستوي )

:تقاس بالقيمة العادلة

:أصول مالية

2021 ديسمبر 31مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر
240.987240.987--  

2021 ديسمبر 31مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
193.198.894    148.072.372     45.126.522         -  

- 45.126.522   148.313.359  193.439.881اإلجمالي  

:المشتقات المالية

225.376--2021225.376 ديسمبر 31أصول مالية

265.265 205-2021265.470 ديسمبر 31التزامات مالية

          490.641 205-          490.846اإلجمالي

:األصول التي تم الكشف عن القيم العادلة لها

264.049 21.045.985-      202121.310.034 ديسمبر 31مدرجة بالتكلفة المستهلكة

314.334--2021314.334 ديسمبر 31قروض وتسهيالت للبنوك

    164.228.916--    2021164.228.916 ديسمبر 31إجمالى قروض وتسهيالت للعمالء

  164.807.299       21.045.985-  185.853.284اإلجمالي

:االلتزامات التي تم الكشف عن القيم العادلة لها

- 1.574.487-        20211.574.487 ديسمبر 31أدوات دين مصدره

- 5.124.531-        20215.124.531 ديسمبر 31قروض أخري

    409.825.357--    2021409.825.357 ديسمبر 31ودائع العمالء 

  409.825.357          6.699.018-  416.524.375اإلجمالي

قياس القيمة العادلة باستخدام

.وتتمثل مدخالت المستوي الثاني في كافة المدخالت بخالف أسعار معلن عنها ضمن المستوي األول وتكون هذه المدخالت ملحوظة لألصل أو االلتزام بشكل مباشر أو غير مباشر– المستوي الثاني 

قياس القيمة العادلة باستخدام

القيمة العادلةالقيمة الدفترية
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التحليل القطاعي.4

التحليل القطاعي لألنشطة. 4.1

يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر المحيطة بها والعائد المرتبط بهذا النشاط التي قد تختلف عن باقي األنشطة 

:األخرى ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقاً  لألعمال المصرفية الواردة فيما يلي 

.ـ المؤسسات الكبيرة ، والمتوسطة والصغيرة ــ وتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات جارية مدينة والقروض والتسهيالت االئتمانية والمشتقات المالية 

المالية واألدوات الشركات هيكلة .ـ االستثمار ــ ويشمل أنشطة اندماج الشركات وشراء االستثمارات وتمويل إعادة العام/ اجمالي االحتياطيات في  اخر الفترة 

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

.ـ أنشطة أخرى ــ وتشمل األعمال المصرفية األخرى ، كإدارة األصول واإللتزمات

.وتتم المعامالت بين األنشطة القطاعية وفقاً لدورة النشاط العادي للبنك وتتضمن األصول وااللتزامات األصول وااللتزامات التشغيلية كما تم عرضها في ميزانية البنك 
بالجنيه المصري

مؤسسات متوسطة مؤسسات كبيرة2022 مارس 31

وصغیرة
إجماليإدارة األصول واإللتزماتأفراداستثمار

136.453        2.043.180     4.089.484533.0942.416.947*صافي إيرادات النشاط القطاعي  9.219.158    

مصروفات النشاط القطاعي
(1.708.752)(276.535)(87.208)         (1.018.495)      (1.464)  (3.092.454)   

134.989        1.024.685     2.380.732256.5592.329.739ربح الفترة قبل الضرائب  6.126.704    

ضرائب الدخل
(894.637)(62.897)(634.715)       (257.131)          (33.093)  (1.882.473)   

767.554     1.486.095193.6621.695.024صافي ربح الفترة  101.896  4.244.231    

524.816.099        101.974.172      44.575.113 168.523.0713.995.841205.747.902إجمالي األصول

.تتمثل في صافي الدخل من العائد باالضافه الي اإليرادات األخرى* ح

إجماليإدارة األصول واإللتزماتأفراداستثمارمؤسسات متوسطة وصغيرةمؤسسات كبيرة2021 مارس 31

 6.805.633 117.195 1.743.163      1.582.441 405.003 2.957.831إيرادات النشاط القطاعي

(884.093)          (49.782)(236.424)(1.546.371)مصروفات النشاط القطاعي  (433)  (2.717.103)     

859.070      1.411.460168.5791.532.659ربح العام قبل الضرائب  116.762  4.088.530     

(34.507)          (256.080)        (453.345)(49.820)(421.734)ضرائب الدخل  (1.215.486)    

602.990      989.726118.7591.079.314صافي ربح الفترة  82.255  2.873.044      

77.019.524       40.659.292   2021158.526.7533.193.320218.836.949 ديسمبر 31إجمالي األصول في   498.235.838   

تحليل القطاعات الجغرافية. 4.2

2022 مارس 31
استثمارات خارجيهالوجه القبلياإلسكندرية والدلتا وسيناءالقاهرة الكبرى

(كينيا)

إجمالي

41.515 8.220.075809.926147.642إيرادات القطاعات الجغرافية  9.219.158  

(39.254)         (85.676)(327.122)(2.640.402)مصروفات القطاعات الجغرافية  (3.092.454)  

2.261 5.579.673482.80461.966ربح الفترة قبل الضرائب  6.126.704  

- (15.191)(118.362)(1.748.920)ضرائب الدخل  (1.882.473)  

2.261 3.830.753364.44246.775صافي ربح الفترة  4.244.231  

        524.816.099        2.301.052     484.500.90129.862.0688.152.078إجمالي األصول

2021 مارس 31
استثمارات خارجيهالوجه القبلياإلسكندرية والدلتا وسيناءالقاهرة الكبرى

(كينيا)

إجمالي

27.692         5.885.015726.185166.741إيرادات القطاعات الجغرافية  6.805.633  

(36.501)          (72.092)(390.601)(2.217.909)مصروفات القطاعات الجغرافية  (2.717.103)  

(8.809) 3.667.106335.58494.649ربح العام قبل الضرائب  4.088.530  

- (27.972)(99.175)(1.088.339)ضرائب الدخل  (1.215.486)  

(8.809) 2.578.767236.40966.677صافي ربح الفترة  2.873.044  

         498.235.838        1.873.619      26.469.0307.203.609           2021462.689.580 ديسمبر 31إجمالي األصول في 
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التسعة أشهر المنتهية فىالتسعة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فىصـافى دخل المتـاجرة.5

2021 مارس 202231 مارس 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

262.506135.036(145.663)التعامل فى العمالت االجنبية (خسائر)أرباح   

 (3.870)602.645496.612تقييم عقود صرف اجله (خسائر)أرباح 

(292)(119)1.418تقييم عقود مبادلة عوائد (خسائر)أرباح 

(20.198)(23.874)تقييم عقود مبادلة عمالت (خسائر)أرباح    769
(18.925)(5.980)19.736أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

454.262732.821112.718اإلجمـــــــــــــــــــــــــــالي  

تشغيل أخرى (مصروفات)إيرادات .6

2021 مارس 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

تقييم أرصدة االصول وااللتزامات بالعمالت االجنبية  (خسائر  )أرباح 

804 (202.664)بخالف تلك التى بغرض المتاجرة

1.250 50أرباح بيع أصول ثابته

(120.948) (758.772)مخصصات اخرى   (عبء)/ رد 

(407.726) (470.581)أخرى (مصروفات)إيرادات 

(526.620)          (1.431.967)إجمــــــــــــــــــــــــــــــــالي

التسعة أشهر المنتهية فىالتسعة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فىنصيب السهم من حصة المساهمين فى صافى ارباح الفترة.7

2021 مارس 202231 مارس 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

2.876.300 4.239.592         (1.837.750)صافى أرباح الفترة القابلة للتوزيع  

(63.594)27.566مكافأة أعضاء مجلس االدارة  (43.145)  

(287.630) (423.959)183.775(القابلة للتوزيع)حصة العاملين فى األرباح   

2.545.525 3.752.039         (1.626.409)حصة المساهمين القابله للتوزيع  

1.974.459 1.974.4591.974.459المتوسط المرجح لعدد االسهم  

 1,29 1,90  - 0,82نصيب السهم من حصة المساهمين فى صافى ارباح الفترة

:وباصدار أسهم نظام االثابه وتحفيز العاملين يصبح نصيب السهم كاالتى

2.004.469 2.004.4692.004.469المتوسط المرجح لعدد االسهم متضمنه أسهم نظام االثابه للعاملين   

 1,27 1,87نصيب السهم المخفض من حصة المساهمين فى صافى ارباح الفترة

.بناء على ارباح القوائم المالية المستقلة 

نقدية وأرصده لدي البنك المركزي.8
2021 ديسمبر 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

 4.392.8665.391.312نقدية 

:أرصده لدي البنك المركزي في إطار نسبه اإلحتياطي اإللزامي 

          38.100.936        26.188.639حسابات جاريه - 

          43.492.248        30.581.505اإلجمـــــــــــــــــــــــــــالي

          43.492.248        30.581.505ارصدة بدون عائد

2021 ديسمبر 202231 مارس 31أرصدة لدي البنوك.9

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

 6.008.6732.718.262 حسابات جاريه

          77.464.504      115.119.411 ودائع

 (40.997)(45.773)خسائر االئتمان المتوقعة

          80.141.769      121.082.311الصافــــي

          51.720.551        79.517.911بنوك مركزية 

          13.433.149        23.739.741بنوك محلية

          14.988.069        17.824.659بنوك اجنبية

          80.141.769      121.082.311الصافــــي

 3.657.1131.423.922 ارصدة بدون عائد

 9.413.404        56.054.303 ارصدة ذات عائد متغير

          69.304.443        61.370.895 ارصدة ذات عائد ثابت

          80.141.769      121.082.311الصافــــي

المرحلة الثانيهالمرحلة االوليأرصدة لدي البنوك

 5.692.451       115.435.633اجمالي األرصده لدى البنوك

 (4.845)(40.928)خسائر االئتمان المتوقعة

 5.687.606      115.394.705صافي األرصده لدى البنوك
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أذون خزانة  واوراق حكوميه اخرى .10

2021 ديسمبر 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

550 155.550 يوم91أذون خزانه استحقاق   

 84.175 1.479.150 يوم182أذون خزانه استحقاق 

 44.529.537 42.104.848 يوم364أذون خزانه استحقاق 

(2.327.382) (2.665.179)عوائد لم تستحق بعد

 42.286.880  41.074.369اجمالي 

(707.376)  (695.369)عمليات بيع اذون خزانة مع االلتزام باعادة الشراء  

 41.579.504  40.379.000الصافى

سندات حكومية

2021 ديسمبر 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل االخر

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل االخر

 143.250.063  131.780.162سندات حكومية

(3.536.336)  (3.653.054)عمليات بيع سندات خزانة مع االلتزام باعادة الشراء  

 139.713.727  128.127.108الصافى

قروض وتسهيالت للبنوك .11

2021 ديسمبر 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

314.334 366.459قروض ألجال

(2.118) (1.989)مخصص خسائر اإلضمحالل

312.216 364.470الصافى

312.216 364.470ارصده متداوله

تحليل مخصص خسائر اضمحالل القروض والتسهيالت للبنوك

2021 ديسمبر 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

(9.625) (2.118)العام/ رصيد المخصص أول الفترة   

7.507 129العام/ االستبعادات خالل الفترة / االضافات   

(2.118) (1.989)الرصيد في اخر الفترة

المرحلة الثانيةالمرحلة الثانيةمخصص قروض وتسهيالت للبنوك

(9.625) (2.118)العام/ مخصص قروض وتسهيالت للبنوك في أول الفترة   

7.507 129العام/ االستبعادات خالل الفترة / االضافات   

(2.118) (1.989)الرصيد في اخر الفترة
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قروض وتسهيالت للعمالء.12

2021 ديسمبر 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

افراد

1.268.376 1.497.678ـ حسابات جارية مدينة

5.716.197 6.276.723ـ بطاقات ائتمان

31.683.161 34.420.123ـ قروض شخصية
2.484.598 2.644.294ـ قروض عقارية

41.152.332 144.838.818إجمالي 

مؤسسات

29.333.541 33.208.156ـ حسابات جارية مدينة

50.357.437 55.494.166ـ قروض مباشرة

43.062.028 44.356.856ـ قروض مشتركة
45.32233.489ـ قروض اخرى

122.786.495         2133.104.500إجمالي 

163.938.827         177.943.318(2+1)اجمالي قروض وتسهيالت للعمالء  

:يخصم 

(68.410) (58.719)خصم غير مكتسب لالوراق التجاريه المخصومه

(312.682) (289.192)خصم غير مكتسب للقروض المشتركة

(17.917.363)          (19.015.436)مخصص خسائر اإلضمحالل
(65.129) (89.739)حساب دائن معلق

145.575.243         158.490.232صافي قروض وتسهيالت للعمالء 

يقسم الصافي الى

64.258.073 71.703.053ارصده متداوله
81.317.170 86.787.179ارصده  غير متداوله

145.575.243         158.490.232اإلجمـــــــــــــــــــــــــــالي  

:العام كانت كما يلى/ خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت للعمالء وفقا لالنواع خالل الفترة  / IFRS 9تحليل حركة خسائر االئتمان المتوقعة طبقا لمعيار   

بااللف جنيه مصري

افراد
حسابات جارية 

االجماليقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانمدينة

      (1.182.459) (49.814)     (817.525) (305.005)        (10.115)الرصيد في أول الفترة

         (135.284) (9.525)     (102.177) (23.890)308االضمحالل (عبء)/ رد 

1489.33428.521مبالغ  تم إعدامها خالل الفترة  -38.003

(11.704)(8.158) (213)مبالغ مستردة خالل الفترة  -(20.075)

      (1.299.815) (59.339)     (902.885) (327.719)          (9.872)الرصيد في آخر الفترة

مؤسسات
حسابات جارية 

االجماليقروض اخريقروض مشتركةقروض مباشرةمدينة

    (16.734.904) (6.795)  (4.180.998)          (10.896.531)   (1.650.580)الرصيد في أول الفترة

          303280.421      56.707414.498      (191.087)*عبء االضمحالل

-728.026 -مبالغ  تم إعدامها خالل الفترة  -728.026          

-(6.617) -مبالغ مستردة خالل الفترة  -(6.617)

(516.945)(1.276.136)      (189.466) فروق تقييم عمالت أجنبية  -(1.982.547)      

    (17.715.621) (6.492)  (4.283.445)          (11.394.551)   (2.031.133)الرصيد في آخر الفترة

بااللف جنيه مصري

2021 ديسمبر 31

حسابات جاريه 

االجماليقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانمدينة

       (1.093.763)(62.287)      (775.605)(242.277)         (13.594)الرصيد في أول العام

(307.676)12.473      (196.022)(124.535)408االضمحالل (عبء)/ رد 

194.989 3.072100.263مبالغ  تم إعدامها خالل العام  -298.324

(40.887)(38.456)(1)مبالغ مستردة خالل العام  -(79.344)

       (1.182.459)(49.814)      (817.525)(305.005)         (10.115)الرصيد في اخر العام

2021 ديسمبر 31

حسابات جارية 

االجماليقروض اخرىقروض مشتركةقروض مباشرةمدينة

     (15.341.050)(5.545)  (3.459.952)(10.554.565)    (1.320.988)الرصيد في أول العام المالي

       (1.456.336)(1.250)      (743.733)(374.226)       (337.127)عبء االضمحالل

- 4.366-مبالغ  تم إعدامها خالل العام  -4.366

-(45.351)(80)مبالغ مستردة خالل العام   -(45.431)

22.687 7.61573.245 فروق تقييم عمالت أجنبية  -103.547

     (16.734.904)(6.795)  (4.180.998)(10.896.531)    (1.650.580)الرصيد في آخر العام المالي

من مبالغ سبق إعدامها*

2022 مارس 31الفترة المنتهيه فى  

2022 مارس 31الفترة المنتهيه فى  

مؤسســــــــــــات

افـــــــــــــــراد
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. جنيه مصري أذون خزانه استحقاق أقل من ثالثه أشهر7.256.157تتضمن مبلغ *

 مليون جنيه مصري11ال تتضمن مبلغ التغطيه الخاص بسندات الخزانه بالعمله األجنبية بمبلغ **

أوراق مالية استثمارية.13
مدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل االرباح أو الخسائر

مدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل االخر
المجموعمدرجة بالتكلفة المستهلكة

بااللف جنيه مصري

استثمارات مدرجه فى السوق

    148.539.834      20.412.726        128.127.108-سندات حكومية

        7.651.434 - 7.651.434-سندات توريق

 157.920 -  157.920-أسهم حقوق الملكية

  1.648 --1.648 محافظ تدار بمعرفة الغير

        1.400.000 - 1.400.000-صكوك

استثمارات غير مدرجه فى السوق

       40.379.000 -          40.379.000-أذون خزانة واوراق حكوميه اخرى 

        1.837.050 - 1.837.050-سندات توريق

 512.156 -  512.156-أسهم حقوق الملكية

 287.944 -  287.944-صناديق 

    200.766.986      20.412.726        1.648180.352.612االجمالى

مدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل االرباح أو الخسائر

مدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل االخر
المجموعمدرجة بالتكلفة المستهلكة

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

استثمارات مدرجه فى السوق

     160.261.192       20.547.465         139.713.727-سندات حكومية

         6.788.005-6.788.005-سندات توريق

170.640-  170.640-أسهم حقوق الملكية

240.987-- 240.987 محافظ تدار بمعرفة الغير

         1.400.000-1.400.000-صكوك

استثمارات غير مدرجه فى السوق

        41.579.504-41.579.504-أذون خزانة واوراق حكوميه اخرى 

         2.774.665-2.774.665-سندات توريق

507.674-  507.674-أسهم حقوق الملكية

264.679-  264.679-صناديق 

     213.987.346       20.547.465          193.198.894 240.987االجمالى

2022 مارس 31

2021 ديسمبر 31
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التسعة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فىالتسعة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فى

2021 مارس 202131 مارس 202231 مارس 202231 مارس 31االستثمارات المالية (خسائر  ) ارباح .13,1

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

420.698 (504.022)1.040.297 525.460بيع اصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل (خسائر)أرباح 

151.57272.957 -(72.957)اضمحالل ادوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل (عبء)رد 

493.655 (352.450)1.040.297 438.410اإلجمـــــــــــــــــــــــــــالي

بااللف جنيه مصريإستثمارات في شركات شقيقة.14

2022 مارس 31

البلد مقر الشركه

اصول الشركه
التزامات الشركه 

(بدون حقوق الملكيه) 
قيمه المساهمةالشركه (خسائر)/ارباح ايرادات الشركه

 نسبة المساهمه 

%

- ---مصرتي سي ايه العقارية  158.36037,00

66.4825.785 39.502 69.069مصراالهلي ألجهزة الحاسب اآللي  30.91739,34

112.80228.597 72.054 113.935مصرشركه فورى بلس  18.87914,99

30,00- (201.408)682.097 770.948 864.238مصر(فالكون)الشركة الدولية لالمن والخدمات 

208.156 (167.026)861.381 882.504 1.047.242اإلجمـــــــــــــــــــــــــــالي

بااللف جنيه مصري

2021 ديسمبر 31

البلد مقر الشركه

اصول الشركه
التزامات الشركه

(بدون حقوق الملكيه) 
قيمه المساهمةالشركه (خسائر)/ارباح ايرادات الشركه

 نسبة المساهمه 

%

- ---مصرتي سي ايه العقارية  158.36037,00

65.62337.78851.7963.945مصراالهلي ألجهزة الحاسب اآللي  30.19339,34

124.84597.08876.90314.473مصرشركه فورى بلس  16.76214,99

(931)1.084.916791.149509.571مصر(فالكون)الشركة الدولية لالمن والخدمات   - 30,00

1.275.384926.025638.27017.487205.315اإلجمـــــــــــــــــــــــــــالي
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٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢٢٣١ مارس ٣1أصول أخرى15

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

7.184.1798.9٣8.٣56إيرادات مستحقه

4٣8.49٠4٢8.777مصروفات مقدمه

1.117.٢75١.١٣9.١88دفعات مقدمه تحت حساب شراء أصول ثابته

758.89958١.٢54أرصده مدينه متنوعه *

15٣.4٢٣١5٣.4٢٣أصول آلت ملكيتها للبنك 

45.٣٠145.١٣٠التأمينات و العهد

         9.697.567١١.٢86.١٢8إجمالي 

 (79.٠٠٠)(79.٠٠٠)اضمحالل أصول أخري

         9.618.567١١.٢٠7.١٢8صافي

. ألف جنيها٢77,768تم رد مخصص بمبلغ *

أصول ثابتة.16

اجمالياثاث وتاثيثاجهزة ومعداتتجهيزات و تركيباتوسائل نقلنظم الية متكاملهمبانى و انشاءاتأراضى
بااللف جنيه مصري

955.١٠٠ 64.7٠9١.١7٠.٣٢٢٣.١94.7٣٠١6١.744(١) ٢٠٢٢ يناير ١التكلفة في   868.478  ١59.٢47     6.574.٣٣٠       

٢٢.4٣٠ ٢٢.46945.5٢85.455-االضافات خالل الفترة  ١4.447  4.58١١        ٣4.9١٢

(8.4٠6)--(447)(4.٠8١)-استبعادات الفترة  (8٢4)          (١٣.758)

      6.675.484    16٣.٠٠6  874.519  977.5٣٠  1.188.71٠٣.٢٣9.811167.199 64.7٠9( 2 )التكلفة فى اخرالفترة 

7١5.756 5٠6.6٣4٢.١٢8.4٠١68.5٣9-(٣) ٢٠٢٢ يناير ١مجمع االهالك فى   587.8٢٣  ١٠6.٠6١    4.11٣.٢14       

46.٣4٢ ١٣.7٠4١٣5.٢774.٢46-اهالك الفترة  ١9.8٢١  4.٣9٢٢٣        ١.78١

(8.4٠6)--(447)(4.٠8١)-استبعادات الفترة  (8٢4)         (١٣.758)

      4.٣٢٣.٢٣7   1٠9.6٢8  599.٢٣8  76٢.٠98  516.٢57٢.٢6٣.٢٣17٢.785 -( 4)مجمع االهالك فى اخرالفترة 

      ٢.٣5٢.٢47      5٣.٣78  ٢75.٢81  ٢15.4٣٢  67٢.45٣976.58٠94.414 64.7٠9(4-2)صافى االصول فى اخر الفترة 

      ٢.461.116      5٣.186  ٢8٠.655  ٢٣9.٣44  66٣.6881.٠66.٣٢99٣.٢٠5 64.7٠9(3-1)صافى االصول فى اول الفترة 

أصول ثابتة

اجمالياثاث وتاثيثاجهزة ومعداتتجهيزات و تركيباتوسائل نقلنظم الية متكاملهمبانى و انشاءاتأراضى

8٣٢.588 64.7٠9١.١٣٣.٢79٢.587.57٢١٣٣.48٣(١) ٢٠٢١ يناير ١التكلفة في   7٣٣.46٠  ١٣4.7١٣     5.6١9.8٠4       

١67.994 4٣.4٣٣6١8.٣49٢8.٢6١  - االضافات خالل العام  ١5٠.6٣١  ٢6.٣6١.٠٣      ١5.٠٢9       

(45.48٢)-(١١.١9١)(6.٣9٠)  - استبعادات العام  (١5.6١٣)  (١.8٢7)      (8٠.5٠٣)

955.1٠٠ 64.7٠91.17٠.٣٢٢٣.194.7٣٠161.744( ٢ )التكلفة فى اخرالعام   868.478  159.٢47    6.574.٣٣٠      

59٢.٣45 459.6٢٢١.6٣9.8١٠5٣.954-(٣) ٢٠٢١ يناير ١مجمع االهالك فى   47٢.6٣٠  9٠.٢96      ٣.٣٠8.657        

١68.89٣ 5٣.4٠٢499.78٢١4.585  - اهالك العام  ١٣٠.8٠6  ١7.59٢      885.٠6٠

(45.48٢)-(١١.١9١)(6.٣9٠)  - استبعادات العام  (١5.6١٣)  (١.8٢7)      (8٠.5٠٣)

715.756 5٠6.6٣4٢.1٢8.4٠168.5٣9-( 4)مجمع االهالك فى اخرالعام   587.8٢٣  1٠6.٠61   4.11٣.٢14      

٢٣9.٣44 64.7٠966٣.6881.٠66.٣٢99٣.٢٠5(4-٢)صافى االصول فى اخر العام   ٢8٠.655  5٣.186      ٢.461.116      

٢4٠.٢4٣ 64.7٠967٣.657947.76٢79.5٢9(٣-١)صافى االصول فى اول العام   ٢6٠.8٣٠  44.417      ٢.٣11.147      

2٠21 ديسمبر 31

2٠22 مارس 31
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أرصدة مستحقة للبنوك.17
2021 ديسمبر 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

3.168.594666.659حسابات جارية

 557.401199.397ودائع

 3.725.995866.056االجمالى

 360.641198.234بنوك مركزية

9.5255.234بنوك محلية

 3.355.829662.588بنوك خارجية

 3.725.995866.056االجمالى

 2.983.888414.135ارصدة بدون عائد

 363.295117.516ارصدة ذات عائد متغير

 378.812334.405ارصدة ذات عائد ثابت

 3.725.995866.056االجمالى

 3.725.995866.056ارصدة متداولة

ودائع العمالء.18
2021 ديسمبر 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

         149.489.578134.443.380ودائع تحت الطلب

83.271.44380.220.124ودائع إلجل وباخطار

         105.027.829102.119.393شهادات إدخار وإيداع

86.793.04386.467.822ودائع التوفير

4.440.1603.990.819ودائع أخري

         429.022.053407.241.538االجمالى

         198.513.551180.309.337ودائع مؤسسات

         230.508.502226.932.201ودائع افراد

         429.022.053407.241.538االجمالى

69.771.98764.908.030ارصدة بدون عائد

14.444.83317.531.166ارصدة ذات عائد متغير

         344.805.233324.802.342ارصدة ذات عائد ثابت

         429.022.053407.241.538االجمالى

         318.038.253297.947.782ارصدة متداولة

         110.983.800109.293.756ارصدة غير متداولة

         429.022.053407.241.538االجمالى

التزامات اخرى.19

2021 ديسمبر 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

1.705.1041.553.629عوائد مستحقه 

1.699.1981.612.875مصروفات مستحقه

8.285.5184.764.115دائنون

491.614154.926أرصده دائنه متنوعه

12.181.4348.085.545االجمــــــــــــــــــــــــــالي

أدوات دين مصدره.20

2021 ديسمبر 202231 مارس 202131 ديسمبر 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريسندات ذات عائد ثابت استحقاق خمس سنوات

      1.557.263 1.810.601عائد ثابتعائد ثابتسندات دوالرية خضراء

      1.557.263 1.810.601اإلجمالي

      1.557.263 1.810.601أرصدة غير متداولة

      1.557.263 1.810.601اإلجمالي

مخصصات .21

فروق إعاده التقييمالمكون خالل الفترةرصيد أول الفترة2022 مارس 31

/صافي المستخدم 

رصيد أخر الفترةانتفى الغرض منهالمسترد خالل الفترة

بااللف جنيه مصري

 6.943  (271)  (156) 186 -7.184مخصص مطالبات قانونيه

-- 3.205.1051.036.252264.521مخصص التزامات عرضية  4.505.878 

(114)-13.756-329.173مخصص مطالبات أخرى  342.815        

     4.855.636  (385)  (156) 3.541.4621.036.252278.463االجمــــــــــــــــــــــــــالي

رصيد أخر العامانتفى الغرض منهالمستخدم خالل العامفروق إعاده التقييمالمكون خالل العامرصيد أول العام2021 ديسمبر 31

بااللف جنيه مصري

7.184(2.451)          (43.826)857-52.604مخصص مطالبات قانونيه

-(34.475) 2.930.743308.837مخصص التزامات عرضية  -  3.205.105     

(1.657)240.15472.30118.375مخصص مطالبات أخرى  -  329.173        

(2.451)          (45.483)(15.243) 3.223.501381.138االجمــــــــــــــــــــــــــالي  3.541.462     

سعر العائد

تصدير–  مليون جنيه فى تاريخ المقارنة ، تمثل ضمان الرتباطات غير قابلة لإللغاء خاصة باعتمادات مستندية 641 مليون جنيه مقابل 2,150تتضمن حسابات العمالء ودائع قدرها 

 والقيمة العادلة لتلك الودائع هي تقريبا قيمتها الحالية
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المدفوعــــــــــــــات المبنية على اسهم.22

لبعض  (الحق فى المساهمة)و قام البنك بإصدار أدوات حقوق ملكية .2006 يونيو 26قام البنك بتفعيل نظام إثابة و تحفيز العاملين وفقا لموافقة الجمعية العامة الغير عادية فى 

 سنوات خدمه بالبنك لتملك أسهم البنك بالقيمة االسمية  و التى  سيتم 3موظفى البنك طبقا لنظام مدفوعات مبنية على  اسهم و يتضمن النظام أعطاء الحق  لبعض العاملين  بشرط أتمام 

تثبت ادوات حقوق الملكية الخاصة بالمدفوعات المبنية على اسهم بالقيمة العادلة في تاريخ المنح ويتم تحمليها على قائمة الدخل وفقا لمبدأ االستحقاق خالل  فترة . إصدارها فى تاريخ المنح

 .Black-Scholes  Modelالثالث سنوات في مقابل الزيادة في حقوق الملكية طبقا لتقدير البنك لعدد االسهم التي سيتم اصدارها في تاريخ المنح وقد تم أحتساب القيمه العادلة باستخدام 

:العام فى األتي  / وتتمثل أدوات حقوق الملكية خالل الفترة 

2021 ديسمبر 202231 مارس 31

عدد االسهم بااللفعدد االسهم بااللف

 64.05651.611العام/ قائمه في بداية الفترة 

 31.17726.491العام/ ممنوحه أثناء الفترة 

(1.774)(235)العام/ سقط الحق فيها أثناء الفترة 

(12.272)(16.658)العام/ تم ممارستها أثناء الفترة 

 78.34064.056العام/ قائمه في نهاية الفترة 

:وتتمثل استحقاقات االسهم القائمة فى السنه المالية فيما يلى 
جنيه مصريجنيه مصري

عدد االسهم بااللفالقيمة العادلةسعر الممارسة 

تاريخ االستحقاق

202310,0036,4521.379         

202410,0026,3425.784         

202510,0028,4331.177         

        78.340اإلجمـــــــــــــــــــــــــــالي

:شولز للتقييم فى تحديد القيمة العادلة للخيارات الممنوحة و تمثلت أهم مدخالت نموذج التقييم فى - وقد تم استخدام نموذج بالك 

اإلصدار الخامس عشراالصدار السادس عشر

1010سعر الممارسة  

42,6552,55سعر السهم

33(سنوات)أعمار الخيارات 

%13,63%14,65%معدل العائد السنوى الخالى من المخاطر 

%0,00%2,50%معدل العائد المتوقع على سعر السهم 

25,73%25,27% %(Volatility)تذبذب السعر 

.باالنحراف المعيارى للعائد المتوقع على سعر السهم على مدار الخمس سنوات السابقة (Volatility)ويتم حساب تذبذب السعر 

مطالبات قضائية.23

. ولم يتم تكوين مخصص لتلك القضايا حيث أنه من غير المتوقع تحقق خسائر عنها 2022 مارس 31يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك حتي 

(21إيضاح رقم ). وقد تم تكوين مخصص للقضايا المتوقع تحقق خسائر عنها

المعامالت مع األطراف ذات العالقة24

:-يتعامل البنك مع األطراف ذات العالقة على نفس األسس التى يتعامل بها مع الغير وتتمثل طبيعة تلك المعامالت وارصدتها في تاريخ المركز المالي فيما يلي

بااللف جنيه مصريالقروض والتسهيالت والودائع وااللتزامات العرضية24,1

1.060.011قروض و تسهيالت و أصول أخري

138.334ودائع

38االلتزامات العرضية

معامالت اخرى مع االطراف ذوي العالقة24,2

مصروفاتايرادات

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

6444.076الشركة الدولية لألمن و الخدمات

338شركه سى فينشرز

-0شركه فورى بلس

-29بنك ماي فير

1226شركة دمياط للمالحة و االعمال البحرية

-1شركة االهلي الجهزة الحاسب االلي

-29.720تي سي ايه العقارية  
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أحداث هامه.25

-

-

-

الشهرة.26

 بنك ماي فير بنك ماي فير

2021 ديسمبر 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

560.963560.963تكلفة االستحواذ

         (354.676)(354.676)صافي قيمة األصول

206.287206.287الشهرة

 بنك ماي فير بنك ماي فير

2021 ديسمبر 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

206.287206.287قيمة الشهرة في تاريح االستحواذ

 (68.762)(79.076)االستهالك

127.211137.525صافي القيمه الدفترية

.سنويا تبدأ من تاريخ األستحواذ% 20يتم استهالك الشهره بنسبة , 2008 ديسمبر 16وفقا لتعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 

أصول غير ملموسه.27

 بنك ماي فير بنك ماي فير

2021 ديسمبر 202231 مارس 31

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

51.83151.831قيمة األصول الغير ملموسه في تاريح االستحواذ

 (17.277)(19.868)االستهالك

31.96334.554صافي القيمه الدفترية

 الف جنيه وذلك بناء على قرار الجمعية 19.825.134 الف جنيه ليصبح 122.716  تم زيادة راس المال المدفوع بمبلغ 2022 مارس 21بتاريخ 

. و ذلك بعد اصدار الشريحة الثانية عشر من االسهم التى تم تخصيصها وفقا لبرنامج تحفيز و اثابة العاملين2021 مارس 30العامة العادية بتاريخ  

 على أن البنك  المركزى المصرى يؤمن 2022 مارس 21أكدت لجنة السياسات التابعة للبنك المركزى المصرى فى إجتماعها االستثنائي بتاريخ 

بأهمية مرونة سعر الصرف, حيث بدأت الضغوط التضخمية العالمية فى الظهور من جديد, بعد بوادر تعافى اإلقتصاد العالمى من اإلضطرابات الناجمة 

.عن جائحة فيروس كورونا, وذلك بسبب تطورات النزاع الروسى األوكرانى

وللحفاظ على نسب التضخم المستهدفة فقد قام البنك المركزى المصرى برفع سعرى عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 

 نقطة أساس ليصل إلى 100كما تم رفع سعر اإلئتمان والخصم بواقع . على الترتيب% 9,75و% 10,25و % 9,25 نقطة أساس ليصل إلى 100

.مما قد يؤثر على سياسات البنك فى تسعير المنتجات المصرفية الحالية والمستقبلية% 9,75

 جنيه للدوالر فقد تأثرت قيم األصول وااللتزامات ذات 18,40 جنيه للدوالر إلى 15,70وبناءاً على التغير فى متوسط سعر صرف الدوالر من 

.6 و5الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية وكذلك قائمة الدخل بنتائج تقييم مراكز العملة القائمة فى تاريخ المركز المالى كما هوا مبين بايضاحى 

 بسبب زيادة 3.1باالضافة الى ما سبق, فقد إرتفعت أرصدة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة فى نهاية الربع األول من العام كما هوا مبين بايضاح 

المخاطر المتعلقة بقدرة المقترضين على السداد فى ضوء تأثر اإلقتصاد العالمى والمصرى نتيجة الصراع الروسى األوكرانى وآثاره على اإلقتصاد 

. الكلى من جهة, وعلى اإلقتصاد الجزئى الخاص ببعض الصناعات من جهة أخرى

إن تأثير ماسبق على الوضع اإلقتصادى يعتبر أمراً تقديرياً وغير مؤكداً وستستمر اإلدارة فى تقييم الوضع الحالى وتأثيراته بإنتظام

يتمثل نهج البنك في الحفاظ على وضع سيولة أكثر حصافة مع استراتيجية مدفوعة بالمسئولية , حيث أن قاعدة التمويل بأكملها تقريبًا تعتمد على العمالء بدالً من 

للحد من صدمات السيولة المحتملة , لدى البنك خطة تمويل طوارئ راسخة, حيث يتم تقييم . يقترن هذا بكميات وفيرة من األصول السائلة. التمويل بالمؤسسات

 ؛ صافي 3؛ بما في ذلك اختبار إجهاد السيولة ؛ ونسب بازل III و IIمخاطر السيولة بما يتماشى مع جميع قياسات السيولة التنظيمية والداخلية , ومتطلبات بازل 

 LCR ونسبة تغطية السيولة  NSFRنسبة التمويل المستقر    

إدارة السيولة
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