
يونيو  ٢٠٢٢- الدورية المختصرة

بنــك تـثــق فيـــه





٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢االيضاحات
بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

األصول
 ٤٣٫٣٨٥٫٢٢٢ ٤١٫٨٤٥٫٠٩٣ ٨نقدية وأرصده لدي البنك المركزي

 ٧٩٫٩٩١٫٢٨٧ ٥٦٫٩٧٠٫٩٠٤ ٩أرصدة لدي البنوك

 ٣١٢٫٢١٦ ١٫٣٠٨٫٢٤٣ ١١قروض وتسهيالت للبنوك 

 ١٤٤٫٧٦٥٫٨٠٨ ١٦٩٫٦١٠٫٧٨٤ ١٢قروض وتسهيالت للعمالء

 ٢٢٥٫٣٧٦ ٨٧٧٫١٣٧مشتقات مالية

استثمارات مالية

  ٢٤٠٫٩٨٧ ١٫٦٤٨ ١٣- مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

  ١٩٢٫٣٩٠٫٩٣١ ٢١٥٫٨٤٢٫٦٤٢ ١٣- مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 ٢٠٫٣١٨٫٧٦٧ ١٩٫٧٢٣٫١١٧ ١٣- مدرجة بالتكلفة المستهلكة

 ١٫٠١٤٫٣٥٠ ١٫٠٦٤٫٢٥٠ ١٤- إستثمارات في شركات تابعة وشقيقة 

 ١١٫١٤١٫٩١٧ ١١٫٦٢٦٫٩٢٤ ١٥أصول أخرى

 ٤٦٠٫٠٢٦ ٣٥٤٫٦٣٨أصول (التزامات) ضريبية مؤجلة
 ٢٫٤٠٤٫٢٣٧ ٢٫٣٩١٫٠٣٣ ١٦أصول ثابتة

 ٤٩٦٫٦٥١٫١٢٤ ٥٢١٫٦١٦٫٤١٣إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق الملكية

االلتزامات
  ٨٦٢٫٧٥٩ ٢٫٩٦٩٫٨٢٢ ١٧أرصدة مستحقة للبنوك

  ٤٠٦٫١٠٠٫٩١٦ ٤٢٧٫٥٥٦٫٠٨٣ ١٨ودائع العمالء

  ٢٦٥٫٢٦٥ ٣٤٫٩٣٤مشتقات مالية

 ٢٫٢٣٤٫٩٨٥ ٢٫٣٣٠٫١٦٦التزامات ضرائب الدخل الجارية

 ٨٫٠٢١٫٣١٠ ٩٫٩٧٢٫٤٣٢ ١٩التزامات اخرى

 ١٫٥٥٧٫٢٦٣ ١٫٨٦٤٫٩٢٤ ٢٠أدوات دين مصدره

 ٥٫١٤٠٫٧٨٢ ٥٫٩٨٧٫٦٥١قروض أخري

 ٣٫٥٣٩٫٦٧٦ ٥٫٣٥٥٫٦٣٥ ٢١مخصصات أخري

  ٤٢٧٫٧٢٢٫٩٥٦  ٤٥٦٫٠٧١٫٦٤٧إجمالي إأللتزامات

حقوق الملكية
  ١٩٫٧٠٢٫٤١٨ ١٩٫٨٢٥٫١٣٤رأس المال المصدر والمدفوع

  ٣٣٫٧٦٧٫٤٢٣ ٣٦٫٠٢٢٫١٣٩االحتياطيات
 ١٫٦٧٤٫٣٩٢ ١٫٥٥٥٫٧٢٥ مجنب لحساب نظام إثابة العاملين

  ١٣٫٧٨٣٫٩٣٥ ٨٫١٤١٫٧٦٨أرباح محتجزة*

   ٦٨٫٩٢٨٫١٦٨ ٦٥٫٥٤٤٫٧٦٦إجمالي حقوق الملكية وصافى أرباح الفترة / العام

  ٤٩٦٫٦٥١٫١٢٤ ٥٢١٫٦١٦٫٤١٣إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية

اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها

(تقرير الفحص المحدود مرفق)

تشمل صافى أرباح الفترة*

هشام رامز عبد الحافظ
نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

شريف ساميحسين أباظه
رئيس مجلس اإلدارةالعضو المنتدب و المسئول التنفيذي الرئيسي

قائمة المركز المالى المستقلة الدورية المختصرة فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢



الستة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فىالستة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فى

٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣٠٢٠٢٢ يونيو ٢٠٢٢االيضاحات

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

   ٢٠٫٩٧٥٫٤٩١ ١٠٫٨٥٤٫٩١٠       ٢٤٫٢٥٨٫١٦٠      ١٢٫٤٤٥٫٩٦٤عائد القروض واإليرادات المشابهة

  (٩٫٣٠٢٫٤٦٢)  (٤٫٨٥٨٫٢٦٦)   (١٠٫٥٦٢٫٦٦٨)   (٥٫٣٥٣٫١٣١)تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

   ١١٫٦٧٣٫٠٢٩ ٥٫٩٩٦٫٦٤٤   ١٣٫٦٩٥٫٤٩٢ ٧٫٠٩٢٫٨٣٣صافى الدخل من العائد

   ١٫٧٩٨٫٤٤٧ ٩٥٤٫٣١٩  ٢٫٤٠٨٫٥٥٦ ١٫٢١٧٫٠٨٠إيراد األتعاب والعموالت

  (٦٨٧٫١٢٩)  (٣٥٣٫٥٦٨)   (١٫٠٧٢٫٨٠٢) (٥٥٨٫١٦٧)مصروف األتعاب والعموالت

   ١٫١١١٫٣١٨ ٦٠٠٫٧٥١  ١٫٣٣٥٫٧٥٤ ٦٥٨٫٩١٣صافى الدخل من االتعاب والعموالت

  ٦٣٫٥٧٢ ٦٣٫٤٨١  ٦٢٫٧٩٩ ٢٤٫٩٩٩إيراد توزيعات ارباح

   ٢٧٤٫٦٥٧ ١٦١٫٩٣٩  ١٫٠١٣٫٥٠٤ ٢٩٧٫٤٣٨ ٥صـافى دخل المتـاجرة

   ٥٧٧٫٥١٩  ٨٣٫٨٦٤  ١٫٠٦٥٫٤٤٣ ٤٤٫١٠٩ ١٣أرباح ( خسائر ) االستثمارات المالية

  (٢٫٩١٨٫٩٤٣)  (١٫٤٤٥٫٩٩٩)   (٣٫٢٣٣٫٤٤٤)   (١٫٦٨٨٫٠٩٦)مصروفات ادارية

  (١٫١١٣٫٢٩٢)  (٥٨٦٫٦٨٨)   (٢٫٥٠٩٫٨٥٧)   (١٫٠٨٤٫٣٥٩) ٦إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى

  (١٫٠١٩٫٠٧٦)   (٣١٦٫٩٩٤)  (١٤٫٤٤٩) (٥٤٫٩٧٤)رد / (عبء) االضمحالل عن خسائر االئتمان

   ٨٫٦٤٨٫٧٨٤ ٤٫٥٥٦٫٩٩٨   ١١٫٤١٥٫٢٤٢ ٥٫٢٩٠٫٨٦٣الربح قبل ضرائب الدخل

  (٢٫٥٩٠٫٢٧٠)  (١٫٣٨١٫٠٢٣)   (٣٫١١٠٫٥٣٦)   (١٫٧٣٥٫٣٢٣) ٢٥مصروف  ضرائب الدخل

  ١٨٫٨٢٨ ٢٥٫٠٦٧  (٥٣٠٫٧١٥) (٢١٫١٤١) ٢٥أصول (التزامات) ضريبية مؤجلة

   ٦٫٠٧٧٫٣٤٢ ٣٫٢٠١٫٠٤٢  ٧٫٧٧٣٫٩٩١ ٣٫٥٣٤٫٣٩٩صافى أرباح الفترة

 ٧ربحية السهم ( جنيه / سهم )

 ٢٬٧٥ ١٬٤٣ ٣٬٤٨ ١٬٥٨األساسى

 ٢٬٧١ ١٬٤٢ ٣٬٤٤ ١٬٥٦المخفض

شريف ساميحسين أباظه
رئيس مجلس اإلدارةالعضو المنتدب و المسئول التنفيذي الرئيسي

قائمة الدخل المستقلة الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢



الستة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فىالستة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فى
٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣٠٢٠٢٢ يونيو ٢٠٢٢

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

      ٦٫٠٧٧٫٣٤٢         ٣٫٢٠١٫٠٤٢   ٧٫٧٧٣٫٩٩١   ٣٫٥٣٤٫٣٩٩صافى أرباح الفترة

التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
  (١٫٦٢٤٫٤١٦)  ٤٩٫٨٩٣   (٧٫٣٥٨٫٢٣٠)   (٣٫٣٩٩٫٢٨٥) األخر بعد ضريبة الدخل

   (١٠٤٫٤٠٦)   -  (٤٫٢٢٧) (٢٦)محول الي أرباح محتجزه من استثمارات مالية من خالل الدخل الشامل االخر

تأثير الخسائر األئتمانية المتوقعة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
(٥٤٫١١٣)  (٣٩٫٤٦٩) ١٠٤٫١٨٨  ٢٫٦٢٧  

  ٤٫٢٩٤٫٤٠٧  ٣٫٢١١٫٤٦٦ ٥١٥٫٧٢٢  ١٣٧٫٧١٥مجموع قائمة الدخل الشامل للفترة

قائمة الدخل الشامل المستقلة الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢



2021 يونيو 202230 يونيو 30االيضاحات

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

التشغيل أنشطة فى النقدية التدفقات

8.648.784      11.415.242صافى األرباح قبل الضرائب  

التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات  مع  األرباح صافى لتسوية تعديالت

  411.612 427.873 16إهالك األصول الثابتة

(94.868)(قروض و تسهيالت العمالء و البنوك)عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان   1.060.008  

  350.323        1.513.984 21عبء المخصصات األخرى

13.181  5.357(ارصدة لدي البنوك)عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان   

(54.113)  103.960(استثمارات مالية)االضمحالل عن خسائر االئتمان  (رد)عبء   

25.524          (277.768) األخرى إضمحالل األصــــــول (رد)عبء   

فروق تقييم عملة لالستثمارات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل االخر و التكلفة المستهلكة
(2.840.747)       50.039

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

(1.707) 21المسترد خالل الفترة/ صافي المخصص المستخدم   (44.173)  

(9.145) (267) 21مخصصات اخرى انتفى الغرض منها   

(9.196) 303.949 21االخرى إعادة تقييم المخصصات فروق  

(1.250)(1.142)بيع أصول ثابتة (أرباح)خسائر   

(514.837)        (1.065.443) 13بيع اصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر (أرباح)خسائر   

  316.514 384.255المدفوعات المبنية على األسهم

10.275  -عبء اضمحالل استثمارات في شركات شقيقه  

  10.180.589         9.872.678واإللتزامات األصول فى التغيرات قبل التشغيل (أرباح)خسائر 

األصول واإللتزامات فى (الزيادة) النقص صافــــــــى

(8.642.436)      13.240.715أرصدة لدي البنوك  

  151.530  239.339 13أصول ماليه مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

(19.897)          (882.092)مشتقات مالية   

(12.680.083)     (25.746.135)12 - 11قروض للعمالء والبنوك  

(1.944.779)          (291.414) األخرى األصــــــول  

(7.502.230)        2.107.063 17 للبنوك المستحقه األرصدة  

  44.869.003      21.455.167 18 العمـــــــــــــــــالء ودائع

(973.779)          (780.370)مدفوعات التزامات ضرائب الدخل الجارية  

  794.030          (283.863) األخرى اإللتزامات

  24.231.948       18.931.088أنشطة التشغيل (من الناتجة)المستخدمة في  النقدية التدفقات صافـــى

اإلستثمار أنشطة من النقديه التدفقات

(158.360)(49.900)مدفوعات لشراء شركات تابعة و شقيقه  

(522.975)           (312.818) الفروع وتجهيز لشراء أصول ثابتة وإلنشاء مدفوعات  

1.250 1.142متحصالت من بيع أصول ثابتة  

2.654.583  659.761متحصالت من إستثمارات مالية مدرجة بالتكلفة المستهلكة  

(41.770)لشراء إستثمارات مالية مدرجة بالتكلفة المستهلكة مدفوعات  (3.844)  

(111.506.191)      (67.627.930)لشراء إستثمارات ماليه مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر مدفوعات  

  71.451.202       45.512.886متحصالت من بيع إستثمارات ماليه مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

(38.084.335)      (21.858.629)أنشطة اإلستثمار (المستخدمة فى)من  النقدية الناتجة التدفقات صافى  

 2022 يونيو 30 فى المنتهية المالية الفترة عن المختصرة الدورية المستقلة النقدية التدفقات قائمة



2021 يونيو 202230 يونيو 30

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

التمويل أنشطة من النقدية التدفقات

(2.120.154) 846.869في القروض األخري (النقص)الزياده   

(1.360.652)       (4.410.322)توزيعات األرباح المدفوعة  

- 307.661في أدوات الدين المصدرة (النقص)الزياده   

- 122.716زيادة رأس المال  

(3.480.806)        (3.133.076)أنشطة التمويل (المستخدمة فى)من  الناتجة النقدية التدفقات صافـــى  

(17.333.193)        (6.060.617)الزيادة في النقدية وما في حكمها خالل الفترة (النقص)صافي   

  75.965.247      60.891.899في أول الفترة حكمها وما فى النقدية رصيد

  58.632.054      54.831.282الفترة نهاية فى حكمها وما في النقدية رصيد

: يلى فيما حكمها وما فى النقدية وتتمثل

  31.792.597      41.845.093البنك المركزى لدى وأرصدة النقدية

  79.116.502      57.016.700أرصدة لدي البنوك

  58.677.132      76.375.291 10أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

(26.239.755)      (36.065.936)أرصده لدي البنك المركزي في إطار نسبه اإلحتياطي اإللزامي   

(26.293.821)     (12.494.125)أشهر أكثرمن ثالثة أرصدة لدي البنوك إستحقاق  

(58.420.601)      (71.845.741)أشهر أكثرمن ثالثة الخزانه وأوراق حكومية اخرى إستحقاق أذون  

  58.632.054      54.831.282 حكمها وما فى النقدية

(تابع) 2022 يونيو 30 فى المنتهية المالية الفترة عن المختصرة الدورية المستقلة النقدية التدفقات قائمة



٣٠ يونيو ٢٠٢١
رأس المال المصدر 

والمدفوع
إحتياطي عامإحتياطي قانوني

احتياطي المخاطر 
العام

إحتياطي 
رأسمالي

إحتياطي القيمة 
العادلة إلستثمارات 

مالية من خالل 
الدخل الشامل االخر

إحتياطى 
مخاطر بنكية

أرباح محتجزة
مجنب لحساب 

نظام إثابة العاملين
اإلجمالي

بااللف جنيه مصري

  ٥٩٫٤٠٤٫٦٢٦  ١٫٠٦٤٫٦٤٨  ١٠٫٤٧٧٫٦١١  ٦٫٤٢٣  ٣٫٩٧٠٫٩٨٧ ١٤٫٩٠٦    ١٫٥٤٩٫٤٤٥   ٢٤٫٧٦٥٫٦٥٨    ٢٫٧٧٨٫١٣٥   ١٤٫٧٧٦٫٨١٣الرصيد فى أول الفترة

- --     -              -               -              -               -زيادة راس المال  -   -  

-  (٨٫٩٣٦٫٥١٢) -- ١٫٠٩٤-٨٫٤٢٠٫٤٧٩ ٥١٤٫٩٣٩ -محول الي االحتياطيات  -  

(١٫٣٦٠٫٦٥٢) -- -- -- -االرباح الموزعة  -(١٫٣٦٠٫٦٥٢)  

  ٦٫٠٧٧٫٣٤٢ - ٦٫٠٧٧٫٣٤٢ -- -- -- -صافى ارباح الفترة
محول من احتياطى 

استثمارات مالية من خالل 
-(١٠٤٫٤٠٦) -- -- -الدخل الشامل االخر  ١٠٤٫٤٠٦ -- 

محول من أرصده مستحقه 
من سنوات سابقه

- -- -- -- ٨٫٣٣٣-٨٫٣٣٣ 
صافى التغير فى القيمة 

العادلة  لالستثمارات المالية 
من خالل الدخل الشامل 

االخر بعد الضريبه

- -- -- (١٫٦٢٤٫٤١٦)   -  --  (١٫٦٢٤٫٤١٦) 

محول الى (من) احتياطي 
 -- (٢٫٧١٨) ٢٫٧١٨- -- -- -مخاطر بنكية

 مخصص اضمحالل 
استثمارات ادوات الدين من 

  (٥٤٫١١٣) --  - (٥٤٫١١٣) -- -- -خالل الدخل الشامل االخر

مجنب لحساب نظام إثابة 
 ٣١٦٫٥١٤ ٣١٦٫٥١٤- -- -- -- -العاملين

  ٦٢٫٧٦٧٫٦٣٤  ١٫٣٨١٫١٦٢  ٦٫٣٦٧٫٨١٠  ٩٫١٤١  ٢٫١٨٨٫٠٥٢ ١٦٫٠٠٠    ١٫٥٤٩٫٤٤٥   ٣٣٫١٨٦٫١٣٧    ٣٫٢٩٣٫٠٧٤   ١٤٫٧٧٦٫٨١٣الرصيد في اخر الفترة

قائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية فى  ٣٠ يونيو ٢٠٢١



٣٠ يونيو ٢٠٢٢
رأس المال 

المصدر والمدفوع
إحتياطي عامإحتياطي قانوني

احتياطي المخاطر 
العام

إحتياطي 
رأسمالي

إحتياطي القيمة 
العادلة إلستثمارات 

مالية من خالل 
الدخل الشامل االخر

إحتياطى 
مخاطر بنكية

أرباح محتجزة
مجنب لحساب 

نظام إثابة العاملين
اإلجمالي

بااللف جنيه مصري

   ٦٨٫٩٢٨٫١٦٨   ١٫٦٧٤٫٣٩٢  ١٣٫٧٨٣٫٩٣٥   ٩٫١٤١   ١٦٫٠٠٠٦٣٩٫٢٣١ ١٫٥٤٩٫٤٤٥  ٢٨٫٢٦٠٫٥٣٢   ٣٫٢٩٣٫٠٧٤ ١٩٫٧٠٢٫٤١٨الرصيد فى أول الفترة

  ١٢٢٫٧١٦  --  --  --  -- ١٢٢٫٧١٦زيادة رأس المال

  - (٥٠٢٫٩٢٢)   (٩٫٠٠٧٫٢٢٣)  --  ٢٫٩٤٧-٨٫٨٣٦٫٣٢٦  ٦٧٠٫٨٧٢ -محول الي االحتياطيات

  (٤٫٤١٠٫٣٢٢) -  (٤٫٤١٠٫٣٢٢)  --  --  -- -األرباح الموزعة

  ٧٫٧٧٣٫٩٩١  -  ٧٫٧٧٣٫٩٩١  --  --  -- -صافى ارباح الفترة
محول من احتياطى 

استثمارات مالية من خالل 
  --  ٤٫٢٢٧  - (٤٫٢٢٧)  --  -- -الدخل الشامل االخر

محول من أرصده مستحقه 
من سنوات سابقه

--  -- --  --  --  

صافى التغير فى القيمة 
العادلة  لالستثمارات 

المالية من خالل الدخل 
الشامل االخر بعد الضريبه

- --  --  (٧٫٣٥٨٫٢٣٠)   -   --  (٧٫٣٥٨٫٢٣٠)  

محول الى (من) احتياطي 
  --  (٢٫٨٤٠)  ٢٫٨٤٠-  --  -- -مخاطر بنكية

 مخصص اضمحالل 
استثمارات ادوات الدين من 

خالل الدخل الشامل االخر
- --  --  ١٠٤٫١٨٨  --   -  ١٠٤٫١٨٨  

مجنب لحساب نظام إثابة 
  ٣٨٤٫٢٥٥  ٣٨٤٫٢٥٥-  --  --  -- -العاملين

٦٥٫٥٤٤٫٧٦٦   ١٫٥٥٥٫٧٢٥    ٨٫١٤١٫٧٦٨   ١١٫٩٨١     (٦٫٦١٩٫٠٣٨)١٨٫٩٤٧   ١٫٥٤٩٫٤٤٥  ٣٧٫٠٩٦٫٨٥٨   ٣٫٩٦٣٫٩٤٦ ١٩٫٨٢٥٫١٣٤الرصيد في اخر الفترة  

قائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية فى  ٣٠ يونيو ٢٠٢٢



١ 

عن  المختصرة الدورية المستقلة المالية للقوائم المتممة اإليضاحات ملخص
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ المنتهية فى المالية فترةال

 معلومات عامة . ١

 ١٩٠خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في جمهورية مصر العربية من خالل  (مصر) التجارى الدولىبنك اليقدم 
  .ميزانيةموظفاً في تاريخ ال  ٧٤٩٤  ويوظففيةً وحدة مصر ٢٣و افرع

ي للبنك ويقع المركز الرئيس في جمهورية مصر العربية ١٩٧٤لسنة  ٤٣شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم  البنكتأسس 
 لألوراق المالية المصرية ةبورصالوالبنك مدرج في الجيزه  - شارع شارل ديجول  ٢١/٢٣ في

.٢٠٢٢ يوليو ٢٤في اإلدارة مجلس قبل من لإلصدار ليةالما القوائم اعتماد تم

 ملخص السياسات المحاسبية . ٢

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

 أسس إعداد القوائم المالية

ً القوائم المالية  يتم إعداد المتفقة مع  ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦ المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ يالمصر يالبنك المركز لتعليمات وفقا
المصري  ) الصادرة عن البنك المركزي٩وكذلك وفقا لتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( المعايير المشار إليها،

 ٥صدر البنك قوائم مالية مختصرة بناءا علي تعليمات البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ أ وقد ٢٠١٩فبراير  ٢٦بتاريخ 
يتم الرجوع فيما لم يرد به نص ضمن تعليمات البنك و ربع سنوية مختصرة. و التي تسمح للبنوك بإصدار قوائم ماليه ٢٠٢٠مايو 

  المركزي المصري الي معايير المحاسبة المصرية.

ة تم إعداد هذه القوائم المالية المستقلة للبنك طبقاً ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة ، وأعد البنك أيضاً القوائم المالية المجمعوقد 
المتفقة مع  ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦ وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخللبنك وشركاته التابعة 

) الصادرة عن البنك المركزي المصري ٩وكذلك وفقا لتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( ر إليها،المعايير المشا
ويتم الرجوع فيما لم يرد به نص ضمن تعليمات البنك المركزي المصري الي معايير المحاسبة  ٢٠١٩فبراير  ٢٦بتاريخ 

ً المصرية  –في القوائم المالية المجمعة وهي الشركات التي للبنك فيها  في سنة المقارنة ، وقد تم تجميع الشركات التابعة تجميعاً كليا
أكثر من نصف حقوق التصويت أو لديه القدرة على السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية  –بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

عن نوعية النشاط ، ويمكن الحصول على القوائم المالية المجمعة للبنك من إدارة البنك . ويتم عرض  للشركة التابعة بصرف النظر
 االستثمارات في شركات تابعة وشقيقة في القوائم المالية المستقلة للبنك ومعالجتها محاسبياً بالتكلفة ناقصاً خسائر االضمحالل.

حتى يمكن  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠المالية المنتهية في  فترةالمه المالية المجمعة ، كما في وعن وتقرأ القوائم المالية المستقلة للبنك مع قوائ
 .الحصول على معلومات كاملة عن المركز المالي للبنك عن نتائج أعماله وتدفقاته النقدية والتغيرات في حقوق ملكيته

ت واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية المستقلة السنوية ال تشمل هذه القوائم المالية الدورية المختصرة المستقلة كافة المعلوما
ديسمبر  ٣١الكاملة والتي تم إعدادها وفقا لتعليمات البنك المركزى السابق ذكرها. ويجب قراءتها مع القوائم المالية للبنك في 

٢٠٢١ 

كام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية للبنك عند إعداد هذه القوائم المالية الدورية المختصرة المستقلة، قامت اإلدارة بوضع أح
 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١فى السنة المنتهية في  المستقلةوكانت المصادر الرئيسية للتقدير هي نفسها المطبقة في القوائم المالية 



 ٣٫١ قروض وتسهيالت
 فيما يلي موقف أرصدة القروض والتسهيالت:

قروض وتسهيالت للعمالء
قروض وتسهيالت 

للبنوك
قروض وتسهيالت 

للعمالء
قروض وتسهيالت للبنوك.

 ٣١٤٫٣٣٤ ١٦٣٫٠٨٧٫٧٦٨  ١٫٣١٦٫١٩٦      ١٩٠٫١٥٥٫٣٩٢اإلجمالي القروض والتسهيالت

يخصم :

 ٢٫١١٨ ١٧٫٨٧٥٫٧٣٩  ٧٫٩٥٣ ١٩٫٣١٨٫٧٤٦خسائر االئتمان المتوقعه

-٦٨٫٤١٠  - ٤١١٫٩٧٣خصم غير مكتسب لالوراق التجاريه المخصومه  

-٣١٢٫٦٨٢  - ٢٦٦٫٤٥٧خصم غير مكتسب للقروض المشتركة  
-٦٥٫١٢٩  - ٥٤٧٫٤٣٢حساب دائن معلق

 ٣١٢٫٢١٦ ١٤٤٫٧٦٥٫٨٠٨  ١٫٣٠٨٫٢٤٣ ١٦٩٫٦١٠٫٧٨٤الصافي

 بلغ إجمالي مخصص عبء اضمحالل القروض والتسهيالت ١٩٬٣٢٦٬٦٩٩ ألف جنيه مصري

 تم خالل الفترة زيادة محفظة البنك في القروض والتسهيالت بنسبة ١٧٫١٨%

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

اجمالى االرصدة للقروض والتسهيالت للعمالء مقسمة بالمراحل:

٣٠ يونيو ٢٠٢٢

المرحلة ١:
١٢شهر

المرحلة ٢: 
مدى الحياة

المرحلة ٣:
مدى الحياة

اإلجمالي

 ٤٧٫١٥٧٫٤٦١ ٧٨٩٫٠٧٩ ٤٫٤٥٧٫٦٥١ ٤١٫٩١٠٫٧٣١األفراد 
 ١٤٢٫٩٩٧٫٩٣١ ٨٫٤٧٨٫٥٢٨ ٥٨٫١٢٩٫٠٣٨ ٧٦٫٣٩٠٫٣٦٥مؤسسات و خدمات مصرفية لألعمال

 ١٩٠٫١٥٥٫٣٩٢ ٩٫٢٦٧٫٦٠٧ ١١٨٫٣٠١٫٠٩٦٦٢٫٥٨٦٫٦٨٩اإلجمالي

خسائر االئتمان المتوقعة للعمالء مقسمة بالمراحل

٣٠ يونيو ٢٠٢٢
المرحلة ١: 

الخسائراالئتمانية 
المتوقعة على مدى 

١٢ شهرا

المرحلة ٢: الخسائر
االئتمانية المتوقعة

على مدى العمر غير 
مضمحلة ائتماني

المرحلة ٣: الخسائر
االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر

المضمحلة ائتمانيا

اإلجمالي

 ١٫٣٨٣٫٨٠٧ ٢٥٩٫٦٩٢ ١٤٢٫٧٠٢ ٩٨١٫٤١٣األفراد
 ١٧٫٩٣٤٫٩٣٩ ٧٫٨٨٦٫٧٦٩ ٨٫٣٢٤٫٨٦١ ١٫٧٢٣٫٣٠٩مؤسسات و خدمات مصرفية لألعمال

 ١٩٫٣١٨٫٧٤٦ ٨٫١٤٦٫٤٦١ ٨٫٤٦٧٫٥٦٣ ٢٫٧٠٤٫٧٢٢اإلجمالي

القروض والتسهيالت وخسائر االئتمان المتوقعه للبنوك مقسمة بالمراحل:

٣٠ يونيو ٢٠٢٢

المرحلة ١:
١٢شهر

المرحلة ٢: 
مدى الحياة

المرحلة ٣:
مدى الحياة

اإلجمالي

-١٫٣١٦٫١٩٦ -قروض ألجال  ١٫٣١٦٫١٩٦ 
 (٧٫٩٥٣)  - (٧٫٩٥٣) -خسائر االئتمان المتوقعة

-١٫٣٠٨٫٢٤٣ -الصافى  ١٫٣٠٨٫٢٤٣ 

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

٣٠ يونيو ٢٠٢٢

المرحلة ١:
١٢شهر

المرحلة ٢: 
مدى الحياة

المرحلة ٣:
مدى الحياة

اإلجمالي

 ١١١٫٧٣٣٫٥٠٨ ٤٫٤٠١٫٧٥٥ ٣٦٫٥٨٣٫٢٢٦ ٧٠٫٧٤٨٫٥٢٧ضمانات وتسهيالت
 (٤٫٩٩٩٫٨٦٨) (١٫١٥٧٫٤٥٩) (١٫٣٤٤٫٩٧٢) (٢٫٤٩٧٫٤٣٧)خسائر االئتمان المتوقعة

 ١٠٦٫٧٣٣٫٦٤٠ ٣٫٢٤٤٫٢٩٦ ٣٥٫٢٣٨٫٢٥٤ ٦٨٫٢٥١٫٠٩٠الصافى

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

٢



بااللف جنيه مصرياجمالى االرصدة للقروض والتسهيالت مقسمة بالمراحل:

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

المرحلة ١:
١٢شهر

المرحلة ٢: 
مدى الحياة

المرحلة ٣:
مدى الحياة

اإلجمالي

 ٤١٫٠٦٣٫٤٥٢ ٦٦٠٫٦٠٦ ٣٫٨٩٣٫٢١١ ٣٦٫٥٠٩٫٦٣٥األفراد 
 ١٢٢٫٠٢٤٫٣١٦ ٧٫٧١٤٫٤٧٩ ٤٩٫٤٧٤٫٠٣٨ ٦٤٫٨٣٥٫٧٩٩مؤسسات و خدمات مصرفية لألعمال

 ١٦٣٫٠٨٧٫٧٦٨ ٨٫٣٧٥٫٠٨٥ ١٠١٫٣٤٥٫٤٣٤٥٣٫٣٦٧٫٢٤٩اإلجمالي

خسائر االئتمان المتوقعة مقسمة بالمراحل

٣١ ديسمبر ٢٠٢١
المرحلة ١: 

الخسائراالئتمانية 
المتوقعة على مدى 

١٢ شهرا

المرحلة ٢: الخسائر
االئتمانية المتوقعة

على مدى العمر غير 
مضمحلة ائتماني

المرحلة ٣: الخسائر
االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر

المضمحلة ائتمانيا

اإلجمالي

 ١٫١٧٢٫٩٢٢ ٢٥٧٫٠٧١ ٩٠٫٠٣٧ ٨٢٥٫٨١٤األفراد

 ١٦٫٧٠٢٫٨١٧ ٧٫٦٢٩٫٦٤٠ ٧٫٥٩٧٫٩٥٧ ١٫٤٧٥٫٢٢٠مؤسسات و خدمات مصرفية لألعمال

 ١٧٫٨٧٥٫٧٣٩ ٧٫٨٨٦٫٧١١ ٧٫٦٨٧٫٩٩٤ ٢٫٣٠١٫٠٣٤اإلجمالي

قروض وتسهيالت للبنوك مقسمة بالمراحل:

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

المرحلة ١:
١٢شهر

المرحلة ٢: 
مدى الحياة

المرحلة ٣:
مدى الحياة

اإلجمالي

 ٣١٤٫٣٣٤ - ٣١٤٫٣٣٤ -قروض ألجال
 (٢٫١١٨) - (٢٫١١٨) -خسائر االئتمان المتوقعة

 ٣١٢٫٢١٦ - ٣١٢٫٢١٦ -الصافى

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

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

المرحلة ١:
١٢شهر

المرحلة ٢: 
مدى الحياة

المرحلة ٣:
مدى الحياة

اإلجمالي

 ٩١٫٦٤٧٫٤٩٥ ١٦٨٫٤٥٩ ٣٠٫٩٤٣٫٤٤٦ ٦٠٫٥٣٥٫٥٩٠ضمانات وتسهيالت

 (٣٫٢٠٣٫٣١٩) (١٦٥٫٨٩٣) (١٫١١٣٫٨٥٧) (١٫٩٢٣٫٥٦٩)خسائر االئتمان المتوقعة

 ٨٨٫٤٤٤٫١٧٦ ٢٫٥٦٦ ٢٩٫٨٢٩٫٥٨٩ ٥٨٫٦١٢٫٠٢١الصافى
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يوضح الجدول التالي التغيرات في خسائر األئتمانية المتوقعة ECL بين بداية ونهاية الفترة نتيجة لهذه العوامل: 

٣٠ يونيو ٢٠٢٢

أرصدة لدى البنوك

 خسائر االئتمان 
المتوقعة

 خسائر االئتمان 
المتوقعة

 خسائر االئتمان 
المتوقعة

 خسائر االئتمان 
المتوقعة

  ٤٠٫٤٣٩-  ٢٠٫٧١٤  ١٩٫٧٢٥الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢

  ١٦٫٦٨٧-  ١٦٫٦٨٦  ١أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة

 (٢٠٫٤٠٨)- (٢٠٫٣٩٦) (١٢)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

----المحول الى المرحلة األولى

----المحول الى المرحلة الثانية

----المحول الى المرحلة الثالثة

  ٩٫٠٧٨-  ٧٦  ٩٫٠٠٢التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

----تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

----اإلعدام خالل الفترة
----فروق ترجمة عمالت أجنبية

  ٤٥٫٧٩٦-  ١٧٫٠٨٠  ٢٨٫٧١٦الرصيد في آخر الفترة المالية

قروض وتسهيالت لألفراد

خسائر االئتمان المتوقعة
خسائر االئتمان 

المتوقعة
خسائر االئتمان 

المتوقعة
خسائر االئتمان المتوقعة

   ١٫١٧٢٫٩٢٢   ٢٥٧٫٠٧١  ٩٠٫٠٣٧  ٨٢٥٫٨١٤الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢

  ٢٧٠٫٦٤٤  ٦٢٫٣٨٠  ٥٢٫٦٦٥  ١٥٥٫٥٩٩صافي عبء االضمحالل خالل الفترة

 (١٠٢٫٩٥٨)  (١٠٢٫٩٥٨)--اإلعدام خالل الفترة
  ٤٣٫١٩٩  ٤٣٫١٩٩--متحصالت من قروض سبق إعدامها

   ١٫٣٨٣٫٨٠٧   ٢٥٩٫٦٩٢  ١٤٢٫٧٠٢  ٩٨١٫٤١٣الرصيد في آخر الفترة المالية

قروض وتسهيالت للشركات

خسائر االئتمان المتوقعة
خسائر االئتمان 

المتوقعة
خسائر االئتمان 

المتوقعة
خسائر االئتمان المتوقعة

   ١٦٫٧٠٢٫٨١٧   ٧٫٦٢٩٫٦٤٠  ٧٫٥٩٧٫٩٥٧  ١٫٤٧٥٫٢٢٠الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢

  ١٫٤٥٣٫١٨٦-  ٧١٢٫٤٦٥  ٧٤٠٫٧٢١أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة

(٩٣٣٫٧٠٠) (٥٥٫٦٦٠)(٤٧٢٫٥٠٨)(٤٠٥٫٥٣٢)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

(١٫٢٨٩)-(٣٫٢٥٠)  ١٫٩٦١المحول الى المرحلة األولى

  ١٦٫١٢٦-  ٥٨٫٦٩٠(٤٢٫٥٦٤)المحول الى المرحلة الثانية
-  ٢٫١٥٢(١٫٩٣٤)(٢١٨)المحول الى المرحلة الثالثة  

(١٫٤١٩٫٨٨٨) (١٥٤٫٧٨٣)(١٫٠٧٣٫٦٤٢)(١٩١٫٤٦٣)التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق  
  ٥١٤٫٢١٨-  ١٢٤٫٧٥٥٣٨٩٫٤٦٣تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

  ٨٫١٨٢  ٨٫١٨٢--متحصالت من قر وض سبق إعدامها

(٧٢٨٫٠٢٦) (٧٢٨٫٠٢٦)--اإلعدام خالل الفترة
   ٢٫٣٢٣٫٣١٣   ١٫١٨٥٫٢٦٤  ١٫١١٧٫٦٢٠  ٢٠٫٤٢٩فروق ترجمة عمالت أجنبية

   ١٧٫٩٣٤٫٩٣٩   ٧٫٨٨٦٫٧٦٩  ٨٫٣٢٤٫٨٦١  ١٫٧٢٣٫٣٠٩الرصيد 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

  ٥٢٤٫٨٩٨-  ٩٫٧٢١  ٥١٥٫١٧٧الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢

  ٢٢٥٫٥٦٢-  ٥٠٫٢٥٢  ١٧٥٫٣١٠أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة

 (٢٣٫٤٥٩)-- (٢٣٫٤٥٩)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

----المحول الى المرحلة األولى

----المحول الى المرحلة الثانية

----المحول الى المرحلة الثالثة

 (٩٧٫٩١٥)- (٣٫٣٤٣) (٩٤٫٥٧٢)التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

----تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

----اإلعدام خالل الفترة
----فروق ترجمة عمالت أجنبية

  ٦٢٩٫٠٨٦-  ٥٦٫٦٣٠  ٥٧٢٫٤٥٦الرصيد في آخر الفترة المالية

أدوات دين بالتكلفة المستهلكة

خسائر االئتمان المتوقعة
خسائر االئتمان 

المتوقعة
خسائر االئتمان 

المتوقعة
خسائر االئتمان المتوقعة

  ١٫١١٣--  ١٫١١٣الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢
----أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة
----أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

----المحول الى المرحلة األولى
----المحول الى المرحلة الثانية
----المحول الى المرحلة الثالثة

(٢٢٨)--(٢٢٨)التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق
----تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

----اإلعدام خالل الفترة
----فروق ترجمة عمالت أجنبية

  ٨٨٥--  ٨٨٥الرصيد في آخر الفترة المالية

اإلجمالي
المرحلة األولى

١٢شهر

المرحلة الثانية

مدى الحياة

المرحلة الثالثة

مدى الحياة

اإلجمالي

المرحلة الثالثة

مدى الحياة
اإلجمالي

المرحلة األولى

١٢شهر

المرحلة الثانية

مدى الحياة

المرحلة األولى

١٢شهر

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية

مدى الحياةمدى الحياة

بااللف جنيه مصري

المرحلة األولى

١٢شهر

المرحلة الثانية

مدى الحياة

المرحلة الثالثة

مدى الحياة

المرحلة األولى

١٢شهر

اإلجمالي

المرحلة الثانية

مدى الحياة

المرحلة الثالثة

مدى الحياة
اإلجمالي

٤



بااللف جنيه مصري:  بين بداية ونهاية العام نتيجة لهذه العواملECLيوضح الجدول التالي التغيرات في الخسائر األئتمانية المتوقعة 
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أرصدة لدى البنوك

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة

23.331-- 202١23.331 يناير ١مخصص خسائر االئتمان في   

20.820-20.714 106أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة  

(4.149)-- (4.149)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها  

--- -المحول الى المرحلة األولى  

--- -المحول الى المرحلة الثانية  

--- -المحول الى المرحلة الثالثة  

- 437التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق  -  437  

--- -تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج  

--- -اإلعدام خالل العام
--- -فروق ترجمة عمالت أجنبية  

40.439-20.714 19.725الرصيد في آخر العام المالي

قروض وتسهيالت لألفراد

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة

       1.076.812       22.779348.551 202١705.482 يناير ١الرصيد في 

315.090       67.258127.500 120.332صافي عبء االضمحالل خالل العام  

         (298.324)      (298.324)- -اإلعدام خالل العام
79.344         79.344- -متحصالت من قروض سبق إعدامها  

       1.172.922       90.037257.071 825.814الرصيد في آخر العام المالي

قروض وتسهيالت للشركات

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 

المتوقعة

     15.318.937    5.167.111       8.756.070        202١1.395.756 يناير ١الرصيد في 

        2.192.091-1.302.089 890.002أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة

       (1.089.898)(2.101)(491.306)          (596.491)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها

(10.296)-(19.190) 8.894المحول الى المرحلة األولى  

39.258(409)92.677 (53.010)المحول الى المرحلة الثانية  

179.412    2.544.757     (2.362.535) (2.810)المحول الى المرحلة الثالثة

          (444.114)         (84.053)         (267.130) (92.931)التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق

579.872-652.276 (72.404)تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج  

45.431         45.431- -متحصالت من قر وض سبق إعدامها  

(4.366)(4.366)- -اإلعدام خالل العام
         (103.510)        (36.730)(64.994) (1.786)فروق ترجمة عمالت أجنبية

     16.702.817    7.629.640       7.597.957        1.475.220الرصيد 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-- 202١619.398 يناير ١الرصيد في 

228.432-9.721 218.711أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة  

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

--- -المحول الى المرحلة األولى  

--- -المحول الى المرحلة الثانية  

--- -المحول الى المرحلة الثالثة  

-          (148.264)التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق  -  (148.264)          

--- -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

179-- 202١179 يناير ١الرصيد 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  

- 934التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق  -  934  

--- -تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج  

--- -اإلعدام خالل العام

--- -فروق ترجمة عمالت أجنبية  

1.113-- 1.113الرصيد في آخر العام المالي  

مدى الحياة
اإلجمالي

المرحلة األولى

شهر12

المرحلة الثانية

مدى الحياة

المرحلة الثالثة

مدى الحياة

المرحلة الثانية

مدى الحياة

المرحلة الثالثة

مدى الحياة

اإلجمالي

المرحلة األولى

شهر12

المرحلة الثانية

مدى الحياة

المرحلة الثالثة

اإلجمالي

المرحلة األولى

شهر12

المرحلة الثانية

مدى الحياة

المرحلة الثالثة

مدى الحياة
اإلجمالي

المرحلة األولى

شهر12

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي مدى الحياةمدى الحياةشهر12
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قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها

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

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

فى نهاية الفترة / العام

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢

 قروض و تسهيالت 
بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريللعمالء (مؤسسات)

  ١٠٫٩٠٣٫٦٠٢ ١٤٫٠٨٧٫٥٨٦ قروض مباشرة

 ١٠٫٩٠٣٫٦٠٢ ١٤٫٠٨٧٫٥٨٦اإلجمالي

٣٫٢. االستثمارات مالية

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

بناء على تقييم ستاندرد أند بور وما يعادله .

بااللف جنيه مصري٣٠ يونيو ٢٠٢٢

مدرجة بالتكلفة المستهلكة
المرحلة ١:
١٢شهر

المرحلة ٢: 
مدى الحياة

المرحلة ٣:
مدى الحياة

محل اضمحالل بصفة 
منفردة

اإلجمالي

AAA-  --  --  

+AA الى -AA---  --  

+A الى -A-  --  --  

-A ١٩٫٧٢٣٫١١٧  --  -  ١٩٫٧٢٣٫١١٧أقل من  

  --  --  -غير مصنفة

 ١٩٫٧٢٣٫١١٧ --  - ١٩٫٧٢٣٫١١٧اإلجمالي

بااللف جنيه مصري٣٠ يونيو ٢٠٢٢

مدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل االخر

المرحلة ١:
١٢شهر

المرحلة ٢: 
مدى الحياة

المرحلة ٣:
مدى الحياة

محل اضمحالل بصفة 
منفردة

اإلجمالي

AAA-  --  --  

+AA الى -AA---  --  

+A الى -A-  --  --  

-A ٢١٥٫١٦٦٫٩٢٨  --  -  ٢١٥٫١٦٦٫٩٢٨أقل من  

  --  --  -غير مصنفة

  ٢١٥٫١٦٦٫٩٢٨ --  -  ٢١٥٫١٦٦٫٩٢٨اإلجمالي

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 مصري٣٠ يونيو ٢٠٢٢

مدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل االخر 

و بالتكلفة المستهلكة

المرحلة ١: 
الخسائراالئتمانية المتوقعة 

على مدى ١٢ شهرا

المرحلة ٢: الخسائر
االئتمانية المتوقعة

على مدى العمر غير 
مضمحلة ائتماني

المرحلة ٣: الخسائر
االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر

المضمحلة ائتمانيا

محل اضمحالل بصفة 
منفردة

اإلجمالي

AAA-  --  --  

+AA الى -AA---  --  

+A الى -A-  --  --  

-A ٦٢٩٫٩٧١  --  -  ٦٢٩٫٩٧١أقل من  

  --  --  -غير مصنفة

  ٦٢٩٫٩٧١ --  -  ٦٢٩٫٩٧١اإلجمالي
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٣٫٢. االستثمارات مالية

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

بناء على تقييم ستاندرد أند بور وما يعادله .

بااللف جنيه مصري٣١ ديسمبر ٢٠٢١

مدرجة بالتكلفة المستهلكة
المرحلة ١:
١٢شهر

المرحلة ٢: 
مدى الحياة

المرحلة ٣:
مدى الحياة

محل اضمحالل بصفة 
منفردة

اإلجمالي

AAA- -- -- 

+AA الى -AA--- -- 

+A الى -A- -- -- 

-A ٢٠٫٣١٨٫٧٦٧  -- -  ٢٠٫٣١٨٫٧٦٧أقل من  

 -- -- -غير مصنفة

  ٢٠٫٣١٨٫٧٦٧  -- -  ٢٠٫٣١٨٫٧٦٧اإلجمالي

بااللف جنيه مصري٣١ ديسمبر ٢٠٢١

مدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل االخر

المرحلة ١:
١٢شهر

المرحلة ٢: 
مدى الحياة

المرحلة ٣:
مدى الحياة

محل اضمحالل بصفة 
منفردة

اإلجمالي

AAA- -- -- 

+AA الى -AA--- -- 

+A الى -A- -- -- 

-A ١٩٠٫٣٠٨٫٧٨٩  -- -  ١٩٠٫٣٠٨٫٧٨٩أقل من  

 -- -- -غير مصنفة

  ١٩٠٫٣٠٨٫٧٨٩  -- -  ١٩٠٫٣٠٨٫٧٨٩اإلجمالي

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 مصري٣١ ديسمبر ٢٠٢١

مدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل االخر

المرحلة ١: 
الخسائراالئتمانية المتوقعة 

على مدى ١٢ شهرا

المرحلة ٢: الخسائر
االئتمانية المتوقعة

على مدى العمر غير 
مضمحلة ائتماني

المرحلة ٣: الخسائر
االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر

المضمحلة ائتمانيا

محل اضمحالل بصفة 
منفردة

اإلجمالي

AAA- -- -- 

+AA الى -AA--- -- 

+A الى -A- -- -- 

-A ٥٢٦٫٠١١  -- -  ٥٢٦٫٠١١أقل من  

 -- -- -غير مصنفة

  ٥٢٦٫٠١١  -- -  ٥٢٦٫٠١١اإلجمالي
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٣٫٣ خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية
يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية . وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم التي يتم مراقبتها لحظياً .

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 مصري٣٠ يونيو ٢٠٢٢

األصول المالية

  ٤١٫٨٤٥٫٠٩٣ ٦٢٤٫٥٦٧ ٨١٫٥٦٠  ٤٨٩٫٤٣١ ١٫٧١٨٫٩٦٣  ٣٨٫٩٣٠٫٥٧٢نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

  ٥٧٫٠١٦٫٧٠٠ ١٣٤٫٧١١ ٩٨٦٫٥٦٠  ٦٫٣٣٦٫٠٧٦  ٤٢٫٥٥٤٫٩٩١ ٧٫٠٠٤٫٣٦٢إجمالى أرصدة لدى البنوك

  ١٫٣١٦٫١٩٦ --  - ١٫٣١٦٫١٩٦ -إجمالى قروض وتسهيالت للبنوك

   ١٩٠٫١٥٥٫٣٩٢ ١١٦٫٢٨٦ ١٦٫١٩٥  ٣٫٨٤٨٫٨٥٥  ٤٨٫٢٠٠٫٦٣٩ ١٣٧٫٩٧٣٫٤١٧إجمالى قروض وتسهيالت للعمالء

  ٨٧٧٫١٣٧ --  - ٤٧٤٫٧٥١ ٤٠٢٫٣٨٦مشتقات مالية
استثمارات مالية :

   ٢٣٩٫٦٢٤٫٨٢٦ --  ٢٫١٩٨٫٤٤٦  ٢٩٫٥٤٢٫٩٣٩ ٢٠٧٫٨٨٣٫٤٤١إجمالى أوراق مالية استثمارية

  ١٫٠٦٤٫٢٥٠ ٥٦٠٫٩٦٣ -- ١٥٩٫٨٢٨ ٣٤٣٫٤٥٩إستثمارات في شركات تابعة وشقيقة

   ٥٣١٫٨٩٩٫٥٩٤   ١٫٤٣٦٫٥٢٧ ١٫٠٨٤٫٣١٥  ١٢٫٨٧٢٫٨٠٨  ١٢٣٫٩٦٨٫٣٠٧  ٣٩٢٫٥٣٧٫٦٣٧إجمالي األصول المالية

االلتزامات المالية

  ٢٫٩٦٩٫٨٢٢ ٥٢١ ٦٫٢٨٦ ١٥٫٨٠٦ ٢٫٢٦٣٫٨٦٣ ٦٨٣٫٣٤٦أرصدة مستحقة للبنوك

  ٤٢٧٫٥٥٦٫٠٨٣ ٣٥٣٫٩٨٤ ١٫٠٣٨٫٢١٩ ١٠٫٤٠٠٫١٠٤ ١٠٥٫٦٩٧٫٣٠٨ ٣١٠٫٠٦٦٫٤٦٨ودائع للعمالء

   ٣٤٫٩٣٤ --  -- ٣٤٫٩٣٤مشتقات مالية
  ١٫٨٦٤٫٩٢٤ --  - ١٫٨٦٤٫٩٢٤ -أدوات دين مصدرة

  ٥٫٩٨٧٫٦٥١ -- ١٩٫٣٤٣ ٥٫٩٤٩٫٧٠٨ ١٨٫٦٠٠قروض أخري

   ٤٣٨٫٤١٣٫٤١٤  ٣٥٤٫٥٠٥ ١٫٠٤٤٫٥٠٥  ١٠٫٤٣٥٫٢٥٣  ١١٥٫٧٧٥٫٨٠٣  ٣١٠٫٨٠٣٫٣٤٨إجمالي االلتزامات المالية
  ٩٣٫٤٨٦٫١٨٠   ١٫٠٨٢٫٠٢٢ ٣٩٫٨١٠ ٢٫٤٣٧٫٥٥٥ ٨٫١٩٢٫٥٠٤ ٨١٫٧٣٤٫٢٨٩صافي المركز المالي للميزانية

   ٥٠٣٫٣٣٦٫٨٤٣  ٩٨٤٫٠٦١ ٤٣٦٫٩٠٩ ٩٫٩٨٢٫٧٣٣  ١٠٤٫٥٣٧٫٧٨٧  ٣٨٧٫٣٩٥٫٣٥٣إجمالي األصول المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

   ٤١٣٫٩٢٦٫٩٨٥  ٢٨٣٫١٥١ ١٫١١٤٫٧٩٧ ٨٫٢٥٢٫٢١٢ ٩١٫٩٠٧٫٦٧٢  ٣١٢٫٣٦٩٫١٥٣إجمالي االلتزامات المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

  ٨٩٫٤٠٩٫٨٥٨  ٧٠٠٫٩١٠ (٦٧٧٫٨٨٨) ١٫٧٣٠٫٥٢١ ١٢٫٦٣٠٫١١٥ ٧٥٫٠٢٦٫٢٠٠صافي المركز المالي للميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٣٫٤. خطر سعر العائد
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

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 . ويقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى االختالف في إعادة تسعير 

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

٣٫٥. خطر السيولة
خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االستحقاق واستبدال المبالغ التي يتم سحبها . ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات اإلقراض. 

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.
تقدم اللجنة توصيات إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق باستراتيجيات وسياسات إدارة 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).

 :(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

 السوق واالطار العام للمخاطر لضمان توافق األنشطة الجارية مع المبادئ التوجيهية للمخاطر / المكاسب التي وافق عليها مجلس اإلدارة.
:(TPG) سياسة الخزانة

يتمثل الغرض من سياسة الخزانة TPG في توثيق وإبالغ السياسات التي تحكم األنشطة التي تقوم بها مجموعة الخزانة وتراقبها مجموعة المخاطر.
- تشمل التدابير الرئيسية وأدوات الرصد المستخدمة لتقييم مخاطر السيولة في البنك النسب الرقابية والداخلية ، والفجوات ، ونسب السيولة في بازل ٣ ، وفجوات هيكل االستحققات لألصول وااللتزامات ، واختبارات التحمل ، وتركز قاعدة التمويل.

تم وضع المزيد من األهداف الداخلية األكثر تحفًظا ومؤشرات حجم المخاطر المقبول (RAI) مقابل المتطلبات الرقابية لمختلف مقاييس مخاطر تركز السيولة والتمويل.
- استمرت نسبة تغطية السيولة في III بازل (LCR) و نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) قوية وفوق المتطلبات الرقابية في نهاية الفترة.

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. وفي
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 

األصول 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 ٣، وهي نسبة صافي التمويل
المستقر و نسبة تغطية السيولة و ذلك بنسبة تحوطية كبيرة مقارنة بمتطلبات السيولة اإللزامية.

في يونيو ٢٠٢٢ سجل NSFR نسبة ٢١٧٪ (محلي ٢٢٣٪ و ٢٠٠٪ أجنبي)، وسجل LCR نسبة ٧٩٩٪ ( محلي ٨٥٧٪  و ٢٩٢٪ أجنبي).

في ديسمبر ٢٠٢١ سجل NSFR نسبة ٢٤٧٪ (محلي ٢٨٢٪ و ١٧٠٪ أجنبي)، وسجل LCR نسبة ٨١٧٪ ( محلي ٩٠٢٪  و ٣٠٤٪ أجنبي).

في يونيو ٢٠٢٢ سجل معيار كفاية رأس المال نسبة ٢٨٫٨٪ ، مقابل ٢٩٫٨٪ في ديسمبر ٢٠٢١.

في يونيو ٢٠٢٢ سجلت الرافعة الماليه نسبة ١٠٫٨٪ ، مقابل ١١٫٣٪ في ديسمبر ٢٠٢١.
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٣٫٦.أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
بااللف جنيه مصرييلخص الجدول التالي القيمة الحالية والقيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي لم يتم عرضها في ميزانية البنك بالقيمة العادلة :

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣١٢٠٢٢ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
اصول مالية

   ٨٠٫٤٥٩٫٤١١  ٥٧٫٢٥٠٫١٧١  ٨٠٫٠٣١٫٧٢٦  ٥٧٫٠١٦٫٧٠٠أرصدة لدى البنوك
  ٣١٤٫٣٣٤  ١٫٣١٦٫١٩٦  ٣١٤٫٣٣٤  ١٫٣١٦٫١٩٦قروض وتسهيالت للبنوك

   ١٦٣٫٣٨٨٫٨٥٨  ١٨٩٫٧٠١٫٣١٥  ١٦٣٫٠٨٧٫٧٦٨ ١٩٠٫١٥٥٫٣٩٢إجمالى قروض وتسهيالت للعمالء

استثمارات مالية :

     ٢١٫٠٧٤٫١٣٩        ١٩٫٩١١٫٤٥٣        ٢٠٫٣١٨٫٧٦٧   ١٩٫٧٢٤٫٠٠٢مدرجة بالتكلفة المستهلكة

   ٢٦٥٫٢٣٦٫٧٤٢      ٢٦٨٫١٧٩٫١٣٥      ٢٦٣٫٧٥٢٫٥٩٥ ٢٦٨٫٢١٢٫٢٩٠اجمالى اصول مالية

التزامات مالية
  ٨٣٢٫٩٧٦  ١٫٩٨٧٫٦٤٠  ٨٦٢٫٧٥٩  ٢٫٩٦٩٫٨٢٢أرصدة مستحقة للبنوك

   ٤٠٨٫٦٤٥٫٦٦٧  ٤٣٠٫٢١٩٫٣١٩  ٤٠٦٫١٠٠٫٩١٦ ٤٢٧٫٥٥٦٫٠٨٣ودائع العمالء
  ١٫٥٧٤٫٤٨٧  ١٫٨٨٣٫٤٥٢  ١٫٥٧١٫٦٧٠  ١٫٨٨٠٫٢٨٠أدوات دين مصدره

  ٥٫١٢٤٫٥٣١  ٥٫٤٨٧٫٥٠٢  ٥٫١٤٠٫٧٨٢  ٥٫٩٨٧٫٦٥١قروض أخري

    ٤١٦٫١٧٧٫٦٦١      ٤٣٩٫٥٧٧٫٩١٣      ٤١٣٫٦٧٦٫١٢٧ ٤٣٨٫٣٩٣٫٨٣٦اجمالى التزامات مالية

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

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

اإلفصاحات الكمية التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لألصول كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢:

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

٣٠ يونيو ٢٠٢٢

األسعار المعروضة في اإلجماليتاريخ التقييم
األسواق النشطة 

(المستوى ١)

مدخالت ذات أهمية 
ملحوظه (المستوى 

(٢

أدوات التقييم 
(المستوي ٣)

بااللف جنيه مصريتقاس بالقيمة العادلة:
أصول مالية:

  --  ١٫٦٤٨  ٣٠١٫٦٤٨ يونيو ٢٠٢٢مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

-      ٧٨٫٥٢٢٫٨٣٣       ١٣٧٫٣١٩٫٨٠٩      ٣٠٢١٥٫٨٤٢٫٦٤٢ يونيو ٢٠٢٢مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  

-  ٧٨٫٥٢٢٫٨٣٣  ١٣٧٫٣٢١٫٤٥٧  ٢١٥٫٨٤٤٫٢٩٠اإلجمالي  

المشتقات المالية:

  ٨٧٧٫١٣٧  --  ٣٠٨٧٧٫١٣٧ يونيو ٢٠٢٢أصول مالية

  ٣٤٫٩٣٤  --  ٣٠٣٤٫٩٣٤ يونيو ٢٠٢٢التزامات مالية

  ٩١٢٫٠٧١  --  ٩١٢٫٠٧١اإلجمالي

األصول التي تم الكشف عن القيم العادلة لها:
-١٩٫٩١١٫٤٥٣  -  ٣٠١٩٫٩١١٫٤٥٣ يونيو ٢٠٢٢مدرجة بالتكلفة المستهلكة
  ١٫٣١٦٫١٩٦  --  ٣٠١٫٣١٦٫١٩٦ يونيو ٢٠٢٢قروض وتسهيالت للبنوك

  ١٨٩٫٧٠١٫٣١٥  --  ٣٠١٨٩٫٧٠١٫٣١٥ يونيو ٢٠٢٢إجمالى قروض وتسهيالت للعمالء

 ١٩١٫٠١٧٫٥١١   ١٩٫٩١١٫٤٥٣  -  ٢١٠٫٩٢٨٫٩٦٤اإلجمالي

االلتزامات التي تم الكشف عن القيم العادلة لها:
-١٫٨٨٣٫٤٥٢  -  ٣٠١٫٨٨٣٫٤٥٢ يونيو ٢٠٢٢أدوات دين مصدره

-٥٫٤٨٧٫٥٠٢  -  ٣٠٥٫٤٨٧٫٥٠٢ يونيو ٢٠٢٢قروض أخري

  ٤٣٠٫٢١٩٫٣١٩  --  ٣٠٤٣٠٫٢١٩٫٣١٩ يونيو ٢٠٢٢ودائع العمالء 

 ٤٣٠٫٢١٩٫٣١٩  ٧٫٣٧٠٫٩٥٤  -  ٤٣٧٫٥٩٠٫٢٧٣اإلجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

األسعار المعروضة في اإلجماليتاريخ التقييم
األسواق النشطة 

(المستوى ١)

مدخالت ذات أهمية 
ملحوظه (المستوى 

(٢

أدوات التقييم 
(المستوي ٣)

تقاس بالقيمة العادلة:
أصول مالية:

  --  ٢٤٠٫٩٨٧  ٣١٢٤٠٫٩٨٧ ديسمبر ٢٠٢١مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

-      ٤٤٫٨٦٥٫٦٧١       ١٤٧٫٥٢٥٫٢٦٠      ٣١١٩٢٫٣٩٠٫٩٣١ ديسمبر ٢٠٢١مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  

-٤٤٫٨٦٥٫٦٧١  ١٤٧٫٧٦٦٫٢٤٧  ١٩٢٫٦٣١٫٩١٨اإلجمالي  

المشتقات المالية:

  ٢٢٥٫٣٧٦  --  ٣١٢٢٥٫٣٧٦ ديسمبر ٢٠٢١أصول مالية

  ٢٦٥٫٢٦٥  --  ٣١٢٦٥٫٢٦٥ ديسمبر ٢٠٢١التزامات مالية

  ٤٩٠٫٦٤١  --  ٤٩٠٫٦٤١اإلجمالي

األصول التي تم الكشف عن القيم العادلة لها:
-٢١٫٠٧٤٫١٣٩  -  ٣١٢١٫٠٧٤٫١٣٩ ديسمبر ٢٠٢١مدرجة بالتكلفة المستهلكة
  ٣١٤٫٣٣٤  --  ٣١٣١٤٫٣٣٤ ديسمبر ٢٠٢١قروض وتسهيالت للبنوك

  ١٦٣٫٣٨٨٫٨٥٨  --  ٣١١٦٣٫٣٨٨٫٨٥٨ ديسمبر ٢٠٢١إجمالى قروض وتسهيالت للعمالء

   ١٦٣٫٧٠٣٫١٩٢   ٢١٫٠٧٤٫١٣٩  -  ١٨٤٫٧٧٧٫٣٣١اإلجمالي

االلتزامات التي تم الكشف عن القيم العادلة لها:
-١٫٥٧٤٫٤٨٧  -  ٣١١٫٥٧٤٫٤٨٧ ديسمبر ٢٠٢١أدوات دين مصدره

-٥٫١٢٤٫٥٣١  -  ٣١٥٫١٢٤٫٥٣١ ديسمبر ٢٠٢١قروض أخري

  ٤٠٨٫٦٤٥٫٦٦٧  --  ٣١٤٠٨٫٦٤٥٫٦٦٧ ديسمبر ٢٠٢١ودائع العمالء 

   ٤٠٨٫٦٤٥٫٦٦٧  ٦٫٦٩٩٫٠١٨  -  ٤١٥٫٣٤٤٫٦٨٥اإلجمالي

قياس القيمة العادلة باستخدام

قياس القيمة العادلة باستخدام

القيمة العادلة القيمة الدفترية 
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٤.التحليل القطاعي

٤٫١. التحليل القطاعي لألنشطة

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 .

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

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 .

بااللف جنيه مصري

مؤسسات كبيرة٣٠ يونيو ٢٠٢٢
مؤسسات متوسطة 

وصغيرة
أفراداستثمار

إدارة األصول 
واإللتزمات

إجمالي

  ١٧٫١٧٢٫٩٩٢  ٤٧٢٫٤١٢  ٤٫٢٧٣٫٢٩٧ ٤٫٠٧٦٫٩٩٣ ١٫٢١٨٫٥٠٥ ٧٫١٣١٫٧٨٥صافي إيرادات النشاط القطاعي*

  (٥٫٧٥٧٫٧٥٠) (٦٫٧٦٩)  (١٫٩٩٥٫٩٢٣) (١٣٣٫١٩٢) (٦٤٢٫٩٤٢) (٢٫٩٧٨٫٩٢٤)مصروفات النشاط القطاعي

  ١١٫٤١٥٫٢٤٢  ٤٦٥٫٦٤٣  ٢٫٢٧٧٫٣٧٤ ٣٫٩٤٣٫٨٠١ ٥٧٥٫٥٦٣ ٤٫١٥٢٫٨٦١ربح الفترة قبل الضرائب

  (٣٫٦٤١٫٢٥١)  (١٤٦٫٢١١)  (٧١٥٫٠٩٣)  (١٫٣٢٥٫٥٦٧) (١٨٠٫٧٢٦) (١٫٢٧٣٫٦٥٤)ضرائب الدخل

  ٧٫٧٧٣٫٩٩١  ٣١٩٫٤٣٢  ١٫٥٦٢٫٢٨١ ٢٫٦١٨٫٢٣٤ ٣٩٤٫٨٣٧ ٢٫٨٧٩٫٢٠٧صافي ربح الفترة

  ٥٢١٫٦١٦٫٤١٣  ٨٦٫٠٨٢٫٦٣٦  ٤٦٫١٦٣٫٢٢٨  ٢٣٧٫٣١٥٫٩٠٤ ٤٫٨٠٠٫٧٦٩ ١٤٧٫٢٥٣٫٨٧٦إجمالي األصول

 تتمثل في صافي الدخل من العائد باالضافه الي اإليرادات األخرى.

مؤسسات كبيرة٣٠ يونيو ٢٠٢١
مؤسسات متوسطة 

وصغيرة
أفراداستثمار

إدارة األصول 
واإللتزمات

إجمالي

 ١٣٫٧٠٠٫٠٩٥ ٣٢٠٫٢٨٣ ٣٫٦٦٩٫٢٧٤ ٢٫٩٧٦٫٢٦٠ ٨٦٩٫٥٣٤ ٥٫٨٦٤٫٧٤٤صافي إيرادات النشاط القطاعي

  (٥٫٠٥١٫٣١١)  (١٤٫٠٨٣)  (١٫٧٣٨٫٥٥٢) (٥٩٫٤٥٤) (٥١٠٫٦٨٣) (٢٫٧٢٨٫٥٣٩)مصروفات النشاط القطاعي

  ٨٫٦٤٨٫٧٨٤  ٣٠٦٫٢٠٠  ١٫٩٣٠٫٧٢٢ ٢٫٩١٦٫٨٠٦ ٣٥٨٫٨٥١ ٣٫١٣٦٫٢٠٥ربح العام قبل الضرائب

  (٢٫٥٧١٫٤٤٢)  (٩١٫٠٣٩)  (٥٧٤٫٠٣٩) (٨٦٧٫٢٢٠) (١٠٦٫٦٩٣) (٩٣٢٫٤٥١)ضرائب الدخل

  ٦٫٠٧٧٫٣٤٢  ٢١٥٫١٦١  ١٫٣٥٦٫٦٨٣ ٢٫٠٤٩٫٥٨٦ ٢٥٢٫١٥٨ ٢٫٢٠٣٫٧٥٤صافي ربح الفترة

  ٤٩٦٫٦٥١٫١٢٤  ٧٧٫٠١٩٫٥٢٤  ٤٠٫١٣٠٫٧٠٥  ٢١٨٫٢٣٧٫٧٤٧ ٣٫١٩٣٫٣٢٠ ١٥٨٫٠٦٩٫٨٢٨إجمالي األصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٤٫٢. تحليل القطاعات الجغرافية
بااللف جنيه مصري

القاهرة الكبرى٣٠ يونيو ٢٠٢٢
اإلسكندرية والدلتا 

وسيناء
إجماليالوجه القبلي

  ١٧٫١٧٢٫٩٩٢ ٣٠٧٫٣٠٥ ١٫٧٩٢٫٤٨١ ١٥٫٠٧٣٫٢٠٦إيرادات القطاعات الجغرافية

  (٥٫٧٥٧٫٧٥٠) (٢١١٫٨٨٤) (٧٦٩٫٧٣٩) (٤٫٧٧٦٫١٢٧)مصروفات القطاعات الجغرافية

 -  ١١٫٤١٥٫٢٤٢ ٩٥٫٤٢١ ١٫٠٢٢٫٧٤٢ ١٠٫٢٩٧٫٠٧٩ربح الفترة قبل الضرائب
  (٣٫٦٤١٫٢٥١) (٢٩٫٩٦٢) (٣٢١٫١٤٠) (٣٫٢٩٠٫١٤٩)ضرائب الدخل

 -  ٧٫٧٧٣٫٩٩١ ٦٥٫٤٥٩ ٧٠١٫٦٠٢ ٧٫٠٠٦٫٩٣٠صافي ربح الفترة

  ٥٢١٫٦١٦٫٤١٣ ٨٫٤٣٩٫٢١٥ ٣٣٫٢٥٩٫٥٠٧ ٤٧٩٫٩١٧٫٦٩١إجمالي األصول

القاهرة الكبرى٣٠ يونيو ٢٠٢١
اإلسكندرية والدلتا 

وسيناء
إجماليالوجه القبلي

إيرادات القطاعات الجغرافية
١٣٫٧٠٠٫٠٩٥ ٢٨٥٫٧٢٥ ١٫٥١٠٫١٧٤ ١١٫٩٠٤٫١٩٦  

  (٥٫٠٥١٫٣١١) (١٣٤٫٤٩٥) (٨٩٠٫٢٠٩) (٤٫٠٢٦٫٦٠٧)مصروفات القطاعات الجغرافية

  ٨٫٦٤٨٫٧٨٤ ١٥١٫٢٣٠ ٦١٩٫٩٦٥ ٧٫٨٧٧٫٥٨٩ربح العام قبل الضرائب
  (٢٫٥٧١٫٤٤٢) (٤٤٫٩٦٤) (١٨٤٫٣٢٧) (٢٫٣٤٢٫١٥١)ضرائب الدخل

 -  ٦٫٠٧٧٫٣٤٢ ١٠٦٫٢٦٦ ٤٣٥٫٦٣٨ ٥٫٥٣٥٫٤٣٨صافي ربح الفترة

  ٤٩٦٫٦٥١٫١٢٤ ٧٫٢٠٣٫٦٠٩ ٢٦٫٤٦٩٫٠٣٠ ٤٦٢٫٩٧٨٫٤٨٥إجمالي األصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
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الستة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فىالستة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فىصـافى دخل المتـاجرة.٥

٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣٠٢٠٢٢ يونيو ٢٠٢٢
بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

  ٤٠٦٫٩٢١ ٢٧١٫٨٨٥ ٥٦٠٫٣٤١  ٣٠٥٫٠١٤أرباح (خسائر) التعامل فى العمالت االجنبية

  (١٠٨٫٦٨٧)  (١٠٤٫٨١٧) ٤٤٢٫٦١٦ (٤٤٫٤٢٠)أرباح (خسائر) تقييم عقود صرف اجله

  (١٫٥٣٧)  (١٫٢٤٥) (٢٣٨)  (١١٩)أرباح (خسائر) تقييم عقود مبادلة عوائد

  ٣٫٦٧٦  ٢٫٩٠٧ ١٦٫٨٩٤  ٣٧٫٠٩٢أرباح  (خسائر) تقييم عقود مبادلة عمالت
  (٢٥٫٧١٦)  (٦٫٧٩١)  (٦٫١٠٩)  (١٢٩)أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

  ٢٧٤٫٦٥٧ ١٦١٫٩٣٩ ١٫٠١٣٫٥٠٤  ٢٩٧٫٤٣٨اإلجمـــــــــــــــــــــــــــالي

الستة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فىالستة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فىإيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى.٦

٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣٠٢٠٢٢ يونيو ٢٠٢٢

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

أرباح ( خسائر ) تقييم أرصدة االصول وااللتزامات بالعمالت االجنبية 
بخالف تلك التى بغرض المتاجرة

(١٢٩٫٩٤٣) (٣٣٢٫٦١٢)  ٢٫٩٨٧  ٢٫١٦٧  

  ١٫٢٥٠  - ١٫١٤٢  ١٫٠٩٢أرباح بيع أصول ثابته

  (٣٦٦٫٧٠١)  (٢٤٥٫٧٥٣)  (١٫٢٣٥٫٩٤٩) (٤٧٧٫٧٩٥)رد / (عبء)  مخصصات اخرى 

  (٧٥٠٫٨٢٨)  (٣٤٣٫١٠٢)  (٩٤٢٫٤٣٨) (٤٧٧٫٧١٣)إيرادات (مصروفات) أخرى

  (١٫١١٣٫٢٩٢)  (٥٨٦٫٦٨٨)  (٢٫٥٠٩٫٨٥٧) (١٫٠٨٤٫٣٥٩)إجمــــــــــــــــــــــــــــــــالي

الستة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فىالستة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فىنصيب السهم من حصة المساهمين فى صافى ارباح الفترة.٧
٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣٠٢٠٢٢ يونيو ٢٠٢٢

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

  ٦٫٠٧٧٫٣٤٢ ٣٫٢٠١٫٠٤٢ ٧٫٧٧٣٫٩٩١  ٣٫٥٣٤٫٣٩٩صافى أرباح الفترة القابلة للتوزيع
  (٤٩٫٤٢٠)  (٤٨٫٠١٦)  (١١٦٫٦١٠) (٥٣٫٠١٦)مكافأة أعضاء مجلس االدارة

  (٦٠٧٫٧٣٤)  (٣٢٠٫١٠٤)  (٧٧٧٫٣٩٩) (٣٥٣٫٤٤٠)حصة العاملين فى األرباح (القابلة للتوزيع)

  ٥٫٤٢٠٫١٨٨ ٢٫٨٣٢٫٩٢٢ ٦٫٨٧٩٫٩٨٢  ٣٫١٢٧٫٩٤٣حصة المساهمين القابله للتوزيع

  ١٫٩٧٤٫٤٥٩ ١٫٩٧٤٫٤٥٩ ١٫٩٧٤٫٤٥٩  ١٫٩٧٤٫٤٥٩المتوسط المرجح لعدد االسهم

   ٢٬٧٥  ١٬٤٣ ٣٬٤٨  ١٬٥٨نصيب السهم من حصة المساهمين فى صافى ارباح الفترة
وباصدار أسهم نظام االثابه وتحفيز العاملين يصبح نصيب السهم كاالتى:

  ٢٫٠٠٠٫٦٤١ ٢٫٠٠٠٫٦٤١ ٢٫٠٠٠٫٦٤١  ٢٫٠٠٠٫٦٤١المتوسط المرجح لعدد االسهم متضمنه أسهم نظام االثابه للعاملين 

 ٢٬٧١ ١٬٤٢ ٣٬٤٤ ١٬٥٦نصيب السهم المخفض من حصة المساهمين فى صافى ارباح الفترة

نقدية وأرصده لدي البنك المركزي.٨
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

  ٥٫٣٦٨٫٤٢٩  ٥٫٧٧٩٫١٥٧نقدية 
أرصده لدي البنك المركزي في إطار نسبه اإلحتياطي اإللزامي :

 ٣٨٫٠١٦٫٧٩٣  ٣٦٫٠٦٥٫٩٣٦ - حسابات جاريه

 ٤٣٫٣٨٥٫٢٢٢  ٤١٫٨٤٥٫٠٩٣اإلجمـــــــــــــــــــــــــــالي

 ٤٣٫٣٨٥٫٢٢٢  ٤١٫٨٤٥٫٠٩٣ارصدة بدون عائد

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢أرصدة لدي البنوك.٩
بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

  ٢٫٧٠٦٫١٦١  ٣٫٥٩٧٫٥٥١ حسابات جاريه
 ٧٧٫٣٢٥٫٥٦٥  ٥٣٫٤١٩٫١٤٩ ودائع

  (٤٠٫٤٣٩) (٤٥٫٧٩٦)خسائر االئتمان المتوقعة

 ٧٩٫٩٩١٫٢٨٧  ٥٦٫٩٧٠٫٩٠٤الصافــــي

 ٥١٫٧٢٠٫٥٥١  ٢١٫١٨٩٫٧٦٦بنوك مركزية 
 ١٣٫٢٩٣٫٥٨٠  ٢١٫٠٤٣٫١٩٠بنوك محلية
 ١٤٫٩٧٧٫١٥٦  ١٤٫٧٣٧٫٩٤٨بنوك اجنبية

 ٧٩٫٩٩١٫٢٨٧  ٥٦٫٩٧٠٫٩٠٤الصافــــي

 ١٫٤١١٫٨٢١ ٣٫٥٦٦٫٨٠٠ ارصدة بدون عائد
 ٩٫٤١٣٫٤٠٤ ١٢٫١٥٥٫٥٧٨ ارصدة ذات عائد متغير
 ٦٩٫١٦٦٫٠٦٢  ٤١٫٢٤٨٫٥٢٦ ارصدة ذات عائد ثابت

 ٧٩٫٩٩١٫٢٨٧  ٥٦٫٩٧٠٫٩٠٤الصافــــي

المرحلة الثانيهالمرحلة االوليأرصدة لدي البنوك
 ٥٫٧٠٨٫٠٩٨ ٥١٫٣٠٨٫٦٠٢اجمالي األرصده لدى البنوك

  (١٧٫٠٨١)  (٢٨٫٧١٥)خسائر االئتمان المتوقعة

 ٥٫٦٩١٫٠١٧ ٥١٫٢٧٩٫٨٨٧صافي األرصده لدى البنوك

١١



أذون خزانة  واوراق حكوميه اخرى .١٠

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

  ٥٥٠   ٥٫٣٧٤٫٤٥١أذون خزانه استحقاق ٩١ يوم

  ٨٤٫١٧٥   ١١٫٨٩٣٫٨٥٠أذون خزانه استحقاق ١٨٢ يوم

  ٤٤٫٥٢٩٫٥٣٧   ٦٣٫٨٤٧٫٧٧١أذون خزانه استحقاق ٣٦٤ يوم

  (٢٫٣٢٧٫٣٨٢)   (٤٫٠٥٧٫٤١٩)عوائد لم تستحق بعد

  ٤٢٫٢٨٦٫٨٨٠   ٧٧٫٠٥٨٫٦٥٣اجمالي 

  (٧٠٧٫٣٧٦)   (٦٨٣٫٣٦٢)عمليات بيع اذون خزانة مع االلتزام باعادة الشراء

  ٤١٫٥٧٩٫٥٠٤   ٧٦٫٣٧٥٫٢٩١الصافى

سندات حكومية
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

مدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل االخر

مدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل االخر

  ١٤٢٫٧٠٢٫٩٥١   ١٢٧٫١٦٧٫٧٥٩سندات حكومية
  (٣٫٥٣٦٫٣٣٦)  -عمليات بيع سندات خزانة مع االلتزام باعادة الشراء

  ١٣٩٫١٦٦٫٦١٥   ١٢٧٫١٦٧٫٧٥٩الصافى

قروض وتسهيالت للبنوك .١١
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

 ٣١٤٫٣٣٤   ١٫٣١٦٫١٩٦قروض ألجال
  (٢٫١١٨)   (٧٫٩٥٣)خسائر االئتمان المتوقعه

  ٣١٢٫٢١٦   ١٫٣٠٨٫٢٤٣الصافى

  ٣١٢٫٢١٦   ١٫٣٠٨٫٢٤٣ارصده متداوله

تحليل خسائر االئتمان المتوقعه للقروض والتسهيالت للبنوك
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

  (٩٫٦٢٥)   (٢٫١١٨)رصيد خسائر االئتمان المتوقعه أول الفترة/العام
  ٧٫٥٠٧   (٥٫٨٣٥)االضافات / االستبعادات خالل الفترة/العام

  (٢٫١١٨)   (٧٫٩٥٣)الرصيد في اخر الفترة/العام

المرحلة الثانيةالمرحلة الثانيةتحليل خسائر االئتمان المتوقعه للقروض والتسهيالت للبنوك
 (٩٫٦٢٥)  (٢٫١١٨)الرصيد في أول الفترة/العام

  ٧٫٥٠٧   (٥٫٨٣٥)االضافات / االستبعادات خالل الفترة/العام

 (٢٫١١٨)  (٧٫٩٥٣)الرصيد في اخر الفترة/العام

١٢



قروض وتسهيالت للعمالء.١٢
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

افراد
  ١٫٢٦٤٫٧٦٧  ١٫٦٦٨٫٤٢٢ـ حسابات جارية مدينة

  ٥٫٧١٦٫١٩٧  ٦٫٤١٨٫٩٥٥ـ بطاقات ائتمان
   ٣١٫٦٠٨٫٣٠٧  ٣٦٫٢٥٨٫٢٣٠ـ قروض شخصية
  ٢٫٤٧٤٫١٨١  ٢٫٨١١٫٨٥٤ـ قروض عقارية

   ٤١٫٠٦٣٫٤٥٢  ٤٧٫١٥٧٫٤٦١إجمالي ١

مؤسسات
   ٢٩٫١٧١٫٠٢٥  ٣٥٫٨٦٩٫١٦٨ـ حسابات جارية مدينة

   ٤٩٫٧٥٧٫٧٧٤  ٦٤٫٢٤٥٫٦٨٥ـ قروض مباشرة
   ٤٣٫٠٦٢٫٠٢٨  ٤٢٫٨٤٥٫١٣٦ـ قروض مشتركة

  ٣٣٫٤٨٩  ٣٧٫٩٤٢ـ قروض اخرى

   ١٢٢٫٠٢٤٫٣١٦  ١٤٢٫٩٩٧٫٩٣١إجمالي ٢

   ١٦٣٫٠٨٧٫٧٦٨  ١٩٠٫١٥٥٫٣٩٢اجمالي قروض وتسهيالت للعمالء  (١+٢)

يخصم :
   (٦٨٫٤١٠)  (٤١١٫٩٧٣)خصم غير مكتسب لالوراق التجاريه المخصومه

  (٣١٢٫٦٨٢)  (٢٦٦٫٤٥٧)خصم غير مكتسب للقروض المشتركة
  (١٧٫٨٧٥٫٧٣٩) (١٩٫٣١٨٫٧٤٦)خسائر االئتمان المتوقعه

   (٦٥٫١٢٩)  (٥٤٧٫٤٣٢)حساب دائن معلق

   ١٤٤٫٧٦٥٫٨٠٨  ١٦٩٫٦١٠٫٧٨٤صافي قروض وتسهيالت للعمالء 

يقسم الصافي الى
   ٦٣٫٩٢٤٫١٨٤  ٨١٫٩٦١٫٠٥٥ارصده متداوله

   ٨٠٫٨٤١٫٦٢٤  ٨٧٫٦٤٩٫٧٢٩ارصده  غير متداوله

   ١٤٤٫٧٦٥٫٨٠٨  ١٦٩٫٦١٠٫٧٨٤اإلجمـــــــــــــــــــــــــــالي

تحليل حركة خسائر االئتمان المتوقعة للقروض والتسهيالت للعمالء وفقا لالنواع خالل الفترة/لعام كانت كما يلى:

بااللف جنيه مصري

افراد
حسابات جارية 

االجماليقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانمدينة

 (١٫١٧٢٫٩٢٢)   (٤٩٫٥٢٥)   (٨١١٫٨٧١)  (٣٠٥٫٠٠٦)  (٦٫٥٢٠)الرصيد في أول الفترة
 (٢٧٠٫٦٤٤)   (٢٩٫١٨٢)   (٢٣٧٫٧٨٥)  (٢٫٦١٣)  (١٫٠٦٤)رد / (عبء) االضمحالل

 ١٠٢٫٩٥٨    ١٢٣   ٧٩٫٢٤٧  ٢٣٫٠٢٩ ٥٥٩مبالغ  تم إعدامها خالل الفترة
  (٤٣٫١٩٩)               -  (٢٣٫٧٦٨)  (١٩٫٢٠٦)  (٢٢٥)مبالغ مستردة خالل الفترة

(٩٩٤٫١٧٧) (٣٠٣٫٧٩٦) (٧٫٢٥٠)الرصيد في آخر الفترة  (٧٨٫٥٨٤)  (١٫٣٨٣٫٨٠٧) 

مؤسسات
حسابات جارية 

االجماليقروض اخريقروض مشتركةقروض مباشرةمدينة

 (١٦٫٧٠٢٫٨١٧)  (٦٫٧٩٥)  (٤٫١٨٠٫٩٩٦) (١٠٫٨٦٦٫٤٥٢) (١٫٦٤٨٫٥٧٤)الرصيد في أول الفترة
 ٣٧١٫٣٤٧ ٩٤  ٤١٨٫٣٤٨ (٧٫٨٩٦) (٣٩٫١٩٩)رد / (عبء) االضمحالل

- ٧٢٨٫٠٢٦ -مبالغ  تم إعدامها خالل الفترة  - ٧٢٨٫٠٢٦ 
- (٨٫١٨٢) -مبالغ مستردة خالل الفترة  - (٨٫١٨٢) 

(٦٠٧٫٠٠٢) (١٫٤٩٣٫٨٣٨) (٢٢٢٫٤٧٣) فروق تقييم عمالت أجنبية  -  (٢٫٣٢٣٫٣١٣) 

 (١٧٫٩٣٤٫٩٣٩)  (٦٫٧٠١)  (٤٫٣٦٩٫٦٥٠) (١١٫٦٤٨٫٣٤٢) (١٫٩١٠٫٢٤٦)الرصيد في آخر الفترة

 ۳۰يونيو ٢٠٢٢

١٣

 ۳۰يونيو   ٢٠٢٢



بااللف جنيه مصري

االجماليقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانحسابات جاريه مدينة٣١ ديسمبر ٢٠٢١
   (١٫٠٧٦٫٨١٢)   (٦٢٫١٢٥)  (٧٦٢٫٨٥٠)      (٢٤٢٫٢٧٨)  (٩٫٥٥٩)رصيد خسائر االئتمان المتوقعه أول العام

  (٣١٥٫٠٩٠)  ١٢٫٦٠٠  (٢٠٣٫١٢٣)      (١٢٤٫٥٣٥)  (٣٢) رد/(عبء) االضمحالل خالل العام
  ٢٩٨٫٣٢٤  -١٩٤٫٩٨٩      ١٠٠٫٢٦٣  ٣٫٠٧٢مبالغ تم اعدامها خالل العام

 (٧٩٫٣٤٤)  - (٤٠٫٨٨٧)      (٣٨٫٤٥٦)  (١)مبالغ مسترده خالل العام

  (١٫١٧٢٫٩٢٢)   (٤٩٫٥٢٥) (٨١١٫٨٧١)      (٣٠٥٫٠٠٦)  (٦٫٥٢٠)الرصيد في اخر العام

االجماليقروض اخرىقروض مشتركةقروض مباشرةحسابات جارية مدينة٣١ ديسمبر ٢٠٢١
  (١٥٫٣١٨٫٩٣٧)   (٥٫٥٤٥)   (٣٫٤٥٩٫٩٥٠)      (١٠٫٥٣٣٫٩٢٨)  (١٫٣١٩٫٥١٤)رصيد خسائر االئتمان المتوقعه أول العام

   (١٫٤٤٦٫٣٢٥)   (١٫٢٥٠)  (٧٤٣٫٧٣٣)      (٣٦٤٫٧٤٧)  (٣٣٦٫٥٩٥) رد/(عبء) االضمحالل خالل العام
   ٤٫٣٦٦  --      ٤٫٣٦٦  -مبالغ تم اعدامها خالل العام

 (٤٥٫٤٣١)   --      (٤٥٫٣٥١)  (٨٠)مبالغ مسترده خالل العام
   ١٠٣٫٥١٠  - ٢٢٫٦٨٧      ٧٣٫٢٠٨  ٧٫٦١٥فروق إعاده تقييم عمالت االجنبية

 (١٦٫٧٠٢٫٨١٧)   (٦٫٧٩٥)   (٤٫١٨٠٫٩٩٦)  (١٠٫٨٦٦٫٤٥٢)  (١٫٦٤٨٫٥٧٤)الرصيد في اخر العام

١٣
١٣. أوراق مالية استثمارية

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

  ١٤٦٫٨٩٠٫٨٧٦  ١٩٫٧٢٣٫١١٧  ١٢٧٫١٦٧٫٧٥٩  -سندات حكومية
 ٨٫٦٠٧٫٢٦٢  -  ٨٫٦٠٧٫٢٦٢  -سندات توريق

  ١٤٤٫٧٨٨  -  ١٤٤٫٧٨٨  -أسهم حقوق الملكية
   ١٫٦٤٨  --  ١٫٦٤٨ محافظ تدار بمعرفة الغير

 ١٫٤٠٠٫٠٠٠  -  ١٫٤٠٠٫٠٠٠  -صكوك
استثمارات غير مدرجه فى السوق

 ٧٦٫٣٧٥٫٢٩١  -  ٧٦٫٣٧٥٫٢٩١  -أذون خزانة واوراق حكوميه اخرى 
 ١٫٦١٦٫٦١٦  -  ١٫٦١٦٫٦١٦  -سندات توريق

  ٢٤١٫٦٠٢  -  ٢٤١٫٦٠٢  -أسهم حقوق الملكية
  ٢٨٩٫٣٢٤  -  ٢٨٩٫٣٢٤  -صناديق 

  ٢٣٥٫٥٦٧٫٤٠٧  ١٩٫٧٢٣٫١١٧  ٢١٥٫٨٤٢٫٦٤٢  ١٫٦٤٨االجمالى

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

 ١٥٩٫٤٨٥٫٣٨٢   ٢٠٫٣١٨٫٧٦٧  ١٣٩٫١٦٦٫٦١٥  -سندات حكومية
  ٦٫٧٨٨٫٠٠٥  -  ٦٫٧٨٨٫٠٠٥  -سندات توريق

 ١٧٠٫٦٤٠  -  ١٧٠٫٦٤٠  -أسهم حقوق الملكية
  ٢٤٠٫٩٨٧  --  ٢٤٠٫٩٨٧ محافظ تدار بمعرفة الغير

  ١٫٤٠٠٫٠٠٠  -  ١٫٤٠٠٫٠٠٠  -صكوك
استثمارات غير مدرجه فى السوق

  ٤١٫٥٧٩٫٥٠٤  -  ٤١٫٥٧٩٫٥٠٤  -أذون خزانة واوراق حكوميه اخرى 
  ٢٫٧٧٤٫٦٦٥  -  ٢٫٧٧٤٫٦٦٥  -سندات توريق

 ٢٤٦٫٨٢٣  -  ٢٤٦٫٨٢٣  -أسهم حقوق الملكية
 ٢٦٤٫٦٧٩  -  ٢٦٤٫٦٧٩  -صناديق 

 ٢١٢٫٩٥٠٫٦٨٥   ٢٠٫٣١٨٫٧٦٧  ١٩٢٫٣٩٠٫٩٣١  ٢٤٠٫٩٨٧االجمالى

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

افـــــــــــــــراد

مؤسســــــــــــات

٣٠ يونيو ٢٠٢٢

١٤



الستة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فىالستة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فى
٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣٠٢٠٢٢ يونيو ٢٠٢٢أرباح ( خسائر ) االستثمارات المالية.١٣٬١

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

   ٥١٤٫٨٣٧   ٩٤٫١٣٩  ١٫٠٦٥٫٤٤٣  ٤٤٫١٠٩أرباح (خسائر) بيع اصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
  ٧٢٫٩٥٧ --  -رد (عبء) اضمحالل ادوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

  (١٠٫٢٧٥)  (١٠٫٢٧٥)-  -عبء اضمحالل استثمارات في شركات شقيقه

   ٥٧٧٫٥١٩   ٨٣٫٨٦٤  ١٫٠٦٥٫٤٤٣  ٤٤٫١٠٩اإلجمـــــــــــــــــــــــــــالي

بااللف جنيه مصريإستثمارات في شركات تابعة وشقيقة .١٤

٣٠ يونيو ٢٠٢٢
التزامات الشركه  اصول الشركهالبلد مقر الشركه

 (بدون حقوق الملكيه)
 نسبة قيمه المساهمةارباح /(خسائر) الشركهايرادات الشركه

المساهمه 
%

بااللف جنيه مصريشركات تابعة

٩٩٬٩٩  ١٥٩٫٨٢٨   (١٫٨١٥)  ١٫٥٩٩  ٥٤٨  ١٥٢٫٧٣٢مصرشركه سى فينشرز

٤٩٬٩٥  ٩٧٫٩٩١   (١٥٧)  ١٢٩  ٢٫٥٤٨  ٤٣٫٥٤٩مصرشركه دمياط للشحن

٥١٬٠٠  ٥٦٠٫٩٦٣  ٣٧٬٠٣٧   ٥٧٫٢٠١  ١٫٥٦٤٫٢٥٠  ٢٫٣٢٥٫٠٠٥كينيابنك ماي فير

-  --  -مصرالتجاري الدولي للتمويل  ٩٩٬٨٠  ٤٩٫٩٠٠

شركات شقيقة 

-  --  -مصرتي سي ايه العقارية  ٣٧٬٠٠  ١٥٨٫٣٦٠

٣٩٬٣٤  ٢٣٫١٠٨   ١٫٢٢٨   ٢٤٫٩٢٢  ٢٦٫٢٤٤  ٥٦٫٠١٢مصراالهلي ألجهزة الحاسب اآللي

١٤٬٩٩  ١٤٫١٠٠   ١٢٫٦٠٧   ٣٦٫٧١٦  ٦٨٫٢٢٦  ١٢٤٫٩٦٣مصرشركه فورى بلس

٣٠٬٠٠ -  (٦٦٫١٤٠)   ١٠٢٫٥٣٤  ٨١٠٫٣٤٢  ٨٣٧٫٥٣٠مصرالشركة الدولية لالمن والخدمات (فالكون)

  ١٫٠٦٤٫٢٥٠  (٥٤٫٢٧٧)   ٢٢٣٫١٠١  ٢٫٤٧٢٫١٥٨  ٣٫٥٣٩٫٧٩١اإلجمـــــــــــــــــــــــــــالي

بااللف جنيه مصري

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

التزامات الشركهاصول الشركهالبلد مقر الشركه
 (بدون حقوق الملكيه)

 نسبة قيمه المساهمةارباح /(خسائر) الشركهايرادات الشركه
المساهمه 
%

بااللف جنيه مصريشركات تابعة

٩٩٬٩٩  ١٥٩٫٨٢٨   (٢٫٦٧٤)   ١٫٣٨٦  ١٫٨٠٦  ١٤٣٫٤٩١مصرشركه سى فينشرز

٤٩٬٩٥ ٩٧٫٩٩١   ٤١١   ٢٫١٣٢  ١٫٩٩٩  ٢٨٫٣٤٦مصرشركه دمياط للشحن

٥١٬٠٠  ٥٦٠٫٩٦٣   ٤٫٩١٨   ٩٥٫٣٦١  ١٫٢٥٠٫٦٦١  ١٫٨٦٠٫٠٢٠كينيابنك ماي فير

شركات شقيقة 

- -- -مصرتي سي ايه العقارية  ٣٧٬٠٠  ١٥٨٫٣٦٠

٣٩٬٣٤  ٢٣٫١٠٨   ٣٫٩٤٥   ٥١٫٧٩٦  ٣٧٫٧٨٨  ٦٥٫٦٢٣مصراالهلي ألجهزة الحاسب اآللي

١٤٬٩٩  ١٤٫١٠٠   ١٤٫٤٧٣   ٧٦٫٩٠٣  ٩٧٫٠٨٨  ١٢٤٫٨٤٥مصرشركه فورى بلس

٣٠٬٠٠ -   (٩٣١)   ٥٠٩٫٥٧١  ٧٩١٫١٤٩  ١٫٠٨٤٫٩١٦مصرالشركة الدولية لالمن والخدمات (فالكون)

  ١٫٠١٤٫٣٥٠   ٢٠٫١٤٢   ٧٣٧٫١٤٩  ٢٫١٨٠٫٤٩١  ٣٫٣٠٧٫٢٤١اإلجمـــــــــــــــــــــــــــالي

١٥



٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢أصول أخرى.١٥
بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

  ٨٫٩٣٨٫٣٥٦ ٩٫٠٨٧٫٤٠٣إيرادات مستحقه
 ٤٢١٫٠٨٣ ٥١٠٫٦٢٩مصروفات مقدمه

  ١٫١٣٤٫٣٦٦ ١٫٠٥٠٫١٩١دفعات مقدمه تحت حساب شراء أصول ثابته

 ٥٢٨٫٥٥٩ ٨٥٨٫٠٠٠أرصده مدينه متنوعه*

 ١٥٣٫٤٢٣ ١٥٣٫٤٢٣أصول آلت ملكيتها للبنك 
  ٤٥٫١٣٠ ٤٦٫٢٧٨التأمينات و العهد

  ١١٫٢٢٠٫٩١٧  ١١٫٧٠٥٫٩٢٤إجمالي 

  (٧٩٫٠٠٠) (٧٩٫٠٠٠)اضمحالل أصول أخري

  ١١٫١٤١٫٩١٧  ١١٫٦٢٦٫٩٢٤صافي

تم رد مخصص بمبلغ ٢٧٧ مليون جنيها.*

أصول ثابتة.١٦
اجمالياثاث وتاثيثاجهزة ومعداتتجهيزات و تركيباتوسائل نقلنظم الية متكاملهمبانى و انشاءاتأراضى

بااللف جنيه مصري

  ٦٫٤٣٥٫٤٦٩ ١٤٨٫٦٣٨ ٨٢٦٫٠٨٣ ٩٢٨٫١٥٤ ١٥٦٫٣١٦  ٣٫١٤٢٫٠٥٣ ١٫١٦٩٫٥١٦  ٦٤٫٧٠٩التكلفة في ١ يناير ٢٠٢٢ (١)
 ٤١٤٫٦٦٩   ٤٫٩٣٣  ٢٤٫١٩٠  ٢٣٫٤٨٢  ١١٫٩٠٠ ١٦٥٫١٦٠ ٢٠٫٠٤٤  ١٦٤٫٩٦٠االضافات خالل الفترة

  (٣١٫٤٣٤)  (٩٢٢)  (١٣٫٥٢٣) (٩٫٨٢٧)  - (٣٫٠٨١) (٤٫٠٨١)  -استبعادات الفترة

 ٦٫٨١٨٫٧٠٤  ١٥٢٫٦٤٩ ٨٣٦٫٧٥٠ ٩٤١٫٨٠٩ ١٦٨٫٢١٦ ٣٫٣٠٤٫١٣٢ ١٫١٨٥٫٤٧٩ ٢٢٩٫٦٦٩التكلفة فى اخرالفترة ( ٢ )

   ٤٫٠٣١٫٢٣٢ ١٠٢٫٣٥٩ ٥٥٩٫٣٩٢ ٧٠٣٫٥٩٣  ٦٦٫٦٨٧  ٢٫٠٩٣٫٣٧٣  ٥٠٥٫٨٢٨-مجمع االهالك فى ١ يناير ٢٠٢٢  (٣)
 ٤٢٧٫٨٧٣  ٧٫٩٨٥  ٤٥٫٦٨٤  ٧٧٫٢٢٠  ٧٫٣٣١ ٢٦٢٫١٧٠ ٢٧٫٤٨٣  -اهالك الفترة

  (٣١٫٤٣٤)  (٩٢٢)  (١٣٫٥٢٣) (٩٫٨٢٧)  - (٣٫٠٨١) (٤٫٠٨١)  -استبعادات الفترة

 ٤٫٤٢٧٫٦٧١ ١٠٩٫٤٢٢ ٥٩١٫٥٥٣ ٧٧٠٫٩٨٦ ٧٤٫٠١٨ ٢٫٣٥٢٫٤٦٢  ٥٢٩٫٢٣٠-مجمع االهالك فى اخرالفترة (٤ )

 ٢٫٣٩١٫٠٣٣  ٤٣٫٢٢٧ ٢٤٥٫١٩٧ ١٧٠٫٨٢٣ ٩٤٫١٩٨ ٩٥١٫٦٧٠  ٦٥٦٫٢٤٩ ٢٢٩٫٦٦٩صافى االصول فى اخر الفترة (٢-٤)

 ٢٫٤٠٤٫٢٣٧  ٤٦٫٢٧٩ ٢٦٦٫٦٩١ ٢٢٤٫٥٦١ ٨٩٫٦٢٩ ١٫٠٤٨٫٦٨٠  ٦٦٣٫٦٨٨ ٦٤٫٧٠٩صافى االصول فى اول الفترة (١-٣)

أصول ثابتة
اجمالياثاث وتاثيثاجهزة ومعداتتجهيزات و تركيباتوسائل نقلنظم الية متكاملهمبانى و انشاءاتأراضى

بااللف جنيه مصري

  ٥٫٥١٣٫٠٦٦ ١٣٦٫٠٩٣ ٧٠٠٫٨٨٦ ٨٠٨٫٠٣٩ ١٣٢٫٠٢٣  ٢٫٥٤١٫٦٠٣ ١٫١٢٩٫٧١٣  ٦٤٫٧٠٩التكلفة في ١ يناير ٢٠٢١ (١)
  ١٫٠٠٢٫٩٠٦  ١٤٫٣٧٢ ١٤٠٫٨١٠ ١٦٥٫٥٩٧  ٢٤٫٢٩٣ ٦١١٫٦٤١ ٤٦٫١٩٣  -االضافات خالل العام

  (٨٠٫٥٠٣) (١٫٨٢٧)  (١٥٫٦١٣)  (٤٥٫٤٨٢) - (١١٫١٩١) (٦٫٣٩٠)  -استبعادات العام

 ٦٫٤٣٥٫٤٦٩ ١٤٨٫٦٣٨ ٨٢٦٫٠٨٣ ٩٢٨٫١٥٤ ١٥٦٫٣١٦ ٣٫١٤٢٫٠٥٣ ١٫١٦٩٫٥١٦ ٦٤٫٧٠٩التكلفة فى اخرالعام ( ٢ )

   ٣٫٢٥٣٫١٢٦  ٨٨٫٥٩٠ ٤٥٢٫٨٩٥ ٥٨٤٫٧١٧  ٥٢٫٧١٤  ١٫٦١٥٫٣٩٤  ٤٥٨٫٨١٦-مجمع االهالك فى ١ يناير ٢٠٢١  (٣)
 ٨٥٨٫٦٠٩  ١٥٫٥٩٦ ١٢٢٫١١٠ ١٦٤٫٣٥٨  ١٣٫٩٧٣ ٤٨٩٫١٧٠ ٥٣٫٤٠٢ -اهالك العام

  (٨٠٫٥٠٣) (١٫٨٢٧)  (١٥٫٦١٣)  (٤٥٫٤٨٢) - (١١٫١٩١) (٦٫٣٩٠)  -استبعادات العام

 ٤٫٠٣١٫٢٣٢ ١٠٢٫٣٥٩ ٥٥٩٫٣٩٢ ٧٠٣٫٥٩٣ ٦٦٫٦٨٧ ٢٫٠٩٣٫٣٧٣  ٥٠٥٫٨٢٨ -مجمع االهالك فى اخرالعام (٤ )

 ٢٫٤٠٤٫٢٣٧  ٤٦٫٢٧٩ ٢٦٦٫٦٩١ ٢٢٤٫٥٦١ ٨٩٫٦٢٩ ١٫٠٤٨٫٦٨٠  ٦٦٣٫٦٨٨ ٦٤٫٧٠٩صافى االصول فى اخر العام (٢-٤)

 ٢٫٢٥٩٫٩٤٠  ٤٧٫٥٠٣ ٢٤٧٫٩٩١ ٢٢٣٫٣٢٢ ٧٩٫٣٠٩ ٩٢٦٫٢٠٩  ٦٧٠٫٨٩٧ ٦٤٫٧٠٩صافى االصول فى اول العام (١-٣)

٣٠ يونيو ٢٠٢٢

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

١٦



أرصدة مستحقة للبنوك.١٧
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

  ٦٦٦٫٦٥٩  ٢٫٤٢٨٫١١٣حسابات جارية

  ١٩٦٫١٠٠  ٥٤١٫٧٠٩ودائع

  ٨٦٢٫٧٥٩  ٢٫٩٦٩٫٨٢٢االجمالى

  ١٩٨٫٢٣٤  ٦٣٩٫٤٦٧بنوك مركزية

  ٥٫٢٣٤  ٧٫١٩٥بنوك محلية

  ٦٥٩٫٢٩١  ٢٫٣٢٣٫١٦٠بنوك خارجية

  ٨٦٢٫٧٥٩  ٢٫٩٦٩٫٨٢٢االجمالى

  ٤١٤٫١٣٥  ٢٫٠٥٦٫٥٦٥ارصدة بدون عائد
  ١١٧٫٥١٦  ٤٤٧٫٦٩٥ارصدة ذات عائد متغير

  ٣٣١٫١٠٨  ٤٦٥٫٥٦٢ارصدة ذات عائد ثابت

  ٨٦٢٫٧٥٩  ٢٫٩٦٩٫٨٢٢االجمالى

  ٨٦٢٫٧٥٩  ٢٫٩٦٩٫٨٢٢ارصدة متداولة

ودائع العمالء.١٨
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

  ١٣٤٫٣٥٢٫٩٩٦  ١٥٢٫٢٤١٫٠٧٥ودائع تحت الطلب

  ٧٩٫٢١٢٫٦٨١  ٧٩٫٩١٩٫٤٢٠ودائع إلجل وباخطار

  ١٠٢٫١٣٩٫٩٣٩  ١٠٦٫٦٣٢٫٢٢٢شهادات إدخار وإيداع

  ٨٦٫٤٠٥٫٧٦٢  ٨٤٫١٥٩٫٦٥٠ودائع التوفير

  ٣٫٩٨٩٫٥٣٨  ٤٫٦٠٣٫٧١٦ودائع أخري

  ٤٠٦٫١٠٠٫٩١٦  ٤٢٧٫٥٥٦٫٠٨٣االجمالى

  ١٧٩٫٨٦٠٫٣٨٥  ١٩٧٫٠٤٠٫١٢٦ودائع مؤسسات

  ٢٢٦٫٢٤٠٫٥٣١  ٢٣٠٫٥١٥٫٩٥٧ودائع افراد

  ٤٠٦٫١٠٠٫٩١٦  ٤٢٧٫٥٥٦٫٠٨٣االجمالى

  ٦٤٫٦٩٦٫٥٨٣  ٦٩٫٤٩٩٫٥٩٥ارصدة بدون عائد

  ١٧٫٤٦٩٫١٠٦  ١٢٫٠٨٤٫٣٧٩ارصدة ذات عائد متغير

  ٣٢٣٫٩٣٥٫٢٢٧  ٣٤٥٫٩٧٢٫١٠٩ارصدة ذات عائد ثابت

  ٤٠٦٫١٠٠٫٩١٦  ٤٢٧٫٥٥٦٫٠٨٣االجمالى

  ٢٩٥٫٦٢٧٫٤٧٠  ٣١٢٫٠٣٤٫٥٦٣ارصدة متداولة

  ١١٠٫٤٧٣٫٤٤٦  ١١٥٫٥٢١٫٥٢٠ارصدة غير متداولة

  ٤٠٦٫١٠٠٫٩١٦  ٤٢٧٫٥٥٦٫٠٨٣االجمالى

التزامات اخرى.١٩

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

  ١٫٥٥٣٫٦٢٩ ١٫٨٤٣٫٠٨٩عوائد مستحقه 

  ١٫٦١٠٫٥٠٩ ١٫٨٠١٫١٤٢مصروفات مستحقه

  ٤٫٧١٧٫٠١٩ ٥٫٨٩٢٫٥٠٤دائنون

  ١٤٠٫١٥٣  ٤٣٥٫٦٩٧أرصده دائنه متنوعه

  ٨٫٠٢١٫٣١٠  ٩٫٩٧٢٫٤٣٢االجمــــــــــــــــــــــــــالي

أدوات دين مصدره.٢٠
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣١٢٠٢٢ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريسندات ذات عائد ثابت استحقاق خمس سنوات

   ١٫٥٥٧٫٢٦٣  ١٫٨٦٤٫٩٢٤عائد ثابتعائد ثابتسندات دوالرية خضراء

   ١٫٥٥٧٫٢٦٣  ١٫٨٦٤٫٩٢٤اإلجمالي

   ١٫٥٥٧٫٢٦٣  ١٫٨٦٤٫٩٢٤أرصدة غير متداولة

   ١٫٥٥٧٫٢٦٣  ١٫٨٦٤٫٩٢٤اإلجمالي

مخصصات أخري.٢١

٣٠ يونيو ٢٠٢٢
فروق إعاده التقييمالمكون خالل الفترةرصيد أول الفترة

صافي المستخدم /
المسترد خالل الفترة

رصيد أخر الفترةانتفى الغرض منه

بااللف جنيه مصري

  ٦٫٩٦٩   (٢٦٧)  (١٧٤)  ٢٢٦  -  ٧٫١٨٤مخصص مطالبات قانونيه*
  ٤٫٩٩٩٫٨٦٨   --  ٢٨٧٫٠٨٩  ١٫٥٠٩٫٤٦٠  ٣٫٢٠٣٫٣١٩مخصص التزامات عرضية

  ٣٤٨٫٧٩٨  -  (١٫٥٣٣)  ١٦٫٦٣٤  ٤٫٥٢٤  ٣٢٩٫١٧٣مخصص مطالبات أخرى

  ٥٫٣٥٥٫٦٣٥   (٢٦٧)   (١٫٧٠٧)  ٣٠٣٫٩٤٩  ١٫٥١٣٫٩٨٤  ٣٫٥٣٩٫٦٧٦االجمــــــــــــــــــــــــــالي

العامفروق إعاده التقييمالمكون خالل العامرصيد أول العام٣١ ديسمبر ٢٠٢١ رصيد أخر العامانتفى الغرض منهصافي المستخدم /  المسترد خالل
بااللف جنيه مصري

  ٧٫١٨٤   (٢٫٤٥١)   (٤٣٫٨٢٦)  ٨٥٧  -  ٥٢٫٦٠٤مخصص مطالبات قانونيه
  ٣٫٢٠٣٫٣١٩   --  (٣٤٫٤٧٥)  ٣٠٩٫٣٠٠  ٢٫٩٢٨٫٤٩٤مخصص التزامات عرضية

- (١٫٦٥٧)  ١٨٫٣٧٥  ٧٢٫٣٠١  ٢٤٠٫١٥٤مخصص مطالبات أخرى  ٣٢٩٫١٧٣  

   ٣٫٥٣٩٫٦٧٦   (٢٫٤٥١)   (٤٥٫٤٨٣)  (١٥٫٢٤٣)               ٣٨١٫٦٠١  ٣٫٢٢١٫٢٥٢االجمــــــــــــــــــــــــــالي

يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ولم يتم تكوين مخصص لتلك القضايا حيث أنه من غير المتوقع تحقق خسائر عنها .*

وقد تم تكوين مخصص للقضايا المتوقع تحقق خسائر عنها.

سعر العائد

تتضمن حسابات العمالء ودائع قدرها ٢٬٤٢٥ مليون جنيه مقابل ٦٤١ مليون جنيه فى تاريخ المقارنة ، تمثل ضمان الرتباطات غير قابلة لإللغاء خاصة باعتمادات مستندية – تصدير
 والقيمة العادلة لتلك الودائع هي تقريبا قيمتها الحالية

١٧



المدفوعــــــــــــــات المبنية على اسهم.٢٢

قام البنك بتفعيل نظام إثابة و تحفيز العاملين وفقا لموافقة الجمعية العامة الغير عادية فى ٢٦ يونيو ٢٠٠٦.و قام البنك بإصدار أدوات حقوق ملكية (الحق فى المساهمة) لبعض 

موظفى البنك طبقا لنظام مدفوعات مبنية على  اسهم و يتضمن النظام أعطاء الحق  لبعض العاملين  بشرط أتمام ٣ سنوات خدمه بالبنك لتملك أسهم البنك بالقيمة االسمية  و التى  سيتم 

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

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

وتتمثل أدوات حقوق الملكية خالل الفترة / العام فى األتي  :
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
عدد االسهم بااللفعدد االسهم بااللف

  ٥١٫٦١١  ٦٤٫٠٥٦قائمه في بداية الفترة/العام

  ٢٦٫٤٩١  ٣١٫١٧٧ممنوحه أثناء الفترة/العام

  (١٫٧٧٤)  (٢٣٥)سقط الحق فيها أثناء الفترة/العام

  (١٢٫٢٧٢)  (١٦٫٦٥٨)تم ممارستها أثناء الفترة/العام

  ٦٤٫٠٥٦  ٧٨٫٣٤٠قائمه في نهاية الفترة/العام

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

عدد االسهم بااللفالقيمة العادلةسعر الممارسة 
تاريخ االستحقاق

٣٦٬٤٥٢١٫٣٧٩ ٢٠٢٢١٠٬٠٠ 
٢٦٬٣٤٢٥٫٧٨٤ ٢٠٢٣١٠٬٠٠ 
٢٨٬٤٣٣١٫١٧٧ ٢٠٢٤١٠٬٠٠ 

 ٧٨٫٣٤٠اإلجمـــــــــــــــــــــــــــالي

وقد تم استخدام نموذج بالك - شولز للتقييم فى تحديد القيمة العادلة للخيارات الممنوحة و تمثلت أهم مدخالت نموذج التقييم فى :
االصدار الرابع عشراإلصدار الخامس عشراالصدار السادس عشر

١٠١٠١٠سعر الممارسة  
٤٢٬٦٥٥٢٬٥٥٥٩٬١٩سعر السهم

٣٣٣أعمار الخيارات (سنوات)
١٣٬٦٣%١٣٬٦٣%١٤٬٦٥%معدل العائد السنوى الخالى من المخاطر %

٠٬٠٠%٠٬٠٠%٢٬٥٠%معدل العائد المتوقع على سعر السهم %
% (Volatility) ٢٥٬٢٧%٢٥٬٢٧%٢٥٬٧٣%تذبذب السعر

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

مطالبات قضائية.٢٣
يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ولم يتم تكوين مخصص لتلك القضايا حيث أنه من غير المتوقع تحقق خسائر عنها .

وقد تم تكوين مخصص للقضايا المتوقع تحقق خسائر عنها.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة.٢٤
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 العرضية٢٤٬١

  ١٫٠٦٥٫٦٥٨قروض و تسهيالت و أصول أخري
  ١٣٩٫٢٢٤ودائع

 ٣٨االلتزامات العرضية

معامالت اخرى مع االطراف ذوي العالقة٢٤٬٢
مصروفاتايرادات

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

  ٨٧٫٩٢٨ ٦٩الشركة الدولية لألمن و الخدمات
  ٣٣ ٧٩شركه سى فينشرز

 - ٣٧بنك ماي فير
  ٣٩٤ ١شركة دمياط للمالحة و االعمال البحرية

  ٣٣٨ ٠شركة التجاري الدولي للتمويل
 - ٢شركة االهلي الجهزة الحاسب االلي

- ٦٢٫٩٦١تي سي ايه العقارية  

١٨



الستة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فىالستة أشهر المنتهية فىالثالثة أشهر المنتهية فىتسويات الحتساب السعر الفعلى لضريبة الدخل.25

2021 يونيو 202130 يونيو 202230 يونيو 202230 يونيو 30

بااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصريبااللف جنيه مصري

4.556.9988.648.784         5.290.86311.415.242الربح المحاسبي قبل الضريبه  

%22,50%22,50%22,50%22,50سعر الضريبه

1.190.4442.568.4291.025.325ضريبة الدخل المحسوبه علي الربح المحاسبي  1.945.976  

(يخصم)/ يضاف 

1.769.428578.5191.155.976 876.983مصروفات غير قابله للخصم  

(2.044.214) (1.073.656)(2.919.711)(1.488.191)اعفاءات ضريبيه  

1.177.2282.223.105825.7681.513.704ضريبة قطعية  

1.756.4643.641.2511.355.9562.571.442الضريبة المؤجلة/ ضريبة الدخل   

%29,73%29,76%31,90%33,20سعر الضريبه الفعلي

أحداث هامه.26

-

-

-

-

-

للحد من صدمات السيولة المحتملة ، لدى البنك خطة تمويل طوارئ راسخة، حيث يتم تقييم مخاطر السيولة بما يتماشى مع جميع قياسات السيولة . هذا بكميات وفيرة من األصول السائلة

إدارة السيولة

 LCR ونسبة تغطية السيولة  NSFR ؛ صافي نسبة التمويل المستقر    3؛ بما في ذلك اختبار إجهاد السيولة ؛ ونسب بازل III و IIالتنظيمية والداخلية ، ومتطلبات بازل 

 و ذلك بعد 2021 مارس 30 الف جنيه وذلك بناء على قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ  19.825.134 الف جنيه ليصبح 122.716  تم زيادة راس المال المدفوع بمبلغ 2022 مارس 21بتاريخ 

.اصدار الشريحة الثانية عشر من االسهم التى تم تخصيصها وفقا لبرنامج تحفيز و اثابة العاملين

 مليون جنية مصري بعد الحصول علي الموافقات المبدئيه من الجهات الرقابية و لم يبدأ 49.9بقيمة  % 99.8خالل الربع الثاني أسس البنك شركة التجاري الدولي للتمويل كشركة تابعه بنسبة تملك 

نشاط الشركة أو تصدر القوائم الماليه بعد

 على أن البنك  المركزى المصرى يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف، حيث بدأت الضغوط 2022 مارس 21أكدت لجنة السياسات التابعة للبنك المركزى المصرى فى إجتماعها االستثنائي بتاريخ 

.التضخمية العالمية فى الظهور من جديد، بعد بوادر تعافى اإلقتصاد العالمى من اإلضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وذلك بسبب تطورات النزاع الروسى األوكرانى

و % 9,25 نقطة أساس ليصل إلى 100وللحفاظ على نسب التضخم المستهدفة فقد قام البنك المركزى المصرى برفع سعرى عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 

.مما قد يؤثر على سياسات البنك فى تسعير المنتجات المصرفية الحالية والمستقبلية% 9,75 نقطة أساس ليصل إلى 100كما تم رفع سعر اإلئتمان والخصم بواقع . على الترتيب% 9,75و% 10,25

 جنيه للدوالر فقد تأثرت قيم األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية وكذلك قائمة الدخل بنتائج تقييم 18,80 جنيه للدوالر إلى 15,72وبناءاً على التغير فى سعر صرف الدوالر من 

.6 و5مراكز العملة القائمة فى تاريخ المركز المالى كما هوا مبين بايضاحى 

 بسبب زيادة المخاطر المتعلقة بقدرة المقترضين على السداد 3.1باالضافة الى ما سبق، فقد إرتفعت أرصدة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة فى نهاية الربع الثاني من العام كما هوا مبين بايضاح 

. 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

يقترن . 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 التمويل بالمؤسسات

 قررت لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى إجتماعها رفع سعرى عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 2022 مايو 19فى 

%.11.75 نقطة أساس ليصل إلى 200كما تم رفع سعر اإلئتمان والخصم بواقع . على الترتيب% 11.75و% 12.25و% 11.25 نقطة أساس ليصل إلى 200

19






