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 عز الدين ودياب - برايس وترهاوس كوبرز

 محاسبون قانونيون وإستشاريون

 

 .Deloitteعبد العزيز وصالح وبرسوم 

 محاسبون ومراجعون

     

 المستقلة  المختصرة تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية

 

 "شركة مساهمة مصرية" مصر -بنك إتش اس بي سي  أعضاء مجلس إدارة إلى السادة/ 

 المقدمة 

 2021مارس  31فى  مصر "شركة مساهمة مصرية" -المرفقة لبنك إتش اس بى سى  ةالمستقل المختصرة قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي

أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ، ثالثة الالمستقلة للدخل و الدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية المتعلقة بها عن المختصرة القوائم  وكذا

المستقلة هذه رة المختصوملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات المتممة األخرى. واإلدارة هى المسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية 

المركزى المصرى  والعرض العادل والواضح لها طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس اإلعتراف والقياس المعتمدة من مجلس ادارة البنك

ت التفسيرية الالحقة وقرار مجلس إدارة البنك والتعليما 2019فبراير  26و المعدلة بموجب التعليمات الصادرة في  2008ديسمبر  16بجلسته المنعقدة بتاريخ 

و في ضوء القوانين و اللوائح المصرية ذات العالقة، مختصرة دورية المتعلق بإصدار قوائم مالية  2020مايو  3المركزي المصري بجلسته المنعقدة فى 

 ستقلة فى ضوء فحصنا المحدود لها.المالمختصرة وتنحصر مسئوليتنا فى ابداء إستنتاج على هذه القوائم المالية الدورية 

 نطاق الفحص المحدود 

ً للمعيار المصرى لمهام الفحص المحدود رقم ) "الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب  )2410قمنا بفحصنا المحدود طبقا

رات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين بالبنك عن األمور المالية والمحاسبية، حساباتها". ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل إستفسا

ً لمعايي ً فى نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقا ر المراجعة وتطبيق إجراءات تحليلية، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود. ويقل الفحص المحدود جوهريا

ا سنصبح على دراية  بجميع األمور الهامة التى قد إكتشافها خالل عملية المراجعة، وعليه فنحن ال نبدى المصرية، وبالتالى  ال يمكننا الحصول على تأكد بأنن

 المستقلة.المختصرة رأى مراجعة على هذه القوائم المالية الدورية 

 اإلستنتاج

المستقلة المرفقة ال تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها صرة المختوفى ضوء فحصنا المحدود، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية 

المنتهية فى ذلك التاريخ، طبقاً  أشهرثالثة الوعن أدائه المالى وتدفقاته النقدية المستقلة عن   2021مارس  31الهامة عن المركز المالى المستقل للبنك فى 

و  2008ديسمبر  16راف والقياس  المعتمدة من البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس اإلعت

 3والتعليمات التفسيرية الالحقة وقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة فى  2019فبراير  26المعدلة بموجب التعليمات الصادرة في 

 وفى ضوء القوانين و اللوائح المصرية ذات العالقة.الية مختصرة المتعلق بإصدار قوائم م 2020مايو 

 

 2021مايو  30القاهرة فى 

 مراقبا الحسابات

 

 المعتز عبد المنعم محمدمحمد 

 (12747سجل المحاسبين والمراجعين رقم )

 (133سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )

 عز الدين ودياب -برايس وترهاوس كوبرز 

 قانونيون وإستشاريون محاسبون

 فريد سمير فريد 

 زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

 عضو الجمعية األمريكية للمحاسبين القانونيين

 (8739سجل المحاسبين والمراجعين رقم )

 (210سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )

 .Deloitteعبد العزيز وصالح وبرسوم 

 محاسبون ومراجعون

 

عن  ملخص القوائم المالية لبنك اتش اس بي سي مصر المستخرجة من القوائم المالية  للبنك 

  2021مارس  31الفترة المالية المنتهية في 



 مصر  )شركة مساهمة مصرية( –بنك إتش إس بي سي 
 قائمة المركز المالي المستقلة 

   2021مارس  31في 
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31 ديسمبر 312020 مارس 2021اإليضاح

الف جنية مصريالف جنيه مصريرقم

األصول

4,861,5908,075,506نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

25,710,67023,211,367أرصدة لدى البنوك

196,909206,507قروض وتسهيالت للبنوك

36,875,88736,314,668)4(قروض وتسهيالت للعمالء

96,667110,233مشتقات مالية

13,629,68512,175,038)5(استثمارات مالية

31,912,54433,687,617)6( أذون خزانة

35,51735,517)7(استثمارات في شركات تابعة

162,433176,293أصول غير ملموسة

2,025,4671,849,088أصول أخرى

106,189102,288أصول ضريبية مؤجلة

81,37783,527استثمارات عقارية

497,843466,178أصول ثابتة

116,192,778116,493,827إجمالى األصول

تزامات وحقوق الملكية اإلل

تزامات االل

1,885,1032,462,336 أرصدة مستحقة للبنوك

91,871,09290,219,973)8(ودائع العمالء

94,209189,733مشتقات مالية

2,072,0002,072,000)14(قروض أخرى

3,808,9214,978,729التزامات أخرى

400,552455,960)9(مخصصات أخرى

291,215657,343التزامات ضرائب الدخل الجارية

475,326460,160التزامات نظم المزايا المحددة

تزامات 100,898,418101,496,234إجمالى االل

حقوق الملكية

2,795,5672,795,567)10(رأس المال المدفوع

-2,204,433)10(مجنب تحت حساب رأس المال

4,387,0894,386,162)11(احتياطيات

5,907,2717,815,864 أرباح محتجزة

15,294,36014,997,593إجمالى حقوق الملكية

تزامات وحقوق الملكية 116,192,778116,493,827إجمالى االل

االيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية المستقلة وتقرأ معها

 تقرير الفحص المحدود ) مرفق (

رودني تود ويلكوكس 

( نائب رئيس مجلس األدارة والرئيس التنفيذي )

الميزانية المستقلة في 31 مارس 2021



 (مصر  )شركة مساهمة مصرية –بنك إتش إس بي سي 
 الدخل المستقلةقائمة 
 2021مارس  31المنتهية في الفترة المالية عن 
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فترة المالية فترة الماليةال ال

المنتهية فيالمنتهية في

31 مارس 312020 مارس 2021

الف جنية مصريالف جنية مصري

2,086,8542,494,952عائد القروض واإليرادات المشابهة

)761,389()661,327(تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

1,425,5271,733,563صافى الدخل من العائد

288,937316,856ايرادات األتعاب والعموالت

)43,348()44,063(مصروفات األتعاب والعموالت

244,874273,508صافى الدخل من األتعاب والعموالت

148,850326,718صافى دخل المتاجرة

-2,180أرباح االستثمارات المالية

)105,822()130,415((عبء(  االضمحالل عن خسائر االئتمان

)537,278()617,336(مصروفات إدارية

)5,646(75,383خسائر " أيرادات  " تشغيل اخري

1,149,0631,685,043الربح قبل ضرائب الدخل

)466,235()332,099(مصروفات ضرائب الدخل

816,9641,218,808صافى أرباح السنة

ربحية السهم )جنيه / سهم(

22.0932.96األساسي

االيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية المستقلة وتقرأ معها

قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (مصر  )شركة مساهمة مصرية –بنك إتش إس بي سي 
 الدخل الشامل المستقلةقائمة 
 2021مارس  31المنتهية في لمالية االفترة عن 
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الفترة الماليةالفترة المالية

المنتهية فيالمنتهية في

31 مارس 312020 مارس 2021

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

816,9641,218,808صافى أرباح  الفترة

)68,475()139,398(صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية من خالل الدخل الشامل االخر
الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة  فى قائمة الدخل لالستثمارات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
23,26712,284

)56,191()116,131(إجمالى التغير في الدخل الشامل اآلخر

700,8331,162,617إجمالى الدخل الشامل اآلخر

االيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية المستقلة وتقرأ معها

قائمة الدخل الشامل المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021

 



 مصر  )شركة مساهمة مصرية( –بنك اتش أس بي سي 
 االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة 

 2021مارس  31المنتهية في الفترة المالية عن 
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31 مارس 312020 مارس 2021

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

3,831,59813,376,503صافى التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في(  أنشطة التشغيل
318,081)1,580,119(صافى التدفقات النقدية )المستخدمة في(  أنشطة االستثمار

)3,942,938()367,333(صافى التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل
1,884,1469,751,646صافى التغير في النقدية و ما في حكمها خالل الفترة المالية

21,875,92514,304,525النقدية و ما في حكمها في أول الفترة المالية
23,760,07124,056,171رصيد النقدية و ما في حكمها في آخر الفترة المالية

وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :

4,861,6284,164,221نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
25,720,26126,528,811أرصدة لدى البنوك

31,912,54435,543,141أذون الخزانة
)2,778,430()3,825,779(أرصدة الزامية لدى البنك المركزي  في اطار نسبة االحتياطي االلزامي

)3,858,431()3,286,342(ارصدة لدي البنوك
)35,543,141()31,622,241( أذون الخزانة ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناء

23,760,07124,056,171النقدية وما في حكمها

االيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية المستقلة وتقرأ معها

قائمة التدفقات النقدية المستقلة المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مصر  )شركة مساهمة مصرية( –بنك اتش أس بي سي 
 االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة 

 2021مارس  31المنتهية في الفترة المالية عن 
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الف جنيه مصرى

مجنب تحت حساب رأس المال

رأس المال

األرباحاالحتياطيات

المحتجزةالمدفوع

3,910,4798,584,82615,290,872-2,795,567االرصدة فى 31 ديسمبر 2019

)3,942,938()3,942,938(---توزيعات أرباح عن سنة 2019
-)72,984(72,984--المحول إلي اإلحتياطي القانوني

-)281,649(281,649--المحول إلي اإلحتياطي العام
-)11,504(11,504--المحول إلي اإلحتياطي الرأسمالي

)56,191(-)56,191(--صافي التغير في قائمة الدخل الشامل
-)66,609(66,609--المحول الي احتياطي مخاطر بنكية عام

1,218,8081,218,808---صافي ربح الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2020
4,287,0345,427,95012,510,551-2,795,567االرصدة فى 31 مارس 2020

4,386,1627,815,86414,997,593-2,795,567االرصدة فى 31 ديسمبر 2020

-)2,204,433(-2,204,433-مجنب تحت حساب رأس المال
)367,333()367,333(---توزيعات أرباح عن سنة 2020

-)183,667(183,667--المحول إلي اإلحتياطي العام
-66,609)66,609(--المحول من احتياطي مخاطر بنكية عام

)116,131(-)116,131(--صافي التغير في قائمة الدخل الشامل
)36,733()36,733(---المحول الي صندوق دعم وتطوير النظام المصرفي

816,964816,964---صافي ربح الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2021
2,795,5672,204,4334,387,0895,907,27115,294,360االرصدة فى 31 مارس 2021

االيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية المستقلة وتقرأ معها

اإلجمالى

قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة عن الفترة  المالية المنتهية في 31 مارس 2021

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مصر  )شركة مساهمة مصرية( –بنك اتش أس بي سي 
 االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة 

 2021مارس  31المنتهية في الفترة المالية عن 
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 2021مارس   31ملخص االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 
 

 عامةمعلومات  -1

 

مصر خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في جمهورية مصر العربية والخارج  –بي سي  أسيقدم بنك إتش  

 .موظفاً في تاريخ الميزانية 1 635حدات بنكية صغيرة ويوظف و 7وعدد فرع   52من خالل  

                                           

منشأة طبقاً لقانون االستثمار( بموجب قرار وزير شئون االستثمار  -)شركة مساهمة مصرية تأسس بنك إتش إس بي سى مصر   

في جمهورية مصر  1982مايو سنة  17والذي نشر في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ  1982لسنة  60والتعاون الدولي رقم 

 نشاطه المصرفي اعتبارا منالعربية ويقع المركز الرئيسي للبنك في القاهرة. وقد بدأ البنك مزاولة 

 .تم شطب قيد أسهم البنك من جداول البورصة المصرية 2009ديسمبر  31وبتاريخ  ،1982ديسمبر 15

 

 .2021مارس  31المنتهية فى سنة ، قام مجلس إدارة البنك بإعتماد القوائم المالية لل 2021مايو  18بتاريخ  

 

 ملخص السياسات المحاسبية -2
، وقد تم أتباع هذه السياسات بثبات لكل الفترات المعروضة السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم الماليةفيما يلي أهم  

 إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك.

 

 أسس إعداد القوائم المالية  -أ  

ً لتعليمات البنك المركزي المصري المعتمدة من مجلس  يتم إعداد القوائم المالية    إدارته بتاريخوفقا

وكذا وفقا لتعليمات اعداد القوائم المالية للبنوك طبقا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية   ، 2008ديسمبر  16

 . 2019فبراير  26" األدوات المالية" الصادرة من البنك المركزى المصرى بتاريخ  9رقم 

 

نك طبقاً ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة ، وأعد البنك أيضاً القوائم وقد تم إعداد هذه القوائم المالية المستقلة للب   

المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، وقد تم تجميع الشركات التابعة تجميعاً كلياً 

أكثر من نصف حقوق  –غير مباشرة  بصورة مباشرة أو –في القوائم المالية المجمعة وهي الشركات التي للبنك فيها 

التصويت أو لديه القدرة على السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة بصرف النظر عن نوعية 

النشاط ، ويمكن الحصول على القوائم المالية المجمعة للبنك من إدارة البنك . ويتم عرض االستثمارات في شركات 

 .ائم المالية المستقلة للبنك ومعالجتها محاسبياً بالتكلفة ناقصاً خسائر االضمحاللتابعة وشقيقة في القو

 

 المالية المنتهيةالسنة وتقرأ القوائم المالية المستقلة للبنك مع قوائمه المالية المجمعة ، كما في وعن  

حتى يمكن الحصول على معلومات كاملة عن المركز المالي للبنك عن نتائج أعماله وتدفقاته  2020ديسمبر  31في 

 النقدية والتغيرات في حقوق ملكيته.

 

وال تحتوى القوائم الماليه المستقله المختصره على كل المعلومات واإليضاحات  التى يتوجب وجودها فى الميزانيه 

 .2020ديسمبر  31زى المصرى و لذلك يجب الرجوع الى ميزانيه المستقله طبقا لتعليمات البنك المرك

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة    -  ب

 

يقيس البنك القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة التي تعكس أهمية هذه المدخالت المستخدمة 

 في وضع القياسات:

 

المعدل( في السوق النشط للقيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي يتم  : سعر السوق المدرج )غير1المستوى 

 تداولها في األسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة أو عروض أسعار الوسطاء.

 

: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت قابلة للمالحظة، سواء كانت مباشرة)كاألسعار( أو غير مباشرة 2المستوى 

األسعار(. تشمل هذه الفئة األدوات المقيَّمة باستخدام أسعار األسواق المدرجة في األسواق النشطة ألدوات )مشتقة من 

مشابهة وأسعار السوق المدرجة لألدوات المماثلة أو المشابهة في األسواق التي تعتبر أقل من نشطة، أو أساليب 

 الحظة بشكل مباشر أو غير مباشر من بيانات السوق.تقييم أخرى تكون فيها كافّة المدخالت الجوهريّة قابلة للم
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: أساليب تقييم باستخدام مدخالت جوهريّة غير قابلة للمالحظة. وتتضمن هذه الفئة كل األدوات حيث 3المستوى 

تشمل أساليب التقييم مدخالت ال تعتمد على بيانات يمكن مالحظتها وللمدخالت التي ال يمكن مالحظتها تأثير جوهري 

تقييم األدوات. وتتضمن هذه الفئة أدوات يتم تقييمها اعتمادا على أسعار مدرجة ألدوات مشابهة حيث يلزم  على

 القيام بتعديالت جوهرية ال يمكن مالحظتها أو افتراضات لعكس الفروق بين األدوات.

 

 فيما يلي بيان باالستثمارات المالية المدرجة بالقيمة العادلة وطرق تقييمها

 

31 مارس 2021

المستوى الثاني

استخدام مدخالت ملحوظة

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

قيمة العادلة المتكررة قياسات ال

45,542,22945,542,229أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر

45,542,22945,542,229االجمالي

31 ديسمبر 2020

المستوى الثاني

استخدام مدخالت ملحوظة

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

قيمة العادلة المتكررة قياسات ال

45,862,65545,862,655أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر

45,862,65545,862,655االجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي
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 خطر االئتمان -ج

ويعد خطر يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد األطراف بعدم الوفاء بتعهداته/ ارتباطاته ،  

االئتمان خطر جوهري بالنسبة للبنك ، فيقوم البنك بإدارة التعرض لذلك الخطر بحرص وبناءا على سياسات محددة. 

ويتمثل خطر االئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنها القروض والتسهيالت وأنشطة االستثمار 

ً في األدوات المالية  التي يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين . كما يوجد خطر االئتمان أيضا

خارج الميزانية مثل ارتباطات القروض . وتتركز عمليات اإلدارة والرقابة على خطر االئتمان لدى فريق إدارة 

ؤساء خطر االئتمان في إدارة مراقبة االئتمان والمخاطر الذي يرفع تقاريره إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ور

 وحدات النشاط بصفة دورية .

 

 قياس خطر االئتمان 1/ج

 القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء 

تعتبر القروض للعمالء والبنوك واالستثمارات المالية في صورة سندات وكذا أرصدة الحسابات الجارية 

طر االئتمان والمتمثل والودائع لدى البنوك والحقوق والتعهدات من الغير من األصول المالية المعرضة لخ

في عدم قدرة تلك األطراف على سداد جزء أو كل المستحق عليهم في تاريخ االستحقاق. ويقوم البنك بتخفيض 

 أثر هذا الخطر إلى الحد األدنى عن طريق:

 

إعداد الدراسات االئتمانية الخاصة بالعمالء والبنوك قبل التعامل معهم لتقدير وتحديد معدالت الخطر   

 المتعلقة بذلك. االئتماني

 

 الحصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم المخاطر التي قد تنشأ في حالة تعثر العميل أو البنوك.

 واالئتمانية وتقدير المخصصات  المتابعة والدراسة الدورية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم المالية

 المطلوبة للديون غير المنتظمة.

 

 ة القروض واألرصدة لدى البنوك على قطاعات مختلفة تالفياً لتركز المخاطر.توزيع محفظ

على  (  من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية توزيع محفظة القروض والسلفيات8بين اإليضاح رقم) أ/ي

 القطاعات المختلفة.

 

يقوم البنك بتقييم مستوى مخاطر العميل باستخدام أساليب تقييم داخلية لتصنيف الجدارة مفصلة لمختلف فئات  

العمالء . وقد تم تطوير تلك األساليب للتقييم داخلياً وتراعى التحليالت المالية واإلحصائية حسب فئة العمالء 

دارة المالئم . ويتم تقسيم عمالء البنك الى مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول الى تصنيف الج

 عشرة فئات للجدارة يمكن تحديدهم في أربعة تصنيفات . 

 

ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول التالي مدى احتمال اإلخفاق أو التأخر لكل 

تنتقل بين فئات الجدارة تبعاً للتغير في فئة من فئات الجدارة ، مما يعني بصفة أساسية أن المراكز االئتمانية 

 درجة المخاطر المقدرة. ويتم مراجعة تصنيف كل عميل و تطوير أساليب 

 

التقييم كلما كان ذلك ضرورياً . ويقوم البنك دورياً بتقييم أداء أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على 

 التنبؤ بحاالت التأخر .

 

 فئات التصنيف الداخلي للبنك 

 مدلول التصنيف   التصنيف 

 ديون جيدة   1-6 

 المتابعة العادية    7 

 المتابعة الخاصة    8 

 ديون غير منتظمة   9-10 

 

يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر. على سبيل 

، يدرج البنك كافة  القيمة االسمية . وبالنسبة لالرتباطاتالمثال ، بالنسبة للقرض ، يكون هذا المركز هو 

المبالغ المسحوبة فعالً باإلضافة إلى المبالغ األخرى التي يتوقع أن تكون قد سحبت حتى تاريخ التأخر ، إن 

 حدث . 
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حدث وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن 

، وأولوية  التأخر. ويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين وبالتأكيد يختلف ذلك بحسب نوع المدين

 ، ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخرى .المطالبة
 

 

 أدوات الدين وأذون الخزانة  
ة على عمالء االئتمان. ويتم النظر إلى بالنسبة ألدوات الدين واألذون، يتم استخدام طرق مماثلة لتلك المطبق 

تلك االستثمارات في األوراق المالية واألذون على أنها طريقة للحصول على جودة ائتمانية أفضل وفي نفس 

الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل. كما تستخدم التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد 

 إلدارة خطر االئتمان. فيتش -موديز  –ميريس  -أند بور

 

 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 2/ج

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

 والدول .

 

ويتم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله على  

، وعلى مستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية.  ، أو مجموعة مقترضين كل مقترض مستوى

كما يتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت 

لى اإلدارة الحاجة إلى ذلك. ويتم عرض حدود التركز للخطر االئتماني على مستوى القطاعات والدولة ع

 العليا بصفة دورية.
 

 

يتم أيضاً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة المقترضين والمقترضين  

 المحتملين على مقابلة سداد التزاماتهم وكذلك بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسباً.

 

 وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر :  

 الضمانات 

يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان. ومن هذه الوسائل الحصول على ضمانات  

مقابل األموال المقدمة. ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة . ومن 

 األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت :
 

 

 العقاري .*  الرهن  

 *  رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع . 

 *  رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية . 

 

ويكون البنك حريص على الحصول على الضمانات المناسبة فغالبا يستهدف أن يكون التمويل على المدى  

 نية لألفراد بدون ضمان . األطول واإلقراض للشركات مضموناً بينما تكون التسهيالت االئتما

 

ولتخفيض خسارة االئتمان إلى الحد األدنى ، يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف 

 المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو التسهيالت.

   

بيعة األداة وعادة يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً ألصول أخرى بخالف القروض والتسهيالت بحسب ط  

ما تكون أدوات الدين وأذون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة بأصول 

Asset-Backed Securities مونة بمحفظة من األدوات الماليةواألدوات المثيلة التي تكون مض.  

 

 المشتقات 
توحة للمشتقات أي الفرق بين عقود البيع والشراء يحتفظ البنك بإجراءات رقابية على صافي المراكز المف 

على مستوى كل من القيمة والمدة. ويكون المبلغ المعرض لخطر االئتمان في أي وقت من األوقات محدد 

بالقيمة العادلة لألداة التي تحقق منفعة لصالح البنك أي أصل ذو قيمة عادلة موجبة الذي يمثل جزءاً ضئيالً 

ة / االفتراضية المستخدمة للتعبير عن حجم األدوات القائمة. ويتم إدارة هذا الخطر االئتماني من القيمة التعاقدي

كجزء من حد اإلقراض الكلي الممنوح للعميل وذلك مع الخطر المتوقع نتيجة للتغيرات في السوق. وال يتم 

المبالغ التي يطلبها البنك عادة الحصول على ضمانات في مقابل الخطر االئتماني على تلك األدوات فيما عدا 

 كإيداعات هامشية من األطراف األخرى.
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وينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيها السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق  

مالية أخرى أو مقابل توقع الحصول على نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى ويتم وضع 

تسوية يومية لكل من األطراف األخرى لتغطية مخاطر التسوية المجمعة الناتجة عن تعامالت البنك حدود 

 في أي يوم .

 

 ( Master Netting Arrangementsترتيبات المقاصة الرئيسية ) 
يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقيات تصفية رئيسية مع األطراف التي تمثل  

حجم هام من المعامالت . وال ينتج بصفة عامة عن اتفاقيات التصفية الرئيسية أن يتم إجراء مقاصة بين 

األصول وااللتزامات الظاهرة بالميزانية وذلك ألن التسوية عادة ما تتم على أساس إجمالي ، إال أنه يتم 

قيات التصفية الرئيسية وذلك تخفيض خطر االئتمان المصاحب للعقود التي في صالح البنك عن طريق اتفا

ألنه إذا ما حدث تعثر ، يتم إنهاء وتسوية جميع المبالغ مع الطرف األخر بإجراء المقاصة . ومن الممكن أن 

يتغير مقدار تعرض البنك للخطر االئتماني الناتج عن أدوات المشتقات الخاضعة التفاقيات التصفية الرئيسية 

 يتأثر بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقيات. وذلك خالل فترة قصيرة نظراً ألنه

 

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

ن ذات خطر االئتما Guarantees and stand by letters of creditوتحمل عقود الضمانات المالية 

 المتعلق بالقروض .

التي  Documentary and Commercial Letters of Creditوتكون االعتمادات المستندية والتجارية         

يصدرها البنك بالنيابة عن العميل لمنح طرف ثالث حق السحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب 

يتم شحنها وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من  أحكام وشروط محددة غالباً مضمونة بموجب البضائع التي

 القرض المباشر.

 

، أو  ، أو الضمانات وتمثل ارتباطات منح االئتمان الجزء غير المستخدم من المصرح به لمنح القروض

االعتمادات المستندية. ويتعرض البنك لخسارة محتملة بمبلغ يساوي إجمالي االرتباطات غير المستخدمة 

لخطر االئتمان الناتج عن ارتباطات منح االئتمان. إال أن مبلغ الخسارة المرجح حدوثها في وذلك بالنسبة 

الواقع يقل عن االرتباطات غير المستخدمة وذلك نظراً ألن أغلب االرتباطات المتعلقة بمنح االئتمان تمثل 

حتى تاريخ االستحقاق  البنك المدة التزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات ائتمانية محددة. ويراقب

الخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة األجل عادة ما تحمل درجة أعلى من خطر االئتمان 

 بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل.

 

 سياسات االضمحالل والمخصصات 3/ج
تخطيط الجودة االئتمانية وذلك ( بدرجة كبيرة على 1تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها )إيضاح أ/ 

من بداية إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار. وبخالف ذلك، يتم االعتراف فقط بخسائر االضمحالل التي 

وقعت في تاريخ الميزانية ألغراض التقارير المالية بناء على أدلة موضوعية تشير إلى االضمحالل وفقاً لما 

ف الطرق المطبقة، تقل عادة خسائر االئتمان المحملة على القوائم سيرد ذكره بهذا اإليضاح ونظراً الختال

 المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة المتوقعة المستخدم.

 

 

 جودة ائتمان األدوات المالية -

ً لجودة األصول. وتتضمن الحسابات العادية كافة التسه يالت التي تظهر يتم تصنيف كافة القروض والسلف في البنك وفقا

 أوضاعاً مالية جيدة وعوامل الخطر والقدرة على السداد وفقاً للشروط األصلية للموافقة الممنوحة.

ق حول قيل ودمستقم تقييل تقديم جن أمت لعملياالتعرضات واجعة رابمم اظبانتطر لمخاد ايدتحن والئتمااجعة رامرق فوم تق

ت. ويركز قسم التدقيق الداخلي، سارلممال افضدل أتباطر الفرعية ولمخارة اط إدابواضز ين وتعزالئتماطر امخار إدارة اإط

باعتباره خط رقابي ثالث، على المخاطر من منظور عالمي وعلى تصميم وفعالية الضوابط األساسية والفرعية، وإجراء 

تخصص للمخاطر الرئيسية أو عمليات تدقيق للرقابة من خالل أخذ عينات من أطر العمل المتعلقة بالرقابة، والتدقيق الم

الناشئة، وتدقيق المشاريع لتقييم مبادرات التغيير الرئيسية. ويلتزم البنك بجميع المتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بتصنيف جودة 

 االئتمان.
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الداخلية ويشتمل كل تصنيف من تصنيفات جودة االئتمان الخمسة المحددة أدناه على مجموعة من درجات التصنيف االئتماني 

األكثر دقة والمخصصة ألنشطة اإلقراض لألفراد والشركات، وكذلك التصنيفات الخارجية التي تحددها الوكاالت الخارجية 

 لسندات الدين.

 

 نموذج قياس المخاطر البنكية العام 4/ج

في شاااكل ، تقوم اإلدارة بتصااانيفات  )1أ/(باإلضاااافة إلى فئات تصااانيف الجدارة األربعة المبينة في إيضااااح 

مجموعات فرعية أكثر تفصاايالً بحيث تتفق مع متطلبات البنك المركزي المصااري. ويتم تصاانيف األصااول 

المعرضاااااة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفقاً لقواعد وشاااااروط تفصااااايلية تعتمد بشاااااكل كبير على 

 المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالي ومدى انتظامه في السداد .

، بما في ذلك  قوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمانوي 

، على أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي المصري. وفي حالة زيادة  االرتباطات المتعلقة باالئتمان

ك المركزي المصري الجدارة االئتمانية الصاردة من البنمخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقاً لقواعد 

، يتم عن المخصص المطلوب بأستخدام طريقتي التدفقات النقدية المخصومة ومعدالت االخفاق التاريخية 

تجنيب احتياطي المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصماً على األرباح المحتجزة بمقدار تلك الزيادة. 

والنقص بحيث يعادل دائماً مبلغ الزيادة بين المخصصين. ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة 

( الحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية 11ويعد هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ويبين إيضاح )

 .الفترة المالية العام خالل 

 

ً ألسس التقييم الداخلي مقارنة بأسس تقييم  البنك وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقا

 المركزي المصري ونسب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان

 

 

تصنيف البنك 

المركزي 

 المصري

 مدلول التصنيف

نسبة 

المخصص 

 المطلوب

  

   صفر مخاطر منخفضة 1

   %1 مخاطر معتدلة 2

   %1 مخاطر مرضية 3

   %2 مخاطر مناسبة 4

   %2 مخاطر مقبولة 5

   %3 مخاطر مقبولة حدياً  6

   %5 مخاطر تحتاج لعناية خاصة 7

   %20 دون المستوى 8

   %50 مشكوك في تحصيلها 9

   %100 رديئة 10

 
 2020 ديسمبر 31 في % 24.48 مقابل 2021مارس  31 في %23.62 نسبة المال رأس كفاية معدل بلغ وقد

 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -3

التالية الفترة المالية يقوم البنك بإستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول واإللتزامات التى يتم اإلفصاح عنها خالل 

، ويتم تقييم التقديرات واالفتراضات باستمرار على أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل ، بما فى ذلك التوقعات لألحداث 

 يعتقد أنها معقولة فى ظل الظروف والمعلومات المتاحة .المستقبلية التى 

 

 خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت -أ  
يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل . ويقوم باستخدام الحكم  

قائمة الدخل ، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أية بيانات  الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء االضمحالل في

يمكن قياسة في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل  اضمحاللموثوق بها تشير الى أنه يوجد 

ات تشير الى على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة . وقد تشمل هذه األدلة وجود بيان ضمحاللالتعرف على اال

حدوث تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنك ، أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في 

أصول البنك . عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية ، تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر 
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انية في وجود أدلة موضوعية تشير الى االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة . أصول ذات خصائص مخاطر ائتم

ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة 

 لخبرة .للحد من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء على ا

 

 الشامل الدخل خالل من ملكية حقوق أدوات في االستثمارات اضمحالل -ب 

 أو هام اضمحالل هناك يكون عندما الشامل الدخل خالل من الملكية حقوق أدوات فى اإلستثمارات إضمحالل البنك يحدد

 الحكم هذا والتخاذ شخصى، حكم إلى ممتداً  أو هاما االضمحالل كان إذا ما تحديداً  ويحتاج التكلفة عن العادلة قيمتها فى ممتد

 هناك يكون قد ذلك إلى باإلضافة السهم لسعر المعتادة ) Volatility ( التذبذبات – أخرى عوامل ضمن بتقييم البنك يقوم

 التشغيلية النقدية تدفقاتها أو فيها المستثمر للشركة المالية الحالة فى تدهور وجود على دليل هناك يكون عندما إضمحالل

 التكنولوجيا فى التغيرات أو القطاع أو الصناعة أداء أو والتمويلية

 

 القيمة العادلة للمشتقات -ج 

ستخدام   ساليب تقييم . وعندما يتم ا ستخدام أ سواق نشطة با يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المقيدة فى أ

ستخدام أفراد مؤهلين ومستقلين هذه األساليب )مثل النماذج( لتحديد القيمة  العادلة يتم اختبارها ومراجعتها دورياً با

عن الجهة التى قامت بإعدادها . وقد تم إعداد جميع النماذج قبل اسااااااتخدامها ، وبعد تجربتها وذلك لضاااااامان أن 

تستخدم تلك النماذج نتائجها تعكس بيانات فعلية وأسعار يمكن مقارنتها بالسوق . إلى المدى الذى يكون ذلك عملياً  

( Counterpartالبيانات الموثقة فقط ، إال أن مناطق مثل مخاطر االئتمان )الخاصااااااة بالبنك واألطراف المقابلة )

، تتطلب من اإلدارة اسااااااتخدام تقديرات . ويمكن أن  (Correlations( واالرتباطات )Volatilityوالتذبذبات )

لعوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية التى يتم اإلفصاااااااح عنها . تؤثر التغييرات فى االفتراضااااااات حول تلك ا

 عاااالااااى سااااااااابااااياااال الاااامااااثااااال ، فااااي حااااالااااة اساااااااااتااااخاااادام اإلدارة لااااهااااامااااش ائااااتاااامااااانااااي أقاااال باااامااااقاااادار

 مبلغ في االصااول مقابل   الف جنية مصااري 667 96 نقطة ، تم تقدير القيمة العادلة لصااافي المشااتقات بمبلغ 20

 .االلتزامات يمثل القيمة العادلةفي الف جنية مصري  209 94

 

 ضرائب الدخل -  د
يخضع البنك لضرائب الدخل مما يستدعي استخدام تقديرات هامة لتحديد المخصص اإلجمالي للضريبة على الدخل  

. وهناك عدد من العمليات والحسابات التي يصعب تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد . ويقوم البنك بإثبات 

قديرات مدى احتمال نشأة ضرائب إضافية . وعندما االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقاً لت

يكون هناك اختالف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبالغ السابق تسجيلها ، فإن هذه االختالفات سوف تؤثر على 

  التي يتم تحديد االختالف فيها . السنةضريبة الدخل ومخصص الضريبة المؤجلة في 
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 وتسهيالت للعمالء قروض -4

 31 ديسمبر 2020 31 مارس 2021   

 الف جنيه مصرى الف جنيه مصرى

 أفراد

62,31657,601 حسابات جارية مدينة

1,380,8471,404,560 بطاقات ائتمان

4,136,7774,195,543 قروض شخصية

1,5821,858 قروض عقارية

5,581,5225,659,562 إجمالي

صغيرة لألنشطة االقتصادية قروض ال  مؤسسات شامالً ال

2,819,5662,910,366 حسابات جارية مدينة

21,711,42920,313,218 قروض مباشرة

10,352,49810,918,385 قروض مشتركة

34,883,49334,141,969 إجمالي

تسهيالت للعمالء قروض وال 40,465,01539,801,531 إجمالي ال

)2,645,955()2,690,421( يخصم : الخسائر االئتمانية المتوقعة

)840,908()898,707( يخصم : فوائد مجنبة

صافي 36,875,88736,314,668 ال

 
 

جنية  الف  850 561بقبول اوراق مالية متداولة تبلغ قيمتها العادلة  2021مارس  31المنتهية في المالية لسنة اقام البنك خالل  -

 ً   لقروض تجارية . مصري ضمانا
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 مخصص خسائر االضمحالل
  تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت للعمالء وفقاً لألنواع : 

 

31 مارس 2021

ألف جنيه مصريأفراد

حسابات 

جارية مدينة
بطاقات ائتمان

قروض 

شخصية
اإلجماليقروض عقارية

6,11044,63966,95510117,714الرصيد أول السنة المالية

)5,426(40)4,738(2,013)2,741()رد( / عبء االضمحالل

)28,222(-)15,722()12,305()195(مبالغ تم اعدامها خالل السنة

5,984-262,3773,581مبالغ مستردة خالل السنة

)99(-)56()38()5(فروق تقييم مخصصات

فترة المالية 3,19536,68650,0205089,951الرصيد في أخر ال

ألف جنيه مصريمؤسسات                 

حسابات 

جارية مدينة
قروض مباشرة

قروض 

مشتركة
اإلجمالي

389,8891,891,317247,0352,528,241الرصيد أول السنة المالية

109,888)28,200()422,233(560,321عبء االضمحالل

)32,170(--)32,170(مبالغ تم اعدامها خالل السنة

)5,489(-)5,489(-فروق تقييم مخصصات

فترة المالية   918,0401,463,595218,8352,600,470الرصيد في أخر ال
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31 ديسمبر 2020

ألف جنيه مصريأفراد

حسابات 

جارية مدينة
بطاقات ائتمان

قروض 

شخصية
اإلجماليقروض عقارية

1,35414,40534,958450,721الرصيد أول السنة المالية

4,73230,53735,463670,738)رد( االضمحالل

)14,220(-)8,177()6,017()26(مبالغ تم اعدامها خالل السنة

10,467-495,7144,704مبالغ مستردة خالل السنة

8-7-1فروق تقييم مخصصات

6,11044,63966,95510117,714الرصيد في أخر السنة المالية

ألف جنيه مصريمؤسسات

حسابات 

جارية مدينة
قروض مباشرة

قروض 

مشتركة
اإلجمالي

757,1171,056,854368,4792,182,450الرصيد أول السنة المالية

516,438)28,200(840,758)296,120(عبء االضمحالل

)167,225()92,239(-)74,986(مبالغ تم اعدامها خالل السنة

6,566-5,4161,150مبالغ مستردة خالل السنة

)9,988()1,005()7,445()1,538(فروق تقييم مخصصات

389,8891,891,317247,0352,528,241الرصيد في أخر السنة المالية
 

 

 استثمارات مالية -5

 

 31 ديسمبر 2020 31 مارس 2021

 الف جنيه مصرى الف جنيه مصرى

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر

31,15131,151 أدوات حقوق ملكية غير مدرجة في السوق

13,572,40012,118,332 أدوات دين مدرجة في السوق تم تقييمها بالقيمة العادلة *

26,13425,555 وثائق صناديق االستثمار )غير مدرجة في السوق(

13,629,68512,175,038أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر بخالف اذون الخزانة

13,629,68512,175,038 إجمالي استثمارات مالية

975,950469,623 أرصدة متداولة

12,653,73511,705,415 أرصدة غير متداولة

13,629,68512,175,038

13,572,40012,118,332 أدوات دين ذات عائد ثابت

13,572,40012,118,332
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الف جنيه مصري 

 31 مارس 2021

12,175,038 الرصيد أول السنة المالية

2,071,329 إضافات

)545,078( استبعادات )بيع / استرداد(

)818( متغيرات اخري

)70,786( ارباح التغير فى القيمة العادلة

فترة المالية 13,629,685 الرصيد فى آخر ال

 31 ديسمبر 2020

5,994,683 الرصيد أول السنة المالية

9,568,908 إضافات

)3,398,397( استبعادات )بيع / استرداد(

)59,840( متغيرات اخري

69,684 ارباح التغير فى القيمة العادلة

12,175,038 الرصيد فى آخر السنة المالية

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر بخالف اذون الخزانة

 
 

 

 31الف جنية مصري في   332 118 12 (ألف جنية مصرى   400 572 13محلية بأجمالي مبلغ يتضمن البند ادوات دين * 

 وزارة المالية المصرية.مضمونة من ( 2020ديسمبر 

 

 

 

 

 

 

 أذون خزانة  -6

 

31 ديسمبر 312020 مارس 2021

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

29,556,36630,542,401 أذون الخزانة - مصرية **

2,356,1783,145,216 أذون الخزانة - الواليات المتحدة االمريكية

31,912,54433,687,617إجمالي

خزانة في : وتتمثل أذون ال

31 ديسمبر 312020 مارس 2021

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

290,303699,210أذون خزانة استحقاق 91 يوم

9,075974,287أذون خزانة استحقاق 182 يوم

4,647,5632,506,283أذون خزانة استحقاق 273 يوم

26,965,60329,507,837أذون خزانة استحقاق 364 يوم

31,912,54433,687,617اجمالي
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 31 مارس 2021

خزانة الف جنيه مصري  أذون ال

33,687,617 الرصيد أول السنة المالية

6,730,243 إضافات

)8,435,017( استبعادات )بيع / استرداد(

)1,687( متغيرات اخري

)68,612( ارباح التغير فى القيمة العادلة ***

فترة المالية 31,912,544 الرصيد فى آخر ال

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر )اذون الخزانة(

 
 

وبلغ التزامات مزايا التقاعد في تاريخ الميزانية الف جنية مصري تخص صندوق  694 500تتضمن اذون الخزانة مبلغ ** 

ديسمبر  31الف جنية مصري في 861 486 أذون الخزانة  )مبلغالف جنية مصري   075 6احتياطي القيمة العادلة مبلغ 

2020. ) 

 

 591 26الف جنية مصري مقابل مبلغ  ( 021 42 )مبلغ  2021مارس  31*** بلغ أحتياطي القيمة العادلة الذون الخزانة في 

 الف جنية مصري (.( 612 68 ) )بصافي قيمة تغير مبلغ  2020ديسمبر  31الف جنية مصري في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استثمارات في شركات تابعة  -7
 517 )الف جنيه مصرى  517 35 مبلغ" اتش اس بي سي سيكيوريتيز "  التابعةة مساهمة البنك في الشرك قيمةصافي  بلغت

 .2020ديسمبر  31  الف جنيه مصرى في  35
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 31 مارس 2021

تزامات   أل

الشركة

 نسبة

 )بدون حقوق 

الملكية(

 المساهمة

 الف جنيه 

مصري

 الف جنيه 

مصري

 ألف جنيه 

مصري

 الف جنيه مصري

30,5142,7311,832)1,376(%98

)1,376(30,5142,7311,832اإلجمالي

 31 ديسمبر 2020

بلد مقر الشركة أصول الشركةال
تزامات  أل

الشركة
نسبةإيرادات الشركة

)بدون حقوق 

الملكية(
المساهمة

الف جنيه 

مصري

الف جنيه 

مصري

ألف جنيه 

مصري
الف جنيه مصري

98%)3,062(32,3403,18010,214مصر

)3,062(32,3403,18010,214اإلجمالي

 شركة إتش أس بى سى سكيورتيز 

– مصر ) شركة مساهمة مصرية(

 خسائر الشركة

 شركة إتش أس بى سى سكيورتيز 

– مصر ) شركة مساهمة مصرية(

 مصر

بلد مقر الشركة  إيرادات  أصول الشركة ال

الشركة

 خسائر الشركة

 
 

 

 ودائع العمالء -8

31 ديسمبر 312020 مارس 2021

الف جنيه مصريالف جنيه مصري

36,769,26434,421,663ودائع تحت الطلب

19,964,33422,455,218ودائع ألجل وبإخطار

10,976,82410,140,510شهادات ادخار وإيداع

22,232,57421,392,573ودائع توفير

1,928,0961,810,009ودائع أخرى

91,871,09290,219,973

38,436,87438,450,117ودائع مؤسسات

53,434,21851,769,856ودائع أفراد

91,871,09290,219,973

36,131,89135,879,505أرصدة بدون عائد

55,739,20154,340,468أرصدة ذات عائد

91,871,09290,219,973

 
 

 ألف 388 493 1) مقابل 2021مارس  31جنية مصري في  ألف   426 599 1تتضمن حسابات العمالء ودائع قدرها -

 جنية مصري
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 والقيمة العادلة لتلك الودائع هي تقريبا قيمتها الحالية لإللغاء( ، تمثل ضمان الرتباطات غير قابلة  2020ديسمبر  31في 

. 

 

 مخصصات أخرى -9

31 ديسمبر 312020 مارس 312021 ديسمبر 312020 مارس 312021 ديسمبر 312020 مارس 2021

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

47,93345,528408,027205,700455,960251,228الرصيد في اول الفترة / السنة المالية

204,7938,818264,383-8,81859,590المكون خالل الفترة

)822()374()724()361()98()13(فروق تقييم مخصصات

56,738105,020407,666409,769464,404514,789

)58,827()2,079()1,742(-)57,085()2,079(المستخدم خالل الفترة / السنة المالية

)2()61,773(-)61,773()2(-مخصصات انتفى الغرض منها

54,65947,933345,893408,027400,552455,960الرصيد فى نهاية الفترة / السنة المالية

اإلجمالى مخصص إلتزامات عرضيةمخصص مطالبات 

 
 

 

 

 رأس المال -10
 

أول الفترة المالية  الرصيد في

الحالية

33.2805662,795,5672,795,5676,728

3133.2805662,795,5672,795,5676,728 مارس 2021الرصيد في

أول السنة المالية الرصيد في

السابقة

33.2805662,795,5672,795,5676,728

3133.2805662,795,5672,795,5676,728 ديسمبر 2020الرصيد في

ألف جنيه مصري

عالوة االصدار ضمن اإلجماليقيمة أسهم عادية

احتياطي مقابل الزيادة 

قيمة االسمية عن ال

عدد األسهم 

)بالمليون(

 
 

 رأس المال المرخص به  -أ

 جنيه مصري. 1 750 000 000 بلغ رأس المال المرخص به  -

زيااادة رأس المااال  ت الموافقااة علي تماا  2010نوفمبر  30بموجااب قرار الجمعيااة العااامااة غير العاااديااة فى  -

 جنيه مصري. 5 000 000 000المرخص به  ليصبح 

  

تمت الموافقة علي  زيادة رأس المال    2021مارس  17بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية فى  -

بعد موافقة الهيئة وجاري انهاء اجراءات الزيادة  جنيه مصري 10 000 000 000المرخص به  ليصبح 

 العامة لالستثمار . 

 

 رأس المال المصدر والمدفوع  -ب

جنيه مصري موزع   1 508 500 056 مبلغ  2008ديسمبر  31في  بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل -

 94.54جنيه مصري للسهم. وقد بلغت حصة الجانب األجنبي  84سهم نقدي بقيمة أسمية  17 958 334 على

 رأس المال تم سداد قيمتها بالدوالر األمريكي وفقاً للسعر الساري وقت السداد.% من 

 

المصدر ال ــزيادة رأس المتمت الموافقة علي  2010نوفمبر  30بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية فى  -

 يـــال
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تم سهم نقدي  6 785 715 جنيه مصري بإصدار عدد 570 000 060بلغ بزيادة قدرها م 2 078 500 116

 في تاريخ الميزانية .ها بالكامل سداد

 

تمت الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر   2013سبتمبر  26بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية فى  -

جنيه مصري بإصدار  717 506 076بزيادة قدرها مبلغ  جنيه مصري 2 796 006 192 مبلغ ال يتعدى الي

 .سهم نقدي  8 536 517 جنية مصري بعدد 717 067 428سهم نقدي تم سداد منها  8 541 739عدد 

 

جنيه مصري  544 567 795 2في تاريخ الميزانية  مبلغ وبالتالي يكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل  -

 جنيه مصري للسهم. 84قيمة أسمية سهم ب 566 280 33 عدد موزع على

 

ال المصدر ــتمت الموافقة علي زيادة رأس الم  2021مارس  17بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية فى  -

 26 243 244 جنيه مصري بإصدار عدد 2 204 432 496بزيادة قدرها مبلغ  5 000 000 040 الـــي

عد موافقة الهيئة العامة بوذلك خصما من االرباح المحتجزة للبنك وجاري انهاء اجراءات الزيادة سهم نقدي 

 لالستثمار . 

 

 

 االحتياطيات  -11
 31 ديسمبر 2020 31 مارس 2021

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري

2,348,4892,164,822 احتياطي عام

1,397,7821,397,782 احتياطي قانوني

40,29540,295 أحتياطي رأسمالي

6,7286,728 أحتياطيات أخري – عالوة اصدار

102,129218,260 احتياطي القيمة العادلة

66,609-  احتياطي مخاطر بنكية عام

491,666491,666 أحتياطي مخاطر عام

فترة / السنة المالية 4,387,0894,386,162 إجمالي االحتياطيات في أخر ال
 

 

  

 التزامات عرضية وارتباطات -  -12

  مطالبات قضائية  -أ  

مخصصات لتلك او رد اي تكوين  يتم لم و  2021مارس  31يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك في  

الفترة لقضايا خالل امخصص من  الف جنية مصري  79مبلغ تم استخدام قد و الحاليةالفترة المالية القضايا خالل 

 الحالية .المالية 

 

 وتسهيالتارتباطات عن قروض وضمانات  - ب
    تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت فيما يلي : 

 31 ديسمبر 2020 31 مارس 2021

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري

743,055468,014 األوراق المقبولة

29,404,24328,827,815 خطابات ضمان

997,1311,099,016 اعتمادات مستندية )استيراد وتصدير(

248,508199,451 التزامات محتملة اخري

2,048,1032,690,795 ارتباطات عن قروض

)1,493,388()1,599,426( غطاءات نقدية

31,841,61431,791,703
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 التشغيليارتباطات عن عقود التأجير  - ج
 يبلغ مجموع الحد األدنى لمدفوعات اإليجار عن عقود إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء وفقاً لما يلي:

 

 31 ديسمبر 2020 31 مارس 2021

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري

13,66916,594 ال تزيد عن سنة واحدة

16,79217,589 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

30,46134,183
 

 

 

 أطراف ذوي عالقةالمعامالت مع  -13

% من األسهم العادية  94.54 ها الرئيسي في لندن التي تمتلكومقر فيس بي سي هولدينجز بي إتش إيتبع البنك الشركة األم  

 . آخرين( فهي مملوكة لمساهمين %5.46. أما باقي النسبة )

 

 ايجيبت )شركة مساهمة مصرية( .اتش اس بي سي سيكيوريتيز % في شركة  98مصر نسبة  –يمتلك بنك اتس اس بي سي 

  

ويتضمن ذلك القروض والودائع  للبنك،تم الدخول في العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل النشاط العادي 

  األجنبية.ومبادالت العمالت 

  

 فيما يلي : الفترة المالية وتتمثل المعامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة في نهاية 

 

 قروض أخري  -أ 

 

31 مارس 312020 مارس 2021

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

2,072,0002,072,000قرض مساند

2,072,0002,072,000

57,57378,208عائد القروض

مجموعة اتش اس بي سي

 
 

 

 

 

 

 

 ودائع من أطراف ذوي عالقة- ب
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31 ديسمبر 312020 مارس 2021

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

المستحق للعمالء

ودائع في أول الفترة / السنة المالية 40,96843,906ال
ودائع التي تم ربطها خالل الفترة / السنة المالية 141ال

ودائع المستردة خالل الفترة / السنة المالية )2,979()16,785(ال
24,18440,968الودائع في أخر الفترة / السنة المالية

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة عن الفترة / السنة 

المالية
3581,454

شركات تابعة

 
 وتسترد عند الطلب . ثابتالودائع السابقة بدون ضمان ، وتحمل عائد   -

 

   

 معامالت أخرى مع األطراف ذوي عالقة- ج
 

31 مارس 312020 مارس 312021 مارس 312020 مارس 2021

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

10,3858,392354341تأجير تشغيلي

260480--مصروفات ادارية - حاسب الي

44--ايرادات األتعاب والعموالت 

   شركات تابعةمجموعة اتش ا س بى سى

 
 

 مصري  جنيةالف  148 218مبلغ   2021مارس  31 س بي سي فيإتش ابلغت تكلفة خدمات مقدمة من مجموعة *  

 .( 2020مارس  31في مصري  هلف جنيأ  218 743 مبلغ) 

 

 قروض أخرى -14

31 ديسمبر 312020 مارس 2021

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

12.75272,000272,000%قرض مساند ذو عائد متغير)1(

11.001,800,0001,800,000%قرض مساند ذو عائد متغير)2(

2,072,0002,072,000األجمالي القروض األخرى

معدل العائد الحالي

 
 

 بموجب اتفاقية لمدة HSBC Holdings BVمليون جنيه مصري ممنوح من  272في مبلغ ( 1)يتمثل القرض المساند  -

 بمعدل عائد متغير. 2028وتنتهي في ديسمبر  2013ديسمبر سنة تبدأ من  15

بموجب اتفاقية لمدة  HSBC Holdings BVمليون جنيه مصري ممنوح من  1 800( في مبلغ 2يتمثل القرض المساند ) -

 .بمعدل عائد متغير 2027مارس وتنتهي في  2017مارس سنوات تبدأ من  10

 

 صناديق االستثمار -15

 صندوق استثمار بنك أتش أس بى سى مصر األول ) كل يوم (:  -أ

 1992ة ـــلسن 95ال رقم ــيعتبر الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس الم 

 000الصندوق ، وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا المجموعة المالية هيرمس والئحته التنفيذية، وتقوم بإدارة الصندوق 

 000ة ــوثيـــقة منــها ) قيمتها االسمي 50 000جنيه مصري ُخصص للبنـك  100 000 000وثيقة قيمتها  1 000

 جنيه مصري( لمباشرة نشاط الصندوق. 5 000
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  جنيه مصري ، بلغت قيمتها االستردادية  998 141 9وثيقة بمبلغ   559 78عدد   2021مارس  31يمتلك البنك في

جنية مصرى بلغت   9 141 998 وثيقة بمبلغ 78 559نيه مصري مقابل عدد ج 684 133 26يخ الميزانية في تار

 . 2020ديسمبر  31  في  نيه مصرىج  906 554 25قيمتها اإلستردادية مبلغ 

 

  فىجنية مصري  325.30ري مقابل ــمص جنية 332.66وقد بلغت القيمة اإلستردادية للوثيقة في تاريخ الميزانية 

 2020ديسمبر  31 فى 3 600 698 وثيقة مقابل 129 458 3كما بلغت وثائق الصندوق القائمة  2020ديسمبر  31

. 

 

وطبقاً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك أتش أس بى سى مصر على أتعاب وعموالت مقابل أشرافه  -

لف جنيه مصرى عن ا  316 1على الصندوق وكذلك الخدمات اإلدارية األخرى التي يؤديها له ، وقد بلغ إجمالي العموالت 

مارس  31المنتهية فى  الماليةفترة الالف جنية مصرى عن   1 122 مقابل 2021مارس  31  المنتهية فى الماليةفترة ال

 أُدرجت ضم بند إيرادات األتعاب والعموالت بقائمة الدخل.  2020

 

 


