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بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
قائمة الدخل الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021

الفترة من

الفترة من

 1يوليو  2021إلى

 1يوليو  2020إلى

 30سبتمبر 2021

 30سبتمبر 2020

عائد القروض واإليرادات المشابهة

)(25

3 051 573 221

2 380 793 927

1 129 719 050

790 412 949

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

)(25

)(1 779 108 390

)(1 476 821 791

)( 663 691 302

)( 483 489 043

صافى الدخل من العائد

1 272 464 831

903 972 136

466 027 748

306 923 906

إيرادات األتعاب والعموالت

223 089 264

116 810 697

86 919 586

38 674 020

)(7 126 610

)(1 297 705

بالجنيه المصري

إيضـاح

مصروفات األتعاب والعموالت

 30سبتمبر 2021

)(16 109 486

 30سبتمبر 2020

)(5 419 303

79 792 976

صافى االيرادات من األتعاب والعموالت

206 979 778

111 391 394

توزيعات أرباح

2 602 855

714 285

-

صافى دخل المتاجرة

)(26

1 752 008

158 252

-

أرباح االستثمارات المالية

)(27

3 802 877

22 501 975

2 101 954

37 376 315
43 600
18 636 160

(عبء) الخسائر االئتمان المتوقعة

)(28

)(305 458 231

)(78 327 617

)(212 934 285

)(7 792 131

مصروفات إدارية

)(29

)(572 849 004

)(431 962 400

)(200 719 590

)(158 649 227

إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى

)(30

8 999 603

18 888 965

)(18 254 445

31 432 002

618 294 717

547 336 990

)(239 482 033

)(178 273 761

)(94 770 431

378 812 684

369 063 229

21 243 927

الربح قبل ضرائب الدخل
مصروفات ضرائب الدخل

)(17

صافى أرباح الفترة بعد الضرائب
ربحية السهم (جنيه  /سهم)

)(31

1.21

1.29

اإليضاحات من رقم ( )1إلى رقم ( )35تعتبر متممة لهذه القوائم المالية الدورية المختصرة وتق أر معها.
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116 014 358

-0.33

227 970 625
)(54 177 042
173 793 583
0.58

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
قائمة الدخل الشامل اآلخر الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021

بالجنيه المصري

صافى أرباح الفترة بعد الضرائب

 30سبتمبر 2021

378 812 684

 30سبتمبر 2020

369 063 229

الفترة من

الفترة من

 1يوليو  2021إلى

 1يوليو  2020إلى

 30سبتمبر 2021

 30سبتمبر 2020

357 568 757

195 269 646

بنود ال يتم إعادة تبويبها فى االرباح و الخسائر
صافى التغير فى القيمة العادلة لالستثمارات فى ادوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

ضريبة الدخل المتعلقة بالبنود التى ال يتم اعادة تبويبها فى االرباح و الخسائر

-

-

-

-

بنود قد يتم إعادة تبويبها فى االرباح و الخسائر
)(23 266 388

5 636 904

19 796 672

401 762

ضريبة الدخل المتعلقة بالبنود التى قد يتم اعادة تبويبها فى االرباح و الخسائر

5 234 937

)( 795 231

)( 4 454 251

382 676

الخسائر االئتمانية المتوقعة

13 552 279

)(2 102 544

3 427 837

10 784 510

)(4 479 172

2 739 129

18 770 258

11 568 948

371 802 358

376 339 015

206 838 594

صافى التغير فى القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إجمالى بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة  ،صافى بعد الضريبة
إجمالى الدخل الشامل للفترة  ،صافى بعد الضريبة

374 333 512

اإليضاحات من رقم ( )1إلى رقم ( )35تعتبر متممة لهذه القوائم المالية الدورية المختصرة وتق أر معها.
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بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
قائمة التغير فى حقوق الملكية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021

بالجنيه المصري

رأس المـال

المسدد تحت حساب

المدفـوع

زيادة راس المال

أسهم خزينة

إحتياطى قانونى

إحتياطى عام

إحتياطى رأسمالى

إحتياطى مخاطر

إحتياطى القيمة

بنكية عام

العادلة

احتياطي أصول
محتفظ بها بغرض

أرباح محتجزة

اإلجـمـالـي

البيع

الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2020
األرصدة في ا يناير  2020قبل التوزيع

-

-

1 474 814 253

توزيعات أرباح عام  ( 2019حصة العاملين )

-

-

-

المحول إلى اإلحتياطى القانونى

-

-

-

179 183 061

11 504 993

37 053 164

15 416 429

232 972 424

85 598 922

5 382 855

-

-

-

-

-

)(42 928 314

-

-

-

-

-

)(37 053 164

-

-

-

-

)(58 751 508

-

4 289 193

-

-

)(4 289 193

-

5 636 904

-

المحول إلى اإلحتياطى الراسمالي

-

-

-

-

-

المحول إلى احتياطى مخاطر بتكية عام

-

-

-

-

-

-

صافى التغير فى بنود خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

-

-

احتياطي أصول محتفظ بها بغرض البيع

-

-

-

-

-

-

-

-

أسهم خزينة

-

-

-

-

-

-

-

-

صافي الربح حتى  30سبتمبر 2020

-

-

-

-

-

-

الرصيد في  30سبتمبر 2020

1 474 814 253

-

)(82 419 268
)(82 419 268

216 236 225

609 434 362

2 614 307 299

11 504 993

58 751 508

74 167 937

237 261 617

91 235 826

)(1 211 143

4 171 712

)(42 928 314

-

5 636 904

-

)(1 211 143

-

)(82 419 268

369 063 229

369 063 229

835 475 412

2 862 448 707

الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2021
األرصدة في ا يناير  2021قبل التوزيع

1 474 814 253

توزيعات أرباح عام  ( 2020حصة العاملين و اعضاء مجلس االدارة )

-

توزيعات أرباح عام  ( 2020حصة المساهمين )

-

737 407 127

)(82 535 470

216 236 225

11 504 993

74 167 937

275 272 854

112 651 024

-

-

-

-

-

-

-

)(62 199 737

-

-

-

-

-

-

-

)(737 407 127

-

-

-

-

-

-

)(47 551 315

-

-

-

-

)(15 052 147

-

-

-

-

)(4 332 127

-

-

)(288 865 218

المحول إلى اإلحتياطى القانونى

-

-

-

47 551 315

المحول إلى اإلحتياطى الراسمالي

-

-

-

-

-

المحول إلى حساب صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفى

-

-

-

-

-

-

المحول إلى احتياطى مخاطر بتكية عام

-

-

-

-

-

-

صافى التغير فى بنود خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

-

-

احتياطي أصول محتفظ بها بغرض البيع

-

-

-

-

-

-

-

-

أسهم خزينة

-

-

المسدد من تحت حساب زيادة راس المال

-

صافي الربح حتى  30سبتمبر 2021

-

الرصيد في  30سبتمبر 2021

1 474 814 253

2 787 778 621
3 525 185 748

4 171 712

918 966 240

3 005 249 768

15 052 147

288 865 218

)(4 332 127
-

-

)(23 266 388

-

)(8 582 971

-

-

-

-

-

-

-

82 535 470

-

-

-

-

-

-

-

-

2 787 778 621

-

-

-

-

-

-

-

82 535 470

-

263 787 540

11 504 993

اإليضاحات من رقم ( )1إلى رقم ( )35تعتبر متممة لهذه القوائم المالية الدورية المختصرة وتق أر معها.
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89 220 084

564 138 072

)(23 266 388

89 384 636

-

)(62 199 737

)(8 582 971

)(4 411 259

378 812 684

378 812 684

142 371 253

6 155 995 320

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021

بالجنيه المصري

إيضـاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافى األرباح قبل الضرائب

تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
إهالك واستهالك
المكون المخصصات األخرى
المكون من مخصص اضمحالل ارصدة لدى البنوك
فروق إعادة تقييم المخصصات األخرى بالعمالت األجنبية

أرباح بيع أصول ثابتة

)(23
)(30

ارباح شركات شقيقة غير موزعة

)(27

توزيعات أرباح

)(28

)(29
)(30
)(7

أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول وااللتزامات الناتجة من

 30سبتمبر 2021

618 294 717

547 336 990

82 399 254

64 770 606

18 693 048

)( 232 964
)( 179 694

)(45 239 313
)(2 602 855
671 132 193

أنشطة التشغيل

صافى النقص (الزيادة) في األصول والزيادة (النقص ) في االلتزامات

أرصدة لدى البنوك

أرصده لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي
أذون الخزانة

)(7

)(20 808 670

)(8

)(1 060 550 252

)(6

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة االرباح و الخسائر

)(2 080 302 965

قروض وتسهيالت للبنوك والعمالء
أصول أخرى

)(12

1 497 639

)(16

)(34 238 249

ودائع العمالء

)(20

)(9

أرصدة مستحقة للبنوك

)(19

المخصصات االخرى
التزامات أخرى

)(23
)(22

ضرائب الدخل المسددة
صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل

)(3 492 346 895
)(776 221 826

)(20 067 785
)( 13 234
5 730

)(14 513 946
)(17 382 646
)( 714 285
559 421 430

643 412 445

)( 913 499 943
)(758 209 456
18 737

)(3 136 642 098
)(215 614 690
330 965 593

11 026 025 777

3 312 805 161

310 584 459

92 965 681

)(19 884 397

)(196 097 241
4 328 789 573
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 30سبتمبر 2020

20 166 186

)(175 625 356
)( 239 836 310

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
تابع قائمة التدفقات النقدية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021

بالجنيه المصري

إيضـاح

 30سبتمبر 2021

 30سبتمبر 2020

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع
متحصالت من مبيعات أصول ثابتة
إسترداد االستثمارات المالية فى أصول مالية بالتكلفة المستهلكة

)(11

مشتريات استثمارات مالية فى أصول مالية بالتكلفة المستهلكة وصافي حركة االستثمارات فى اصول مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر والشقيقة

)(98 478 095

)(79 352 545

58 780 135

25 600 001

1 580 891 262

330 103 386

)(2 408 533 960) (13 12

رد المكون من مخصص اضمحالل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

)(13 552 279

توزيعات أرباح محصلة

)(28

صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) المتاحة من أنشطة االستثمار

2 602 855
)( 878 290 082

)(252 218 370
2 102 544
714 285
26 949 301

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
أسهم خزينة

82 535 470

المسدد تحت حساب زيادة راس المال

2 787 778 622

المحصل من قروض أخرى

)(21

توزيعات األرباح المدفوعة

)(82 419 268
-

)(787 560 650

)(9 286 941

)(66 531 864

)(42 928 314

صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل

2 016 221 578

)(134 634 523

صافى التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة المالية

5 466 721 069

)( 347 521 532

رصيد النقدية وما في حكمها في أول الفترة

1 221 195 703

3 833 639 255

رصيد النقدية وما في حكمها في أخر الفترة المالية

6 687 916 772

3 486 117 723

وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي:
نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

)(6

4 008 775 301

1 293 938 506

أرصدة لدى البنوك

)(7

5 724 167 879

3 566 407 313

)(8

11 604 249 505

9 109 723 894

أرصدة لدى البنوك المركزية في إطار نسبة االحتياطي اإلل زامي

)(3 802 231 668

)(1 051 582 775

أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

)( 513 144 740

)(472 645 321

)(10 333 899 505

)(8 959 723 894

6 687 916 772

3 486 117 723

أذون خزانة

أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر
النقدية وما في حكمها

اإليضاحات من رقم ( )1إلى رقم ( )35تعتبر متممة لهذه القوائم المالية الدورية المختصرة وتق أر معها.
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بنك ابو ظبى التجارى  -مصر (شركة مساهمة مصرية )
االيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021
 -1معلومات عامة

-

يقدم بنك ابو ظبى التجارى مصر خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في جمهورية مصر
العربية والخارج من خالل  45فرعا ً ووحدة مصرفية ويوظف  1095موظفا ً في  30سبتمبر .2021

-

تأسس بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (بنك االتحاد الوطنى – مصر سابقا) المستحوذ على (بنك
اإلسكندرية التجاري والبحري سابقاً) – شركة مساهمة مصرية – كبنك تجــــــــــاري بموجب القرار
الوزاري رقم  262لسنة  1981والصــــــــــــــادر بالجريدة الرسميـــــــــــة بتاريـــــــــــخ  12سبتمبر
 1981طبقا ً ألحكام قانون االستثمار رقم  43لسنة  1974وتعديالته والذي حل محله قانون االستثمار
رقم  230لسنة  1989والذي ألغي بالقانون رقم  8لسنة  1997و الذى الغى بدوره بالقانون رقم 72
لسنة  2017قانون االستثمار  .ويقوم البنك بتقديم كافة األعمال المصرفية المتعلقة بنشاطه وذلك من
خالل مركزه الرئيسي بمحافظة الجيزة وعدد  45فرع والبنك غير مدرج في البورصة المصرية .
 بتاريخ  26أكتوبر  2021وافق مجلــــــــــــــس االدارة على اعتماد القوائم الماليـــة الدورية المختصرةعن الفترة المالية المنتهيـــة فى  30سبتمبر .2021

 -2ملخص أهم السياسات المحاسبية المطبقة
فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة فى أعداد هذة القوائم المالية  ،وقد تم إتباع هذه السياسات بثبات
لكل السنوات المعروضة إال إذا تم االفصاح عن غير ذلك.
أ .أسس إعداد القوائم المالية الدورية المختصرة
يتم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل عام  2006وتعديالتها ووفقا ً
لتعليمات البنك المركزي المصري المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ  16ديسمبر  2008وكذا التعليمات
التفسيرية الملحقة بها الصادرة فى إبريل  2009والمتفقة مع المعايير المشار إليها ووفقا تعليمات البنك
المركزى المصرى إلعداد القوائم المالية للبنوك طبقا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية ()9
"االدوات المالية" الصادرة من البنك المركزى المصرى بتاريخ  26فبراير  2019فقد قامت االدارة
بتعديل بعض السياسات لتتماشى مع تلك التعليمات و يبين االيضاح التالى تفاصيل التغيرات فى السياسات
المحاسبية.
وقد تم إعداد هذه القوائم المالية للبنك طبقا ً ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة.
تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة عند اعداد القوائم المالية الدورية المختصرة مع تلك المتبعة فى اعداد
القوائم المالية للسنه المالية المنتهية فى  31ديسمبر .2020
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بنك ابو ظبى التجارى  -مصر (شركة مساهمة مصرية )
االيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021
 -3إدارة المخاطر المالية
يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة ،وقبول المخاطر هو أساس النشاط
المالي ،ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معاً .ولذلك يهدف
البن ك إلى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد والى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي
للبنك ،ويعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية
األخرى .ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر
السعر األخرى.
وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه،
ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود من خالل أساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوالً بأول.
ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات في األسواق
والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة.
وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة.
وتقوم إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية
المختلفة بالبنك ،ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل ،باإلضافة إلى سياسات مكتوبة
تغطى مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف العمالت األجنبية ،وخطر أسعار
العائد ،واستخدام أدوات المشتقات وغير المشتقات المالية .باإلضافة إلى ذلك ،فان إدارة المخاطر تعد
مسئولة عن المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.
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بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021

أ 1-5-البنود المعرضة لخطر االئتمان وفقا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية رقم IFRS9 - 9
وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى إلعداد القوائم المالية للبنوك طبقا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية (" )9االدوات المالية" الصادرة من البنك المركزى المصرى بتاريخ  26فبراير  ، 2019يتم تصنيف األصول المالية فى
تاريخ القوائم المالية إلى ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من تلك األصول المالية وذلك استنادا الى التغير فى جودة االئتمان منذ االعتراف األولى بها ضمن ثالث مراحل ونستعرض فيما يلى االصول المالية موزعة
وفقا لمراحل التقييم :

 30سبتمبر 2021
المرحلة االولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

ارصدة لدى البنوك

576 067 544

-

-

576 067 544

االستثمارات المالية

1 982 539 675

-

-

1 982 539 675

بالجنيه المصري

االجمالى

قروض وتسهيالت  -عمالء الشركات

10 817 670 614

2 010 467 892

792 192 827

13 620 331 333

قروض وتسهيالت  -عمالء االفراد

6 430 306 227

732 582 751

146 916 505

7 309 805 483

االلتزامات العرضية

9 129 849 024

25 955 109

9 509 077

9 165 313 210

ارتباطات القروض و التسهيالت  -عمالء الشركات

303 678 931

االجمالى

29 240 112 015

-

2 769 005 752

948 618 409

303 678 931
32 957 736 176

 31ديسمبر 2020
المرحلة االولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

ارصدة لدى البنوك

492 447 803

-

-

492 447 803

االستثمارات المالية

3 659 214 269

-

-

3 659 214 269

بالجنيه المصري

االجمالى

قروض وتسهيالت  -عمالء الشركات

9 507 848 199

881 757 449

867 125 694

11 256 731 342

قروض وتسهيالت  -عمالء االفراد

5 560 282 739

453 450 283

114 941 462

6 128 674 484

االلتزامات العرضية

4 568 081 951

50 257 748

9 302 198

4 627 641 897

ارتباطات القروض و التسهيالت  -عمالء الشركات

310 010 157

41 762 378

االجمالى

24 097 885 118

1 427 227 858
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991 369 354

351 772 535
26 516 482 330

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021

أ 2-5-الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية رقم IFRS9 - 9
وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى إلعداد القوائم المالية للبنوك طبقا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية (" )9االدوات المالية" الصادرة من البنك المركزى المصرى بتاريخ  26فبراير . 2019

 30سبتمبر 2021
المرحلة االولى

بالجنيه المصري

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

االجمالى

ارصدة لدى البنوك

601 229

-

-

601 229

االستثمارات المالية

4 414 994

-

-

4 414 994

قروض وتسهيالت  -عمالء الشركات

8 818 930

209 946 206

448 040 925

666 806 061

قروض وتسهيالت  -عمالء االفراد

52 851 151

19 232 445

60 260 792

132 344 388

االلتزامات العرضية

7 991 028

303 114

7 446 492

15 740 634

ارتباطات القروض و التسهيالت  -عمالء الشركات

130 654
74 807 986

االجمالى

-

229 481 765
مخصص
االضمحالل وفقا

مخصص اضمحالل القروض و االلتزامات العرضية بدون الجزء غير المستخدم من التسهيالت

لمتطلبات المعيار

515 748 209

130 654
820 037 960

مخصص االضمحالل

الفرق بين الجدارة

وفقا السس الجدارة

االئتمانية و المعيار

االئتمانية

الدولى IFRS9

بالجنيه المصري

الدولى IFRS9
 30سبتمبر 2021

 30سبتمبر 2021

مخصص القروض (منتظمة  /غير منتظمة)

799 150 449

1 146 632 973

347 482 523

مخصص االلتزامات العرضية

15 740 634

72 597 896

56 857 262

814 891 083

1 219 230 868

404 339 785

 31ديسمبر 2020
المرحلة االولى

بالجنيه المصري

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

االجمالى

ارصدة لدى البنوك

834 193

-

-

834 193

االستثمارات المالية

18 010 514

-

-

18 010 514

قروض وتسهيالت  -عمالء الشركات

8 616 834

22 089 487

552 013 210

582 719 531

قروض وتسهيالت  -عمالء االفراد

63 825 247

12 888 110

87 333 466

164 046 823

االلتزامات العرضية

2 690 523

1 862 292

6 622 545

11 175 360

ارتباطات القروض و التسهيالت  -عمالء الشركات

317 200

1 174 736

94 294 511

38 014 625

االجمالى

مخصص
االضمحالل وفقا

مخصص اضمحالل القروض و االلتزامات العرضية بدون الجزء غير المستخدم من التسهيالت

لمتطلبات المعيار

645 969 221

1 491 936
778 278 357

مخصص االضمحالل

الفرق بين الجدارة

وفقا السس الجدارة

االئتمانية و المعيار

االئتمانية

الدولى IFRS9

بالجنيه المصري

الدولى IFRS9
 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2020

مخصص القروض (منتظمة  /غير منتظمة)

746 766 354

973 145 818

226 379 464

757 941 714

1 016 765 652

258 823 938

11 175 360

مخصص االلتزامات العرضية
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43 619 834

32 444 474

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021

أ 3-5-حركة الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية رقم IFRS9 - 9
وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى إلعداد القوائم المالية للبنوك طبقا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية (" )9االدوات المالية" الصادرة من البنك المركزى المصرى بتاريخ  26فبراير . 2019

 30سبتمبر 2021
البيان

ايضاح

رصيد أول الفترة

ارصدة لدى البنوك

)(7

االستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة

)43 241 (10

عبء (رد) االضمحالل

834 193
-

مبالغ مستردة من

مبالغ تم إعدامها

فروق ترجمة عمالت

مخصص انتفي

الرصيد فى

قروض سبق إعدامها

خالل الفترة المالية

اجنبية

الغرض منه

أخر الفترة

-

-

-

)( 232 964

-

-

-

)( 43 241

قروض وتسهيالت  -عمالء الشركات

)(9

582 719 531

245 605 681

3 177 560

)(164 341 196

قروض وتسهيالت  -عمالء االف راد

)(9

164 046 823

73 681 034

13 229 654

)(118 613 124

747 643 788

319 286 715

16 407 214

)(282 954 320

اجمالى مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ()1

البيان
االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
اجمالى مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ()2

البيان

رصيد أول الفترة

عبء (رد) االضمحالل

)17 967 273 (23
17 967 273

رصيد أول الفترة

االلتزامات العرضية

)11 175 360 (22

ارتباطات القروض و التسهيالت  -عمالء الشركات

)1 491 936 (22

)( 355 514

-

-

666 806 062

-

132 344 387

)( 276 205

799 751 678

مبالغ مستردة من

مبالغ تم إعدامها

فروق ترجمة عمالت

مخصص انتفي

الرصيد فى

قروض سبق إعدامها

خالل الفترة المالية

اجنبية

الغرض منه

أخر الفترة

-

-

-

-

)(13 552 279

4 414 994

-

-

-

-

)(13 552 279

4 414 994

مبالغ مستردة من

مبالغ تم إعدامها

فروق ترجمة عمالت

مخصص انتفي

الرصيد فى

قروض سبق إعدامها

خالل الفترة المالية

اجنبية

الغرض منه

أخر الفترة

عبء (رد) االضمحالل

190 638

-

4 744 330

-

-

اجمالى مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ()3

12 667 296

4 744 330

190 638

-

اجمالى الخسائر االئتمانية المتوقعة ()3+2+1

778 278 357

324 031 045

16 597 852

-
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)( 355 514

601 229

)(282 954 320

)( 190 000

15 740 634

)( 179 694

)(1 361 282

130 654

)( 179 694

)(1 551 282

15 871 288

)( 535 208

)(15 379 766

820 037 960

-

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021
ب 3-خطر تقلبات سعر صرف العمالت االجنبية

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 المركز المالي ويتضمن الجدول التالي القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة
بالعمالت المكونة لها-:

بااللف جنيه مصري
األصول المالية

نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية
أرصدة لدى البنوك
أذون الخزانة
قروض وتسهيالت للعمالء
استثمارات مالية
 بالتكلفة المستهلكة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل االرباح و الخسائرأصول غير ملموسة
أصول أخرى
أصول محتفظ بها بغرض البيع

إجمالي األصول المالية

جنيـه مصري
209
803
118
616

955
911
022
993

3
3
10
17

640 232
4 504 744
47 893
813 599
104 200

41 993 414

دوالر أمريكي
335
068
355
037

45
1 773
1 009
1 996

195 819
5 285
-

5 024 899

يـورو
578
308
002
734

5
16
18
60

124

جنيه إسترليني
1 069
14 573
81

-

100 746

15 723

-

عمالت أخرى
1 584
7 815
49

9 448

-

اإلجـمـالـي
775
567
475
517

008
723
049
050

4
5
11
20

640 232
4 700 563
47 893
819 008
104 200

47 144 230

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك

1 950

104 914

4 798

ودائع للعمالء

35 047 725

4 920 656

117 054

-

قروض طويلة االجل
التزامات أخرى و ضريبية مؤجله

654 882

31 317

مخصصات أخري

73 189

3 454

2 930

إجمالي حقوق المساهمين

6 155 995

إجمالي االلتزامات المالية

41 933 741

صافى المركز المالي

59 673

-

125 148

-

-

صافي المركز المالي

59 673

)( 35 442

)( 24 402

ارتباطات عن قروض (غير قابلة لاللغاء)

226 752

76 927

-

اعتمادات مستندية
خطابات ضمان

3 058 681

التزامات مالية اخرى

51 078

االجمالي

3 336 511

-

-

)( 35 442

مشتريات

8 973

-

-

686 566

-

-

79 573

-

-

6 155 995

8 973

16 027
)( 304
)( 304

281 553

22 142

506 999
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-

-

148 519

51 312

-

475

29 170

-

47 144 230

475

-

40 110 434
-

1

)( 24 402

-

16 026

366

5 060 341

-

111 662

-

9 742

303 679
187 431

-

-

3 362 376

-

-

51 078

-

9 742

3 904 564

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021
ب4-

خطر سعر العائد
يتعرض البنك ألثار 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 األداء 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،
ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة على أساس تواريخ االستحقاق-:

بااللف جنيه مصري

حتي شهر واحد

أكثر من شهر

أكثر من ثالثة

أكثر من سنة

حتي ثالث شهور

اشهر حتي سنة

حتي خمس سنوات

اصول  /التزامات مالية

اإلجـمـالـي

بدون عائد

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

أرصدة لدى البنوك
أذون الخزانة

قروض وتسهيالت للعمالء
استثمارات مالية

 -بالتكلفة المستهلكة

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -بالقيمة العادلة من خالل االرباح و الخسائر

استثمارات في شركات شقيقة

أصول غير ملموسة
أصول أخرى

أصول ثابتة

أصول محتفظ بها بغرض البيع

إجمالي األصول المالية

4 430 991
1 045 385
5 225 041
10 701 417

1 175 393
2 994 336
2 861 370
59 579
172 818
-

7 009 755
3 825 500

7 796 848

-

201 311
187 882
-

379 342
4 257 811
-

-

7 263 496

11 224 448

-

12 434 001

4 008 775
117 183
341 758
82 052

-

47 893
448 673
370 334
104 200

5 520 868

775
567
476
517

008
723
049
050

4
5
11
20

640 232
4 700 563
-

47 893
448 673
370 334
104 200

47 144 230

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع للعمالء
قروض طويلة االجل

3 365 399

15 009 972

4 080 693

-

-

-

14 376 585

111 661

111 661

3 277 787

40 110 436

-

حقوق مساهمين

-

-

-

-

6 155 995

6 155 995

التزامات مالية أخرى

-

-

-

-

766 138

766 138

إجمالي االلتزامات المالية

3 365 399

15 009 972

4 080 693

14 376 585

10 311 581

47 144 230

فجوة إعادة تسعير سعر العائد

7 336 018

)(7 746 476

7 143 755

)(1 942 584

)(4 790 713
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بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021
معيار كفاية رأس المال وفقا لمقررات بازل 2
 30سبتمبر 2021

بااللف جنيه مصري

 31ديسمبر 2020

رأس المال
الشريحة األولى

رأس المال االساسى المستمر بعد االستبعادات
5 000 000

رأس المال (المتضمن المسدد تحت حساب الزيادة)

1 474 814

أسهم خزينة

-

)( 82 535

االحتياطيات

364 513

301 909

)( 236 441

428 401

األرباح المحتجزة
اجمالى بنود الدخل الشامل اآلخر المتراكم بعد التعديالت الرقابية

101 730

84 973

رأس المال األساسى اإلضافى Additional Going Concern
378 812

االرباح ( /الخسائر) المرحلية ربع السنوية ()3

490 565

االستبعادات من راس المال االساسى المستمر Common Equity
 %100من الزيادة عن  % 10من قيمة االستثمارات فى الشركات المالية لكل استثمار على حدة

)( 52 100

)( 56 392

 % 100من صافى االصول غير الملموسة (بخالف الشهرة)

)( 47 893

)( 43 341

االصول الضريبية المؤجلة

)( 9 229

)( 9 229

رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع التى تم اعادة تبوينها الستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

)( 1 222

)( 2 875

إجمالي رأس المال األساسي المستمر بعد االستبعادات

5 481 413

2 603 047

إجمالي الشريحة االولى

5 481 413

2 603 047

الشريحة الثانية
مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة بما اليزيد عن  % 1,25من اجمالي المخاطر االئتمانية لالصول
وااللتزامات العرضية المرجحة بألوزان المخاطر عند تطبيق االسلوب المعياري

94 295

74 808
-

القروض (الودائع) المساندة

786 605

إجمالي الشريحة الثانية

74 808

880 900

اجمالي القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات

5 556 221

3 483 947

اجمالى مخاطر االئتمان

21 065 365

18 914 378

متطلبات راس المال لمخاطر السوق

1 573

متطلبات راس المال لمخاطر التشغيل

1 941 541

1 941 541

اجمالي األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر االئتمان والسوق والتشغيل

23 006 906

20 857 492

24.15٪

معيار كفاية رأس المال ()٪
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بنك ابو ظبى التجارى  -مصر (شركة مساهمة مصرية )
االيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021

 -4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يقوم البنك باستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات التي يتم اإلفصاح عنها
خالل السنة المالية التالية ويتم تقييم التقديرات واالفتراضات باستمرار على أساس الخبرة التاريخية
وغيرها من العوامل بما في ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف
والمعلومات المتاحة.
أ -خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت (الخسائر االئتمانية المتوقعة)
يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل ويقوم
باستخدام الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء االضمحالل في قائمة الدخل ،وذلك
لمعرفة ما إذا كان هناك أية بيانات موثوق بها تشير إلى أنه يوجد انخفاض يمكن قياسه في التدفقات
النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على مستوى القرض
الواحد في تلك المحفظة .وقد تشمل هذه األدلة وجود بيانات تشير إلى حدوث تغيير سلبي في قدرة
محفظة من المقترضين على السداد للبنك أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصول البنك.
ع ند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية ،تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة ويتم
مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية
بصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية.
ب -اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
حدد البنك اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض هام
أو ممتد في قيمتها العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديد ما إذا كان االنخفاض هاما ً أو ممتداً إلى حكم
شخصي ،والتخاذ هذا الحكم يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل أخرى – التذبذبات ( )Volatilityالمعتادة
لسعر السهم باإلضافة إلى ذلك قد يكون هناك اضمحالل عندما يكون هناك دليل على وجود تدهور في
الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية التشغيلية والتمويلية أو أداء الصناعة أو القطاع أو
التغيرات في التكنولوجيا.
وإذا تم اعتبار كل االنخفاض فى القيمة العادلة إلى أقل من التكلفة هام أوممتد فأن البنك سوف يعانى
خسائر إضافية تمثل تحويل إجمالى احتياطى القيمة العادلة إلى قائمة الدخل.
ج -استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ استحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على أنها
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصي بدرجة
عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم ال نية والقدرة على االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ
االستحقاق ،وإذا أخفق البنك في االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيما عدا في بعض
الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد االستحقاق عندها يتم إعادة تبويب كل
االستثمارات المحتفظ بها حتى تار يخ االستحقاق إلى االستثمارات المتاحة للبيع ،وبالتالي سوف يتم
قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية استثمارات
بذلك البند.
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بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021
 -5أ-التحليل القطاعي لالنشطة

القيمة جنية مصرى

مؤسسات و الخزانة

أفراد

إجمالي

االيرادات والمصروفات وفقا للنشاط القطاعي
ايرادات النشاط القطاعي

4 318 513 530

2 050 069 061

6 368 582 591

مصروفات النشاط القطاعي

)(3 764 902 592

)(1 985 385 282

)(5 750 287 874

نتيجة أعمال القطاع قبل الضرائب

553 610 938

64 683 779

618 294 717

الضريبة

)(221 612 536

)(17 869 497

)(239 482 033

ربح (خسارة) الفترة

331 998 402

46 814 282

378 812 684

االصول وااللتزامات وفقا للنشاط القطاعي
أصول النشاط القطاعي

39 543 434 326

7 600 795 335

47 144 229 661

إجمالي االصول

39 543 434 326

7 600 795 335

47 144 229 661

التزامات النشاط القطاعي

23 865 437 617

23 278 792 044

47 144 229 661

اجمالي االلتزامات

23 865 437 617

23 278 792 044

47 144 229 661

بنود أخرى للنشاط القطاعي
إهالكات

)(13 358 826

)(69 040 429

)(82 399 255

إضمحالل

)(234 970 245

)(73 681 034

)(308 651 279

ب -تحليل القطاعات الجغرافية

القاهرة الكبرى

االسكندرية والدلتا

الوجه القبلي

اجمالي

االيرادات والمصروفات وفقا للقطاعات الجغرافية
ايرادات القطاعات الجغرافية

5 403 697 218

1 289 542 357

134 806 967

6 828 046 542

مصروفات القطاعات الجغرافية

)(4 858 908 842

)(1 197 513 863

)(153 329 120

)(6 209 751 825

ربح الفترة قبل الضرائب

544 788 376

92 028 494

)(18 522 153

618 294 717

الضريبة

)(220 589 784

)(22 538 429

3 646 180

)(239 482 033

ربح الفترة بعد الضرائب

324 198 592

69 490 065

)(14 875 973

378 812 684

االصول وااللتزامات وفقا للقطاعات الجغرافية
أصول القطاعات الجغرافية

37 847 653 321

8 583 604 544

712 971 796

47 144 229 661

التزامات القطاعات الجغرافية

36 112 158 232

10 086 877 058

945 194 371

47 144 229 661

بنود أخرى للقطاعات الجغرافية
إهالكات

)(33 848 425

)(40 373 986

)(8 176 844

)(82 399 255

إضمحالل

)(256 355 213

)(40 711 517

)(11 584 549

)(308 651 279
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بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021
 -6نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصري

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021
206 543 633

نقدية بالصندوق

3 802 231 668

أرصدة لدى البنك المركزي المصري في إطار نسبة االحتياطي

4 008 775 301

 31ديسمبر 2020
230 494 451

1 721 928 703

1 952 423 154

 -7أرصدة لدى البنوك

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020

البنك المركزي
حسابات جارية

22 739 346

ودائع ألجل

3 417 144 740

3 439 884 086

بنوك محلية

66 039 289

حسابات جارية

1 875 595 400

ودائع آلجل

1 941 634 689

بنوك خارجية

28 405 104

حسابات جارية

314 244 000

ودائع آلجل

أجمالى ارصدة لدى البنوك
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

742 336 070

742 336 070
36 451 587

631 486 399

667 937 986
37 763 265
-

342 649 104

37 763 265

5 724 167 879

1 448 037 321

5 723 566 650

1 447 203 128

117 183 739
5 606 984 140
)( 601 229
5 723 566 650

74 214 852
1 373 822 469
)( 834 193
1 447 203 128

)( 601 229

صافى ارصدة لدى البنوك

-

)( 834 193

 -8أذون الخزانة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020

أذون خزانة استحقاق حتى  91يوم

1 270 350 000

35 000 000

أذون خزانة استحقاق  92حتى  182يوم

701 700 000

964 600 000

أذون خزانة استحقاق أكبر من  182حتى  364يوم

9 690 012 900

8 375 940 550

11 662 062 900

9 375 540 550

(يخصم):
عوائد لم تستحق بعد

)(553 763 242

)(431 220 913

عمليات بيع أذون خزانة مع التزام باعادة الشراء *

)(57 813 396

)(67 191 297

11 050 486 262
)(1 010 839

صافى التغير في القيمة العادلة
الصافـي بعد التغير فى القيمة العادلة

11 049 475 423

بالجنيه المصري

*

 30سبتمبر 2021

8 877 128 340
5 151 485
8 882 279 825
 31ديسمبر 2020

مقابل المبالغ الممنوح من البنك المركزى المصرى ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل.

42 862 481

45 396 194

مقابل المبالغ الممنوح من البنك المركزى المصرى ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة و المتوسطة .

14 950 915

21 795 103

57 813 396

67 191 297
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021
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قروض وتسهيالت للعمالء

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

أوراق تجارية مخصومة

339 111 050

قروض للعمالء

20 591 025 766

17 385 405 826

20 930 136 816

17 385 405 826

(يخصم):

-

إيراد مقدم وخصم غير مكسب

)(5 775 492

)(6 350 809

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)(799 150 449

)(746 766 354

العوائد المجنبة

)(74 694 143

)(71 275 342

)( 879 620 084

)(824 392 505

20 050 516 732
1-9

 31ديسمبر 2020

16 561 013 321

قروض وتسهيالت للعمالء

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020

أفراد
حسابات جارية مدينة

95 572 371

103 110 532

قروض شخصية

6 965 864 898

5 793 756 869

بطاقات ائتمان

49 965 411

27 407 869

قروض تمويل شراء وحدات سكنية

198 402 803

204 399 214

إجمالي ()1

7 309 805 483

6 128 674 484

مؤسسات ومشروعات صغيرةومتوسطة
حسابات جارية مدينة

4 033 560 756

2 666 483 236

قروض مشتركة

1 914 935 750

1 776 100 766

قروض مباشرة

7 332 723 777

6 814 147 340

أوراق تجارية مخصومة

339 111 050

إجمالي ()2

13 620 331 333

11 256 731 342

إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء ()2+1

20 930 136 816

17 385 405 826

(يخصم):

إيراد مقدم

-

)(5 775 492

)(6 350 809

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)(799 150 449

)(746 766 354

العوائد المجنبة

)(74 694 143

)(71 275 342

20 050 516 732

الصافـي
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مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

رصيد المخصص في أول الفترة المالية
عبء (رد) االضمحالل
مبالغ مستردة من قروض سبق إعدامها
مبالغ محوله من ارصدة دائنة آخرى
فروق ترجمة أرصدة المخصص بالعملة األجنبية

746 766 354
319 286 715
16 407 214
)( 355 514
1 082 104 769
)(282 954 320
799 150 449

مبالغ تم إعدامها خالل الفترة المالية
رصيد المخصص في أخر الفترة

 31ديسمبر 2020
701 340 801
112 476 748
47 119 023
3 317 937
)(4 654 708
859 599 801
)(112 833 447
746 766 354

توزيع مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة القروض والتسهيالت للعمالء
 30سبتمبر 2021
أفــــــراد
بطاقات ائتمان

قروض عقارية

قروض شخصية

اإلجـمـالـى

الرصيد في أول الفترة المالية

1 508 640

157 531 326

5 006 857

164 046 823

عبء (رد) االضمحالل

3 144 629

69 731 878

804 527

73 681 034

محصل من قروض سبق اعدامها

61 409

المستخدم من المخصص
الرصيد في أخر الفترة المالية

)( 255 795
4 458 883

13 168 245

-

13 229 654

)(118 357 329

-

)(118 613 124

5 811 384

122 074 120

132 344 387

مؤسســــــات
حسابات جارية مدينة

قروض مشتركة

قروض مباشرة

اإلجـمـالـى

الرصيد في أول الفترة المالية

452 771 769

22 955 993

106 991 769

582 719 531

عبء (رد) االضمحالل

93 675 221

147 010 074

4 920 386

245 605 681

محصل من قروض سبق اعدامها

3 177 560

-

فروق ترجمة أرصدة المخصص بالعملة األجنبية

)( 192 614

المستخدم من المخصص

)(164 341 196

الرصيد في أخر الفترة المالية

)( 763

385 090 740

-

3 177 560

)( 162 137

)( 355 514

-

-

111 750 018

169 965 304

)(164 341 196
666 806 062

 31ديسمبر 2020
أفــــــراد
بطاقات ائتمان

قروض عقارية

قروض شخصية

اإلجـمـالـى

الرصيد في أول الفترة المالية

1 022 615

92 402 656

10 391 096

عبء (رد) االضمحالل

49 303

59 646 092

)(12 024 802

47 670 593

محصل من قروض سبق اعدامها

443 677

33 737 470

7 098 568

41 279 715

مبالغ محوله من ارصدة دائنة آخرى
المستخدم من المخصص
الرصيد في أخر الفترة المالية

-

3 317 937

)( 6 955

-

)(31 572 829

1 508 640

)( 458 005

157 531 326

5 006 857

103 816 367

3 317 937
)(32 037 789
164 046 823

مؤسســــــات
حسابات جارية مدينة
الرصيد في أول الفترة المالية

436 658 910

عبء (رد) االضمحالل

47 475 051

محصل من قروض سبق اعدامها

5 839 308

فروق ترجمة أرصدة المخصص بالعملة األجنبية

)(2 521 879

المستخدم من المخصص

)(34 679 621

الرصيد في أخر الفترة المالية

قروض مباشرة
34 340 564
)(11 374 580
)( 9 991
-

452 771 769

-23-

22 955 993

قروض مشتركة

اإلجـمـالـى

126 524 960

597 524 434

28 705 684

64 806 155

-

5 839 308

)(2 122 838

)(4 654 708

)(46 116 037

)(80 795 658

106 991 769

582 719 531

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021

أستثمارات مالية
-10

استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

سندات خزانة

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

أدوات دين حكومية بالتكلفة المستهلكة مدرجة بسوق األوراق المالية

640 231 798

إجمالي استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

640 231 798
-

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

640 231 798

صافى ارصدة استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة بعد االضمحالل

 31ديسمبر 2020

2 219 442 202
2 219 442 202
)( 43 241
2 219 398 961

(يخصم):
-

عوائد لم تستحق بعد

640 231 798

صافى استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

)( 85 726
2 219 313 235

حركة استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021
2 219 313 235

الرصيد في أول الفترة المالية

صافى استهالك خصم و عالوة االصدار

27 936

استبعادات  /استردادات

)(1 580 890 762

صافى التغير في القيمة العادلة

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

فروق ترجمة أرصدة المخصص بالعملة األجنبية

 31ديسمبر 2020
2 641 413 695
)( 438 534
)(424 510 087

1 652 922

2 374 235

43 241

178 074

)( 500

)( 309 400

640 146 072

2 218 707 983

عوائد لم تستحق بعد

85 726

605 252

الرصيد في أخر الفترة المالية

640 231 798

2 219 313 235

الرصيد

 -11استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

بالجنيه المصري

أدوات دين حكومية بالقيمة العادلة مدرجة بسوق األوراق المالية
أدوات دين غير حكومية بالقيمة العادلة مدرجة بسوق األوراق المالية
اجمالى االستثمارات فى ادوات دين
عوائد لم تستحق بعد سندات حكومية
صافى االستثمارات فى ادوات دين

 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020

4 070 438 160

1 547 854 355

763 894 421

667 400 000

4 834 332 581

2 215 254 355

)(215 820 151

-

4 618 512 430

2 215 254 355

أدوات حقوق ملكية غير مدرجة بسوق األوراق المالية
اجمالى ادوات حقوق ملكية

82 050 702

82 050 702

82 050 702

82 050 702

ارصدة االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

4 700 563 132

2 297 305 057

أرصدة متداولة
أرصدة غير متداولة

4 618 512 430

2 215 254 355

82 050 702

82 050 702

4 700 563 132

2 297 305 057

حركة االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
بالجنيه المصري
الرصيد في أول الفترة المالية

 30سبتمبر 2021

2 297 305 057
)(107 555 647

صافى استهالك خصم و عالوة االصدار

2 845 915 311

اضافات

 31ديسمبر 2020

636 075 327
2 645 781
1 871 175 710

استبعادات  /استردادات

)(329 662 011

صافى التغير في القيمة العادلة

)(5 204 707

26 755 796

فروق ترجمة أرصدة المخصص بالعملة األجنبية

)( 234 871

)(3 571 313

4 700 563 132

الرصيد في أخر الفترة المالية

-24-

)(235 776 244

2 297 305 057

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021
 -12أستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح و الخسائر

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

أدوات دين
سندات حكومية

إجمالي أستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح و الخسائر
13

استثمارات في شركات شقيقة

بالجنيه المصري

-

1 497 639

1 497 639

 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020

أدوات حقوق ملكية غير مدرجة بسوق األوراق المالية

100

112 783 071

إجمالي استثمارات فى شركات شقيقة

100

112 783 071

**بيان الشركات الشقيقة

القيمـة

شركة أورينت للتأمين التكافلي

-

الشركة الفؤادية للتعمير

14

-

1 497 639

-

إجمالي أدوات الدين

 31ديسمبر 2020

القيمـة
112 782 971

100

100

100

112 783 071

أصول محتفظ بها بغرض البيع
اتخذت ادارة البنك قرار ببيع حصة مساهمتها بالكامل فى شركة أورينت للتأمين التكافلي (شركة شقيقة) و بناءا عليه تم إستبعاد
تلك االستثمارات من استثمارات فى شركات شقيقة و ادراجها ضمن اصول مالية محتفظ بها لغرض البيع و ذلك لحين التنفيذ و
االنتهاء من االجراءات ذات الصلة مع كافة الجهات المعنية  ،فيما يلى القيمة الدفترية لتلك االستثمارات :

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

104 200 000

شركة أورينت للتأمين التكافلي

104 200 000

-25-

 31ديسمبر 2020
-

-

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021
 -15أصول غير ملموسة
بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020

برامج حاسب آلي
صافي رصيد اول الفترة المالية

43 341 135

26 536 942

أضافات

20 402 839

35 525 146

االجمالي

63 743 974

62 062 088

)(15 850 664

)(18 720 953

47 893 310

43 341 135

استهالك الفترة المالية
الصافي
 -16أصول أخرى

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020

إيرادات مستحقة

258 447 991

250 990 342

مصروفات مدفوعة مقدمة

35 544 574

11 232 647

دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء للديون

68 648 808

29 404 068

51 116 301

52 568 353

تأمينات وعهد

3 628 239

1 880 578

أرصدة مدينة متنوعة

31 287 165

29 114 099

448 673 078

375 190 087

 -17أ الضريبة المؤجلة
 30سبتمبر 2021

بالجنيه المصري
أصول ضريبية (مخصصات)

أصـل
9 228 710

األصول الثابتة (اإلهالك)
أصول (التزامات) ضريبية مؤجلة

التـزام

9 228 710

-

اإلجـمـالـي
9 228 710

)(32 227 933

)(32 227 933

)(32 227 933

)(22 999 223

 31ديسمبر 2020

بالجنيه المصري
أصول ضريبية (مخصصات)

أصـل
9 228 710

األصول الثابتة (اإلهالك)
أصول (التزامات) ضريبية مؤجلة

التـزام

9 228 710

-

بالجنيه المصري

)(32 227 933
)(32 227 933

)(22 999 223

 30سبتمبر 2020

مصروفات ضرائب دخل

16 000 000

11 500 000

الضريبة على ايرادات اذون وسندات الخزانة

223 221 747

166 702 332

ضريبة توزيعات اسهم

260 286

71 429

239 482 033

178 273 761

-26-

9 228 710
)(32 227 933

 -17بمصروف ضريبة الدخل
 30سبتمبر 2021

اإلجـمـالـي

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021
 30سبتمبر 2021

 -18األصول الثابتة (بعد خصم مجمع اإلهالك)
أراضي

بالجنيه المصري
التكلفة في أول الفترة المالية

52 021 263

اإلضافات خالل الفترة
استبعادات
التكلفة فى  30سبتمبر 2021

)(1 280 582

174 722 341

146 290 554

)(15 470 160

23 607 828
-

وانتقال

1 520 001

وتجهيز فروع

96 680 210

274 972 736

35 839 141

9 987 731

792 033 977

-

3 042 000

8 877 561

3 303 127

-

38 830 516

-

)(3 205 609

)(8 659 140

)(3 660 418

-

)(32 275 909

159 252 181

169 898 382

1 520 001

96 516 601

275 191 157

35 481 850

9 987 731

798 588 584

مجمع اإلهالك في أول الفترة المالية

-

27 019 489

81 305 984

389 988

63 094 404

177 289 995

21 353 354

9 987 731

380 440 945

إهالك الفترة

-

2 489 642

18 524 391

مجمع اهالك استبعادات

-

)(3 241 928

مجمع فى  30سبتمبر 2021
صافى القيمة الدفترية فى  30سبتمبر 2021

50 740 681

مباني وإنشاءات

نظم آلية متكاملة

وسائل نقل

أجهزة ومعدات

مصروفات إعداد

أثـاث

تجهيزات أخري

اإلجـمـالـي

50 740 681

-

368 893

10 915 926

30 606 315

3 643 423

-

66 548 590

-

)(3 205 609

)(8 627 133

)(3 660 418

-

)(18 735 088

26 267 203

99 830 375

758 881

70 804 721

199 269 177

21 336 359

132 984 978

70 068 007

761 120

25 711 880

75 921 980

14 145 491

-27-

9 987 731
-

428 254 447
370 334 137

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021
 31ديسمبر 2020

 -18األصول الثابتة (بعد خصم مجمع اإلهالك)

بالجنيه المصري
التكلفة في أول الفترة المالية

أراضي

52 021 263

اإلضافات خالل العام

-

استبعادات

-

التكلفة فى  31ديسمبر 2020

186 147 561

125 216 533

)(11 425 220

21 074 021
-

وانتقال

1 520 001

أجهزة ومعدات

وتجهيز فروع

أثـاث

76 722 044

253 801 141

36 874 877

تجهيزات أخري

9 987 731

اإلجـمـالـي

742 291 151

-

22 052 952

36 103 708

2 050 302

-

81 280 983

-

)(2 094 786

)(14 932 113

)(3 086 038

-

)(31 538 157

174 722 341

146 290 554

1 520 001

96 680 210

274 972 736

35 839 141

9 987 731

792 033 977

مجمع اإلهالك في أول الفترة المالية

-

25 027 092

62 405 290

130 380

54 104 667

157 416 375

21 009 718

9 987 731

330 081 253

إهالك العام

-

3 620 454

18 900 694

مجمع اهالك استبعادات

-

)(1 628 057

مجمع فى  31ديسمبر 2020

-

صافى القيمة الدفترية فى  31ديسمبر 2020

52 021 263

مباني وإنشاءات

نظم آلية متكاملة

وسائل نقل

مصروفات إعداد

52 021 263

-

259 608

11 084 523

33 516 842

3 429 674

-

70 811 795

-

)(2 094 786

)(13 643 222

)(3 086 038

-

)(20 452 103

27 019 489

81 305 984

389 988

63 094 404

177 289 995

21 353 354

147 702 852

64 984 570

1 130 013

33 585 806

97 682 741

14 485 787

-28-

9 987 731
-

380 440 945
411 593 032

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021
 -19أرصدة مستحقة للبنوك

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020

بنوك محلية
1 059

حسابات جارية

1 061
-

ودائـع آلجل
1 059

489 350 100
489 351 161

بنوك خارجية
111 659 914

حسابات جارية

-

ودائـع آلجل

أرصدة بدون عائد

336 440 300

111 659 914

398 531 638

111 660 973

887 882 799

111 660 973

62 092 399

-

أرصدة ذات عائد

62 091 338

111 660 973

825 790 400
887 882 799

 -20ودائع العمالء

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

ودائـع تحت الطلب

11 144 808 259

8 257 603 997

ودائـع آلجل وبإخطار

20 783 186 368

13 989 470 525

شهادات إدخار وإيداع

5 872 461 204

5 197 526 602

ودائـع التوفير

2 032 277 442

1 344 422 436

ودائـع أخرى

280 769 049

295 398 767

اجمالى ودائع العمالء

40 113 502 322

29 084 422 327

)(3 067 327

قيمة العائد المدفوع مقدما عن الودائع آلجل

 31ديسمبر 2020

)( 13 109

صافى ودائع العمالء

40 110 434 995

29 084 409 218

ودائـع مؤسسات ومشروعات صغيرة

28 666 443 025

20 525 940 994

ودائـع أفـراد

11 443 991 970

8 558 468 224

40 110 434 995

29 084 409 218

أرصدة بدون عائد

1 905 575 847

2 249 094 076

أرصدة ذات عائد

38 204 859 148

26 835 315 142

40 110 434 995

29 084 409 218

-29-

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021
 -21قروض طويلة األجل
 30سبتمبر 2021

بالجنيه المصري

* تم توقيع عقد قرض مع الصندوق االجتماعي للتنمية بمبلغ  10مليون جنيه كي يقوم البنك بإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة وذلك ضمن مشروع
تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات بسعر عائد بسيط قدره .%7

-

 31ديسمبر 2020

955 650

* تم توقيع عقد قرض مساند مع بنك ابوظبى التجارى  -االمارات بمبلغ  50مليون دوالر تصرف على شريحتين
 شريحة اولى  35مليون دوالر امريكى تم صرفها فى  28سبتمبر.2017 شريحة ثانية  15مليون دوالر امريكى تم صرفها فى  3ديسمبر.2017بسعر عائد الليبور ثالثة أشهر المعلن فى كل فترة سداد وفقا للعقد باالضافة إلى هامش  %5و تم تعديل هذا الهامش ليصبح  %3اعتبا ار من يونيه

-

786 605 000

.2018
* تم االتفاق على أن يتم استخدام القرض المساند فى زيادة راس المال المصدر و المدفوع و يظهر قيمة القرض ضمن حقوق الملكية تحت مبالغ
مدفوعة من تحت حساب زيادة راس مال البنك  -بنك أبوظبى التجارى  -االمارات
-

787 560 650

 -22التزامات أخرى

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020

عوائد مستحقة

120 800 454

101 562 084

مصروفات مستحقة

63 553 581

53 843 674

دائنون

15 273 674

25 215 069

أرصدة دائنة متنوعة *

463 938 824

254 276 539

663 566 533

434 897 366

* تتضمن األرصدة الدائنة المتنوعة

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020

دمغة نسبية

12 001 259

13 681 007

ضرائب اذون و سندات خزانة تحت التسوية

126 247 323

73 862 531

ضرائب شركات

25 000 000

9 000 000

ضرائب تحت التسوية

1 159 493

1 099 357

ضرائب وتامينات خاصة بالعاملين

10 412 217

8 781 166

تامينات مقاولين محتجزة لحين سدادها للتامينات االجتماعية

2 467 644

2 253 894

مبالغ مخصومة من عمالء التجزئة لحين توريدها لشركات التامين

8 273 218

4 543 252

شيكات مقاصة يتم تسويتها فى اليوم التالى

257 076 093

130 055 954

مبالغ مخصومة عن اعتمادات جاري توريدها للمراسل

951 373

528 490

حسابات تحت التسوية ماكينة الصراف االلي مسحوبات عمالء بنك ابو ظبى التجارى  -مصر من ماكينات البنوك االخرى

6 729 697

4 359 605

كوبونات شهادات ادخارية مستحقة ولم يتقدم اصحابها للصرف

158 623

158 623

مبالغ مدفوعة من تحت حساب تسويات بعض عمالء البنك

830 225

830 225

دفعات تحت حساب أصول آلت ملكيتها مباعة

588 649

720 719

تحت حساب صندوق دعم و نطوير الجهاز المصرفى

4 332 127

مبالغ اخرى

7 710 883

4 401 717

463 938 824

254 276 540
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-

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر ( شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021
 -23مخصصات أخرى

 30سبتمبر 2021
الرصيد في
أول العام

بالجنيه المصري
مخصص مطالبات**
مخصص االلتزامات العرضية
مخصصات أخرى*
مخصص اضمحالل متعلق بارتباطات القروض

098
360
266
936
660

434
175
842
491
943

62
11
5
1
80

الرصيد في

بالجنيه المصري
مخصص مطالبات**
مخصص االلتزامات العرضية
مخصصات أخرى*
مخصص اضمحالل متعلق بارتباطات القروض
اجمالى مخصصات أخرى

أول العام

53 217 136
11 202 425
6 325 752
1 092 833
71 838 146

مقابل خطاب ضمان صادر لصالح البنك من احد البنوك الخارجية التي
مخصصات اخرى مكونة اللتزام حال على البنك وهناك احتمال شبة
مؤكد لتدفق نقدي خارج لتسوية ذلك االلتزام
مخصص اصول الت ملكيتها للبنك محول من االحتياطي بناءا على
تعليمات البنك المركزي

المكون خالل الفترة

المستخدم

أرصدة المخصصات

خالل الفترة

بالعمالت األجنبية

16 500 000
4 744 330

-

)( 179 694

-

)(20 075 035
-

-

-

)( 179 694

21 244 330

فروق إعادة تقييم
المكون خالل العام

-

139 290
139 290

-

399 103
11 852 542

-

190 638

-

-

190 638

منه

أخر الفترة

)(1 000 000
)( 190 000
-

)(1 361 282
)(2 551 282

57 859 063
15 740 634
5 842 266
130 654
79 572 617

 31ديسمبر 2020
المستخدم
خالل العام

بالعمالت األجنبية

11 453 439

-

)(20 075 035

أرصدة المخصصات

-

مبالغ مسترده

مخصص انتفي الغرض

الرصيد في

مبالغ مسترده

مخصص انتفي الغرض

الرصيد في

منه

أخر العام

)(2 236 477
)( 799
)( 483 486

2 055 353
20 776 635

)(2 220 909
)(20 776 635

)(2 720 762

22 831 988

)(22 997 544

-

-

-

-

-

098
360
266
936
660

434
175
842
491
943

62
11
5
1
80

** يتمثل رصيد مخصص مطالبات في  30سبتمبر  2021فى -:

* يتمثل رصيد مخصصات أخرى فى  30سبتمبر  2021فى -:
مخصص مخاطر بنكية مكون لخطاب ضمان صادر الحد الجهات

فروق إعادة تقييم

مخصص ضرائب متنازع عليها

1 394 000

مخصص دعاوي قضائية مكونة لدعاوي الحساب والتعويض لبعض

578 515

العمالء وكذا الدعاوي العمالية
مخصص مقابل اجازات

3 869 751
5 842 266

49 243 855
8 615 208
57 859 063
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بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021

 -24حقوق الملكية
أ-

رأس المال المرخص به
يبلغ رأس المال المرخص به خمسة مليارات جنيه مصري ،حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  13يناير  2007على زيادة
رأس المال المرخص به من  500مليون جنيه إلى خمسة مليارات جنيه وصدر قرار رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة
بالموافقة بتاريخ  3يونيه  2007وتم التأشير بالسجل التجاري بتاريخ  4يونيه  2007وتم النشر بصحيفة االستثمار بالعدد  5277بتاريخ
 23يونيه  2007وتم التأشير بسجل البنوك بتاريخ  27يونيه .2007
قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  14مارس  2021زيادة راس المال المرخص به ليصبح عشرة مليار جنية مصرى و جارى اتخاذ
االجراءات مع الجهات المعنية لتعديل مواد النظام االساسى للبنك.

ب -رأس المال المصدر والمدفوع
بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في  30سبتمبر  2021مبلغ  1,474مليار جنيه موزع على  263,359مليون سهم قيمة السهم االسمية 5.60
جنيه.

قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  6نوفمبر 2019شطب اسهم البنك من جداول التداول فى البورصة المصرية وذلك مقابل
شراء اسهم السادة المساهمين بالقيمة العادلة المحددة فى تقرير المستشار المالى المستقل و البالغة  9.92جنية مصرى للسهم الواحد .
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بتاريخ  25مارس  2020شطب اسهم البنك من جداول التداول بالبورصة المصرية.
قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  14مارس  2021زيادة راس المال المصدر و المدفوع ليصبح خمسة مليارات جنية
مصرى و جارى اتخاذ االجراءات مع الجهات المعنية لتعديل التمام اجراءات زيادة راس المال و كذلك تعديل مواد النظام االساسى للبنك.
 30سبتمبر 2021

بالجنيه المصري
الرصيد في بداية الفترة المالية

عـدد األسهـم
263 359 688

الحركة خالل الفترة
الرصيد في أخر الفترة المالية

263 359 688

قيمـة األسهـم العاديـة
1 474 814 253

1 474 814 253

-

-

1 474 814 253

1 474 814 253

 31ديسمبر 2020

بالجنيه المصري
الرصيد في بداية الفترة المالية

عـدد األسهـم

263 359 688

الحركة خالل العام
الرصيد في أخر السنة المالية

263 359 688

اإلجـمـالـى

قيمـة األسهـم العاديـة

اإلجـمـالـى

1 474 814 253

1 474 814 253

-

-

1 474 814 253

1 474 814 253

ج -أسهم خزينة
قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  6نوفمبر 2019شطب اسهم البنك من جداول التداول فى البورصة المصرية وذلك مقابل شراء اسهم
السادة المساهمين بالقيمة العادلة المحددة فى تقرير المستشار المالى المستقل و البالغة  9.92جنية مصرى للسهم الواحد .
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بتاريخ  5مارس  2020البدء فى اجراءات شطب سهم البنك من جداول التداول و تم فتح شاشة سوق العمليــات
بالبورصة المصرية خالل الفترة من  15مارس  2020و حتى  31ديسمبر  2020و تم شراء عدد  8,248,928سهم خالل تلك الفترة بقيمة اجمالية
 82,535,470جنية مصرى
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بتاريخ  25مارس  2020شطب اسهم البنك من جداول التداول بالبورصة المصرية  ،مع الزام البنك بشراء اسهم
السادة المساهمين المعترضين وغيرهم بالقيمة العادلة و البالغ  9.92جنية مصرى للسهم الواحد وذلك لمدة ستة اشهر تنتهى فى  23أغسطس ، 2020و
تم مد فترة الشراء حتى  24سبتمبر  ، 2020كما انه تم تنفيذ عمليات شراء أسهم السادة المساهمين المعترضين وغيرهم حتى ديسمبر.2020
قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  14مارس  2021بيع أسهم الخزينة للسادة المساهمين البالغ عددها ( )8,248,928سهم بقيمة اجمالية
 82,535,470جنيه مصري (حساب أسهم الشطب)  ،و تم االعالن فى جريدتى العالم اليوم و البورصة يوم  16مارس  2021للتقدم لشراء تلك االسهم
و لم يتقدم احد المساهمين خالل فترة االعالن سوى الشريك الرئيسى "بنك أبوظبى التجارى  -االمارات  ،و تم اجراءات نقل ملكية تلك االسهم إلى بنك ابو
ظبى التجارى  -االمارات بتاريخ  23مارس . 2021

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

أسهم خزينة

د-

 31ديسمبر 2020

-

82 535 470

-

82 535 470

االحتياطيات
وفقا ً للنظام األساسي للبنك يتم احتجاز  ٪ 10من صافى أرباح العام لتغذية االحتياطي القانوني ويتم إيقاف االحتياطي القانوني عندما يبلغ رصيده ما يعادل
 ٪50من رأس المال المصدر.
وفقا ً لتعليمات البنك المركزي المصري ال يجوز التصرف في رصيد االحتياطي الخاص إال بعد الرجوع إلي البنك المركزي المصري.
ويتمثل رصيد االحتياطيات في  30سبتمبر  2021فيما يلي-:

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

احتياطي قانوني يتم تكوينه وفقا ً للنظام األساسي للبنك
احتياطي عام يستخدم فيما يعود بالنفع على البنك والمساهمين بناءا ً علي موافقة الجمعية العامة
احتياطى رأسمالى
احتياطي مخاطر بنكية عام
احتياطي االصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر
نصيب البنك فى احتياطى االيرادات غير العادية الخاصة بشركة اورينت للتأمين التكافلى
أحتياطى مخاطر بنكية عام محول من االرباح المحتجزة
الرصيد فى نهاية الفترة  /السنة المالية
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263 787 540
11 504 993
89 220 084
275 272 854
89 384 636
)(4 411 259
288 865 218
1 013 624 066

 31ديسمبر 2020
216 236 225
11 504 993
74 167 937
232 972 424
112 651 024
4 171 712
42 300 430
694 004 745

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021

وتتمثل الحركة على االحتياطيات فيما يلي-:

أ -احتياطي المخاطر البنكية العام

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020

الرصيد في بداية الفترة المالية

275 272 854

232 972 424

محول من االرباح المحتجزة

288 865 218

42 300 430

الرصيد فى نهاية الفترة  /السنة المالية

564 138 072

275 272 854

ب -احتياطي قانوني

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020

الرصيد في بداية الفترة المالية

216 236 225

179 183 061

محول من أرباح الفترة  /السنة المالية

47 551 315

37 053 164

الرصيد فى نهاية الفترة  /السنة المالية

263 787 540

216 236 225

ج -احتياطي االصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021
112 651 024

الرصيد في بداية الفترة المالية

 31ديسمبر 2020
85 598 922

صافى التغير فى القيمة العادلة

)(9 714 109

28 748 980

اثر الخسائر االئتمانية المتوقعة

)(13 552 279

)(1 696 878

89 384 636

الرصيد فى نهاية الفترة  /السنة المالية

112 651 024

د -احتياطي أصول محتفظ بها بغرض البيع

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021
4 171 712

الرصيد في بداية الفترة المالية
نصيب البنك فى احتياطى االيرادات غير العادية الخاصة بشركة اورينت للتأمين التكافلى

)(8 582 971

التغير فى القيمة العادلة  -شركة اورينت للتأمين التكافلى

)(4 411 259

الرصيد فى نهاية الفترة  /السنة المالية

 31ديسمبر 2020
5 382 855
)(1 211 143
4 171 712

هـ -األرباح المحتجزة
 30سبتمبر 2021

بالجنيه المصري

 31ديسمبر 2020

الحركة على األرباح المحتجزة
918 966 240

الرصيد في بداية الفترة المالية

609 434 362

 -محول إلى االحتياطي القانوني

)(47 551 315

)(37 053 164

 -حصة العاملين في األرباح

)(49 056 529

)(42 928 314

 -مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)(13 143 208

 -محول إلى االحتياطي الراسمالي

)(15 052 147

 -توزيعات مساهمين (أسهم مجانية)

)(737 407 127

-

 -محول صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفى

)(4 332 127

-

رصيد االرباح المحتجزة المعدل فى بداية الفترة المالية
صافى أرباح الفترة  /السنة المالية
محول إلى أحتياطى المخاطر البنكية العام (احتياطى القروض و التسهيالت االئتمانية)
محول من أحتياطى المخاطر البنكية العام (احتياطى أصول آلت ملكيتها للبنك)

52 423 787
378 812 684

490 565 294

)(288 865 218

)(45 212 009

142 371 253
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)(58 751 508

470 701 376

-

الرصيد فى نهاية الفترة  /السنة المالية

-

2 911 579
918 966 240

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021
 -25صافي الدخل من العائد بالجنيه المصري

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

 30سبتمبر 2020

عائد القروض واإليرادات المشابهة
قروض وتسهيالت وودائع لدى البنوك:
ودائع لدى البنوك

124 886 276

50 649 346

قروض وتسهيالت للعمالء

1 718 641 612

1 404 586 846

اجمالى القروض و البنوك

1 843 527 888

1 455 236 192

أذون خزانة

757 572 410

606 850 726

استثمارات في أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر و التكلفة

450 472 923

318 707 009

اجمالى ادوات الدين

1 208 045 333

925 557 735

االجمالى

3 051 573 221

2 380 793 927

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة
ودائع وحسابات جارية:
للبنوك

)(17 017 861

)(34 969 294

للعمالء

)(1 757 560 990

)(1 415 124 959

قروض أخرى و عمليات بيع اذون خزانة مع االلتزام باعادة الشراء

)(4 529 539

)(26 727 538

االجمالى

)(1 779 108 390

)(1 476 821 791

الصافـي

1 272 464 831

-34-

903 972 136

بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021

 -26صافي دخل المتاجرة

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

 30سبتمبر 2020

فروق تقييم أدوات دين و حقوق ملكية

)( 16 898

)( 18 837

توزيعات أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل االرباح و الخسائر

74 646

177 089

أرباح أدوات دين وحقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل االرباح و الخسائر

1 694 260
1 752 008

158 252

 -27أرباح استثمارات مالية
بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

 30سبتمبر 2020

أرباح بيع أذون وسندات الخزانة

3 737 293

5 119 329

-

ارباح شركات شقيقة غير موزعة
65 584

ارباح بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

3 802 877

17 382 646
22 501 975

 -28عبء رد الخسائر االئتمانية المتوقعة
بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

 30سبتمبر 2020

عبء الخسائر االئتمان المتوقعة القروض و التسهيالت االئتمانية

319 286 715

76 362 475

عبء الخسائر االئتمان المتوقعة  -ارصدة لدى البنوك

)( 232 964

)( 13 234

(رد) عبء الخسائر االئتمان المتوقعة  -استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

)( 43 241

)( 124 168

(رد) عبء خسائر االئتمان المتوقعة  -استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)(13 552 279
305 458 231

2 102 544
78 327 617

 -29مصروفات إدارية
 30سبتمبر 2021

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2020

تكلفة العاملين
أجور ومرتبات

257 113 073

212 791 344

تأمينات اجتماعية

14 626 725

12 288 046

إجمالي االجور

271 739 798

225 079 390

مصروفات إدارية أخرى *

301 109 206

206 883 010

572 849 004

431 962 400

 30سبتمبر 2021

 30سبتمبر 2020

إهالك واستهالك

82 399 255

64 770 607

اخرى

218 709 951

142 112 403

301 109 206

206 883 010

* تحليل بند مصروفات ادارية
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 -30إيرادات ( مصروفات ) تشغيل أخري

بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

 30سبتمبر 2020

أرباح تقييم األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية و ارباح التعامل لعمليات النقد االجنبى

32 978 746

17 918 707

أرباح بيع اصول ثابتة

45 239 313

14 513 946

)(18 693 048

20 067 785

إيجار األصول التي يستأجرها البنك

)(49 946 554

)(37 996 556

إيرادات أصول آلت ملكيتها للبنك

)( 578 854

(المكون ) مخصصات أخرى

8 999 603

4 385 083
18 888 965

 -31نصيب السهم االساسي من حصة المساهمين في صافى أرباح الفترة
يحسب نصيب السهم في الربح بقسمة صافي االرباح الخاصة بمساهمي البنك على عدد االسهم العادية المصدرة
بالجنيه المصري

 30سبتمبر 2021

 30سبتمبر 2020

صافي ربح الفترة

378 812 684

369 063 229

)(37 881 268

)(36 906 323

يخصم نصيب العاملين وفقا لقائمة التوزيعات المقترحة

-

يخصم نصيب اعضاء مجلس االدارة وفقا لقائمة التوزيعات المقترحة
صافى الربح القابل للتوزيع على مساهمي البنك

340 931 416

309 724 593

عددد األسهم المصدرة

263 359 688

255 195 410

نصيب السهم من حصة المساهمين في صافى أرباح الفترة
-32

)(22 432 313

1.29

1.21

أسعار العائد المطبقة خالل الفترة المالية

بلغ متوسط معدالت سعر العائد على األصول  ٪11.39وعلى االلتزامات .٪7.03
-33

المعامالت مع االط راف ذات العالقة

يتعامل البنك مع األطراف ذات العالقة وتتمثل طبيعة أهم المعامالت الجوهرية وأرصدتها في تاريخ المركز المالى فيما يلي-:
جنيه مصري

 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020

طبيعة المعامالت

أرصدة لدى البنوك

7 402 516

9 423 084

استثمارات مالية في شركات شقيقة *

104 200 000

112 782 971

ودائع العمالء شركات شقيقة *

15 871 682

6 618 542

قرض مساند من بنك ابوظبى التجارى -ابوظبى

-

التزامات عرضية وارتباطات

3 937 920 000

786 605 000
2 208 305 000

اتخذت ادارة البنك قرار ببيع حصة مساهمتها بالكامل فى شركة أورينت للتأمين التكافلي (شركة شقيقة) و بناءا عليه تم إستبعاد تلك االستثمارات من
* استثمارات فى شركات شقيقة و ادراجها ضمن اصول مالية محتفظ بها لغرض البيع و ذلك لحين التنفيذ و االنتهاء من االجراءات ذات الصلة مع كافة
الجهات المعنية.
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 -34أحداث هامة:


وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى  14مارس  2021على
 زيادة رأس المال المرخص به من خمسة مليار جنيه ليصبح رأس المال المرخص به مبلغعشرة مليار جنيه وتفويض مجلس اإلدارة في تعديل المادة ( )7من النظام األساسي للبنك في
ضوء موافقة البنك المركزي المصري.
 زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1,474,814,252.80جنيها ً مصريا ً الى حتي 5,000,000,000.80جنيه مصري بزيادة قدرها  3.525.185.748جنيها مصريا ً
موزع على عدد ( )629497455سهم وذلك وفقا لآلتي- :
 اصدار عدد ( )131679844سهم لصالح قدامى المساهمين تمول من األرباح
المرحلة من السنوات السابقة والمحققة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31
زيادة مجانية بمبلغ قدره ( )737407126.40جنيها ً مصريا ً بالقيمة االسمية للسهم
بواقع سهم مجاني لكل  2سهم أصلي وفقا ً للقوائم المالية في .2020/12/31
 اصدار حتي عدد ( )497817611سهم لصالح قدامى المساهمين تسدد نقداً بزيادة
نقدية قدرها ( )2787778621.6جنيها ً مصريا ً بالقيمة االسمية للسهم.
 وبناءا على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ  2021/5/20و المتضمن
الموافقة على نشر الدعوه لقدامى المساهمين لألكتتاب فى اسهم زيادة راس مال البنك
و قيمتها  2.787.778.621،60جنية مصرى لعدد  497.817.611سهم بقيمة
اسمية  5.60جنية مصرى للسهم الواحد  ،و تم نشر االعالن فى جريدتى البورصة
والعالم اليوم يوم  2021/5/23و فتح االكتتاب خالل الفترة من  2021/6/3حتى
 2021/7/4و لم يتم تغطية كافة االسهم المطروحة لالكتتاب  ،وبناءا على خطاب
الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ  2021/7/8و المتضمن الموافقة على نشر
الدعوه لقدامى المساهمين لألكتتاب فى اسهم زيادة راس مال البنك لفتح مرحلة ثانية
لالكتتاب فى االسهم غير المغطاه و البالغ عددها  1.114.349سهم بقيمة
 6.240.354،40جنية مصرى  ،و تم نشر االعالن فى جريدتى البورصة والعالم
اليوم وذلك يوم  2021/7/11و تم فتح االكتتاب خالل الفترة من  2021/7/12حتى
 ، 2021/7/13و لم يتقدم لالكتتاب سوى بنك ابوظبى التجارى – االمارات فى
مرحلتى االكتتاب المشار إليها عاليه و جارى الحصول على موافقة البنك المركزى
المصرى و الجهات االدارية و الحكومية ذات الصلة الصدار اسهم زيادة راس المال
و تعديل مواد النظام االساسى ذات الصلة.



كما وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى  14مارس  2021على بيع أسهم الخزينة للسادة
المساهمين البالغ عددها ( )8,248,928سهم بقيمة اجمالية  82,535,470جنيه مصري (حساب أسهم
الشطب) ،وتفويض السيد األستاذ/العضو المنتدب في اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في هذا الشأن بما
في ذلك التوقيع على أوامر وعقود البيع لدى شركات تداول األوراق المالية  ،و تم االعالن فى جريدتى
العالم اليوم و البورصة يوم  16مارس  2021للتقدم لشراء تلك االسهم و لم يتقدم احد المساهمين خالل
فترة االعالن سوى الشريك الرئيسى "بنك أبوظبى التجارى – االمارات  ،و تم اجراءات نقل ملكية تلك
االسهم إلى بنك ابو ظبى التجارى  -االمارات بتاريخ  23مارس .2021
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انتشر فيروس كورونا (" )"COVID-19عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم ،مما تسبب
في تعطيل األنشطة التجارية واالقتصادية .أحدث انتشار فيروس كرونا  COVID-19عدم يقين في
البيئة االقتصادية العالمية .يراقب البنك الوضع عن كثب ،وقد قام بتفعيل خطة استمرارية األعمال
والممارسات األخرى الخاصة بإدارة المخاطر المتعلقة بالتعطل المحتمل لألعمال نتيجة تفشى فيروس
كورونا COVID-19وتأثيره على العمليات البنكية واألداء المالي.
نتيجة لعدم اليقين الناتج عن تفشى فيروس كورونا(" )”COVID-19وتحسبا ً للتباطؤ االقتصادي
المتوقع ،يقوم البنك بمراقبة محفظة القروض عن كثب للوقوف على تأثير الفيروس على العوامل الكمية
والنوعية المختلفة للوقوف على الزيادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية والخاصة بالمديونيات المتعلقة
بالقطاعات االكثر تأثراً باألزمة.
و بناءا ً على ذلك قام البنك باتخاذ التدابير واالجراءات االستباقية من خالل تكوين المخصصات الالزمة
للتخفيف من حدة تأثير  COVID-19على محفظة القروض مع تكوين مخصصات إضافية أخرى
كخطوة احترازية لحين وضوح االداء الفعلي لمحفظة القروض االئتمانية

 -35أرقام المقارنة
يتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا.
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