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2022 مارس 31قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 

بالجنيه المصري

985 040 915 052 343 274 1(24)عائد القروض واإليرادات المشابهة

(384 658 545 )(866 648 760 )(24)تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

601 382 369 186 694 513 صافى الدخل من العائد

455 328 64 000 660 133 إيرادات األتعاب والعموالت

(454 760 3)(077 538 6)مصروفات األتعاب والعموالت

001 568 60 923 121 127 صافى االيرادات من األتعاب والعموالت

-(25)توزيعات أرباح                   221 903

-(26)صافى دخل المتاجرة                   51 845

012 072 3 493 550 8 (27)أرباح االستثمارات المالية

(337 673 44)(662 746 78)(28)الخسائر االئتمان المتوقعة

(765 738 178)(830 186 210)(29)مصروفات إدارية

057 850 28 691 393 39 (30)تشغيل أخرى (مصروفات)إيرادات 

317 734 238 801 826 399 الربح قبل ضرائب الدخل

(616 665 68)(595 631 113)(15)مصروفات ضرائب الدخل

701 068 170 206 195 286 أرباح  الفترة بعد الضرائب صافى
0.290.56(31)(سهم/ جنيه )ربحية السهم 

.تعتبر متممة لهذه القوائم المالية الدورية المختصرة وتقرأ معها (36)إلى رقم  (1)اإليضاحات من رقم 

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

2021 مارس 202231 مارس 31  إيضـاح
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(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

2022 مارس 31قائمة الدخل الشامل اآلخر عن الفترة المالية المنتهية في 

2021 مارس 202231 مارس 31بالجنيه المصري

701 068 170 206 195 286 صافى أرباح  الفترة بعد الضرائب

بنود قد يتم إعادة تبويبها فى االرباح و الخسائر

(539 044 43)(072 535 39)صافى التغير فى القيمة العادلة لالستثمارات  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

021 685 9 391 895 8 ضريبة الدخل المتعلقة بالبنود التى قد يتم اعادة تبويبها فى االرباح و الخسائر

(373 894 8)(832 328 2)الخسائر االئتمانية المتوقعة

(891 253 42)(513 968 32)إجمالى بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة ، صافى بعد الضريبة

810 814 127 693 226 253 إجمالى  الدخل الشامل للفترة ، صافى بعد الضريبة

.تعتبر متممة لهذه القوائم المالية الدورية المختصرة وتقرأ معها (36)إلى رقم  (1)اإليضاحات من رقم 
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بالجنيه المصري 
رأس المـال 
المدفـوع

المسدد تحت 
حساب زيادة راس 

المال
إحتياطى رأسمالىإحتياطى عامإحتياطى قانونىأسهم خزينة

إحتياطى مخاطر 
بنكية عام

إحتياطى القيمة 
العادلة

احتياطي أصول 
محتفظ بها بغرض 

البيع
اإلجـمـالـيأرباح محتجزة

2021  مارس 31الفترة المالية المنتهية فى 
-253 814 474 1 قبل التوزيع2021األرصدة في ا يناير             (82 535 470) 216 236 225 11 504 993 74 167 937 275 272 854 112 651 024 4 171 712 918 966 2403 005 249 768
-(حصة العاملين و اعضاء مجلس االدارة  ) 2020توزيعات أرباح عام                -            -             -             -             -             -             -             (62 199 737)(62 199 737)

-(حصة  المساهمين  ) 2020توزيعات أرباح عام              737 407 127-            -             -             -             -             -             -             (737 407 127)-                

-المحول إلى اإلحتياطى القانونى            -             -             47 551 315-             -             -             -             -             (47 551 315)-                

-المحول إلى اإلحتياطى الراسمالي            -             -            -             -              15 052 147-             -             -             (15 052 147)-                
-المحول إلى حساب صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفى            -             -            -             -             -             -             -             -             (4 332 127)(4 332 127)

-المحول إلى احتياطى مخاطر بتكية عام            -            -             -              163 950 060-             -             (163 950 060)-                
-صافى  التغير فى بنود خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر            -             -            -             -             -             -             (51 938 912)-             -             (51 938 912)

-احتياطي أصول محتفظ بها بغرض البيع            -             -            -             -             -             -             -             (8 582 971)-             (8 582 971)
-أسهم خزينة            -             82 535 470-             -             -             -             -             -             -              82 535 470

-االمارات- مبالغ مدفوعة من بنك أبوظبى التجارى             2 785 416 724-            -             -             -             -             -             -             -             2 785 416 724
-2021 مارس 31صافي الربح حتى             -            -            -             -             -             -             -             -              170 068 701 170 068 701

-851 823 522 2533 814 474 20211 مارس 31الرصيد في               263 787 540 11 504 993 89 220 084 439 222 914 60 712 112(4 411 259) 58 542 4285 916 216 916

2022 مارس 31الفترة المالية  المنتهية فى 
-748 185 525 2533 814 474 1 قبل التوزيع2022األرصدة في ا يناير              263 787 540 11 504 993 89 220 084 308 044 899 15 750 553-              725 127 2756 413 435 345
-(حصة العاملين و اعضاء مجلس االدارة  ) 2021توزيعات أرباح عام             -            -            -             -             -             -             -             -             (83 024 585)(83 024 585)

-(حصة  المساهمين  ) 2021توزيعات أرباح عام             -             -            -             -             -             -             -             -             (73 740 713)(73 740 713)
-المحول إلى اإلحتياطى القانونى            -            -             47 302 351-             -             -             -             -             (47 302 351)-                

-المحول إلى اإلحتياطى الراسمالي            -            -            -             -              237 222 335-             -             -             (237 222 335)-                
-المحول إلى حساب صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفى            -            -            -             -             -             -             -             -             (4 402 515)(4 402 515)

-المحول إلى احتياطى مخاطر بتكية عام            -            -            -             -             -              97 637 127-             -             (97 637 127)-                
-صافى  التغير فى بنود خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر            -            -            -             -             -             -             (39 535 072)-             -             (39 535 072)

-حقوق ملكية- خسائر بيع االصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر             -            -            -             -             -             -             -                (1 061 971)(1 061 971)
-(748 185 525 3)748 185 525 3المسدد من تحت حساب زيادة راس المال            -             -             -             -             -             -             -             -                

-2022 مارس 31صافي الربح حتى             -            -            -             -             -             -             -             -              286 195 206 286 195 206
-001 000 000 20225 مارس 31الرصيد في              -             311 089 891 11 504 993 326 442 419 405 682 026(23 784 519)-              466 930 8846 497 865 695

.تعتبر متممة لهذه القوائم المالية الدورية المختصرة وتقرأ معها (36)إلى رقم  (1)اإليضاحات من رقم 

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

2022 مارس 31 قائمة التغير فى حقوق الملكية عن الفترة المالية المنتهية في 
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2021 مارس 202231 مارس 31إيضـاح

 399 826 801 238 734 317

(16,13) 26 604 862 27 095 000
(20) 9 463 500 2 686 393
(7)  109 719( 86 664)
(20)  948 921( 143 624)
(20)(70 650 607)(24 155 978)
(25)-            ( 221 903)

 366 303 196 243 907 541

(7) 706 313 491(230 020 858)
(6)( 590 482 041)( 892 110 647)
(8)( 597 982 531)1 304 792 148

-              11 184
(9)(3 350 543 028)(2 495 764 906)
(14)(50 477 942)(105 703 303)
(17) 381 196 279(652 361 774)
(18)3 601 843 2053 510 338 173
(20)(8 351 228)  190 638
(19) 279 980 384 106 422 202

(111 428 200)(52 222 222)
 626 371 585 737 478 176

أذون الخزانة

التزامات أخرى

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة االرباح و الخسائر

توزيعات أرباح
أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول وااللتزامات الناتجة من 

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

أرصدة لدى البنوك
أرصده لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي

صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل

قروض وتسهيالت للبنوك والعمالء
أصول أخرى

أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء

ضرائب الدخل المسددة

المخصصات االخرى

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

أرباح بيع أصول ثابتة

إهالك واستهالك
المكون المخصصات األخرى

فروق إعادة تقييم المخصصات األخرى بالعمالت األجنبية
المكون من مخصص اضمحالل ارصدة لدى البنوك

2022 مارس 31 قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 

بالجنيه المصري

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافى األرباح قبل الضرائب
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2021 مارس 202231 مارس 31إيضـاح

(366 773 251)(22 064 015)
 78 910 109 29 899 999

(10) 203 700 000 301 062 262

(13 12)(19 699 730)(715 804 511)

 2 328 832(8 894 373)
(25)-               221 903

( 101 534 040)( 415 578 735)

-              82 535 470
-             2 785 416 724
-             (786 605 000)

(161 167 813)(66 531 864)
(161 167 813)2 014 815 330
  363 669 732 2 336 714 771
4 890 554 1881 221 195 703

5 254 223 9203 557 910 474

(6)4 845 957 3562 856 919 570
(7)4 866 476 7194 037 387 182
(8)12 452 232 8007 968 557 105

(4 585 785 155)(2 614 039 350)
( 250 000 000)(722 356 928)

(12 074 657 800)(7 968 557 105)
5 254 223 9203 557 910 474

.تعتبر متممة لهذه القوائم المالية الدورية المختصرة وتقرأ معها (36)إلى رقم  (1)اإليضاحات من رقم 

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

أذون خزانة
أرصدة لدى البنوك

نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

النقدية وما في حكمها

أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر
أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

أرصدة لدى البنوك المركزية في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي

:وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي

توزيعات أرباح محصلة

رصيد النقدية وما في حكمها في أول الفترة
صافى التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة المالية

المتاحة من أنشطة التمويل (المستخدم فى)صافى التدفقات النقدية 
توزيعات األرباح المدفوعة

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

رصيد النقدية وما في حكمها في أخر الفترة المالية

أنشطة االستثمار (المستخدمة فى)صافى التدفقات النقدية 

المحصل من قروض أخرى

أسهم خزينة
المسدد تحت حساب زيادة راس المال

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

بالجنيه المصري

2022 مارس 31 تابع قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 

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

إسترداد االستثمارات المالية فى أصول مالية بالتكلفة المستهلكة

مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع
متحصالت من مبيعات أصول ثابتة

-10-



    مصر  )شركة مساهمة مصرية ( -بنك ابو ظبى التجارى 
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 معلومات عامة -1
 

مصر خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في جمهورية مصر  ابو ظبى التجارىيقدم بنك  -

 . 2022 مارس 31موظفاً في  1149 فرعاً ووحدة مصرفية ويوظف  46 العربية والخارج من خالل 

)بنك مصر سابقا( المستحوذ على  –)بنك االتحاد الوطنى  ـ مصر ابو ظبى التجارىبنك  تأسس -

اري بموجب القرار ــــــــــكبنك تج –شركة مساهمة مصرية  –اإلسكندرية التجاري والبحري سابقاً( 

 سبتمبر 12خ ـــــــــــبتارية ـــــــــــادر بالجريدة الرسميــــــــــــــوالص 1981لسنة  262الوزاري رقم 

وتعديالته والذي حل محله قانون االستثمار  1974لسنة  43طبقاً ألحكام قانون االستثمار رقم  1981

 72و الذى الغى بدوره بالقانون رقم  1997لسنة  8والذي ألغي بالقانون رقم  1989لسنة  230رقم 

فة األعمال المصرفية المتعلقة بنشاطه وذلك من . ويقوم البنك بتقديم كاقانون االستثمار  2017لسنة 

غير البنك ماكينة صراف آلى ،  94كذلك عدد فرع و 46وعدد  الجيزة خالل مركزه الرئيسي بمحافظة 

 البورصة المصرية .جداول التداول فى مدرج في 

 الفترةعن المختصرة  الدورية وافق مجلــس االدارة على اعتماد القوائم الماليـــة 2022 مايو 12 بتاريخ -

 .2022 مارس 31المنتهيـة فى  المالية 

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية -2
 

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.

 الدورية المختصرة الماليةأسس إعداد القوائم  .أ

وتعديالتها ووفقاً  2006يتم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل عام 

وكذا التعليمات  2008ديسمبر  16لتعليمات البنك المركزي المصري المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ 

تعليمات البنك ل ووفقا والمتفقة مع المعايير المشار إليها 2009التفسيرية الملحقة بها الصادرة فى إبريل 

( 9إلعداد القوائم المالية للبنوك طبقا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية ) المركزى المصرى

فقد قامت االدارة   2019فبراير  26"االدوات المالية" الصادرة من البنك المركزى المصرى بتاريخ 

السياسات لتتماشى مع تلك التعليمات و يبين االيضاح التالى تفاصيل التغيرات فى السياسات بتعديل بعض 

 المحاسبية.

 وقد تم إعداد هذه القوائم المالية للبنك طبقاً ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة. 

تلك المتبعة فى اعداد تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة عند اعداد القوائم المالية الدورية المختصرة مع 

 .2021ديسمبر  31القوائم المالية للسنه المالية المنتهية فى 
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 إدارة المخاطر المالية  -3

يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة، وقبول المخاطر هو أساس النشاط 

المخاطر مجتمعة معاً. ولذلك يهدف المالي، ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من 

البنك 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 

صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر األخرى. ويتضمن خطر السوق خطر أسعار 

 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. 

عة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات في األسواق ويقوم البنك بمراج

 والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة. 

 وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. 

الية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية وتقوم إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر الم

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 

المشتقات المالية. باإلضافة إلى ذلك، فان إدارة المخاطر تعد  العائد، واستخدام أدوات المشتقات وغير

 مسئولة عن المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.
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 سياسات االضمحالل والمخصصات 3-أ

( بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك 1تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها )إيضاح أ/

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

وضوعية تشير إلى االضمحالل وقعت في تاريخ المركز المالي ألغراض التقارير المالية بناء على أدلة م

وفقاً لما سيرد ذكره بهذا اإليضاح وعلى الرغم من اختالف الطرق المطبقة فقد تبين عدم وجود اختالف 

مؤثر لخسائر االئتمان المحملة على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة 

 (. 4واعد البنك المركزي المصري )إيضاح أ/ألغراض ق 2022 مارس 31المتوقعة المستخدم في 

مستمد من درجات التقييم  المالية السنةمخصص خسائر االضمحالل الوارد في المركز المالي في نهاية 

الداخلية األربعة ومع ذلك فأن أغلبية المخصص ينتج من آخر درجتين من التصنيف ويبين الجدول التالي 

المتعلقة بالقروض والتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها لكل من فئات  النسبة للبنود داخل المركز المالي

 -التقييم الداخلي للبنك:

 تقييـم البنـك

  31/3/2022  31/12/2021 

  
 قروض

 وتسهيالت
 

مخصص خسائر 
 االضمحالل

 
 قروض

 وتسهيالت
 

مخصص خسائر 
 االضمحالل

      ٪  ٪ 
 6.6  84.8  6.9  86.7 ديون جيدة -1
 1.9  5.1  3.5  4.4 المتابعة العادية -2
 30.2  3.9  29.1  2.7 المتابعة الخاصة -3
 61.3  6.2  60.5  6.2 غير منتظمة ديون -4

  100  100  100  100 
 

ساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير إلى وجود 

  -واستناداً إلى المؤشرات التالية التي حددها البنك: )26(اضمحالل طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 

 صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين. -

 مثل عدم السداد.   مخالفة شروط اتفاقية القرض -

 توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوى تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له. -

 تدهور الوضع التنافسي للمقترض.  -

قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو  -

 وف العادية. تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها في الظر

 اضمحالل قيمة الضمان. -

 تدهور الحالة االئتمانية.  -

 

ً أو  تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنويا

أكثر عندما تقتضى الظروف ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات التي تم تقييمها على أساس 

بتقييم الخسارة المحققة في تاريخ المركز المالي على أساس كل حالة على حدة، ويجرى فردى وذلك 
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تطبيقها على جميع الحسابات التي لها أهمية نسبية بصفة منفردة، ويشمل التقييم عادة الضمان القائم بما 

 . في ذلك إعادة تأكيد إمكانية التنفيذ على الضمان والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات

ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس المجموعة من األصول المتجانسة باستخدام الخبرة 

 التاريخية المتاحة والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية.

 

 نموذج قياس المخاطر البنكية العام  4-أ

تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل  )1إيضاح أ/(باإلضافة إلى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في 

مجموعات فرعية أكثر تفصيالً بحيث تتفق مع متطلبات البنك المركزي المصري، ويتم تصنيف األصول 

ً لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير على  المعرضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفقا

 انتظامه في السداد. المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالي ومدى 

ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان، بما في ذلك 

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

لمصري عن ذلك المطلوب ألغراض مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي ا

ً لمعايير المحاسبة المصرية يتم تجنيب احتياطي المخ طر البنكية العام ضمن اإعداد القوائم المالية وفقا

حقوق الملكية خصماً على األرباح المحتجزة بمقدار تلك الزيادة، ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية 

 بلغ الزيادة بين المخصصين ويعد هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائماً م

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

 .المصري ونسب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان

 

وتثق اإلدارة في قدرتها على االستمرار في السيطرة واإلبقاء على الحد األدنى لخطر االئتمان الناتج عن 

  -كل من محفظة القروض والتسهيالت وأدوات الدين بناء على ما يلي:

 ٪ من محفظة القروض والتسهيالت مصنفة في أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي. 31.8   -

 ة القروض والتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحالل. ٪ من محفظ82.2  -

 القروض العقارية التي تمثل مجموعة هامة بالمحفظة، تم تغطيتها بضمانات. -

من ٪ 3.6 مليون جنيه بنسبة  930 القروض والتسهيالت التي تم تقييمها على أساس منفرد تبلغ  -

مليون جم    585 وعوائد مجنبه بمبلغ مكون مخصصاجمالى محفظة القروض و التسهيالت 

 ٪ منها.63بنسبة 

.الفترة الماليةقروض وتسهيالت خالل  منح قام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عند



2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات5-أ
البنود المعرضة لخطر االئتمان فى المركز المالى

2020 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

268 675 476 80011 232 452 12أذون الخزانة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
قروض وتسهيالت للعمالء

:قروض ألفراد
687 542 108 438 496 129 حسابات جارية مدينة- 
192 431 020 7287 359 340 7قروض شخصية- 
110 280 196 359 204 194 قروض تمويل شراء وحدات سكنية- 
009 395 59 269 044 74 بطاقات ائتمان -

:قروض لمؤسسات
523 732 430 9774 956 225 5حسابات جارية مدينة- 
952 149 770 6401 767 841 1قروض مشتركة- 
481 940 205 3878 311 970 8قروض مباشرة - 
-763 819 941 1أوراق تجارية مخصومة -              

   :استثمارات مالية
070 223 641 135 087 438 أدوات دين بالتكلفة المستهلكة- 
684 027 957 2564 340 911 4ادوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر- 

976 397 866 75238 620 519 43اإلجمالي
البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج المركز المالي

558 309 372 164 442 332 (غير قابلة لاللغاء)ارتباطات عن قروض 
978 252 008 6584 023 147 5خطابات الضمان

178 430 272 5415 939 370 6خطابات ضمان بناء على طلب بنوك اخرى أو كفالتهم
136 156 981 277 143 236 2االعتمادات المستندية

935 084 556 110 414 629 التزامات محتملة أخري
785 233 190 75011 962 715 14اإلجمالي

 وذلك بدون األخذ في االعتبار أية ضمانات بالنسبة2022 مارس 31يمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض له في 
.لبنود داخل المركز المالي

 ٪  من الحد األقصى المعرض لخطر االئتمان ناتج عن القروض والتسهيالت للبنوك55وكما هو مبين بالجدول السابق فأن 
. ٪ 41والعمالء بينما تمثل االستثمارات في أدوات دين  

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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IFRS9 - 9البنود المعرضة لخطر االئتمان  وفقا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 1-5-أ

االجمالىالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولىبالجنيه المصري
-761 985 578 ارصدة لدى البنوك             -              578 985 761
-411 153 911 2االستثمارات المالية             -             2 911 153 411
767 855 979 66217 983 941 970 144 998 1351 727 039 15عمالء الشركات- قروض وتسهيالت 
794 104 738 7187 168 164 726 997 762 350 938 810 6عمالء االفراد- قروض وتسهيالت 
911 776 922 07712 509 9 324 683 493 510 584 419 12االلتزامات العرضية

-164 442 332 عمالء الشركات- ارتباطات القروض و التسهيالت              -              332 442 164
808 318 463 45742 661 115 0201 826 254 3313 831 092 38االجمالى

االجمالىالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولىبالجنيه المصري
-938 393 506 ارصدة لدى البنوك             -              506 393 938
-232 073 693 2االستثمارات المالية             -             2 693 073 232
665 189 906 93914 147 782 760 020 854 9661 020 270 12عمالء الشركات- قروض وتسهيالت 
998 648 384 7507 752 164 905 007 723 343 888 496 6عمالء االفراد- قروض وتسهيالت 
817 625 678 0779 509 9 104 724 25 636 392 643 9االلتزامات العرضية

-558 309 372 عمالء الشركات- ارتباطات القروض و التسهيالت              -              372 309 558
208 241 541 76635 409 956 769 752 602 6722 078 982 31االجمالى

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

 ، يتم 2019 فبراير 26الصادرة من البنك المركزى المصرى بتاريخ " االدوات المالية "(9)وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى  إلعداد القوائم المالية للبنوك طبقا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية 
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 

2022 مارس 31

2021 ديسمبر 31
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

IFRS9 - 9الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 2-5-أ

االجمالىالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولىبالجنيه المصري

-091 788  ارصدة لدى البنوك             -               788 091
-333 127 11 االستثمارات المالية             -              11 127 333
713 641 895 827 662 513 602 466 366 284 512 15 عمالء الشركات- قروض وتسهيالت 
174 148 150 710 830 74 654 196 19 810 120 56 عمالء االفراد- قروض وتسهيالت 
250 522 22 068 533 7 558 463 1 624 525 13 االلتزامات العرضية

-141 310  عمالء الشركات- ارتباطات القروض و التسهيالت              -               310 141
702 537 080 6051 026 596 814 126 387 283 384 97 االجمالى

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

مخصص االضمحالل 
وفقا لمتطلبات المعيار 

IFRS9الدولى 

مخصص االضمحالل وفقا 
السس الجدارة االئتمانية

الفرق بين الجدارة 
االئتمانية و المعيار 

IFRS9الدولى 

2022 مارس 202231 مارس 31بالجنيه المصري

863 036 231 750 826 276 8871 789 045 1(غير منتظمة/ منتظمة )مخصص القروض 
614 209 157 864 731 179 250 522 22 مخصص االلتزامات العرضية

1 068 312 1371 456 558 614 388 246 477

االجمالىالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولىبالجنيه المصري

-372 678  ارصدة لدى البنوك             -               678 372
-501 798 8 االستثمارات المالية             -              8 798 501
662 918 804 311 640 458 982 531 334 369 746 11 عمالء الشركات- قروض وتسهيالت 
355 292 164 693 165 90 407 088 19 255 038 55 عمالء االفراد- قروض وتسهيالت 
433 551 16 492 446 7 061 352  880 752 8 االلتزامات العرضية

-537 328  عمالء الشركات- ارتباطات القروض و التسهيالت              -               328 537
860 567 995 496 252 556 450 972 353 914 342 85 االجمالى

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

مخصص االضمحالل 
وفقا لمتطلبات المعيار 

IFRS9الدولى 

مخصص االضمحالل وفقا 
السس الجدارة االئتمانية

الفرق بين الجدارة 
االئتمانية و المعيار 

IFRS9الدولى 
2021 ديسمبر 202131 ديسمبر 31بالجنيه المصري

450 179 218 467 390 187 0171 211 969 (غير منتظمة/ منتظمة )مخصص القروض 
899 429 72 332 981 88 433 551 16 مخصص االلتزامات العرضية

 985 762 4501 276 371 799 290 609 349

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

 .2019 فبراير 26الصادرة من البنك المركزى المصرى بتاريخ " االدوات المالية "(9)وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى  إلعداد القوائم المالية للبنوك طبقا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية 

2022 مارس 31

2021 ديسمبر 31
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IFRS9 - 9حركة الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 3-5-أ

رصيد أول الفترةايضاحالبيان
 (رد)عبء 

االضمحالل
مبالغ مستردة من 

قروض سبق إعدامها
مبالغ تم إعدامها 
خالل الفترة المالية

فروق  ترجمة 
عمالت اجنبية

مخصص انتفي 
الغرض منه

الرصيد فى 
أخر الفترة

-719 109  372 678  (7)ارصدة لدى البنوك          -          -               788 091
-606 988 27 (686 21 )775 124  356 631 62 662 918 804 (9)عمالء الشركات- قروض وتسهيالت            895 641 713
-(201 545 46)265 724 18 755 676 13 355 292 164 (9)عمالء االفراد- قروض وتسهيالت           -           150 148 174

978 577 046 1   606 988 27 (887 566 46)040 849 18 830 417 76 389 889 969 (1)اجمالى مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

رصيد أول  الفترةالبيان
 (رد)عبء 

االضمحالل
مبالغ مستردة من 

قروض سبق إعدامها
مبالغ تم إعدامها 
خالل الفترة المالية

فروق  ترجمة 
عمالت اجنبية

مخصص انتفي 
الغرض منه

الرصيد فى 
أخر الفترة

-832 328 2 501 798 8 (23)االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر          -          -              11 127 333
-832 328 2 501 798 8 (2)اجمالى مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة           -          -              11 127 333

رصيد أول  الفترةالبيان
 (رد)عبء 

االضمحالل
مبالغ مستردة من 

قروض سبق إعدامها
مبالغ تم إعدامها 
خالل الفترة المالية

فروق  ترجمة 
عمالت اجنبية

مخصص انتفي 
الغرض منه

الرصيد فى 
أخر الفترة

-000 540  896 481 4 433 551 16 (22)االلتزامات العرضية            948 921-           22 522 250
-537 328  (22)عمالء الشركات- ارتباطات القروض و التسهيالت           -          -          -          ( 18 396)  310 141

-000 540  896 481 4 970 879 16 (3)اجمالى مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة             948 921( 18 396) 22 832 391

702 537 080 1(396 18 )527 937 28 (887 566 46)040 389 19 558 228 83 860 567 995 (3+2+1)اجمالى الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 .2019 فبراير 26الصادرة من البنك المركزى المصرى بتاريخ " االدوات المالية "(9)وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى  إلعداد القوائم المالية للبنوك طبقا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية 

2022 مارس 31

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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 قروض وتسهيالت 6-أ

 

 فيما يلي موقف أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة االئتمانية.

 

 وتسهيالت للعمالءقروض  

 31/3/2022 بالجنيه المصري

 

 31/12/2021 

    

 18 128 146 748  21 150 038 795 ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل

 2 791 755 658  2 982 204 065 متأخرات ليست محل اضمحالل

 1 370 936 257  1 585 717 701 متأخرات محل اضمحالل

 22 290 838 663  25 717 960 561 اإلجمالي

    :)يخصم(

 (7 655 264)  (9 562 505) ايراد مقدم وخصم غير مكتسب

 (969 211 017)  (1 045 789 887) الخسائر االئتمانية المتوقعة

 (91 799 948)  (77 033 182) عوائد مجنبة 

 21 222 172 434  24 585 574 987 الصافي

   

عن القروض والتسهيالت للبنوك  الخسائر االئتمانية المتوقعة( معلومات إضافية عن 9يتضمن إيضاح )

 والعمالء.

ويتم تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والتسهيالت التي ال يوجد عليها متأخرات وليست محل 

 اضمحالل وذلك بالرجوع إلى التقييم الداخلي المستخدم بواسطة البنك. 



2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

6-أ

التقييـم

حسابات حسابات بالجنيه المصري
إجمالي المؤسساتقروض مباشرةقروض مشتركةجارية مدينةإجمالي االفرادقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانجارية مدينة

071 607 326 28819 530 403 94412 917 813 6043 835 421 7401 776 167 7837 076 923 2866 489 169 171 200 561 8886 890 62 438 496 129 جيدة- 1
-المتابعة العادية- 2           -           -           -           -            -             259 851 875 864 556 5521 124 408 4271 124 408 427
-المتابعة الخاصة- 3           -           -           -           -            -            -             699 023 297 699 023 297 699 023 297

795 038 150 01221 962 226 79314 497 377 4795 687 681 7401 776 167 7837 076 923 2866 489 169 171 200 561 8886 890 62 438 496 129 اإلجمالي

التقييـم

حسابات حسابات بالجنيه المصري
إجمالي المؤسساتقروض مباشرةقروض مشتركةجارية مدينةإجمالي االفرادقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانجارية مدينة

865 699 114 97816 581 541 9949 628 200 7523 853 410 2321 099 930 8874 117 573 3016 270 173 049 148 240 8506 156 51 687 542 108 جيدة- 1
-المتابعة العادية- 2           -           -           -           -            -             221 624 014 923 659 7741 145 283 7881 145 283 788
-المتابعة الخاصة- 3           -           -           -           -            -            -             868 163 095 868 163 095 868 163 095

748 146 128 86118 028 555 86311 451 992 7664 477 632 2321 099 930 8874 117 573 3016 270 173 049 148 240 8506 156 51 687 542 108 اإلجمالي

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

االجمالى

االجمالى

.لم يتم اعتبار القروض المضمونة محل اضمحالل بالنسبة للفئة غير المنتظمة وذلك بعد األخذ في االعتبار قابلية تلك الضمانات للتحصيل

مؤسســاتأفــراد

2022 مارس 31
مؤسســاتأفــراد

2021 ديسمبر 31

قروض وتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل وفقا للجدارة االئتمانية

-20-



2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

قروض وتسهيالت يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل 

التقييـم

حسابات حسابات بالجنيه المصري
اجمالى المؤسساتقروض مباشرةقروض مشتركةجارية مدينةاجمالى االفرادقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانجارية مدينة

- يوم30 يوم إلي 0متأخرات أكثر من          -          147 325 539 11 661 983 158 987 522-          -          2 823 216 5432 823 216 5432 982 204 065
-اإلجمالي         -          147 325 539 11 661 983 158 987 522-          -          2 823 216 5432 823 216 5432 982 204 065

التقييـم

حسابات حسابات بالجنيه المصري
اجمالى المؤسساتقروض مباشرةقروض مشتركةجارية مدينةاجمالى االفرادقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانجارية مدينة

- يوم30 يوم إلي 0متأخرات أكثر من          -          198 538 739 7 999 219 206 537 958-          -          2 585 217 7002 585 217 7002 791 755 658
-اإلجمالي         -          198 538 739 7 999 219 206 537 958-          -          2 585 217 7002 585 217 7002 791 755 658

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

االجمالى

االجمالى

2022 مارس 31

:- يوما و لكنها ليست محل اضمحالل إال إذا توافرت معلومات أخرى تفيد عكس ذلك ، و تمثل القروض و التسهيالت للعمالء التى يوجد عليها متأخرات و ليست محل اضمحالل فيما يلى 30هى القروض و التسهيالت التى توجد عليها متأخرات حتى 

مؤسسـاتأفـراد

مؤسسـات أفـراد
2021 ديسمبر 31
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

بلغ رصيد إجمالي القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات   جنيه مصري 
قروض وتسهيالت محل اضمحالل 

1 484 130 661

التقييـم

صافي القروضحسابات حسابات بالجنيه المصري
اجمالي المؤسساتوالتسهيالتقروض مباشرةقروض مشتركةجارية مدينةاجمالي االفرادقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانجارية مدينة

-ديون غير منتظمة    11 153 381 631 834 018 13 053 090 656 040 489-           160 080 161 769 597 051-          929 677 2121 585 717 701
-القيمة العادلة للضمانات  -           -            -             -         -          51 510 207 50 076 833-          101 587 040 101 587 040

التقييـم

صافي القروض حسابات حساباتبالجنيه المصري
اجمالي المؤسساتوالتسهيالتقروض مباشرةقروض مشتركةجارية مدينةاجمالي االفرادقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانجارية مدينة

-ديون غير منتظمة    8 238 159 581 744 404 15 010 590 604 993 153-           137 672 186 628 270 918-          765 943 1041 370 936 257
-القيمة العادلة للضمانات  -           -            -             -         -          44 325 294 40 749 135-          85 074 429 85 074 429

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

االجمالى

جنية مصرىبلغ رصيد إجمالي القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من 

االجمالى

:-وفيما يلي تحليل بالقيمة الصافية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة متضمنًا القيمة العادلة للضمانات التي حصل عليها البنك في مقابل تلك القروض

مؤسسـاتأفـراد

2022 مارس 31
مؤسسـات

2021 ديسمبر 31

أفـراد
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

 أدوات دين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى 7-أ

بالجنيه المصري

-B212 452 232 800تصنيف               3 971 632 49916 423 865 299

-800 232 452 12اإلجمالي            3 971 632 49916 423 865 299

أذون خزانة 
أصول مالية بالقيمة 
العادلة من خالل 
االرباح و الخسائر

أصول مالية مصنفة 
بالقيمة العادلة

االجـمـالـى

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

 للتصنيف االئتمانىMoodysيمثل الجدول التالى تحليل ادوات الدين و أذون الخزانة و االوراق الحكومية االخرى ، بناء على تقييم وكالة موديز 
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(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

 تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر االئتمان8-أ

البحر االحمر اإلسكندريـة
والوجـه القبلـيوالدلتـا والقناة

-800 232 452 12أذون الخزانة          -          12 452 232 800
:قروض وتسهيالت للعمالء

:قروض ألفراد
438 496 129 799 791 6 877 433 60 762 270 62 حسابات جارية مدينة

728 359 340 0897 905 645 083 848 033 5563 606 660 3قروض شخصية
359 204 194 038 799  177 924 29 144 481 163 قروض عقارية
269 044 74 194 965 7 160 203 27 915 875 38 بطاقات ائتمان

:قروض لمؤسسات
977 956 225 5065 436 30 220 482 243 2511 038 952 3حسابات جارية مدينة

-041 951 505 599 816 335 1قروض مشتركة          1 841 767 640
387 311 970 2618 632 60 993 586 227 1333 092 682 5قروض أخرى

-506 429 486 2571 390 455 أوراق تجارية مخصومة             1 941 819 763
استثمارات مالية

-135 087 438 أدوات دين بالتكلفة المستهلكة-           -           438 087 135
-256 340 911 4ادوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر-           -          4 911 340 256

752 620 519 88743 529 752 057 859 614 8089 231 152 33اإلجمالي في نهاية الفترة المالية

. يمثل الجدول التالي تحليل بأهم تركز خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية، موزعة حسب القطاع الجغرافي في أخر الفترة المالية

اإلجـمـالـى القاهرة الكبـري بالجنيه المصري
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(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر االئتمان  أ-9

نشاط تجارةمؤسسات صناعيةمؤسسات ماليةبااللف جنيه مصري
/ قطاع حكومي 

عام
اإلجـمـالـيأفـرادأخـرى

-أذون الخزانة      -      -        12 452 233-       -        12 452 233
   أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح و الخسائر

-أدوات دين-       -      -       -       -       -       -       
960 717 25 105 738 7 513 871 4 387 019 2 245 629 4 738 263 6 972 195  قروض وتسهيالت للعمالء

   استثمارات مالية أخرى
-أدوات دين بالتكلفة المستهلكة-       -      -         438 087-       -         438 087
-ادوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر-       -      -        3 971 632  939 708-        4 911 340

620 519 43 105 738 7 221 811 5 339 881 18 245 629 4 738 263 6 972 195  اإلجمالي في نهاية الفترة المالية

.يمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية، موزعة حسب النشاط الذي يزاوله عمالء البنك
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 خطــر الســوق -ب

  

يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن 

عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق  التغير في أسعار السوق، وينتج خطر السوق

الملكية، حيث أن كل منها معرض للتحركات العامة والخاصة في السوق والتغيرات في مستوى الحساسية 

لمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية 

 لخطر السوق إلى محافظ للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة.ويفصل البنك مدى تعرضه 

 

 وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة مخاطر السوق بالبنك.

 

وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن تعامل البنك مباشرة مع العمالء أو مع السوق، أما 

غرض المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لألصول وااللتزامات المتعلقة المحافظ لغير 

بمعامالت التجزئة وتتضمن هذه المحافظ مخاطر العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن 

 االستثمارات المتاحة للبيع. 

 

 أساليب قياس خطر السوق  1-ب

كجزء من إدارة خطر السوق، يقوم البنك بالعديد من استراتيجيات التغطية، وكذلك الدخول في عقود 

 مبادلة سعر العائد الثابت، وفيما يلي أهم وسائل القياس المستخدمة للسيطرة على خطر السوق. 

 

 (  Value at Riskالقيمة المعرضة للخطر ) -

يقوم البنك بتطبيق أسلوب القيمة المعرضة للخطر للمحافظ بغرض المتاجرة ولغير غرض المتاجرة، وذلك 

لتقدير خطر السوق للمراكز القائمة وأقصى حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء على عدد من االفتراضات 

للخطر التي يمكن  للتغيرات المتنوعة لظروف السوق ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للقيمة المعرضة

ً بمعرفة إدارة المخاطر  نقلها من قبل البنك للمتاجرة وغير المتاجرة بصورة منفصلة ويتم مراقبتها يوميا

 بالبنك. 

 

القيمة المعرضة للخطر هي توقع إحصائي للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عن التحركات 

ن يخسرها البنك ولكن باستخدام معامل ثقة محدد هناك العكسية للسوق، وهى تعبر عن أقصى قيمة يمكن أ

احتمال إحصائي أن تكون الخسارة الفعلية أكبر من القيمة المعرضة للخطر المتوقع ويفترض نموذج 

القيمة المعرضة للخطر فترة احتفاظ محددة )يوم واحد( قبل أن يمكن إقفال المراكز المفتوحة، وكذلك 

رة االحتفاظ ستتبع ذات نمط الحركة التي حدثت خالل اليوم السابق يفترض أن حركة السوق خالل فت

ويقوم البنك بتقدير الحركة السابقة بناء على بيانات عن الفترات الزمنية السابقة ويقوم البنك بتطبيق تلك 

وهذه  -التغيرات التاريخية في المعدالت واألسعار والمؤشرات بطريقة مباشرة على المركز الحالي 

ة تعرف بالمحاكاة التاريخية ويتم مراقبة المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس سالمة الطريق

 االفتراضات والعوامل المستخدمة لحساب القيمة المعرضة للخطر. 

 

يتم مراقبة جودة نموذج القيمة المعرضة للخطر بصورة مستمرة من خالل اختبارات تعزيزية لنتائج 

المتاجرة ويتم رفع نتائج تلك االختبارات إلى اإلدارة العليا ومجلس  القيمة المعرضة للخطر لمحفظة

 اإلدارة. 
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 ( (Stress Testingاختبارات الضغـوط  -

تعطى اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل 

 تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة. حاد، ويتم تصميم اختبارات الضغوط بما يالءم النشاط باستخدام

وتتضمن اختبارات الضغوط التي تقوم بها إدارة مخاطر السوق بالبنك، اختبار ضغط عوامل الخطر، 

حيث يتم تطبيق مجموعة من التحركات الحادة على كل فئة خطر واختبار ضغوط األسواق النامية حيث 

خاصة تتضمن أحداث محتملة مؤثرة على مراكز تخضع األسواق النامية لتحركات حادة واختبار ضغوط 

أو مناطق معينة مثل ما قد ينتج في منطقة ما بسبب تحرير القيود على إحدى العمالت وتقوم اإلدارة العليا 

 ومجلس اإلدارة بمراجعة نتائج اختبارات الضغوط.

 ملخص القيمة المعرضة للخطر 2-ب

إجمالي القيمة المعرضة للخطر ألغراض المتاجرة باإلضافة إلي األسهم النشطة والمدرجة لغير أغراض 

  .2022 مارس 31المتاجرة طبقاً لنوع الخطر في 

 
 أدنى أعلى متوسط

341 259 خطر سعر الصرف  760 495  771 224  

38 485 237 خطر سعر الفائدة   517 796 39  069 533 37  

 - - - مخاطر حقوق الملكية 

1202ديسمبر  31  

 
 أدنى أعلى متوسط

45 795 خطر سعر الصرف  206 86  031 4  

32 984 907 خطر سعر الفائدة   750 749 34  161 939 30  

 - - - مخاطر حقوق الملكية 

 

العائد في  ترتبط الزيادة في القيمة المعرضة للخطر، خاصة خطر سعر العائد بالزيادة في حساسية سعر

 األسواق المالية العالمية.

وتم حساب النتائج الثالثة السابقة للقيمة المعرضة للخطر بشكل مستقل عن المراكز المعنية والتحركات 

التاريخية لألسواق، وبصورة بسيطة دون األساليب الكمية المعقدة وال يشكل إجمالي القيمة المعرضة 

القيمة المعرضة للخطر للبنك وذلك نظراً لالرتباط بين أنواع الخطر للخطر للمتاجرة وغير المتاجرة 

 وأنواع المحافظ وما يتبعه من تأثير متنوع.

 



2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

تركز خطر العملة على االدوات المالية 3-ب

اإلجـمـالـيعمالت أخرىجنيه إسترلينييـورودوالر أمريكيجنيـه مصريبااللف جنيه مصري

األصول المالية
957 845 4 514 1  379   913 26  932 48  219 768 4 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

689 865 4 771 5  679 10  244 12  720 888  275 948 3 أرصدة لدى البنوك
-214 20  948 828 1 728 812 9 أذون الخزانة         -          11 661 890

576 585 24 62   90   012 94  747 936 3 665 554 20 قروض وتسهيالت للعمالء
                  استثمارات مالية

-087 438  بالتكلفة المستهلكة      -          -         -         -           438 087
-121 150  875 648 4 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر      -          -         -          4 798 996

-329 37  أصول غير ملموسة         -         -         -           37 329
-132   033 6  458 368 1 أصول أخرى         -          1 374 623

147 608 52 347 7  148 11  515 153  501 859 6 636 576 45 إجمالي األصول المالية

االلتزامات المالية

-759 2  387 508  530 15  أرصدة مستحقة للبنوك            51  526 727
581 711 44 772 6  084 11  490 141  312 361 6 923 190 38 ودائع للعمالء

-384   423 7  405 806  التزامات أخرى و ضريبية مؤجله         -           814 212
-468 2  989 3  304 51  مخصصات أخري         -           57 761

-866 497 6 إجمالي حقوق المساهمين         -         -         -          6 497 866
147 608 52 823 6  084 11  101 147  111 881 6 028 562 45 إجمالي االلتزامات المالية

-524   64   414 6  (610 21 )608 14  صافى المركز المالي        
-مشتريات        -         -         -         -         -         

-524   64   414 6  (610 21 )608 14  صافي المركز المالي        

-071 64  371 268  (غير قابلة لاللغاء)ارتباطات عن قروض          -         -           332 442
-اعتمادات مستندية          973 218  282 988  2 516  8 957 1 267 679
-811 22  169 301  513 553 4 خطابات ضمان         -          4 877 493

-414 629  التزامات مالية اخرى         -         -         -           629 414
028 107 7 957 8  516 2  799 305  458 338 1 298 451 5 االجمالي

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 لحظيًا 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

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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4- ب خطر سعر العائد 

أكثر من سنةأكثر من ثالثة أكثر من شهر

حتي خمس سنواتاشهر حتي سنةحتي ثالث شهورحتي شهر واحدبااللف جنيه مصري

األصول المالية
-نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية          -          -           -            4 845 957 4 845 957

-668 578  229 202 4 أرصدة لدى البنوك           -             84 792 4 865 689
-072 548 10 328 113 1 490   أذون الخزانة           -            11 661 890

576 585 24 063 431  067 098 8 276 040 5 926 891 3 244 124 7 قروض وتسهيالت للعمالء
               استثمارات مالية

-بالتكلفة المستهلكة      -                345 199  92 888-             438 087
-بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر      -               1 421 146 3 352 481  25 369 4 798 996

-أصول غير ملموسة          -          -           -             37 329  37 329
-أصول أخرى          -          -           -            1 183 059 1 183 059
-أصول ثابتة          -          -           -             191 564  191 564

147 608 52 133 799 6 436 543 11 693 354 17 922 583 5 963 326 11 إجمالي األصول المالية

االلتزامات المالية
-343 438  أرصدة مستحقة للبنوك          -           -             88 384  526 727

580 711 44 309 606 3 894 788 15 847 623 4 580 120 8 950 571 12 ودائع للعمالء
-حقوق مساهمين          -          -           -            6 497 866 6 497 866

-التزامات مالية أخرى          -          -           -             871 974  871 974
147 608 52 533 064 11 894 788 15 847 623 4 580 120 8 293 010 13 إجمالي االلتزامات المالية

-(400 265 4)(458 245 4)846 730 12 (658 536 2)(330 683 1)فجوة إعادة تسعير 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

التزامات مالية / اصول 
بدون عائد

اإلجـمـالـي

-29-
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 خطر السيولة -ج
بالتزاماته المالية عند خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة 

م سحبها ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات  االستحقاق واستبدال المبالغ التي يت
 الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات اإلقراض.  

 
 إدارة مخاطر السيولة  -

  -والخصوم بالبنك ما يلي:تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة األصول 
 
يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة النفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافة  -

المتطلبات ويتضمن ذلك إحالل األموال عند استحقاقها أو عند إقراضها للعمالء، ويتواجد البنك في 
 هدف.  أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك ال

 
االحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق التي من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية اضطرابات  -

 غير متوقعة في التدفقات النقدية.
 

 مراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصري.  -
 
 إدارة التركز وبيان استحقاقات القروض.  -

ألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشهر التالي، 
وهى الفترات الرئيسية إلدارة السيولة وتتمثل نقطة البداية لتلك التوقعات في تحليل االستحقاقات 

 يخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية. التعاقدية لاللتزامات المالية وتوار
ً بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجل، ومستوى  وتقوم إدارة األصول والخصوم أيضا
ونوع الجزء غير المستخدم من ارتباطات القروض، ومدى استخدام تسهيالت الحسابات الجارية 

 واالعتمادات المستندية.المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان 
 
 منهج التمويل  -

يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارة األصول والخصوم بالبنك بهدف توفير تنوع 
 واسع في العمالت والمناطق الجغرافية والمصادر والمنتجات واآلجال.

 

 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية -د
 

 قياسها بالقيمة العادلةأدوات مالية لم يتم  3-د
يلخص الجدول التالي القيمة الحالية والقيمة العادلة لبعض لألصول وااللتزامات المالية التي لم يتم عرض 

 -بعضها في ميزانية البنك بالقيمة العادلة:
     

      بااللف جنيه مصري 

      

 31/3/2202 31/12/2021  

      

  القيمة العادلة  القيمة الدفترية القيمة العادلة  القيمة الدفترية  األصول المالية

      قروض تسهيالت للعمالء

  7 384 649 7 384 649 7 738 108 7 738 108 أفراد -

  14 906 190 14 906 190 17 979 856 17 979 856 مؤسسات -

  641 223 641 223 438 087 438 087 استثمارات بالتكلفة المستهلكة

      االلتزامات المالية

  145 531 145 531 526 727 526 727 أرصدة مستحقة للبنوك

      ودائع للعمالء

  10 409 172 10 409 172 10 549 804 10 549 804 أفراد -
  30 700 564 30 700 564 34 162 776 34 162 776 مؤسسات -
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 إدارة رأس المال -ـه
تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال، الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة إلى حقوق الملكية 

  -الظاهرة بالمركز المالي فيما يلي:
 
 االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية.  -
 
حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين واألطراف  -

 األخرى التي تتعامل مع البنك. 
 
 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط.   -

 
ً لمتطلبات الجهة الرقابية )ا لبنك المركزي يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقا

المصري في جمهورية مصر العربية( يومياً بواسطة إدارة البنك، من خالل نماذج تعتمد على إرشادات 
لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعها لدى البنك المركزي المصري على 

 أساس ربع سنوي. 
 

 -ما يلي:ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك ب
  
 .جنيه حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع خمسة ملياراتاالحتفاظ بمبلغ  -
 
بين عناصر القاعدة الراسمالية )بسط المعيار( وبين  ٪12.50حدها االدنى  ٪ الحفاظ على نسبة -

 االصول الخطرة المرجحة بأوزان )مقام النسبة ( وذلك لمقابلة مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل 
 

ويتم االقرار عن البنك كمجموعة واحدة تشمل البنك بكافة فروعه في الداخل والخارج وكافة الشركات 
من حقوق المساهمين أو أى  ٪50فيها البنك او اطرافه المرتبطة نسبة تزيد عن المالية االخرى التي يملك 
 نسبة تمكنه من السيطرة 

 
  -ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين:

 
 الشريحة األولى: 

: ويتكون من رأس المال المدفوع واألرباح المحتجزة واالحتياطيات  رأس المال األساسي المستمر
الناتجة عن توزيع األرباح فيما عدا احتياطي المخاطر البنكية العام، ويخصم منه أية شهرة سبق 

 االعتراف بها وأية خسائر مرحلة. 
ق بين القيمة االسمية يتكون من االرباح والخسائر المرحلية وحقوق االقلية والفرو: رأس المال االضافي

 والحالية للقرض المساند 
 

 الشريحة الثانية:
الدفترية القيمة من كل من )أحتياطي فروق ترجمة العمالت االجنبية وأحتياطي  ٪45ويدرج بها  

مقابل ( والقرض المساند ومخصص خسائر االضمحالل لالستثمارات المالية فى الشركات التابعه والشقيقة
من  ٪ 1,25فيما اليزيد عن  المرحلة االولى لقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية ادوات الدين ا

اجمالي المخاطر االئتمانية لالصول وااللتزامات العرضية المرجحة باوزان المخاطر عند تطبيق 
 االسلوب المعياري .

 
اسي المستمر بعد وعند حساب إجمالي بسط معيار كفاية رأس المال، يراعى اال يقل راس المال االس

من اجمالي مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل واال يقل اجمالي الشريحة االولى  ٪4,5االستبعادات عن 
من اجمالي مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل واال يزيد القروض ) الوديعة ( المساندة عن  ٪8.50عن 
 من الشريحة االولى  50٪
 

المال المحلية خالل السنتين الماضيتين، ويلخص الجدول التالي  وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس
 . 2022 مارس 31  مكونات رأس المال الشريحة االولى والثانية ونسب معيار كفاية رأس المال في
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2معيار كفاية رأس المال وفقا لمقررات بازل 

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بااللف جنيه مصري

رأس المال
الشريحة األولى

رأس المال االساسى المستمر بعد االستبعادات
000 000 5 000 000 5 (المتضمن المسدد تحت حساب الزيادة)رأس المال 

037 649  036 649                                االحتياطيات
435 279  736 180  األرباح المحتجزة

750 15  (231 24 )اجمالى بنود الدخل الشامل اآلخر المتراكم بعد التعديالت الرقابية
   Additional Going Concernرأس المال األساسى اإلضافى  

-195 286  االرباح المرحلية ربع السنوية             
   Common Equityاالستبعادات من راس المال االساسى المستمر 

(175 44 )(329 37 )(بخالف الشهرة)من صافى االصول غير الملموسة  % 100
(662  )(378  )رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع التى تم اعادة تبوينها الستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

385 899 5 029 054 6 إجمالي رأس المال األساسي المستمر بعد االستبعادات
385 899 5 029 054 6 إجمالي الشريحة االولى

الشريحة الثانية
من اجمالي المخاطر االئتمانية  % 1,25مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة بما اليزيد عن 

لالصول وااللتزامات العرضية المرجحة بألوزان المخاطر عند تطبيق االسلوب المعياري
  97 384  85 343

343 85  384 97  إجمالي الشريحة الثانية
728 984 5 413 151 6 اجمالي القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات

181 074 25 756 800 28 اجمالى مخاطر االئتمان
803 400 2 433 016 1 متطلبات راس المال لمخاطر التشغيل

984 474 27 189 817 29 اجمالي األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر االئتمان والسوق والتشغيل
21.78 %20.63 %(٪)معيار كفاية رأس المال 

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

الرافعه الماليـــــــة  

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بااللف جنيه مصري
385 899 5 029 054 6 الشريحة االولى من رأس المال بعد االستبعاداتاوال 
التعرضات داخل وخارج الميزانيةثانيا
 التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل االوراق المالية1

846 568 8 873 637 7 نقديه وأرصدة لدى البنك المركزى
325 273 1 562 074 2 األرصدة المستحقة على البنوك

384 868 10 039 746 11 أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى
(871 54 )(925 51 )عمليات بيع اذون خزانة مع االلتزام باعادة البيع

531 984 4 710 936 4 استثمارات ماليه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
223 641  087 438  استثمارات مالية بالنكلفة المستهلكة

839 290 22 960 717 25 إجمالى  القروض والتسهيالت االئتمانية للعمالء
608 203  564 191  (بعد خصم كال من مخصص خسائر االضمحالل ومجمع االهالك)االصول الثابتة 
842 783  515 221 1 األصول االخرى

يمثل االستثمارات فى الشركات ) (بعد استبعادات الشريحة األولى للقاعدة الرأسمالية)قيمة ما يتم خصمه من التعرضات 
(المالية واالصول غير الملموسة و االصول الضريبية المؤجلة

(1 011 486)( 946 601)

126 613 48 899 900 52 إجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل االوراق المالية

التعرضات خارج الميزانية2
(1) االلتزامات العرضية 

293 71  536 253  استيراد- اعتمادات مستنديه 
974 912 1 747 438 2 خطابات ضمان

215 636 2 470 185 3 خطابات ضمان بناء على طلب بنوك خارجية أو بكفالتهم
391 148  146 282  كمبياالت مقبولة

391 75  520 124   أوراق تجارية معاد خصمها
   (2)االرتباطات 

085 556  414 629  ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي
401 500  488 66  ذات فترة استحقاق أصلية (الجزء غير المستخدم )عمالء /ارتباطات عن قروض وتسهيالت للبنوك

750 900 5 321 980 6 اجمالى التعرضات خارج الميزانية
876 513 54 220 881 59 (2) +(1)اجمــــــــــالى التعرضات داخل وخارج الميزانية 

%10.82%10.11نسبة الرافعة الماليه

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

 

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 

ك التوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف وغيرها من العوامل بما في ذل

 والمعلومات المتاحة.

  

 )الخسائر االئتمانية المتوقعة(خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت  -أ

يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل ويقوم 

الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء االضمحالل في قائمة الدخل، وذلك  باستخدام الحكم

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. 

ى الخبرة السابقة ويتم عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية، تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء عل

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

 بصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية.

 

 الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل قائمةاضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية  -ب

حدد البنك اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض هام 

ً أو ممتداً إلى حكم  أو ممتد في قيمتها العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديد ما إذا كان االنخفاض هاما

( المعتادة Volatilityالتذبذبات ) –مل أخرى شخصي، والتخاذ هذا الحكم يقوم البنك بتقييم ضمن عوا

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 

 جيا.التغيرات في التكنولو

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.  

 

 بالتكلفة المستهلكةاستثمارات مالية  -ج

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 

االستثمارات حتى تاريخ عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على االحتفاظ بتلك 

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 

لمتاحة للبيع، وبالتالي سوف يتم االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى االستثمارات ا

قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية استثمارات 

 بذلك البند. 
 
 
 



2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

القيمة جنية مصرىالتحليل القطاعي لالنشطة -أ-5

أفرادمؤسسات 
الخزانة و 

المؤسسات مالية
إجمالي

االيرادات والمصروفات وفقا للنشاط القطاعي

 752 708 733 956 586 9691 587 071 0823 296 366 784
(716 975 618)(875 895 608)(1 303 668 757)(2 896 539 983)
 35 733 115 80 691 361 283 402 325 399 826 801
(10 858 362)(18 771 010)(84 002 223)(113 631 595)

 24 874 753 61 920 351 199 400 102 286 195 206
االصول وااللتزامات  وفقا للنشاط القطاعي

15 737 252 7948 174 090 58928 696 803 17152 608 146 554
15 737 252 7948 174 090 58928 696 803 17152 608 146 554
19 161 282 93924 623 840 2968 823 023 21952 608 146 454
19 161 282 93924 623 840 2968 823 023 21952 608 146 454

بنود أخرى للنشاط القطاعي 

(9 206 015)(17 398 848)-             (26 604 863)
(62 631 356)(13 676 755)(2 438 551)(78 746 662)

تحليل القطاعات الجغرافية - ب

القيمة جنية مصرى

اجماليالوجه القبلياالسكندرية والدلتاالقاهرة الكبرى

االيرادات والمصروفات وفقا للقطاعات الجغرافية

11 970 192 182 467 273 272 182 667 28912 620 132 743
(7 902 517 570)(4 204 524 471)(113 263 901)(12 220 305 942)
4 067 674 612(3 737 251 199) 69 403 388 399 826 801
(918 055 986) 840 296 317(35 871 926)(113 631 595)

3 149 618 626(2896 954 882) 33 531 462 286 195 206
االصول وااللتزامات  وفقا للقطاعات الجغرافية 

42 868 882 8978 980 066 721 759 196 83652 608 146 454
39 892 486 67811 856 281 938 859 377 73852 608 146 354

بنود أخرى للقطاعات الجغرافية 

(11 688 771)(11 989 645)(2 926 447)(26 604 863)
(62 871 074)(13 004 512)(2 871 076)(78 746 662)

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

إضمحالل

الفترة قبل الضرائب (خسائر)ربح 

الضريبة 

الفترة بعد الضرائب (خسائر)ربح 

أصول القطاعات الجغرافية 

التزامات القطاعات الجغرافية

إهالكات

ربح الفترة

أصول النشاط القطاعي

إهالكات

إضمحالل 

ايرادات القطاعات الجغرافية 

مصروفات القطاعات الجغرافية

الضريبة 

إجمالي االصول

التزامات النشاط القطاعي

اجمالي االلتزامات 

ايرادات النشاط القطاعي

مصروفات النشاط القطاعي

نتيجة أعمال القطاع  قبل الضرائب
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصري-6
2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

003 284 197 201 172 260 نقدية بالصندوق
114 303 995 1553 785 585 4أرصدة لدى البنك المركزي المصري في إطار نسبة االحتياطي

4 845 957 3564 192 587 117

أرصدة لدى البنوك-7
2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

البنك المركزي
562 945 19 806 247 13 حسابات جارية

491 313 356 8174 667 778 2ودائع ألجل
2 791 915 6234 376 259 053

بنوك محلية
595 517 24 542 273 38 حسابات جارية

600 900 047 0001 000 710 1ودائع آلجل
1 748 273 5421 072 418 195

بنوك خارجية
427 739 43 754 058 34 حسابات جارية

000 167 157 800 228 292 ودائع آلجل
 326 287 554 200 906 427

675 583 649 7195 476 866 4أجمالى ارصدة لدى البنوك
(372 678 )(091 788 )مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

303 905 648 6285 688 865 4صافى ارصدة لدى البنوك

584 202 88 102 580 85 أرصدة بدون عائد
091 381 561 6175 896 780 4أرصدة ذات عائد

(372 678 )(091 788 )مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
4 865 688 6285 648 905 303

أذون الخزانة-8

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

-000 575 377  يوم91أذون خزانة استحقاق حتى              
000 000 75 000 275 823  يوم182 حتى 92أذون خزانة استحقاق 

830 545 456 57011 309 303 11 يوم364 حتى 182أذون خزانة استحقاق أكبر من  
12 504 159 57011 531 545 830

:(يخصم)
(523 686 654)(920 275 767)عوائد لم تستحق بعد

(562 870 54)(770 926 51)*عمليات بيع أذون خزانة مع التزام باعادة الشراء 
11 684 956 88010 821 988 745

(679 474 8)(545 066 23)صافى التغير في القيمة العادلة
066 514 813 33510 890 661 11الصافـي بعد التغير فى القيمة العادلة

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري
مقابل المبالغ الممنوح من البنك المركزى المصرى ضمن مبادرة التمويل العقارى 

.لمحدودى الدخل
 41 603 110 42 232 421

مقابل المبالغ الممنوح من البنك المركزى المصرى ضمن مبادرة المشروعات 

.الصغيرة و المتوسطة 
 10 323 660 12 638 141

 51 926 770 54 870 563

*

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

قروض وتسهيالت للعمالء-9

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

1 941 819 763 499 366 709
954 471 791 79821 140 776 23قروض للعمالء

25 717 960 56122 290 838 663
:(يخصم)

(264 655 7)(505 562 9)إيراد مقدم وخصم غير مكسب
(017 211 969)(887 789 045 1)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(948 799 91)(182 033 77)العوائد المجنبة
(1 132 385 574)(1 068 666 229)
24 585 574 98721 222 172 434

قروض وتسهيالت للعمالء1-9
2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

أفراد
687 542 108 438 496 129 حسابات جارية مدينة

192 431 020 7287 359 340 7قروض شخصية
009 395 59 269 044 74 بطاقات ائتمان

110 280 196 359 204 194 قروض تمويل شراء وحدات سكنية
998 648 384 7947 104 738 7(1)إجمالي 

مؤسسات ومشروعات صغيرةومتوسطة
523 732 430 9774 956 225 5حسابات جارية مدينة

952 149 770 6401 767 841 1قروض مشتركة
481 940 205 3878 311 970 8قروض مباشرة

709 366 499 763 819 941 1أوراق تجارية مخصومة
665 189 906 76714 855 979 17(2)إجمالي 

663 838 290 56122 960 717 25(2+1)إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء 

(264 655 7)(505 562 9)إيراد مقدم وخصم غير مكسب
(017 211 969)(887 789 045 1)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(948 799 91)(182 033 77)العوائد المجنبة
434 172 222 98721 574 585 24الصافـي

:(يخصم)

أوراق تجارية مخصومة

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

2-9

2021 ديسمبر 202231 مارس 31

 969 211 017 746 766 354
 76 308 111 474 869 937
 18 849 040 34 818 002
 27 988 606( 305 300)

1 092 356 7741 256 148 993
(46 566 887)(286 937 976)

1 045 789 887 969 211 017

          

اإلجـمـالـىقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمان
355 292 164 083 474 9 988 081 153 284 736 1 السنة المالية/ الرصيد في أول الفترة 

755 676 13 436 596  779 676 11 540 403 1 الخسائر االئتمانية المتوقعة
265 724 18 191 506 3 320 077 15 754 140  محصل من قروض سبق اعدامها

(201 545 46)(198 70 )(946 119 46)(057 355 )المستخدم من المخصص
174 148 150 512 506 13 141 716 133 521 925 2 السنة المالية/ الرصيد في أخر الفترة 

اإلجـمـالـىقروض مشتركةقروض مباشرةحسابات جارية مدينة
662 918 804 807 223 112 870 016 257 985 677 435 السنة المالية/ الرصيد في أول الفترة 

356 631 62 477 744 19 402 308 19 477 578 23 الخسائر االئتمانية المتوقعة
-775 124  محصل من قروض سبق اعدامها            -              124 775

606 988 27 243 902 3 982 936 8 381 149 15 فروق ترجمة أرصدة المخصص بالعملة األجنبية
-(686 21 )المستخدم من المخصص            -            ( 21 686)
713 641 895 527 870 135 254 262 285 932 508 474 السنة المالية/ الرصيد في أخر الفترة 

          

اإلجـمـالـىقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمان
823 046 164 857 006 5 326 531 157 640 508 1 السنة المالية/ الرصيد في أول الفترة 

532 133 92 226 467 4 958 207 84 348 458 3 الخسائر االئتمانية المتوقعة
-340 337 30 102 303  محصل من قروض سبق اعدامها             30 640 442

-(636 994 118)(806 533 3)المستخدم من المخصص            (122 528 442)
355 292 164 083 474 9 988 081 153 284 736 1 السنة المالية/ الرصيد في أخر الفترة 

اإلجـمـالـىقروض مشتركةقروض مباشرةحسابات جارية مدينة
531 719 582 769 991 106 993 955 22 769 771 452 السنة المالية/ الرصيد في أول الفترة 

405 736 382 274 371 5 532 061 234 599 303 143 الخسائر االئتمانية المتوقعة
-560 177 4 محصل من قروض سبق اعدامها            -             4 177 560

(300 305 )(236 139 )(655  )(409 165 )فروق ترجمة أرصدة المخصص بالعملة األجنبية
-(534 409 164)المستخدم من المخصص            -            (164 409 534)
662 918 804 807 223 112 870 016 257 985 677 435 السنة المالية/ الرصيد في أخر الفترة 

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

توزيع الخسائر االئتمانية المتوقعة القروض والتسهيالت للعمالء

بالجنيه المصري

2022 مارس 31

أفــــــراد

السنة المالية/ رصيد المخصص في أول الفترة 
الخسائر االئتمانية المتوقعة

مبالغ مستردة من قروض سبق إعدامها
فروق ترجمة أرصدة المخصص بالعملة األجنبية

السنة المالية/ مبالغ تم إعدامها خالل الفترة 
السنة المالية/ رصيد المخصص في أخر الفترة 

مؤسســــــات

2021 ديسمبر 31
أفــــــراد

مؤسســــــات
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 
أصول مالية بالتكلفة المستهلكة -10

سندات خزانة
2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

070 223 641 135 087 438 أدوات دين حكومية بالتكلفة المستهلكة مدرجة بسوق األوراق المالية
070 223 641 135 087 438 إجمالي سندات خزانة

حركة سندات الخزانة  بالتكلفة المستهلكة

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

235 313 219 0702 223 641 السنة المالية/ الرصيد في أول الفترة 

936 458  243 280  صافى استهالك خصم و عالوة االصدار

(762 890 580 1)(000 700 203)استردادات/ استبعادات 

194 213 2 822 283  صافى التغير في القيمة العادلة

-الخسائر االئتمانية المتوقعة              43 241

-فروق ترجمة أرصدة االستثمارات بالعملة األجنبية            (  500)

344 137 641 135 087 438 الرصيد

-عوائد لم تستحق بعد              85 726

070 223 641 135 087 438 السنة المالية/ الرصيد في أخر الفترة 

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل -11

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

387 801 857 4993 632 971 3أدوات دين حكومية بالقيمة العادلة مدرجة بسوق األوراق المالية
297 226 099 7571 707 939 أدوات دين غير حكومية بالقيمة العادلة مدرجة بسوق األوراق المالية

684 027 957 2564 340 911 4االجمالى
(300 337 176)(772 712 137)عوائد لم تستحق بعد سندات حكومية

384 690 780 4844 627 773 4صافى االستثمارات فى ادوات دين

468 504 27 023 369 25 أدوات حقوق ملكية غير مدرجة بسوق األوراق المالية
468 504 27 023 369 25 االجمالى

852 194 808 5074 996 798 4ارصدة االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

384 690 780 4844 627 773 4أرصدة متداولة
468 504 27 023 369 25 أرصدة غير متداولة

4 798 996 5074 808 194 852

حركة االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

057 305 297 8522 194 808 4السنة المالية/ الرصيد في أول الفترة 
(372 240 67)285 982 23 صافى استهالك خصم و عالوة االصدار

311 915 265 5663 182 157 اضافات
(859 266 608)(336 807 162)استردادات/ استبعادات 

(728 318 76)(860 555 27)صافى التغير في القيمة العادلة

-            (3 199 557)

852 194 808 5074 996 798 4السنة المالية/ الرصيد في أخر الفترة 

فروق ترجمة أرصدة االستثمارات بالعملة األجنبية

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

استثمارات في شركات شقيقة12
2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

100   100   *أدوات حقوق ملكية غير مدرجة بسوق األوراق المالية 
100   100   إجمالي استثمارات فى شركات شقيقة

بيان الشركات الشقيقة*
القيمـة القيمـة 

100100الشركة الفؤادية للتعمير 
   100   100

االلتزاماتاألصـولاسـم الشركـة*
رأس المـال
المدفـوع

االيرادات
/صافي الربح 

(صافى خسارة) 
تاريخ أخر 
قوائم مالية

البلد مقر الشركة

-000 668 3 855 748 15 769 237 12 الشركة الفؤادية للتعمير  مصر2020 ديسمبر 31(313 115 )           

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

أصول غير ملموسة -13

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري
برامج حاسب آلي

135 341 43 274 175 44 السنة المالية/ صافي رصيد اول الفترة 
736 165 23 453 200  أضافات
871 506 66 727 375 44 االجمالي

(597 331 22)(484 046 7)السنة المالية /  استهالك الفترة 
274 175 44 243 329 37 الصافي

أصول أخرى-14
2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

144 230 297 347 019 326 إيرادات مستحقة
762 109 32 760 340 49 مصروفات مدفوعة مقدمة

635 136 356 233 935 706 دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة
301 116 51 093 586 50 *أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء للديون 

095 887 4 024 790 4 تأمينات وعهد
883 301 40 903 386 45 **أرصدة مدينة متنوعة 

1 183 058 360 781 781 820

طبيعة ومكونات االصول التي آلت ملكيتها للبنك*
2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

301 116 51 093 586 50 مباني ووحدات سكنية وادارية آلت للبنك وفاءا لديون بعض العمالء
 50 586 093 51 116 301

أرصدة مدينة متنوعة**
2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

599 786 14 130 774 19 مبالغ تخص ماكينة الصراف االلي
284 515 25 773 612 25 مبالغ مدينة اخرى

 45 386 903 40 301 883

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

الضريبة المؤجلةأ- 15

اإلجـمـالـيالتـزامأصـلبالجنيه المصري
-(اإلهالك)األصول الثابتة         (20 207 933)(20 207 933)

-ضريبية مؤجلة (التزامات)أصول         (20 207 933)(20 207 933)

اإلجـمـالـيالتـزامأصـلبالجنيه المصري
-(اإلهالك)األصول الثابتة         (20 207 933)(20 207 933)

-ضريبية مؤجلة (التزامات)أصول         (20 207 933)(20 207 933)

مصروف  ضريبة الدخلب- 15

2021 مارس 202231 مارس 31بالجنيه المصري

000 500 3 000 800 29 مصروفات ضرائب دخل
426 143 65 595 831 83 الضريبة على ايرادات اذون وسندات الخزانة 

-ضريبة توزيعات اسهم           22 190
 113 631 595 68 665 616

2022 مارس 31

2021 ديسمبر 31

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

(بعد خصم مجمع اإلهالك)األصول الثابتة -16

بالجنيه المصري

-التكلفة في أول  الفترة المالية             56 956 468 212 652 685 1 520 001 74 747 924 184 517 822 20 520 889 9 987 731 560 903 520

-اإلضافات خالل الفترة            -            2 001 050 2 056 999  115 345 10 857 012  743 794-              15 774 200

-استبعادات            (13 041 165)-            -                (4 149 995)-               -             (17 191 160)

-2022 مارس 31التكلفة فى               43 915 303 214 653 735 3 577 000 74 863 269 191 224 839 21 264 683 9 987 731 559 486 560

-مجمع اإلهالك في أول  الفترة المالية             18 312 822 106 770 755  871 596 57 127 649 148 186 910 16 038 474 9 987 731 357 295 937

-إهالك الفترة              248 247 9 015 993  133 467 3 297 473 6 560 810  302 388-              19 558 378

-مجمع اهالك استبعادات            (4 781 663)-            -             -             (4 149 995)-               -             (8 931 658)

-2022 مارس 31مجمع فى               13 779 406 115 786 748 1 005 063 60 425 122 150 597 725 16 340 862 9 987 731 367 922 657

-2022 مارس 31صافى القيمة الدفترية فى              30 135 897 98 866 987 2 571 937 14 438 147 40 627 114 4 923 821-              191 563 903

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

2022 مارس 31

اإلجـمـالـي تجهيزات أخري مباني وإنشاءات أراضي
مصروفات إعداد 

وتجهيز فروع
وسائل نقل 

وانتقال
أثـاثنظم آلية متكاملة أجهزة ومعدات
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

(بعد خصم مجمع اإلهالك)األصول الثابتة -16

بالجنيه المصري

977 033 792 731 987 9 141 839 35 736 972 274 210 680 96 001 520 1 554 290 146 341 722 174 263 021 52 التكلفة في أول السنة المالية

-اإلضافات خالل السنة           -            66 362 131-             3 562 475 19 752 407 3 973 683-             93 650 696

-(873 765 117)(263 021 52)استبعادات           -            (25 494 761)(110 207 320)(19 291 936)-            (324 781 153)

-2021 ديسمبر 31التكلفة فى             56 956 468 212 652 685 1 520 001 74 747 924 184 517 822 20 520 889 9 987 731 560 903 520

-مجمع اإلهالك في أول السنة 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 السنة            3 095 248 25 464 771  481 608 14 624 844 40 004 366 4 278 507-             87 949 344

-مجمع اهالك استبعادات           (11 801 915)-           -            (20 591 599)(69 107 451)(9 593 387)-            (111 094 352)

-2021 ديسمبر 31مجمع فى              18 312 822 106 770 755  871 596 57 127 649 148 186 910 16 038 474 9 987 731 357 295 937

 ديسمبر 31صافى القيمة الدفترية فى 
2021-            38 643 646 105 881 930  648 405 17 620 275 36 330 912 4 482 415-             203 607 583

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

2021 ديسمبر 31

نظم آلية متكاملةمباني وإنشاءاتأراضي
وسائل نقل 

وانتقال
أجهزة ومعدات

مصروفات إعداد 
وتجهيز فروع

اإلجـمـالـيتجهيزات أخريأثـاث
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

أرصدة مستحقة للبنوك-17

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري
بنوك محلية

059 1  231 1  حسابات جارية
-200 343 438 ودائـع آلجل             

 438 344 431  1 059
بنوك خارجية

702 529 145 609 382 88 حسابات جارية
 88 382 609 145 529 702

 526 727 040 145 530 761

761 530 145 840 383 88 أرصدة بدون عائد
-200 343 438 أرصدة ذات عائد             

 526 727 040 145 530 761

ودائع العمالء-18

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

020 124 448 61811 133 049 13ودائـع تحت الطلب
067 652 308 49821 650 855 22ودائـع آلجل وبإخطار
684 835 091 6896 187 422 6شهادات إدخار وإيداع

893 509 981 7771 876 804 1ودائـع التوفير
026 675 281 879 858 580 ودائـع أخرى

690 796 111 46141 707 712 44اجمالى ودائع العمالء
(056 060 2)(621 127 1)قيمة العائد المدفوع مقدما عن الودائع آلجل

634 736 109 84041 579 711 44صافى ودائع العمالء
   

179 564 700 13530 776 162 34ودائـع مؤسسات ومشروعات صغيرة
455 172 409 70510 803 548 10ودائـع أفـراد

44 711 579 84041 109 736 634

480 232 255 1212 577 026 3أرصدة بدون عائد
154 504 854 71938 002 685 41أرصدة ذات عائد

44 711 579 84041 109 736 634

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 
التزامات أخرى-19

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

424 574 150 694 957 159 عوائد مستحقة
156 238 10 059 106 1 إيرادات مقدمة

830 295 67 913 432 71 مصروفات مستحقة
555 631 18 811 436 14 دائنون

792 810 364 187 071 547 *أرصدة دائنة متنوعة 
 794 004 664 611 550 757

أرصدة دائنة متنوعة*
2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

162 189 13 619 100 13 دمغة نسبية
284 890 136 679 293 129 ضرائب اذون و سندات خزانة تحت التسوية

000 500 47 000 300 57 ضرائب شركات
788 576 1 551 041 2 ضرائب تحت التسوية

187 576 12 075 976 13 ضرائب وتامينات  خاصة بالعاملين
086 666 2 349 707 2 تامينات مقاولين محتجزة لحين سدادها للتامينات االجتماعية

336 400 11 832 224 7 مبالغ مخصومة من عمالء التجزئة لحين توريدها لشركات التامين
953 144 117 768 230 219 شيكات مقاصة يتم تسويتها فى اليوم التالى

800 840  888 662 1 مبالغ مخصومة عن اعتمادات جاري توريدها للمراسل
302 641 6 260 262 7 حسابات تحت التسوية ماكينة الصراف االلي مسحوبات عمالء مصرفنا من ماكينات البنوك االخرى

623 158  623 158  كوبونات شهادات ادخارية مستحقة ولم يتقدم اصحابها للصرف
225 830  225 830  مبالغ مدفوعة من تحت حساب تسويات بعض عمالء البنك

-دفعات تحت حساب أصول آلت ملكيتها مباعة                588 649
-713 740 73 (حصة  المساهمين  ) 2021توزيعات أرباح عام               

127 332 4 642 734 8 تحت حساب صندوق دعم و نطوير الجهاز المصرفى
270 475 8 963 806 9 مبالغ اخرى

 547 071 187 364 810 792

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 
 

مخصصات أخرى-20

بالجنيه المصري

-000 000 5 953 997 32 **مخصص مطالبات                  (8 911 228)-                  -                   29 086 725
-921 948  896 481 4 433 551 16 مخصص االلتزامات العرضية                    540 000-                   22 522 250

-266 822 5 *مخصصات أخرى                 -                  -                    20 000-                   5 842 266
-537 328  مخصص اضمحالل متعلق بارتباطات القروض                 -                  -                  -                  ( 18 396)  310 141

 55 700 189 9 481 896  948 921(8 911 228)  560 000( 18 396) 57 761 382

بالجنيه المصري

-000 500 19 098 434 62 **مخصص مطالبات                  (48 936 145)-                  -                   32 997 953
-638 190     (435 243 )870 428 5 360 175 11 مخصص االلتزامات العرضية                   16 551 433

-266 842 5 *مخصصات أخرى                 -                  ( 20 000)   -                   5 822 266
-   936 491 1 مخصص اضمحالل متعلق بارتباطات القروض                  -                  -                  (1 163 399)  328 537

189 700 55 (399 163 1)638 190  (145 956 48)(435 243 )870 928 24 660 943 80 اجمالى مخصصات أخرى 

**:- فى 2022 مارس 31يتمثل رصيد مخصصات أخرى فى *

 1 394 000 20 531 527

  578 515 8 555 198

 3 869 751-         

 5 842 266 29 086 725

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

2022 مارس 31

المكون خالل الفترة
فروق إعادة تقييم 
أرصدة المخصصات 
بالعمالت األجنبية

المستخدم 
خالل الفترة

مبالغ مسترده
الرصيد في 
أخر الفترة

الرصيد في 
أول العام

مخصص انتفي الغرض 
منه

مخصص مخاطر بنكية مكون لخطاب ضمان صادر الحد 
الجهات مقابل خطاب ضمان صادر لصالح البنك من احد 

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

مخصص ضرائب متنازع عليها

مخصص دعاوي قضائية مكونة لدعاوي الحساب والتعويض لبعض 
العمالء وكذا الدعاوي العمالية

مخصص مقابل اجازات

:- فى 2022 مارس 31يتمثل رصيد مخصص مطالبات  في 

الرصيد في 
أول العام

2021 ديسمبر 31
الرصيد في 
أخر العام

المكون خالل العام
فروق إعادة تقييم 
أرصدة المخصصات 
بالعمالت األجنبية

المستخدم 
خالل العام

مبالغ مسترده
مخصص انتفي الغرض 

منه
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

حقوق المساهمين-21

رأس المال المرخص به-أ

رأس المال المصدر والمدفوع-ب

اإلجـمـالـىقيمـة األسهـم العاديـةعـدد األسهـمبالجنيه المصري
253 814 474 2531 814 474 6881 359 263 الرصيد في بداية الفترة المالية

748 185 525 7483 185 525 4553 497 629 الحركة خالل الفترة

001 000 000 0015 000 000 1435 857 892 الرصيد في أخر الفترة المالية

اإلجـمـالـىقيمـة األسهـم العاديـةعـدد األسهـمبالجنيه المصري
253 814 474 2531 814 474 6881 359 263 الرصيد في بداية السنة المالية

-الحركة خالل السنة              -                 -                 

253 814 474 2531 814 474 6881 359 263 الرصيد في أخر السنة المالية

االحتياطيات- ج

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

 311 089 891 263 787 540

 11 504 993 11 504 993

 326 442 419 89 220 084

 308 044 899 275 272 854

(23 784 519) 15 750 553

 97 637 127 32 772 045

069 308 688 810 934 030 1السنة المالية/  الرصيد فى نهاية الفترة 

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

 على زيادة 2021 مارس 14يبلغ رأس المال المرخص به عشرة مليارات جنيه مصري، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

 يناير 9رأس المال المرخص به من خمسة مليارات جنيه إلى عشرة مليارات جنيه و صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 

 بزيادة راس المال المرخص به و رأس المال المصدر وتم النشر بصحيفة 2022 يناير 12 و تم التأشير فى السجل التجارى بتاريخ 2022

.2022 مارس 3 وتم التأشير بسجل البنوك بتاريخ 2022 يناير 30بتاريخ  (2022/ت/1052)االستثمار بالعدد 

5.60 مليون سهم قيمة السهم االسمية 892,857 مبلغ خمسة مليار جنيه موزع على 2022 مارس 31بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في 

.جنيه

2022 مارس 31

2021 ديسمبر 31

احتياطي عام يستخدم فيما يعود بالنفع على البنك والمساهمين بناءاً علي موافقة الجمعية العامة

احتياطى رأسمالى

احتياطي مخاطر بنكية عام

احتياطي االصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر

احتياطي قانوني يتم تكوينه وفقاً للنظام األساسي للبنك

أحتياطى مخاطر بنكية عام محول من االرباح المحتجزة

 مليار جنيه إلى 1,474 على زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 2021 مارس 14حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

 يناير 12 و تم التأشير فى السجل التجارى بتاريخ 2022 يناير 9خمسة مليارات جنيه و صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 

 يناير 30بتاريخ  (2022/ت/1052) بزيادة راس المال المرخص به و رأس المال المصدر وتم النشر بصحيفة االستثمار بالعدد 2022

2022 مارس 3 وتم التأشير بسجل البنوك بتاريخ 2022

:- فيما يلي2022 مارس 31ويتمثل رصيد االحتياطيات في 

٪ من صافى أرباح العام لتغذية االحتياطي القانوني ويتم إيقاف االحتياطي القانوني عندما يبلغ رصيده ما 10وفقاً للنظام األساسي للبنك يتم احتجاز 

.٪ من رأس المال المصدر50يعادل 

.وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري ال يجوز التصرف في رصيد االحتياطي الخاص إال بعد الرجوع إلي البنك المركزي المصري
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

احتياطي المخاطر البنكية العام-أ

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

854 272 275 899 044 308 السنة المالية/ الرصيد في بداية الفترة 
045 772 32 127 637 97 محول من االرباح المحتجزة

899 044 308 026 682 405 السنة المالية/  الرصيد فى نهاية الفترة 

احتياطي قانوني- ب

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

225 236 216 540 787 263 السنة المالية/ الرصيد في بداية الفترة 

315 551 47 351 302 47 السنة المالية/ محول من أرباح الفترة 

540 787 263 891 089 311 السنة المالية/  الرصيد فى نهاية الفترة 

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

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

024 651 112 553 750 15 السنة المالية/ الرصيد في بداية الفترة 
(699 731 87)(904 863 41)صافى التغير فى القيمة العادلة

(772 168 9)832 328 2 اثر الخسائر االئتمانية المتوقعة

553 750 15 (519 784 23)السنة المالية/  الرصيد فى نهاية الفترة 

احتياطي أصول محتفظ بها بغرض البيع-د

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

-السنة المالية/ الرصيد في بداية الفترة                   4 171 712
-شركة اورينت للتأمين التكافلى و خسائر البيع- التغير فى القيمة العادلة                   (4 171 712)

-السنة المالية/  الرصيد فى نهاية الفترة                  -                

األرباح المحتجزة-هـ
2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

الحركة على األرباح المحتجزة

240 966 918 275 127 725 السنة المالية/ الرصيد في بداية الفترة 

(315 551 47)(351 302 47)محول إلى االحتياطي القانوني      - 

(529 056 49)(585 024 71)حصة العاملين في األرباح      - 

(208 143 13)(000 000 12)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة      - 

(147 052 15)(335 222 237)محول إلى االحتياطي الراسمالي      - 

(127 407 737)(713 740 73)توزيعات مساهمين      -  

(127 332 4)(515 402 4)محول صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفى      - 

787 423 52 776 434 279 رصيد االرباح المحتجزة المعدل فى بداية الفترة المالية

847 245 710 206 195 286 السنة المالية/      صافى أرباح الفترة 

(412 785 31)(127 637 97)(احتياطى القروض و التسهيالت االئتمانية)     محول إلى أحتياطى المخاطر البنكية العام  

-(احتياطى أصول آلت ملكيتها للبنك)     محول إلى أحتياطى المخاطر البنكية العام                    ( 986 633)

-     محول إلى احتياطي أصول محتفظ بها بغرض البيع و خسائر بيع أصول محتفظ بها بغرض البيع                  (4 770 314)

-(971 061 1)حقوق ملكية-      خسائر بيع االصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر                 

275 127 725 884 930 466 السنة المالية/  الرصيد فى نهاية الفترة 

:-وتتمثل الحركة على االحتياطيات فيما يلي

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

النقدية وما في حكمها-22

2021 مارس 202231 مارس 31بالجنيه المصري

220 880 242 201 172 260 (6ضمن إيضاح )نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية 
254 030 315 7193 476 616 4(7ضمن إيضاح )أرصدة لدى البنوك 

-000 575 377 (8ضمن إيضاح  )أذون الخزانة             
5 254 223 9203 557 910 474

التزامات عرضية وارتباطات-23

2021 ديسمبر 202231 مارس 31بالجنيه المصري

558 309 372 164 442 332 (غير قابلة لاللغاء)ارتباطات عن قروض 
096 947 825 5023 492 877 4خطابات الضمان

615 466 356 888 678 267 1االعتمادات المستندية
935 084 556 110 414 629 التزامات محتملة أخري

7 107 027 6645 110 808 204
صافي الدخل من العائد-24

2021 مارس 202231 مارس 31بالجنيه المصري

عائد القروض واإليرادات المشابهة

:قروض وتسهيالت وودائع لدى البنوك
934 861 19 571 985 150 ودائع لدى البنوك

704 726 534 458 691 675 قروض وتسهيالت للعمالء
638 588 554 029 677 826 اجمالى القروض و البنوك

868 674 205 444 502 279 أذون خزانة
479 777 154 579 163 168 استثمارات في أدوات دين  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر و التكلفة المستهلكة

347 452 360 023 666 447 اجمالى ادوات الدين
985 040 915 052 343 274 1االجمالى

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة
:ودائع وحسابات جارية

(241 845 16)(227 318 )للبنوك
(518 411 528 )(515 021 760 )للعمالء

(625 401 )(124 309 )قروض أخرى و عمليات بيع اذون خزانة مع االلتزام باعادة الشراء
(384 658 545)(866 648 760)االجمالى
601 382 369 186 694 513 الصافـي

الغراض عرض قائمة التدفقات النقدية ، تتضمن النقدية وما في حكمها االرصدة التالية التي التتجاوز تواريخ استحقاقها ثالثة شهور من تاريخ االقتناء

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

توزيعات أرباح -25
2021 مارس 202231 مارس 31بالجنيه المصري

-أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر            221 903
-           221 903

صافي دخل المتاجرة-26
2021 مارس 202231 مارس 31بالجنيه المصري

-فروق تقييم أدوات دين و حقوق ملكية          ( 6 590)
-توزيعات أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل االرباح و الخسائر            58 435

-           51 845

أرباح  استثمارات مالية-27
2021 مارس 202231 مارس 31بالجنيه المصري

012 072 3 493 550 8 أرباح بيع أذون وسندات الخزانة
 8 550 493 3 072 012

الخسائر االئتمانية المتوقعة-28
2021 مارس 202231 مارس 31بالجنيه المصري

615 697 53 111 308 76 عبء الخسائر االئتمان المتوقعة القروض و التسهيالت االئتمانية
(664 86 )719 109  ارصدة لدى البنوك- الخسائر االئتمان المتوقعة  (رد)عبء 
-استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة- الخسائر االئتمان المتوقعة  (رد)عبء           ( 43 241)

(373 894 8)832 328 2 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل - خسائر االئتمان المتوقعة  (رد) عبء 
 78 746 662 44 673 337

مصروفات إدارية-29
2021 مارس 202231 مارس 31بالجنيه المصري
تكلفة العاملين
056 651 82 149 320 98 أجور ومرتبات

086 881 4 426 732 5 تأمينات اجتماعية
142 532 87 575 052 104 إجمالي االجور

623 206 91 255 134 106 *مصروفات إدارية أخرى 
 210 186 830 178 738 765

2021 مارس 202231 مارس 31تحليل بند مصروفات ادارية *
000 095 27 863 604 26 إهالك واستهالك

746 520 6 275 093 7 اشتراكات خدمات
313 090 13 951 213 20 ضرائب ورسوم 

166 073 15 738 967 18 اصالح وصيانة ومصروفات وسائل نقل ودعم فنى ومستلزمات حاسب الى
912 000 1 771 586 1 تامين

230 056 1 154 333 3 اعالن ومقابل نشر
489 800 5 769 759 5 حراسات ونظافة

108 618 4 772 420 4 كهرباء ومياه وبريد وسويفت و غاز
979 674  618 663  استقبال وضيافة

911 804  982 780  ادوات مكتبية ومطبوعات
114 391 9 396 687 10 مصاريف و عموالت مندوبى المبيعات و خدمة العمالء

000 000 2 500 068 1 المساهمة المجتمعية و التبرعات
655 080 4 466 953 4 اخرى 

 106 134 255 91 206 623

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

تشغيل أخري  (مصروفات  ) إيرادات -30

2021 مارس 202231 مارس 31

 10 770 197 21 799 727
978 155 24 607 650 70 أرباح بيع اصول ثابتة

(392 686 2)(500 463 9)مخصصات أخرى (المكون ) 
(402 912 14)(622 251 32)إيجار األصول التي يستأجرها البنك

146 493  (991 311 )إيرادات أصول آلت ملكيتها للبنك (مصروفات)
 39 393 691 28 850 057

نصيب السهم االساسي من حصة المساهمين في صافى أرباح الفترة  -31

2021 مارس 202231 مارس 31بالجنيه المصري
701 068 170 206 195 286 صافي ربح الفترة

(870 006 17)(521 619 28)نصيب العاملين وفقا لقائمة التوزيعات المقترحة :يخصم 
(970 793 4)(012 977 )نصيب اعضاء مجلس االدارة وفقا لقائمة التوزيعات المقترحة: يخصم 

861 267 148 673 598 256 صافى الربح القابل للتوزيع على مساهمي البنك
688 359 263 143 857 892 عددد األسهم المصدرة

0.290.56نصيب السهم من حصة المساهمين في صافى أرباح الفترة

ارتباطات رأسمالية-32
 629 414 110

المتبقـي ولم يطلـبالمبلـغ المسـددقيمـة االرتباطجنيه مصري

-110 414 629 التزامات عن عقود إيجار           629 414 110
 629 414 110-           629 414 110

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

بالجنيه المصري

يحسب نصيب السهم في الربح بقسمة صافي االرباح الخاصة بمساهمي البنك على  عدد االسهم العادية المصدرة

:جنيه مصري وذلك طبقًا لما يلي  بلغت قيمة االرتباطات الراسمالية ولم يطلب سدادها حتى تاريخ المركز المالى 

 أرباح تقييم األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية و ارباح التعامل لعمليات النقد االجنبى
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2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 

أسعار العائد المطبقة خالل الفترة المالية -33

المعامالت مع االطراف ذات العالقة-34

2021 ديسمبر 202231 مارس 31

 5 516 167 6 488 104
4 333 316 4553 850 545 766

.٪8.13٪ وعلى االلتزامات  11.47بلغ متوسط معدالت سعر العائد على األصول  

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

 جنيه مصري

(شركة مساهمة مصرية)بنك ابو ظبى التجارى ـ مصر   

التزامات عرضية وارتباطات

طبيعة المعامالت
أرصدة لدى البنوك
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 الضريبيالموقف  -35
 الضريبة على أرباح شركات األموال  أوالً:

 

 :  2008السنوات من بدء النشاط حتى سنة 

ً لقرارات لجان الطعن ولجنة إنهاء المنازعات الضريبية القضائية وسددت الضرائب  تم الربط وفقا

 بالكامل. المستحقة

 :2018/  2009السنوات 

و قدم لها مذكرات تم الطعن فيه  مليون جنيه و 709.37 بضريبة قدرها 19تم إخطار البنك بنموذج 

ً مع المركز الضريبى لكبار الممولين مما  دفاع و حوافظ مستندات و تم تداول الخالف و إنهاءه صلحا

،  2008/  2007مليون جنيه بعد ترحيل خسائر ضريبية معتمدة للسنوات  20أسفر عن ضريبة قدرها 

 . جنيهمليون   14.5قدرها  2014و ضريبة إضافية عن عام وكذا ضريبة على أوعية مستقلة 

ً للمادة  هذا بخالف ما هو جارى إحتسابه بمعرفة المركز الضريبى لكبار الممولين من مقابل تأخير وفقا

ً للمادة  110 وتعديالته و التى نــــقـدرها  2005لسنة  91مكرر من القانون  87و غرامات تأخير وفقا

 20يون جنيه و مـن المتوقع فى حالة الدخول فى منازعة بشأنها أن تسفر عن مبلغ ملـــ 40بـمـبـلغ 

 مليون جنيه .

ً بــأن الـبـنـك قـام بـــسـداد مــبـلغ أربعون مليون جنيه من تحت حساب الضريبة للسنوات  عـلــــمـا

ادة بها فيما قد ينتج مليون جنيه يتم اإلستف 5.5، مما يسفر عن رصيد مسدد بالزيادة قدره  2009/2018

 من غرامات تأخير .

 2019/2021السنوات 

قدم البنك االقرار الضريبى و لم يتم الفحص حتى تاريخه و من المتوقع أن يسفر الفحص عن ضريبه 

 .و مكون مخصص بالكاململيون جنيه  3مليون جنيه و كذا ضريبه عن اوعيه مستقله قدرها  9قدرها 

 

   28.4 نحو  2022 مارس 31 فى المالية المنتهية  الفترةبلغ سعر ضريبة الدخل الفعلي خالل٪ 

 

 الضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولةثانياً:

 2004السنوات منذ بدء النشاط حتى سنة 

ً لقرارات لجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات الضريبية القضائية   وسددت تم الربط الضريبي وفقا

 الضرائب المستحقة عن تلك الفترة بالكامل.

  30/6/2005الى  1/1/2005الفترة من 

ألف جنيه وتم إنهاء الخالف امام اللجنة الداخلية  وأسفر  132بضريبة قدرها  18تم إخطار البنك بنموذج 

 الف جنية. 29ليصبح رصيد دائن ألف جنيه وجاري التسوية  84الخالف عن ضريبة قدرها 

وفقا  2005علما بأن الضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولة تم إلغاءها إعتباراً من أول يوليو 

 .2005لسنة  91لقانون الضريبة على الدخل رقم 
 

 غرامات التأخير

 2002إلي  1994السنوات من 

 مل. مليون جنيه تم سدادها بالكا 24.7بمبلغ  1994/2002بلغت غرامات التأخير عن السنوات 
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 الضريبة علي الدمغة ثالثاً:
 

 2020 إلى 2002 منالسنوات 

لسنة  111المعدل ألحكام القانون  2006لسنة  143تم فحص كافة الفروع فى ضوء أحكام القانون 

عن فرع الحرية قام البنك بسدادها بخالف غرامات تأخيرو قد أسفر الفحص عن فروق ضريبية  1980

مليون جنية يتم تكوينها  5.6قدرها  2016/2019ن سنوات الف جنية وكذلك ع 165قدرها  2002سنة 

 تباعا.

 

 2021السنوات من 

 .، مكون بالكاملجنية  مليون 3ووفقا لرأى المستشار الضريبى مطلوب تكوين مخصص الفحص  لم يتم

 
 

 ضريبة كسب العمل رابعاً:
 

 1998إلي  1981السنوات من 
ً لقرار اللجنة الداخلية وقرار لجنة الطعن وسددت الضرائب المستحقة عن تلك تم الربط الضريبي  وفقا

 السنوات بالكامل.
 

 2005إلي  1999السنوات من 
مليون  4.6بمبلغ  1999/2005بلغت مطالبات الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها عن السنوات 

مليون جنيه قام البنك  2.3ريبة واجبة األداء الض لتصبحجنيه تم إحالتها الى اللجنة الداخلية المختصة 

و بذلك أنهى البنك خالفه مع مصلحة الضرائب حتى عام  2013بسدادها خالل الربع الثانى من عام 
 متداول امام لجنة الطعن ومسددة 2004الف جنيه عن عام  205فيما عدا خالف قدره  2005

 
 2006/2019 السنوات

مليون جنية ، فتم  106.5اخطرت المأمورية البنك بفروق ضريبية تقديرية بخالف المسدد قدرها 
االعتراض عليها وقدم البنك مذكرات الدفاع و حوافظ المستندات وصدر قرار باعادة الفحص فتم 

 مليون جنية وتم 19.5عن ضريبة قدرها  أسفرالتوصل التفاق مع المركز الضريبى لكبار الممولين 
للجنة الداخلية وجارى  وإحالتهامليون جنية تم االعتراض عليها  27سدادها بخالف غرامات تأخير 

 تكوين المخصص لها وفقا لراى المستشار الضريبى.  إستكمال
 

 2021/ 2020السنوات 

ووفقا لرأى المستشار الضريبى مطلوب تكوين  2021فحص  و لم يتم 2020جارى فحص عام 

 .، مكون بالكاملجنية  مليون 6مخصص 

 
 

 
 

 أرقام المقارنة -36
 

  يتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا.


