
  E & Yالمتضامنون للمحاسبة والمراجعة 
  محاسبون قانونيون ومستشارون

   Croweعبد العزيز حجازى وشركاه .د   
  محاسبون قانونيون ومستشارون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مصر-البنك األهلي المتحد 
  )شركة مساهمة مصرية(

  القوائم المالية
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  المنتهية فى السنة الماليةعن 

  مراقبي الحسابات عليهاوتقرير 

  
 





':? i.)\

uc ' A....-4J\ 4+i\~ ~ ~ [~JJ 4J\~ ~ o)l.ci ~J ..;L1.J\ ~W\ ~\~\ ui 4li..; l.J-cJ

UCJ ' ~ •• ~ ~J n ~ (~~ w\".....Q ~~) ~-~\ ~'i\ ~ JW\ jSyJ\

JlJc J Jc \~ t.9.tb -ilijJ ~)::J\ -ilij ~ ~\ ~W\ W\ uc ~Jiil\ ~\jhJ J JW\ <ljlJi

~.h.:i J ~ •• ~ ~ J-: "V ~ L5~\ L5jS yJI ~\ uc 'O..;JU\ <21~ ~W\ ~\ ~\ .J:1ydlJ

~J ~ •• A ~J ~i ~)~ 'O..;JU\ ~W\ wl).A1l.uJ')~~\ w)l;~\ .ill:i -ilij ~ ~
. ~WI ~\~\ JIJc)..! ~\ w\j ~~\ ~I~\J L»i\~\ ("1.S..:..i~yA

.sJoi.'i1 4·~t:.~';'IJ¥~l1\\ .:.a~\ ~ .J:!ji:i

1.S..:..i· 'J - ~ •• ~ J n ~~..~,'\UW\ W\ J)l.:..- ..ili..JI ~G....a III . - - \(" U""L5 ~ r.s-~ - . ~i'

. ~.. r W AA ~..; JiilIJ ~~\ j~\J L5jSyJ\ ~\ Uyl.!





 )شركة مساهمة مصرية( مصر –البنك األهلي المتحد 

٢ 

  قائمة الدخل
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١السنة المالية المنتهية عن 

  
  

  
  . وتقرأ معها ةلقوائم الماليال يتجزأ من ا جزء )٣٥( إلى )١(اإليضاحات المرفقة من 

   ينايــر إلـي١من   ايضاح  
  ٢٠٠٩ ديسمبر٣١

   ينايــر إلــي١من 
  ٢٠٠٨ ديسمبر٣١

  الف جنيه مصرى  الف جنيه مصرى  رقم  

        
  ٤٨١,٥٦٦  ٤٧٣,٧٣٨    واإليرادات المشابهةعائد القروض 
  )٢٦٩,٩٣٤(  )٢٥٦,٨٠٠(     المشابهةوالتكاليفتكلفة الودائع 

  ٢١١,٦٣٢  ٢١٦,٩٣٨  )٢١(  صافي الدخل من العائد
        

  ٦٧,١٦٧  ٦٧,٧٠٣     األتعاب والعموالتإيرادات
  )١,٠٤٣(  )١,١٧٢(    مصروفات األتعاب والعموالت

  ٦٦,١٢٤  ٦٦,٥٣١    صافي إيرادت اإلتعاب والعموالت
    ٢٧٧,٧٥٦  ٢٨٣,٤٦٩  
        

  ١,٢٩١  ١,٨٦٧    توزيعات أرباح
  ١٧,٤٧٧  ١٥,١٣٦  )٢٢(   المتاجرةصافي دخل

  ٤٠,٢٢٢  ١٢,٤٥٠  )٢٣(  أرباح االستثمارات المالية
  )١٧,٤٩٠(  )١٨,٥٨٣(  )٩(  خسائر اضمحالل قروض وتسهيالت

  )١٤٤,٥٨٠(  )١٥٤,٩٨٢(    مصروفات إدارية
  ٨,٣٨٠  ٣٨,٦٣٤  )٢٤(  إيرادت تشغيل أخري

  ١٨٣،٠٥٦  ١٧٧,٩٩١    العام قبل ضرائب الدخلصافى أرباح 
  -  )١٥,٥٠٢(  )٣٢(  ضريبة الدخل عن العام

  ١٨٣,٠٥٦  ١٦٢,٤٨٩    العام بعد ضرائب الدخلصافى أرباح 
  ٢,٧٦  ٢,٤٥  )٢٥(  العامنصيب السهم من حصة المساهمين فى صافى أرباح 



 )شركة مساهمة مصرية( مصر –البنك األهلي المتحد 

٣ 

  
  غير في حقوق الملكية قائمة الت

  ٢٠٠٩ رديسمب ٣١ المنتهية في السنة الماليةعن 
  

  
  
.وتقرأ معها  ةلقوائم الماليال يتجزا من ا جزء )٣٥( إلى )١(اإليضاحات المرفقة من   -

 رأس المال  
  المدفوع 

اإلحتياطي 
 القانوني

احتياطى فروق احتياطي خاص
تقييم استثمارات 

مالية متاحة 
  للبيع

 )خسائر(/  أرباح
 محتجزة

صافي أرباح 
 العام

 االجمالي

  
ألف جنيه 
 مصري

ألف جنيه 
 مصري

ألف جنيه 
 ريمص

ألف جنيه 
 مصري

ألف جنيه 
 مصري

ألف جنيه 
 مصري

ألف جنيه 
 مصري

  ٧٦٠٫٤٥٩ -  ٦٢٫٢٨٧  ٢١٫٠٥٢  ١٫٤١٣  ٧٥٫٧٠٧  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٨ يناير ١الرصيد فى 
  )١٤٫١٥٧( -  -  )١٤٫١٥٧(  -  -  -  احتياطي فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع 

  ١٨٣٫٠٥٦ ١٨٣٫٠٥٦  -  -  -  -  -  العامصافى ارباح 

 ٩٢٩٫٣٥٨ ١٨٣٫٠٥٦ ٦٢٫٢٨٧  ٦٫٨٩٥ ١٫٤١٣ ٧٥٫٧٠٧ ٦٠٠٫٠٠٠  كما سبق إيضاحه– ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ فى الرصيد
  )٦٥٫٠٠٠(  -  )٦٥٫٠٠٠(  -  -  -  -  )١٨إيضاح رقم (تعديالت سنوات سابقة

  ٨٦٤٫٣٥٨  ١٨٣٫٠٥٦  )٢٫٧١٣(  ٦٫٨٩٥  ١٫٤١٣  ٧٥٫٧٠٧  ٦٠٠٫٠٠٠   المعدل٢٠٠٨  ديسمبر٣١الرصيد في 

  - )٦٨٥(  -  -  ٦٨٥  -  -  لخاصالمحول الى االحتياطى ا

  - )٩٫١١٩(  -  -  -  ٩٫١١٩  -   القانونىالمحول الى االحتياطى
  - )٩٥٫٩٢٧(  ٩٥٫٩٢٧  -  -  -  -  الى األرباح المحتجزةالمحول 

  )٧٧٫٣٢٥( )٧٧٫٣٢٥(  -  -  -  -  -  ألرباحتوزيعات ا

 استثمارات مالية متاحة للبيع  التغير في القيمة العادلةاحتياطي

 )١١ايضاح (
  

- 

  

- 

  

- 

  

١٣٫١٠٥ 

  

- 

  

- 

  

١٣٫١٠٥ 

 ١٦٢،٤٨٩ ١٦٢٫٤٨٩ - - - - -  العامصافى ارباح

 ٩٦٢٫٦٢٧ ١٦٢٫٤٨٩ ٩٣٫٢١٤ ٢٠٫٠٠٠ ٢٫٠٩٨ ٨٤٫٨٢٦ ٦٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١الرصيد فى 



 )شركة مساهمة مصرية( مصر –البنك األهلي المتحد 

٤ 

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ ي المنتهية ف الماليةعن السنة قائمة التدفقات النقدية
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٩  ديسمبر ٣١  
  الف جنيه مصرى  الف جنيه مصرى  

      التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
  ١٨٣,٠٥٦  ١٧٧,٩٩١  صافى األرباح قبل الضرائب

      نشطة التشغيلأاألرباح مع التدفقات النقدية من صافي تسوية لتعديالت 
  ١١,٤٣٨  ١٨,٧٠٩  العامالك ـإه

  ٢١,٧٨٥  ٢٢,٣٤١  مخصصات
  ٢,٠٨٠  ٢٤٠   الماليه بغرض المتاجرة أصول تقييم خسائر

  ٦٢  ٤٢٥  فروق تقييم اوراق ماليه بالعمالت االجنبيه
  )٩٣,٥٩٥(  )١٣,٥٧٣(  المستخدم من المخصصات بخالف مخصص القروض

  -  ١٠٠   بالعمالت االجنبيهالمخصصات فروق تقييم
  -  )٢٥٥(  بيع أصول ثابتة) باحأر(

  )٦,٥٣٨(  )٣٠,٧٧٠(  مخصصات انتفي الغرض منها
  )٣٨,٣٤٥(  )٩,٦٧٩(   متاحة للبيعبيع استثمارات ماليه) ارباح(

  -  )٣,٧١٤(  المستخدم من احتياطي فروق تقييم أوراق مالية متاحة للبيع
  ٧٩,٩٤٣  ١٦١,٨١٥  نشطة التشغيلالناتجة من ألتزامات الرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول واأ

       وااللتزاماتصولألفى ا) الزيادة(صافى النقص 
  ١,١٢٣,٠٥٢  )٤١٨,٠١٠(  لدى البنوكودائع 

  )٢١٣,٦٧٥(  ٣٠٦,٠١٤  واوراق حكومية اخرى ةأذون خزان
  )٢٧,٥٧٦(    شهادات ايداع

  ٢,١٥٤  ٢,٢٦٨   ماليه بغرض المتاجرةأصول
  )١,٦٠٤,٢٦٦(  )٤٠٣,٥٦٣(  قروض للعمالء 
    ٢٦٥  مشتقات مالية
  -  )٢٧,٤٤١(  قروض للبنوك
  ٥,٥٨٢  ١٨,٤٠٥  أصول اخرى

  )١٨٤,٦٠٤(  ٣٩,٣٥٦  رصدة مستحقة للبنوكأ
  ١,٦٤٥,٠٠٢  ٣٠٧,٣٠٩  ودائع العمالء

  ٢٧,٥٨٦  ٢٥,٨٧٥  تزامات اخرىال
  -  )١٥,٥٠٢(  ضرائب الدخل

  ٨٥٣,١٩٨  )٣,٢٠٩(  غيلالناتجة من  أنشطة التش)المستخدمة في  ( ةصافى التدفقات النقدي
      نشطة االستثمارأالتدفقات النقدية من 

  )٨,٣٨١(  ٣,٢١٣   تاريخ االستحقاقحتى استثمارات مالية محتفظ بها )مشتريات(متحصالت  
  -  ٢٠٢,٩٠١  متاحةاسترداد استثمارات مالية  بيع و من)مدفوعات (حصالتمت

  )٣١٥,٨٧٠(  )٣٠,٣٣٧(  أصول مالية متاحة للبيع
 في شـركات تابعـة وذات مـصلحة         استثمارات مالية  بيع   ت من متحصال
  مشتركة

  
-  ٢٤,٢٧١  

  -  ٩٢١   بيع أصول ثابتةمتحصالت من
  )١١٨,٠٨٠(  )٦٨,٥٩٧(  مدفوعات لشراء أصول ثابتة

  )٤١٨,٠٦٠(  ١٠٨,١٠١  ستثمارالنشطة اأ )المستخدمة فى(الناتجة من  صافى التدفقات النقدية
      التمويلنشطة ألتدفقات النقدية من ا

  )٧٣,٩٥٥(  )٧٦,٨٨٣(  توزيعات األرباح المدفوعة
  )٧٣,٩٥٥(  )٧٦,٨٨٣(  نشطة التمويل أ ) المستخدمة فى(التدفقات النقدية صافى

  ٣٦١,١٨٣  ٢٨,٠٠٩  العامفى النقدية وما فى حكمها خالل   الزيادةصافى 
  ٢٣٩,٤٣٧  ٦٠٠,٦٢٠  العامول أرصيد النقدية وما فى حكمها فى 

  ٦٠٠,٦٢٠  ٦٢٨,٦٢٩  العامخر أدية وما فى حكمها فى رصيد النق
      :وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى 

  ٥١٠,٤١٢  ٤٢١,٦٠٠  رصدة لدى البنك المركزىأ نقدية و
  ٨٢٠,٧٩٣  ١,٣٥٢,٩٧٢   ارصدة لدى البنوك

  ٧٣٠,٨١٦  ٤٥٥,٠٣١  واوراق حكومية اخرى ةذون خزانأ 
  )٧٥٠,٤٢٦(  )١,١٩٦,٠١٣(   ودائع لدى البنوك

  )٧١٠,٩٧٥(  )٤٠٤,٩٦١(  خزانة واوراق حكومية اخرى أكثر من ثالثه اشهر أذون 
  ٦٠٠,٦٢٠  ٦٢٨,٦٢٩    أخر العام النقدية وما فى حكمها

 
  .وتقرأ معها ة لقوائم الماليال يتجزا من ا جزء )٣٥( إلى )١(اإليضاحات المرفقة من  -



 )شركة مساهمة مصرية( مصر –البنك األهلي المتحد 

٥ 

  
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١لمالية المنتهية في قائمة التوزيع المقترحة ألرباح العام عن السنة ا

  
   ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١              

  
  ١٨٣,٠٥٦    ١٦٢,٤٨٩            صافي أرباح العام

  
              : يخصم 

  )٦٨٥(      )٢٥٥(    أرباح بيع أصول ثابتة محولة لالحتياطي الراسمالي 
  ـــــ    ـــــ                

  ١٨٢,٣٧١    ١٦٢,٢٣٤         صافي أرباح  العام القابلة للتوزيع
  

  )٢,٧١٣(    ٩٣,٢١٤      )بعد التعديل ( ة في أول السنة  أرباح محتجز
  ــــ    ـــــ                
  ١٧٩,٦٥٨    ٢٥٥,٤٤٨               اإلجمالي
                ======    ======  

  
  يوزع كاآلتي

  
  ٩,١١٩     ٨,١١٢              احتياطي قانوني

  
  ٣٠,٠٠٠    ٣٠,٠٠٠        )حصة أولي ( توزيعات المساهمين 

  
   ١٧,٣٢٥    ١٥,٤١٢              املينحصة الع

  
   ٣٠,٠٠٠    ٣٠,٠٠٠        )حصة ثانية ( توزيعات المساهمين 

  
   ٩٣,٢١٤    ١٧١,٩٢٤          أرباح محتجزة في آخر العام

  ـــــ    ـــــ                
١٧٩,٦٥٨    ٢٥٥,٤٤٨               اإلجمالي
                =======    ======  

  
  



  )شركة مساهمة مصرية( مصر –البنك األهلي المتحد 
  االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠٠٩ رديسمب ٣١في 

٦ 

  

  النشاط .١
  

وذلك  )تحت اسمه السابق (بنك استثمارواعمالك "م.م.ش" مصر -البنك االهلى المتحدتأسس 
يقوم  و وتعديالته ،١٩٧٤ لسنة ٤٣ طبقا الحكـام القانون رقم ١٩٧٨  أغسطس٨ بتاريخ

 بمدينة خالل مركزه الرئيسىالمتعلقة بنشاطه وذلك من   المصرفيهالعمليات البنك بتقديم كافة
   .فرع ٢٧دد ـع والقاهره

  

  ة المتبعأهم السياسات المحاسبية .٢
  

   القوائم الماليةأسس إعداد ١-٢
الصادرة عـن    لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك        طبقاًتعد القوائم المالية    

، بما فـي ذلـك تلـك         ا وتعديالته ٢٠٠٢ يونيو   ٢٧البنك المركزي المصري فى     
 وفـي   ٢٠٠٨ ديسمبر   ١٦التعديالت المتعلقة باالستثمارات المالية الصادرة بتاريخ       

سـيقوم البنـك     .وانين واللوائح المصرية ذات العالقة باعداد هذه القوائم         ضوء الق 
بتطبيق باقي قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنـوك الـصادره عـن البنـك               

ن ـعتباراً م إوذلك   )التطبيق الكلي  (٢٠٠٨ ديسمبر   ١٦المركزي المصري بتاريخ    
السنة المالية المنتهيــــة    يتطلب تعديل ارقام مقارنة     سوف   مما   ٢٠١٠ يناير   ١

  .٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في 
  

  المعامالت بالعمالت األجنبية ٢-٢
خـالل  تمسك حسابات البنك بالجنيه المصري وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى          

 على أساس أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة ، ويتم إعادة تقييم              العام
 تـاريخ   عة النقدية بالعمالت األخرى فـي     أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبي    

ويتم  اإلعتراف في     على أساس أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ ،           الميزانية
 عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة     لدخل باألرباح والخسائر الناتجة     قائمة ا 

  :عن التقييم ضمن البنود التالية 
ألدوات المالية المبوبة عند نـشأتها      صافي دخل المتاجرة أو صافي الدخل من ا        •

االلتزامـات بغـرض    /من خالل األرباح والخـسائر لآلصـول      بالقيمة العادلة   
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر       نشأتهاالمتاجرة أو تلك المبوبة عند      

 .بحسب النوع 
 . تشغيل أخري بالنسبة لباقي البنود) مصروفات ( إيرادات  •

 

يرات في القيمة العادلة لألدوات الماليـة ذات الطبيعـة النقديـة            يتم تحليل التغ  
ما بين فروق   ) أدوات دين (المصنفة استثمارات متاحة للبيع     بالعمالت األجنبية   

يـر  مستهلكة لألداه وفروق نتجت عن تغ     تقييم نتجت عن التغيرات في التكلفة ال      
ـ     نتجت عن تغ   أسعار الصرف السارية وفروق    ويـتم  . آلداة  ير القيمة العادلة ل

األعتراف في قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقـة بـالتغيرات فـي التكلفـة              
يـر  شابهة وبالفروق المتعلقة بتغ    ضمن عائد القروض واإليرادات الم     المستهلكة

يـتم  بينمـا   . تـشغيل أخـري     ) مصروفات(أسعار الصرف في بند إيرادات      
احتياطي القيمة  (يمة العادلة   فروق التغير في الق   اإلعتراف ضمن حقوق الملكية ب    

 ) .استثمارات مالية متاحة للبيع/العادلة
  

 األربـاح   تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعـة النقديـة           
ير القيمة العادلة مثل أدوات حقوق الملكية  المحـتفظ          والخسائر الناتجة عن تغ   

ويتم اإلعتراف بفروق التقييم    . بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر        
الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المصنفة استثمارات مالية متاحة للبيع ضـمن            

  ة في حقوق الملكية احتياطي القيمة العادل
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  تتحقق اإليراد ٣-٢

ستثناء عوائد القروض غير المنتظمـة      استحقاق ب ال على أساس ا   اتت اإليراد اثبيتم ا 
سترداد قيمة هذه العوائد أو أصل      اعند عدم التأكد من      كإيراد   إثباتها إيقافيتم  حيث  

 إعـالن التوزيعـات     داالستثمار عن ووثائق  يرادات األسهم   إيتم إثبات   و ،المديونية
  .المتعلقة بها

  
   أخرى حكومية وأوراق ةأذون خزان ٤-٢

 وتثبت العوائد على    بالقيمة االسمية  خرىاألحكومية  ال وراقاألو ةخزانالأذون  يتم اثبات   
واألوراق ذون الخزانة  أ وتظهر   األخرى التى لم تستحق بعد بااللتزامات       األذونهذه  

، رصيد العوائد التى لم تـستحق بعـد         بالميزانية مستبعداً منها     األخرىالحكومية  
  . معدل العائد الفعلي باستخداموالتي تقاس بالتكلفة المستهلكة 

  
  رباح والخسائر المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األاألصول ٥-٢

 واألصول التي تم تبويبهـا      المتاجرة،مالية بغرض   الصول  األتشمل هذه المجموعة    
  .عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

    
ـ  اقتنائها تم   ايتم تبويب األداة المالية علي أنها بغرض المتاجرة إذ         ل قيمتهـا    وتحم

 كانت تمثل جزءاً من محفظة      ير أو أذا   القص جل بغرض بيعها في األ    أساسيةبصفة  
دليل علي معامالت فعليـة حديثـة       أدوات مالية محددة يتم إدارتها معا وكان هناك         

  .ر جل القصيتشير إلي الحصول علي أرباح في األ
  

 علي أنها بالقيمة العادلة من خـالل األرباح        نشأتهايتم تبويب األصول المالية عند      
الستثمارات ، وتقييمها بالقيمة العادلة وفقاً الستراتيجية       و الخسائر عند إدارة بعض ا     

 ،  األساساالستثمار أو أدارة المخاطر وإعداد التقارير عنها لإلدارة العليا علي هذا            
يتم عندها تبويب تلك االستثمارات علي انها بالقيمة العادلة مـن خـالل األربـاح               ف

  .والخسائر 
  

  المشتقات المالية ٦-٢
شتقات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة ،            االعتراف بالم  يتم

ويتم الحصول علي القيمـة العادلـة مـن         . ويتم إعادة قياسها الحقاً بقيمتها العادلة     
األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة ، أو المعامالت السوقية الحديثـة، أو             

ة المخصومة ونماذج تـسعير الخيـارات ،    اساليب التقييم مثل نماذج التدفقات النقدي     
العادلـة   وتظهر جميع المشتقات ضمن األصول اذا كانت قيمتهـا        . بحسب األحوال 

 وذلك مع مراعاة تقيـيم  موجبة ، أو ضمن االلتزامات إذا كانت قيمتها العادلة سالبة  
م فاعلية العقود المبرمة من قٌبل البنك وبيان أثر اإلعتراف بالفاعليـة علـي القـوائ             

  .المالية 
  
  االستثمارات المالية المحتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق ٧-٢

ـ             تقة شتمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق أصوالً غيـر م
ذات سداد محدد أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد ولدي إدارة البنك النيـة و               

مجموعـة  الويتم إعادة تبويب كل     . ا  القدرة علي االحتفاظ بها حتي تاريخ استحقاقه      
علي أنها متاحة للبيع إذا باع البنك مبلغ هام من األصول المالية المحتفظ بها حتـي                

  .حاالت الضرورة تاريخ االستحقاق باستثناء
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  االستثمارات المالية المتاحة للبيع ٨-٢

ناك النيـة    مشتقة تكون ه    غير تمثل االستثمارات المالية المتاحة للبيع أصوالً مالية      
 السيولة أو التغيرات فـي      إليلالحتفاظ بها لمدة غير محددة ، وقد يتم بيعها للحاجة           

  . العائد أو الصرف أو األسهم أسعار
  

  :ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية 
 ادة لألصول المالية في تـاريخ     تيتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المع      

 الذي يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل وذلـك بالنـسبة             يخالمتاجرة وهو التار  
لألصول المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ، واالستثمارات المالية           

  .حتي تاريخ االستحقاق واالستثمارات المالية المتاحة للبيعالمحتفظ بها 
  

 عند نشأتها بالقيمة العادلة من هاويبتبيتم االعتراف اوالً باألصول المالية التي ال يتم 
 االعترافخالل األرباح والخسائر بالقيمة العادلة مضافاً اليها تكاليف المعاملة ويتم           

باألصول المالية التي يتم تبوبيها عند نشأتها بالقيمة العادلة مـن خـالل األربـاح               
مـة الـدخل    والخسائر وذلك بالقيمة العادلة فقط مع تحميل تكاليف المعاملة علي قائ          

  .بند صافي دخل المتاجرةضمن 
 

يتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي في الحـصول             
ل البنك معظم المخاطر والمنافع     ُيحوعلي تدفقات نقدية من األصل المالي أو عندما         

 نتهـي إمـا   تخر ويتم استبعاد االلتزامـات عنـدما        أ طرف   إليالمرتبطة بالملكية   
   .بالتخلص منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها التعاقدية

 
 واألصول يتم القياس الحقاً بالقيمة العادلة لكل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع 

والخـسائر وبالتكلفـة الُمـستهلكة      المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح        
  .خ االستحقاقالمحتفظ بها حتي تاريالمالية الستثمارات ل
 

يتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمـة             
العادلة لألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك في            
الفترة التي تحدث فيها ، بينما يتم االعتراف مباشرة في حقوق الملكيـة باألربـاح               

ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع ، والخسائر ال 
 يتم استبعاد األصل أو اضمحالل قيمته ، عندها يتم االعتـراف فـي              أن إليوذلك  

قائمة الدخل باألرباح والخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضـمن حقـوق             
  .لكية الم

 
 وأربـاح عائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة      يتم االعتراف في قائمة الدخل بال     

وخسائر العمالت األجنبية الخاصة باألصول ذات الطبيعة النقدية المبوبـة متاحـة            
 أدواتللبيع ، وكذلك يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن             

  .يهاحقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع عندما ينشأ الحق للبنك في تحصل
 

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات الُمعلن عن أسعارها في أسواق نـشطة علـي              
 أما إذا لم تكن هناك سوق نشطة لألصل Bid Priceأساس أسعار الطلب الجارية 

المالي أو لم تتوافر أسعار الطلب الجارية،  فيحدد البنك القيمة العادلة باستخدام احد              
لك استخدام معامالت محايدة حديثة ، أو تحليل التـدفقات           ويتضمن ذ  .التقييمأساليب  

 شـائعة   األخـرى النقدية المخصومة ، أو نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم           
إذا لم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلـة         عاملين بالسوق و  تاالستخدام من قبل الم   

متها بالتكلفة بعد خـصم أي  ألدوات حقوق الملكية الُمبوبة متاحة للبيع ، يتم قياس قي 
  .اضمحالل في القيمة 
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  تقييم االستثمارات المالية في شركات تابعة  ٩-٢

يتم تقييم االستثمارات المالية فى شركات تابعة بالتكلفة ، وفى حالة حدوث تـدهور              
 وذلك بالنسبة لكل    لهافى قيمتها العادلة عن القيمة الدفترية يتم تعديل القيمة الدفترية           

) خـسائر  (  /بند أرباح ضمن  ويحمل الفرق علي قائمة الدخل      على حده ،  استثمار  
 ذات  إلـى  ، وفى حالة حدوث ارتفاع فى القيمة العادلة يتم إضافته            استثمارات مالية 

   .البند وذلك فى حدود ما سبق تحميله على قوائم الدخل عن فترات مالية سابقة 
  

   الماليةاألدواتالمقاصة بين  ١٠-٢
ة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانوني قابل            إجراء المقاص  يتم

 التـسوية   إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها وكانت هناك النية          إلجراءللنفاذ  
   . صافي المبالغ ، أو الستالم األصل وتسوية االلتزام في آن واحدأساسعلي 

  

م بإعادة البيع واتفاقيـات بيـع       لتزااال خزانة مع    أذونوتعرض بنود إتفاقيات شراء     
 الصافي بالميزانية ضـمن بنـد       أساسلتزام بإعادة الشراء علي     اال خزانة مع    أذون
  . الخزانة وأوراق حكومية أخري أذون

  

  اضمحالل األصول المالية ١١-٢
  لية المثبتة بالتكلفة الُمستهلكةاألصول الما  - ١

ناك دليل موضـوعي    يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان ه          
. علي اضمحالل أحد األصول المالية أو مجموعة من األصـول الماليـة             

د األصل المالي أو المجموعة من األصول المالية مضمحلة ويتم تحمل           ُيعو
خسائر االضمحالل ، عندما يكون هناك دليل موضوعي علي االضمحالل          

األولـي   االعتـراف    عنـد نتيجة لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت         
وكان حدث الخسارة يؤثر علي ") Loss Event/حدث الخسارة("ألصل با

التدفقات النقدية المستقبلية لألصل المالي أو لمجموعة األصول المالية التي          
  .يمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها

  

 لتحديد وجود دليل موضـوعي      رات التي يستخدمها البنك   شوتتضمن المؤ 
  :مما يلي ي خسائر اإلضمحالل ايا عل

  

 .صعوبات مالية كبيرة تواجه المدين  •
  .توقع إفالس المدين أو الدخول في دعوة تصفية  •

  

   االستثمارات المالية المتاحة للبيع   – ٢
قوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضـوعي              ي

علي اضمحالل أحد األصول المالية أو مجموعة مـن األصـول الماليـة             
لمبوبة ضمن استثمارات مالية متاحة للبيع ، وفي حالة االستثمارات فـي            ا

خذ في االعتبار االنخفـاض     يؤأدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع ،          
الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية ،  وذلـك               

  .عند تقدير ما إذا كان هناك اضمحالل في األصل 
  

  يم األصول التى آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون بعض العمالء تقي ١٢-٢
 و ذلك   ،" أخرى لوأص "ضمن بند    بالميزانيةلت ملكيتها للبنك    آلتى  اتدرج األصول   

لت بها للبنك وفى حالة انخفاض القيمة العادلة لهذه األصول عن القيمة            آبالقيمة التى   
فروق على قائمة الدخل، وفى حالـة       تحمل ال  لميزانيةا لت بها للبنك فى تاريخ    آالتى  

لى قائمة الدخل وذلك فى حدود ما سبق تحميلـه          إضافة  إلارتفاع القيمة العادلة يتم ا    
  .على قوائم الدخل عن فترات مالية سابقة 
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  مخصص القروض ومخصص االلتزامات العرضية  ١٣-٢

  مئويـة   إلى نسبة  باإلضافةمخصص لقروض والتزامات عرضية بذاتها      يتم تكوين   
راوح بين واحد إلى خمسة تحسب من مجموع القروض و اإللتزامات العرضـية             تت

األخرى وذلك وفقاً لقواعد أسس تقييم الجدارة اإلئتمانية للعمالء الصادرة عن البنك            
  . ٢٠٠٥ يونيو ٦المركزى المصرى بتاريخ 

 
 حيالهـا   المتخـذة  اإلجـراءات عدم جـدوى     احتمال    القروض فى حالة   إعداميتم  

 التي المتحصالت من القروض     إليهضاف  ُي الذي خصماً على المخصص     لتحصيلها
  .إعدامهاسبق 

  
  االلتزامات العرضية واالرتباطات ١٤-٢

 تحت بنـد    فيها خارج الميزانية   اًتظهر االلتزامات العرضية التى يدخل البنك طرف      
 أو التزامات فعلية فـي       باعتبارها ال تمثل أصوالً    "وارتباطات التزامات عرضيـة "

  .الميزانيةخ تاري
  

  النقدية وما في حكمها  ١٥-٢
عداد قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما فى حكمهـا أرصـدة             إغراض  أل

النقدية واألرصدة لدى البنك المركزى المصرى وأرصدة الحسابات الجارية لـدى           
رصـدة  أذون    أ وكـذا     والودائع التي تستحق خالل ثالثة أشـهر او أقـل            البنوك

تـستحق    التى واوراق حكومية اخرى قابلة للخصم لدى البنك المركزى الخـزانـة
  . قتنائها اخالل ثالثة شهور من تاريخ 

  
  هالكواال األصول الثابتة ١٦-٢

هالك بطريقة القـسط الثابـت      الإ إثبات األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ويتم      يتم
 اإلنتـاجي المقـدر     باستخدام معدالت إهالك مناسبة  يتم تحديدها على أساس العمر         

  :لكل أصل  كالتالي 
  

  األصل  العمر اإلفتراضي
  مبانى وإنشاءات   سنة٢٠
  نظم آلية متكاملة    سنوات٥
  وسائل نقل    سنوات٥
  تجهيزات وتركيبات     سنوات ١٠
  أجهزة ومعدات     سنوات ١٠
  أثاث     سنوات ١٠

  
  ضرائب ال ١٧-٢

انين واللوائح والتعليمات السارية فى     تحسب الضرائب المستحقة على البنك طبقاً للقو      
    .مصر

 كـل مـن     ها على األرباح المحققـة للبنـك      تتضمن ضريبة الدخل التى يتم إحتساب     
المحتسبة طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها فى هـذا          (الضريبة الحالية   

ريبة والـض ) الميزانيـة الضريبة الساري فى تاريخ إعـداد  سعر الشأن و بإستخدام  
المؤجلة ويتم إثبات ضريبة الدخل المستحقه مباشرة بقائمـة الـدخل ويـتم إثبـات               

    .ضرائب الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية مباشرة ضمن حقوق الملكية
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الضريبة المؤجلة هى الضريبة الناشئة عن وجود بعض الفروق الناتجه عن إختالف            
مة األصول واإللتزامات بـين كـالً مـن          اإلعتراف بقي   فيها  الزمنية التى يتم   فترةال

عداد القوائم المالية   القواعد الضريبية المعمول بها وبين األسس المحاسبية التى يتم إ         
هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجله بناء على الطريقة المستخدمة والتى           . وفقاً لها 

إسـتخدام أسـعار    تم بها تحقق أو تسوية القيمة الحالية لتلك األصول واإللتزامات ب          
ويتم اإلعتراف بالضريبة   .  الميزانيةالضريبة المستخدمة والسارية فى تاريخ إعداد       

المؤجلة كأصل للبنك عندما يكون هناك إحتمال قوى بإمكانية إستخدام هذا األصـل             
لتخفيض الضرائب المستحقة على البنك خالل السنوات المستقبليه ويـتم تخفـيض            

 كأصل للبنك بقيمة الجزء الذى لن تتحقـق منـه المنفعـة             الضريبة المؤجلة المثبتة  
  .الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية

  
 توزيع األرباح ١٨-٢

تثبت توزيعات األرباح خصماً علي حقوق الملكية في الفترة التي تقر فيها الجمعيـة     
وتشمل تلك التوزيعات حـصة العـاملين فـي         . العامة للمساهمين هذه التوزيعات     

  . مجلس اإلدارة المقررة بالنظام االساسي والقانون أعضاءح ومكافأةاألربا
    

  التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة ١٩-٢
يقوم البنك بإستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر علي مبالغ األصـول وااللتزامـات            

 التقـديرات   تقيـيم  الماليـة التاليـة ، ويـتم         فتـرة التي يتم األفصاح عنها خالل ال     
اضات بإستمرار علي إساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل بما فـي            واإلفتر

ذلك التوقعات لالحداث المستقبلية التي يعتقد انهـا معقولـة فـي ظـل الظـروف           
  .والمعلومات المتاحة 

  

  :إضمحالل اإلستثمارات فى أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع  -أ  
وق الملكية المتاحة للبيع يحدد البنك إضمحالل اإلستثمارات فى أدوات حق
العادلة عن التكلفة ويحتاج عندما يكون هناك إنخفاض هام أو ممتد فى قيمتها 

 والتخاذ هذا .ما إذا كان اإلنخفاض هاماً أو ممتداً إلى حكم شخصى تحديد 
) Volatility( التذبذبات –الحكم يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل أخرى 

ة إلى ذلك قد يكون هناك إضمحالل عندما يكون المعتادة لسعر السهم باإلضاف
هناك دليل على وجود تدهور فى الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو 
تدفقاتها النقدية التشغيلية والتمويلية أو أداء الصناعة أو القطاع أو التغيرات 

  . فى التكنولوجيا 
  

  :إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  - ب
يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ إستحقاق ثابتة أو   

قابلة للتحديد على أنها إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ويتطلب 
 والتخاذ هذا القرار يقوم .ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصى بدرجة عالية

ك اإلستثمارات حتى تاريخ البنك بتقييم النية والقدرة على اإلحتفاظ بتل
االستحقاق ، وإذا أخفق البنك فى اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ 
االستحقاق فيما عدا فى بعض الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة 
قرب ميعاد االستحقاق عندها يتم إعادة تبويب كل اإلستثمارات المحتفظ بها 

ت المتاحة للبيع ، وبالتالى سوف يتم حتى تاريخ االستحقاق إلى اإلستثمارا
قياس تلك اإلستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى 

  .  لمدة عامينتعليق تبويب أية إستثمارات بذلك البند 
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  األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها .٣
  

  األدوات المالية ١-٣
لتزامات المالية، وتتضمن األصــول     الل وا تتمثل األدوات المالية للبنك فى األصو     

رصدة النقدية والحسابات الجارية والودائع لدى البنـوك واالسـتثمارات          أالماليـة  
المالية والقروض للعمالء والبنوك، وتتضمن االلتزامات الماليـة ودائـع العمـالء            

بند والمستحق للبنوك كما تتضمن األدوات المالية الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن           
  ."التزامات عرضية وارتباطات"
  

من اإليضاحات المتممـة للقـوائم الماليـة الـسياسات          ) ٢(ويتضمن اإليضاح رقم    
ثبات وقياس أهم األدوات المالية وما يرتبط بها مـن          إسس  أالمحاسبية المتبعة بشأن    

   . يرادات ومصروفاتإ
  

  إدارة المخاطر المتعلقة باألدوات المالية ٢-٣
  ائدخطر سعر الع  -أ  
  

تتعرض قيم بعض األدوات المالية للتقلبات نتيجة تغير أسعار العائد عليها           
خطر الـى الحـد     ويقوم البنك بعدة إجراءات من شأنها خفض أثار هذا ال         

  :األدنى ومن أهمها 
  

  .ربط سعر العائد على االقتراض مع سعر العائد على اإلقراض  •
  .تحديد أسعار العائد بأسعار الخصم للعمالت المختلفة عند االسترشاد •
من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية بيان  ) ٣١(ويبين اإليضاح رقم  •

 .واإللتزاماتاألصول  علي عاممتوسط أسعار العائد المطبق خالل ال
  

  خطر االئتمان   - ب 
  

ستثمارات المالية فى صورة سـندات      التعتبر القروض للعمالء والبنوك وا    
رية والودائع لدى البنوك والحقوق والتعهـدات       وكذا أرصدة الحسابات الجا   

ئتمان المتمثل فى عـدم     الألصول المالية المعرضة لخطر ا    امن الغير من    
قدرة تلك األطراف على سداد جزء أو كل المستحق عليهم فـى تـواريخ              

لى خفض  إيؤدى  من شأنها   ويقوم البنك باتباع عدة إجراءات      . األستحقاق  
  :مثلتها أاألدنى ومن لى الحد إئتمانى الالخطر ا

  

اعداد الدراسات االئتمانية عن العمالء والبنوك قبـل التعامـل معهـم            •
  . وتحديد معدالت الخطر االئتماني المتعلقة بذلك 

الحصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم المخاطر التى تنشأ فى           •
  .حالة تعثر العمالء أو البنوك 

البنوك بهـدف تقيـيم مراكـزهم       المتابعة والدراسة الدورية للعمالء و     •
المالية واالئتمانية وتقدير المخصصات المطلوبـة لألرصـدة غيـر          

 .المنتظمة 
توزيع محفظة القروض واألرصدة لدى البنوك على قطاعات مختلفـة           •

  .  لتركز المخاطر تالفياً
يضاحات المتممة للقوائم المالية إلمن ا) ١-٢٨(ويتضمن اإليضاح رقم  •

  .على القطاعات المختلفة ضتوزيع محفظة القرو
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  خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية   -ج  
  

 فإن  ، لطبيعة نشاطه  اً لتعامل البنك في عدد من العمالت األجنبية طبق        اًنظر
 .ذلك األمر قد يعرضه لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية          

اعى التوازن  ن البنك ير  إ ف ،وألغراض تخفيض ذلك الخطر الى الحد األدنى      
 للتعليمات الصادرة من البنك المركـزي       اًفي مراكز العمالت األجنبية وفق    

  . المصري في هذا الشأن
  

هـم  أمن اإليضاحات المتممة للقـوائم الماليـة        ) ٢٩(يضاح رقم   اإلن  يويب
   .الميزانيةمراكز العمالت القائمة فى تاريخ 
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 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي -٤
 

  ٨٢٠٠ ديسمبر ٣١ ٩٢٠٠ ديسمبر٣١  
  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  

  ٦٠,٠٥٥  ٩٣,٧٨٦  نقدية 
  ٤٥٠,٣٥٧  ٣٢٧,٨١٤   أرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإلحتياطى

  ٥١٠,٤١٢  ٤٢١,٦٠٠  اإلجمالى
 

 أرصدة لدى البنوك -٥
  

  ٨٢٠٠ ديسمبر ٣١ ٢٠٠٩ ديسمبر٣١  
  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  
      زيالبنك المرك  -أ 

  ٢٧٩,٩٩٣  ٥٩١,٤٩٥  ودائع
  ٢٧٩,٩٩٣  ٥٩١,٤٩٥  

      بنوك محلية  -ب 
  ٢١,٩٤٢  ٢٠،٨٢٤  حسابات جارية  
  ١٦٥,٤١١  ٢٧٨,٥٥٦  ودائع  

  ١٨٧,٣٥٣  ٢٩٩,٣٨٠  
      بنوك خارجية  -ج 

  ٤٨,٤٢٥  ١٣٦,١٣٥  حسابات جارية  
  ٣٠٥,٠٢٢  ٣٢٥,٩٦٢  ودائع

  ٢٧,٥٧٦  -  ) قطر–البنك األهلى ( شهادات ايداع   
  ٣٨١,٠٢٣  ٤٦٢,٠٩٧  

  ٨٤٨,٣٦٩  ١,٣٥٢,٩٧٢  اإلجمالى
 

  واوراق حكومية اخرى ذون خزانة أ -٦
  ٨٢٠٠ ديسمبر ٣١ ٢٠٠٩ ديسمبر٣١  

  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  
      أذون خزانة

  ٢٠,٠٠٠  ٢٩,٤٠٠  وم  ي ٩١ذون خزانة استحقاق أ
  ١٢٩,٢٠٠  ٩٠,٥٥٠  يوم ١٨٢ذون خزانة استحقاق أ

  ٦٣٨,٠٧٥  ٣٤٥,٦٥٠   يوم٣٦٥أذون خزانة استحقاق 
  ٧٨٧,٢٧٥  ٤٦٥,٦٠٠  
  )٥٦,٤٥٩(  )١٠,٥٦٩(  ائد لم تستحق بعدفو

  ٧٣٠,٨١٦  ٤٥٥,٠٣١  اإلجمالي
 

  مالية بغرض المتاجرةأصول -٧
 

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ ٢٠٠٩ديسمبر ٣١  
  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  

       األوراق الماليةأدوات حقوق ملكية مدرجة في أسواق
  ٧٥٦  -   محليةأسهم شركات

  ١,٦٠٤  ١,٣٥١  أسهم شركات أجنبية
  ١,٤٨٥  -  وثائق صناديق استثمار

  ٣,٨٤٥  ١,٣٥١  إجمالي أدوات حقوق الملكية
  ٣,٨٤٥  ١,٣٥١  إجمالي األصول المالية بغرض المتاجرة
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 )بالصافي  (  للعمالء و تسهيالتقروض  -٨

 
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ ٢٠٠٩ ديسمبر٣١  

  مصريألف جنيه   ألف جنيه مصري  
  ٤,٢٤٤,٠٤٠  ٤,٦٣٠,٠٣٣  قروض للعمالء

  )١٢٨,٥٥٧(  )١٦٠,٥٦١(  مخصص القروض
  )١٠,٠٦٥(  )٢٢,٢٤٤(  فوائد مجنبة

  ٤,١٠٥,٤١٨  ٤,٤٤٧,٢٢٨  للعمالء تسهيالتال و صافي القروض
  

 )غير منتظمة/منتظمة(مخصص القروض  -٩
 

  ٩٢٠٠ برديسم ١٣  
  مجموع  عام  محدد  
  ف جنيه مصريأل  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  

  ١٢٨,٥٥٧  ٧١,٤١٢  ٥٧,١٤٥  العامل رصيد المخصص فى أو
  ١٨,٥٨٣  ٩,١٦٢  ٩,٤٢١  العامالمكون خالل 

  فروق إعادة تقييم أرصدة المخصص 
  بالعمالت األجنبية

  
)٢٧٩(  

  
)٩٣(  

  
)٣٧٢(  

  )٣٥,٦٦٢(    )٣٥,٦٦٢(  استخدامات خالل العام
  ٦,٩٣٣  -       ٦,٩٣٣  متحصالت من ديون سبق إعدامها

  ٤٢,٥٢٢  ١٠,٠٠٠  ٣٢,٥٢٢  تحويل من مخصصات أخري
  -  )١٢,٥١٦(  ١٢,٥١٦  تحويل بين المحدد والعام

  ١٦٠,٥٦١  ٧٧,٩٦٥  ٨٢,٥٩٦  لعامخر اأرصيد المخصص فى 
    

  
   ٨٢٠٠  ديسمبر٣١

  مجموع  عام  محدد  
  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  

  ١٠١,٩٣٤  ٤٤,٨٦٦  ٥٧,٠٦٨  رصيد المخصص فى أول العام
 ١٧,٤٩٠ ١٧,٤٩٠  -  العامالمكون خالل 

  فروق إعادة تقييم أرصدة المخصص 
  بالعمالت األجنبية

  
٨٧  

  
١٥٣  

  
٢٤٠  

  )٦,٥٣٨(  -  )٦,٥٣٨(  مخصصات انتفي الغرض منها
  ١٥,٦٧٧  -  ١٥,٦٧٧  متحصالت من ديون سبق إعدامها

  -  ٤,٦٩٦  )٤,٦٩٦(  تحويل بين المحدد والعام
الي التزامات  حويل من مخصص محدد     ت

  عرضية
  
)٣,٦٨٤(  

  
-  

  
)٣,٦٨٤(  

تحويل من مخصص التزامات عرضـية      
  الي العام

  
-  

  
٤,٢٠٧  

  
٤,٢٠٧  

  )٧٦٩(  -  )٧٦٩(  المستخدم من المخصص خالل العام
  ١٢٨,٥٥٧  ٧١,٤١٢  ٥٧,١٤٥  خر العامأرصيد المخصص فى 
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 مشتقات مالية -١٠

 
  ادلة مصنفة تغطية للقيمة العإلتزام تقات ماليةش م -

 
  القيمة الحالية  القيمة الحالية  القيمة االسمية  
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٩ ديسمبر٣١  ٢٠٠٩ ديسمبر٣١  

  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  
    )١,١٥٠(  ١٢٩,٢٨٦  عقد مبادلة عائد
  -  ٢٠٢  ٢٢,٦٧٨  عقد مبادلة عائد
  -  ٦٨٣  ٧٦,٧٩٠  عقد مبادلة عائد

  -  )٢٦٥(  ٢٢٨,٧٥٤  إجمالي
 
 استثمارات مالية -١١

  
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٩ ديسمبر٣١  
  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  
      استثمارات مالية متاحة للبيع- أ 

        بالقيمة العادلة-أدوات دين 
  ٦٦٠,١١٣  ٤٦٩,٤٨١  مدرجة في السوق

       بالقيمة العادلة–أدوات حقوق ملكية 
  ٥,٩٤٩  ١٤,٧٣٦  مدرجة في السوق

  ٢٩,٣١٢  ٣٤,٧٧٠  جة في السوقغير مدر
  ٦٩٥,٣٧٤  ٥١٨,٩٨٧  إجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع

       استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق-ب 
  ٨٢,٧٠٦  ٨٢,٢٨١  )مدرجة  (٢٠١٤سندات شركة جولدن بيراميدز بالزا استحقاق 

  ٨,٣٨١  ٥,١٠٥  )مدرجة  (٢٠١٢ستدات الشركة المصرية للتوريق  استحقاق 
  ٩١,٠٨٧  ٨٧,٣٨٦  فظ بها حتي تاريخ االستحقاقتحإجمالى استثمارات مالية م

  ٧٨٦,٤٦١  ٦٠٦,٣٧٣  )ب+ أ (إجمالي االستثمارات 
      : فى أدوات الدينوتتمثل 

  ٦٦٨,٤٩٤  ٤٧٤,٥٨٦  أدوات دين ذات عائد ثابت
  ٨٢,٧٠٦  ٨٢,٢٨١  أدوات دين ذات عائد متغير

  ٧٥١,٢٠٠  ٥٥٦,٨٦٧  اإلجمالى
  

 استثمارات مالية  
  متاحة للبيع

استثمارات مالية 
  محتفظ بها

  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  
  ٩١,٠٨٧  ٦٩٥,٣٧٤  ١/١/٢٠٠٩الرصيد في 

  )٣,٢٧٦(  )٣٦٦,٠٨٣(   إستبعادات-
  -  ١٧٦,٥٩١   إضافات-
  -  ١٣,١٠٥   أرباح التغير في القيمة العادلة-

  )٤٢٥(  -     األجنبيةفروق تقييم اصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت
  ٨٧,٣٨٦  ٥١٨,٩٨٧    ٣١/١٢/٢٠٠٩الرصيد في 

  



  )شركة مساهمة مصرية( مصر –البنك األهلي المتحد 
  االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠٠٩ رديسمب ٣١في 

١٧ 

  
  في شركات تابعة استثمارات مالية    -١٢

  
نسبة   ٨٢٠٠ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٩ ديسمبر٣١  

  المساهمة
    مصري ألف جنيه  ألف جنيه مصري  

        مساهمات في رؤوس أموال شركات تابعة
  %٨٠,٩٨  ١٠,١٥٣  ٤٠,٤٩٠  غير مقيدة في السوق-شركة األهلي المتحد للتمويل

  
  أصول أخرى -١٣
  

  ٨٢٠٠ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٩ ديسمبر٣١  
  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  

  ٥٠,١٨٩  ٣٢,١٨٢  إيرادات مستحقة
بعـد خـصم     (أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون     

  ) مصرى الف جنيه٣,٤٥٨مخصص قدره 
  

٢٦,٨٤٥  
  

٢٩,١٨٣  
  ٥٣,٦٨٤  ٤١,٥١٨   شراء اصول ثابته حسابدفعات مقدمه تحت

  ٥,٥٠٤  ٤,٠٠٥  ا مقدم مدفوعهمصروفات
  ٤,٩٧٠  ٥,٣٥٣  تامينات وعهد
  ٣,٣٣٤  ٧,٠٣٦  متنوعةأرصدة مدينة 

  ١٤٦,٨٦٤  ١١٦,٩٣٩  اإلجمالى
  



  )شركة مساهمة مصرية( مصر –البنك األهلي المتحد 
  االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠٠٩ رديسمب ٣١في 

١٨ 

  
  )بالصافي(األصول الثابتة  -١٤

  
  اجهزة  اثــثأ  جمالىإ

  ومعدات
  تجهيزات
  وتركيبات

  ليةآنظم   وسائل نقل
  متكاملة

  مبانى
  وانشاءات

  اراضى
  

    

  لفأ
  جنيه مصري

  ألف
  جنيه مصري

  ألف
  جنيه مصري

  ألف
  جنيه مصري

  ألف
  جنيه مصري

  ألف
  جنيه مصري

  ألف
  جنيه مصري

  ألف
  جنيه مصري

  

  ٢٠٠٩ يناير ١التكلفة فى   ٥,١٢١ ٥٨,٤٤٥ ٥١,٤١٤ ٨,٢٥١ ٣٦,١٧٣ ١٣,٤٨٥ ٢٥,٧٨٢ ١٩٨,٦٧١
  مالعاضافات خالل الا  -  ١٤,١١٠ ٧,٨٠٠ ٩١٦ ٤٦,١٧٠ ٧,٠١١ ٤,٥٩١ ٨٠,٥٩٨

  اإلستبعادات خالل العام  -  )٤٠(  -  )٢,٠٤٠(  -  -  )٥٢(  )٢,١٣٢(
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١التكلفة فى   ٥,١٢١  ٧٢,٥١٥  ٥٩,٢١٤  ٧,١٢٧  ٨٢,٣٤٣  ٢٠,٤٩٦  ٣٠,٣٢١  ٢٧٧,١٣٧

  ٢٠٠٩ يناير ١هالك فى إلمجمع ا  - ١٣,٥٣١ ٢١,٧٢٧ ٢,٩٨٠ ١٠,٥٨٨ ٤,٩٦٢ ٤,٤٥٢ ٥٨,٢٤٠
  العامهالك إ  - ٢,٦٢٢ ٨,١٢٨ ١,٣٢١ ٢,٥٦٩ ١,٤٤٩ ٢,٦٢٠ ١٨,٧٠٩

  مجمع إهالك اإلستبعادات خالل العام  -  )٣٦(  -  )١,٤١٥(  -  -  )١٥(  )١,٤٦٦(
  ٢٠٠٩ برديسم ٣١هالك فى ألمجمع ا  -  ١٦,١١٧  ٢٩,٨٥٥  ٢,٨٨٦  ١٣,١٥٧  ٦,٤١١  ٧,٠٥٧  ٧٥,٤٨٣

  ٢٠٠٩   رديسمب ٣١في صافى األصول   ٥,١٢١  ٥٦,٣٩٨  ٢٩,٣٥٩  ٤,٢٤١  ٦٩,١٨٦  ١٤,٠٨٥  ٢٣,٢٦٤  ٢٠١,٦٥٤
  ٢٠٠٨ ديسمبر٣١في  صافى األصول   ٥,١٢١  ٤٤,٩١٤  ٢٩,٦٨٧  ٥,٢٧١  ٢٥,٥٨٥  ٨,٥٢٣  ٢١,٣٣٠  ١٤٠,٤٣١

  
  االجراءات القانونيه الالزمهلف جنيه مصرى يمثل اصول لم تسجل بعد باسم البنك وجارى حاليا اتخاذ ا١٠,٩٠٦ مبلغ الميزانية فى تاريخ رصيد االصول الثابتهتضمن ي

   .للتسجيل تلك االصو
  



  )شركة مساهمة مصرية( مصر –البنك األهلي المتحد 
  االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠٠٩ رديسمب ٣١في 

١٩ 

  
  أرصدة مستحقة للبنوك -١٥
  

  ٨٢٠٠ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٩ ديسمبر٣١  
  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  
      بنوك محلية  -أ 

  ٢,٣٥٩  ٤١٢  حسابات جارية  
  ٤٨٠,٠٠٠  ٤٧٥,٠٠٠  ودائع  

  ٤٨٢,٣٥٩  ٤٧٥,٤١٢  
      بنوك خارجية  - ب

  ٤٥,١٩٥  ٩,٢١٧  حسابات جارية  
  -  ٨٢,٢٨١  ودائع  

  ٤٥,١٩٥  ٩١,٤٩٨  
  ٥٢٧,٥٥٤  ٥٦٦,٩١٠  جمالىاإل

  
  ودائع العمالء   -١٦

  
  ٨٢٠٠ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٩ ديسمبر٣١  

  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  
  ٣,٥٢١,٠٦٩  ٣,١١٥,٧٧٨  ودائع ألجل وبإخطار

  ٦٥٨,٥٠٢  ٨٣٥,٨٧١  شهادات االدخار
  ٨٢٠,٨٣٦  ١,٠٩٢,٣٩٣  ودائع تحت الطلب

  ٤٧٧,٠٩٠  ٧٢١,٥٢٠  ودائع توفير
  ١٠٤,٢١٢  ١٢٣,٤٥٦  ودائع أخرى

  ٥,٥٨١,٧٠٩  ٥,٨٨٩,٠١٨  االجمالى
  
  لتزامات أخرىإ   -١٧
  

  ٨٢٠٠ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٩ ديسمبر٣١  
  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  

  ٣٢,٨٠٣  ٢٢,٦١٥  عوائد مستحقة
  ١٣,٨١٤  ١٢,٨٨٦  مصروفات مستحقة

  ٣,٠٩٠  ٣,٣٠٧  إيرادات مقدمة
  ٢٢١  ٦٦٤  دائنو توزيعات

  ٣,٢٨٤  ٣٢,٠٦٤   البنك المركزى–عمليات مقاصة 
  ٦١,٧٤٠  ٦٩,١٥٨  أمانات عامة 

  -  ٣,٣٦٠  ضرائب مستحقة على أذون خزانة
  ٤,٣٥٣  ١,٥٦٩  أرصدة دائنة اخرى

  ١١٩,٣٠٥  ١٤٥,٦٢٣  االجمالى
 
 
 
 
 
 



  )شركة مساهمة مصرية( مصر –البنك األهلي المتحد 
  االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠٠٩ رديسمب ٣١في 

٢٠ 

  
 مخصصات أخرى -١٨

  
   ٢٠٠٩ سبمبردي ١٣  

  

  الرصيد في  
  أول العام

  المكون خالل
  العام

المستخدم 
  خالل
  العام

مخصصات 
انتفي الغرض 

  منها

تحويل بين 
  المخصصات

  الرصيد في  فروق تقييم
  أخر العام

ــه    ــف جني أل
  مصري

ــه   ــف جني أل
  مصري

ــه  ألــف جني
  مصري

ــه   ــف جني أل
  مصري

ــه   ألـف جنيـه ــف جني أل
  مصري

ألـــف جنيـــه 
  مصري

ــص ــات اتمخص  مطالب
  محتملة 

٨٧,٧٢٢  - )٣٧,١١٥( )٣٠,٧٧٠(  )١٧٠(  ٣,٧٥٨  ١٥٢,٠١٩  

ــات   ــصص االلتزام مخ
  العرضية

١٨,٩١٤  )٣٠(  )٥,٣٤٤(  -  -  -  ٢٤,٢٨٨  

  -  )٧٠(  )٦٣(  -  )١٣,٤٠٣(  -  ١٣,٥٣٦  مخصصات أخرى
  ١٠٦,٦٣٦  )١٠٠(  )٤٢,٥٢٢(  )٣٠,٧٧٠(  )١٣,٥٧٣(  ٣,٧٥٨  ١٨٩,٨٤٣  جمالىإلا

  

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١                                                        
   المعدلة                                                          

  الرصيد في  
  أول العام

  المكون خالل
  العام

المستخدم 
  خالل
  العام

المحول الى 
مخصص 
  القروض

تسويات * 
سنوات 
  سابقة

  الرصيد في  فروق تقييم
  أخر العام

ــه    ــف جني أل
  مصري

ــه   ــف جني أل
  مصري

ــه  ألــف جني
  مصري

ــه   ــف جني أل
  مصري

ــه   ألـف جنيـه ــف جني أل
  مصري

ألـــف جنيـــه 
  مصري

ــص ــات  مطاتمخص الب
  محتملة 

١٥٢,٠١٩  - ٦٥,٠٠٠ -  )٩٣,٣٠٤(  ١,١٧٣  ١٧٩,١٥٠  

ــات   ــصص االلتزام مخ
  العرضية

٢٤,٢٨٨  ٥٢    )٥٢٣(  -  ١,٨٣٦  ٢٢,٩٢٣  

  ١٣,٥٣٦  )٢(    -  )٢٩١(  -  ١٣,٨٢٩  مخصصات أخرى
  ١٨٩,٨٤٣  ٥٠  ٦٥,٠٠٠  )٥٢٣(  )٩٣,٥٩٥(  ٣,٠٠٩  ٢١٥,٩٠٢  جمالىإلا

  
 مليون ٦٥  نتجت عن فروق مطالبات بمبلغت لسنوات سابقةحقوق الملكية تسوياالتغير في تضمنت قائمة * 

ي ـــنتهية فــ وقد تم معالجتها خالل العام الحالي باإلرباح المحتجزة للسنة المالية الم، مصرىجنية
  .٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

  
 رأس المال واالحتياطيات -١٩

  
  رأس المال المرخص به) أ(

  . جنيه مصرىملياريبلغ رأس المال المرخص به 
  

  رأس المال المصدر والمدفوع )ب(
 ٦٠ مليون جنيه مصرى موزع على       ٦٠٠يبلغ رأس المال المصدروالمكتتب فيه والمدفوع بالكامل         

  . جنيه مصرى١٠مليون سهم قيمة السهم االسميه 
  

  اتياالحتياط) ج(
  االحتياطي القانوني •

حتياطى القانونى  إلة ا رباح العام لتغذي  أمن صافى   % ٥ساسى للبنك يتم احتجاز     أل للنظام ا  اًوفق
مـن رأس المـال     % ٥٠حتياطى القانونى عندما يبلغ رصيده ما يعـادل       الاتغذية  يقاف  إويتم  

  .المصدر 
  
  



  )شركة مساهمة مصرية( مصر –البنك األهلي المتحد 
  االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠٠٩ رديسمب ٣١في 

٢١ 

  
 )تابع( رأس المال واالحتياطيات - ١٩
  

 
 االحتياطي الخاص •

وفقا لتعليمات البنك المركزى ال يجوز التصرف فى رصـيد االحتيـاطى الخـاص اال بعـد       
 .الرجوع اليه

 
 ي فروق تقييم أستثمارات مالية متاحة للبيعاحتياط •

 والمعالجـات   ٢٠٠٨ ديـسمبر    ١٦وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ        
 نتج عن ذلك ظهور احتياطي فروق المقارنة،الخاصة باالستثمارات المالية فيما يخص سنوات 

 الـف   ٢٠،٠٠٠ مبلـغ    ٢٠٠٩  ديسمبر ٣١بلغ رصيده فى     تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع    
  .٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ الف جنيه مصرى فى ٦،٨٩٥جنيه مصرى مقابل 

 
 التزامات عرضية وارتباطات -٢٠

  
  ٨٢٠٠ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٩ ديسمبر٣١  

  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  
  ١,٠٩٠,٤٤٢  ٩٠١,٢٦١  خطابات الضمان 

  ٢٢١,٤٨٩  ١٦٥,٥٩٢   )ستيراد وتصديرا(االعتمادات المستندية 
  ٤١,٧٩٣  ٦,٠٢٩  )كمبياالت(وراق المقبولة عن تسهيالت موردينألا

  ١,٣٥٣,٧٢٤  ١,٠٧٢,٨٨٢  اإلجمالى
  
 صافي الدخل من العائد -٢١

  
    ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

  ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري  
      :عائد القروض واإليرادات المشابهة من 

      قروض وتسهيالت
  ٢٩٨,٥٣٣  ٣٥٢,٤٢٩   للعمالء-
    ٤٤٠   للبنوك-
  ٨٤,١٤١  ٩٨,٦١٠  ن وسندات خزانة وشهادات ايداعاذو

  ٩٣,٨٩٠  ١٩,٣٩٧  ودائع وحسابات جارية
  ٥,٠٠٢  ٢,٨٦٢  استثمارات فى ادوات دين محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

  ٤٨١,٥٦٦  ٤٧٣,٧٣٨  
      :تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من 

      :ودائع وحسابات جارية 
  ٢٠,٦٦٢  ١٣,٩٤٥   للبنوك-
  ٢٤٩,٢٧٢  ٢٤٢,٨٥٥  لعمالء ل-
  ٢٦٩,٩٣٤  ٢٥٦,٨٠٠  
      

  ٢١١,٦٣٢  ٢١٦,٩٣٨  الصافي
  



  )شركة مساهمة مصرية( مصر –البنك األهلي المتحد 
  االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠٠٩ رديسمب ٣١في 

٢٢ 

 
  صافي دخل المتاجرة  -٢٢

 
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  
  ١٩,٣١١  ١٥,٦٢٢  أرباح التعامل في العمالت األجنبية

  -  )٢٦٥(  تقةشأدوات مالية م
  )٢,٠٨٠(  )٢٤٠(   بيع أسهم متاجرةخسائر 

  ٢٤٦  ١٩  قييم أدوات حقوق ملكية بغرض المتاجرة تباحأر
  ١٧,٤٧٧  ١٥,١٣٦  اإلجمالى

  
  ارباح االستثمارات المالية -٢٣

 
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  
  ٣٠,٨٩٦  ٩,٦٦٠   متاحة للبيعماليةأرباح بيع اصول 

  ٧,١٩٤  -  أرباح بيع اسهم فى شركات تابعة
  ٢,١٣٢  ٢,٧٩٠  أرباح بيع اذون خزانة

  ٤٠,٢٢٢  ١٢,٤٥٠  اإلجمالى
  
  تشغيل أخري ايرادات -٢٤

 
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  
  ٦,٥٣٨  ٣٠,٧٧٠  انتفى الغرض منهامخصصات 

  )٤,٢٩٥(  )٣,٧٥٨(  مخصصات أخري
  ٣,٩٦٠  ٥,١٠٤  لت ملكيتهاآارباح بيع اصول 

  ٢,١٧٧  ٦,٥١٨  اخرى
  ٨,٣٨٠  ٣٨,٦٣٤  اإلجمالى

  
 العامالمساهمين في صافي أرباح نصيب السهم من حصة  -٢٥
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  

  ١٨٣,٠٥٦  ١٦٢,٤٨٩  صافي أرباح العام
  )١٧,٣٢٥(  )١٥,٤١٢(  حصة العاملين في األرباح

  ١٦٥,٧٣١  ١٤٧,٠٧٧  في صافي أرباح العام حصة المساهمين
  ٦٠,٠٠٠  ٦٠,٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم باأللف

لسهم من حصة المساهمين في صافي أرباح       نصيب ا 
  )بالجنيه المصري(العام  

  
٢,٤٥  

  
٢,٧٦  

  
  
  
  



  )شركة مساهمة مصرية( مصر –البنك األهلي المتحد 
  االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠٠٩ رديسمب ٣١في 

٢٣ 

  
  استحقاقات األصول وااللتزامات المالية - ٢٦

   
استحقاقات خالل     

  سنه
استحقاقات اكثر من 

  سنه
  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  
      األصول  -أ 

  -  ٤٢١,٦٠٠     نقدية وارصدة لدى البنك المركزى
  -  ١,٣٥٢,٩٧٢  رصدة لدى البنوك   أ
  -  ٤٥٥,٠٣١  واوراق حكومية اخرى ذون خزانة أ  
  -  ١,٣٥١  أصول مالية بغرض المتاجرة  

  -  ٢٧,٤٤١     قروض وتسهيالت للبنوك
  ١,٨٥١,٠١٩  ٢,٥٩٦,٢٠٩   قروض للعمالء  

      : استثمارات مالية   
  ٤٨٥,١٢٣  ٣٣,٨٦٤  متاحة للبيع  
  ٨٧,٣٨٦  -   االستحقاقمحتفظ بها حتى تاريخ  

  ٤٠,٤٩٠  -   فى شركات تابعهاستثمارات مالية
  -  ١١٦,٩٣٩  أصول أخرى  
  ٢,٤٦٤,٠١٨  ٥,٠٠٥,٤٠٧  اإلجمالى  
      االلتزامات  - ب
  -  ٥٦٦,٩١٠  رصدة مستحقة للبنوك   أ
  ٨٣٥,٨٧١  ٥,٠٥٣,١٤٧  ودائع العمالء    

  ٢٦٥  -  مشتقات مالية
  -  ١٤٥,٦٢٣     التزامات أخرى

  ٨٣٦,١٣٦  ٥,٧٦٥,٦٨٠  مالىاإلج
  

 الموقف الضريبي -٢٧
  

  ضرائب شركات االموال
 ١٩٧٤ لـسنة    ٤٣وتمتع باإلعفاء الضريبى المقـرر بالقـانون         ,١/١/١٩٧٩بدأ البنك نشاطه فى       -

   .١٩٨٢وتعديالته وتمت تسوية الضرائب حتى سنه
  

ات األموال بخسائر عن    صدر حكم ابتدائى ومؤيد باإلستئناف بإنتهاء الوعاء الضريبى لضريبة شرك           -
ترحـل   ضمن سنوات اإلعفاء     ١٩٨٤ و   ١٩٨٣مع إعتبار عامي     ١٩٨٧ حتى   ١٩٨٥السنوات من   
  .ومازال الطعن المرفوع أمام محكمة النقض من مصلحة الضرائب منظوراً, ألعوام قادمة 

  
 علماً( مـ ومنظورة اآلن أمام المحاك١٩٩٣ حتى ١٩٨٨تم الفحص الضريبى عن السنوات من   -

  .)بأن البنك قام بسداد الضريبة المستحقة علي هذه الفترة 
  
نتهاء الوعاء الضريبى إلى  بإ١٩٩٨ حتى ١٩٩٤تم صدور قرار لجنة الطعن عن السنوات من         -

  .وقد تم الطعن على بعض قرارات لجنة الطعن أمام القضاء ,خسائر ترحل ألعوام قادمة 
  
  .)ئب المستحقة علي هذه الفترةداد الضراتم س( ٢٠٠٣ حتى عام ١٩٩٩من عام  الفترة  -
  
  .)الضرائب المستحقة علي هذه الفترةتم سداد ( ٢٠٠٤عام   -



  )شركة مساهمة مصرية( مصر –البنك األهلي المتحد 
  االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠٠٩ رديسمب ٣١في 

٢٤ 

 
 فى المواعيد المحددة   ٢٠٠٨،   ٢٠٠٧،   ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٥ وامعاقدم البنك اقراره الضريبى عن       -

 .  ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٥وجاري فحص عامي 
  

  ضريبة كسب العمل
 ١٩٨١ فحص السنوات مـن       تم  بانه كل شهر علماً  يتم سداد ضريبة كسب العمل بصفة دورية         -

  .٢٠٠٦ ولم يتم فحص السنوات من عام ٢٠٠٥حتى 
  

 تزاماتلتوزيع األصول واإل -٢٨
  

  التوزيع وفقا للنشاط ١-٢٨
  

 اجمالى ودائع العمالء اجمالى القروض للعمالء 

 
٣١ ديسمبر 
٢٠٠٩ 

٣١ ديسمبر 
٢٠٠٨ 

٣١ ديسمبر 
٢٠٠٩ 

٣١ ديسمبر 
٢٠٠٨ 

  
 الف جنيه

يمصر
 الف جنيه
 مصري

 الف جنيه
 مصري

 الف جنيه
 مصري

 ٥١,٦٠٨ ٢٠,١٩٢ ١٩٧,٠٠٧٢٥,٦٣٣ قطاع الزراعة
 ٣٧١,٨٨٧ ٢,٥٤٤,٢٩٧١,٦٢٤,٩٢٧٤٨٤,٩٤٥ قطاع الصناعة
 ٣٠٤,١٨٤ ١٨٣،٨٠٣٣٢٧,١٠٥٢٦٦,٦٩٣ قطاع التجارة
 ٢,٢٣٢,٤٢٥ ١,٠٧٠,٩٤٦١,٦٦٨,٠٢٠١,٣٧٨,٠٧٢ قطاع الخدمات
 ٢,٠٨٧,٣٤٢ ٣٤٢,٧١٤٣١٦,٨٣٩٢,٤١٠,٣٠٤ القطاع العائلى

 ٥٣٤,٢٦٣ ٢٩١,٢٦٦٢٨١,٥١٦١,٣٢٨,٨١٢ قطاع الوسطاء الماليين واخرون
 ٥,٥٨١,٧٠٩ ٤,٦٣٠,٠٣٣٤,٢٤٤,٠٤٠٥,٨٨٩,٠١٨ اإلجمالى

  
  التوزيع الجغرافي ٢-٢٨

  
  ارصدة مستحقة للبنوك  البنوكارصدة لدى 

 
٣١ ديسمبر 
٢٠٠٩ 

٣١ ديسمبر 
٢٠٠٨ 

٣١ ديسمبر 
٢٠٠٩ 

٣١ ديسمبر 
٢٠٠٨ 

  
 الف جنيه
مصري

 الف جنيه
 مصري

 الف جنيه
 مصري

  مصريالف جنيه

 ٤٨٢,٣٥٩ ٤٧٥,٤١٢ ٨٩٧,٢١٢٥٠١,٣٧٤ داخل مصر
 ٢٠ ٣٠٢,٨٠١٢٣٧,٣٤٣٢٠ اوروبا

 ١٢,٨٣٢ -٧٢,٣٢٢١٠ الواليات المتحدة
 ٣٢,٣٤٣ ٨٠,٦٣٧١٠٩,٦٤٢٩١,٤٧٨ اخرى

 ٥٢٧,٥٥٤ ١,٣٥٢,٩٧٢٨٤٨,٣٦٩٥٦٦,٩١٠إلجمالىا
 
  
  
  
  
 
 
  



  )شركة مساهمة مصرية( مصر –البنك األهلي المتحد 
  االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠٠٩ رديسمب ٣١في 

٢٥ 

 
  مراكزالعمالت الهامة -٢٩
  

 ٣١ ديسمبر ٣١٢٠٠٨ ديسمبر ٢٠٠٩  

  )عجز/ (فائض   )عجز/ (فائض   
  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  

  )٥٢٣(  )٥٤٦(  جنيه مصري
  )٢,٧٦٢(  )٢٨١(  دوالر أمريكي
  )٣٣(  ١٤٦  جنيه استرليني

  ١٥٩  )٨٩٧(  يورو
  ٣,١٦٢  ١,٥٧٨  العمالت األخرى 

  
  ت مع األطراف ذات العالقةالمعامال -٣٠
  

يتعامل البنك مع االطراف ذات العالقه على ذات االسس التى يتعامل بها مع الغير وتتمثل طبيعة تلك                 
  : فيما يلى  وارصدتها فى تاريخ الميزانيهالمعامالت

 ٣١ ديسمبر ٣١٢٠٠٨ ديسمبر ٢٠٠٩  

  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  
  ٧٥,٥١٠  ٨٦,١٩٧  ارصدة لدى البنوك

  ٣,٣٠٨  ٨٦,١١٢  أرصدة مستحقة للبنوك
  ٢٧٩,٨١٤  ٥٦٠,٤٠٣  ودائع عمالء

  
  متوسط أسعار العائد -٣١

  .علي التوالي % ٥,٥ ،% ٦,٩ العائد علي األصول واأللتزامات  أسعاربلغ متوسط
  

   ضريبة الدخل -٣٢
  

ـ     ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١تم حساب ضريبة الدخل عن السنة المالية المنتهية في           ضريبية  بعد التـسويات ال
   .الالزمة بإستخدام سعر الضريبة المطبق وفقاً لقانون الضرائب المصري

  
 ضرائب الدخل المؤجلة -٣٣
  

  
٣١ ديسمبر 
 ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري  
      

  )٤,٧٧١(  )٦,٣٦٤(  اهالك االصول الثابتة
  ١٠,٧٨٨  ٧,٧٢٣  مخصصات

  ٦,٠١٧  ١,٣٥٩  أصول ضريبة مؤجلة بالصافي 
  

  .لم يتم اثبات اصول ضريبية مؤجلة نظرا لعدم التأكد من االستفادة منها في المستقبل
  
  
  
  



  )شركة مساهمة مصرية( مصر –البنك األهلي المتحد 
  االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠٠٩ رديسمب ٣١في 

٢٦ 

  
  
  

  حقةالاألحداث ال -٣٤
  

 سهم من   ٢٦,٦١٩,٢٦٩ البحرين باإلستحواذ علي عدد      – قام البنك اإلهلي المتحد      ٢٠١٠ يناير   ١٩في  
 وقد أدي هذا اإلستحواذ إلي زيادة        مصر المسجلة بسوق األوراق المالية ،      –أسهم البنك اإلهلي المتحد     

 سهم من إجمالي األسـهم      ٤٧,٧٦٩,٢٦٨ البحرين لتصبح    -عدد األسهم المملوكة للبنك اإلهلي المتحد     
 البحرين  - سهم ، وبذلك ارتفعت نسبة ملكية البنك اإلهلي المتحد         ٦٠,٠٠٠,٠٠٠المصدرة البالغ عددها    

  .٢٠١٠يناير  ١٩في % ٧٩,٦٢ إلي ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في % ٣٥,٢٥من 
  

  أرقام المقارنة -٣٥
    

  .ا العام القوائم المالية لهذ عرضأرقام المقارنة لتتمشى معبعض تم إعادة تبويب 
  




