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  مصر -البنك األهلي المتحد 
  )شركة مساهمة مصرية(

  المجمعة القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  المنتهية فى المالية الفترةعن 

  عليها مراقبا الحساباتوتقرير 

  
 









 )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 

٢ 

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١المالية المنتهية في العامالمجمعة عن  قائمة الدخل
  
  

  
  .المجمعة وتقرأ معها  لقوائم الماليةال يتجزأ من اجزء  )٣١(إلى  )١(اإليضاحات المرفقة من  - 
  

    

ايضاح 
 رقم  

  ينايــر إلـي ١من 
 ٢٠١٠برديسم  ١٣

  ينايــر إلــي ١من 
  ٢٠٠٩مبر ديس ١٣

 المعدلة
 الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى  

    
 ٦١٠,٧٤٦٤٧٣,٧٣٨ عائد القروض واإليرادات المشابهة

)٢٥٥,٩٢٠()٣٣٠,٥٣٨( والتكاليف المشابهةتكلفة الودائع   
 ٢١٧,٨١٨ ٢٨٠,٢٠٨)٥( صافى الدخل من العائد

 ٧٠,٢٦٧٦٥,٥٢٩ إيرادات األتعاب والعموالت
)١,١٧٢()٢,٢٠١( مصروفات األتعاب والعموالت  

 ٦٤,٣٥٧ ٦٨,٠٦٦)٦(صافى الدخل من األتعاب والعموالت
 ٣٥٦١,٨٦٧  توزيعات أرباح

 ١٣,٩٧٦١٥,٣٧٦)٧( المتاجرةصافى دخل 
 ١٩,٨٨٩١٢,٢١٠)١٨( ارباح استثمارات مالية

)٥١,٦٥٥()٣٥,٣١٨()١٠(االضمحالل عن خسائر االئتمان) عبء (  
 )١٥٨,٧٤٠( )١٦٢,٩٣٩()٨(مصروفات إدارية وعمومية وإهالك

 ٤٢,٣٩٢ ٣,٩٤٤)٩( إيرادات تشغيل أخرى
 ١٤٣,٦٢٥ ١٨٨,١٨٢ قبل الضرائب العامصافى أرباح 
 )١٥,٥٠٢( )٢٣,٨٠٥(  ضرائب الدخل
 ١٢٨,١٢٣ ١٦٤,٣٧٧   العامصافي أرباح 

 
 )البنك ( نصيب الشركة االم 

 ١٢٨,٢٤٥ ١٦٤,٣٤٨ 

 )١٢٢( ٢٩  نصيب االقلية
 ١٢٨,١٢٣ ١٦٤,٣٧٧  العامربح

نصيب السهم من حصة المساهمين في صافي أرباح
 ٢.١٤ ٢.٧٤)١١(  العام



 )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 

٣ 

  
  ٢٠١٠بر ديسم ٣١المالية المنتهية في  العامن  المجمعة عن قائمة التغير في حقوق المساهمي

  بااللف جنيه                    
احتياطي  راس المال 

 قانوني
احتياطي 

مخاطر 

بنكية  

 عام

أرباح 

) خسائر(

 محتجزة

احتياطي 

 رأسمالي
احتياطي 

القيمة 

–العادلة 

استثمارات 

 مالية متاحة

احتياطي 

 خاص
حقوق  أرباح العام

 اإلقلية
 اإلجمالي

كما  ٢ ٠٠٩يناير  ١الرصيد في

 سبق إصدارها
٦٠٠,٠٠٠  

 
٨٦٤,٣٥٨  ١٨٣,٠٥٦ - ٦,٨٩٥ ١,٤١٣ )٢,٧١٣( - ٧٥,٧٠٧ 

أثر تغير السياسـة المحاسـبية   

 )أ٢إيضاح (
- - ٥,٣١٨  - ٣,٠٨٧ - - )١,٢٢٧( ٣,٤٥٨ 

األرصدة في أول السنة المقارنة 

 بعد التعديل
  

٦٠٠,٠٠٠ 
  

٧٥,٧٠٧ 
  

٣,٤٥٨ 
  

)٣,٩٤٠( 
  

١,٤١٣ 
  

٦,٨٩٥ 
  

٣,٠٨٧ 
  

١٨٣,٠٥٦ 
   

٨٦٩,٦٧٦ 
 -  )٩,٨٠٤( - - ٦٨٥ - - ٩,١١٩ - محول الي االحتياطيات

 -  )٩٥,٩٢٧( - - - ٩٥,٩٢٧ - - - محول الي اإلرباح المحتجزة

 )٧٧,٣٢٥(  )٧٧,٣٢٥( - - - - - - - األرباح الموزعة

فروق تقييم اسـتثمارات ماليـة   

 متاحة
- - - - - ١٣,١٠٥  - - ١٣,١٠٥ 

 ٩,٣٨٨ ٩,٣٨٨ - - - - - - - - حقوق اإلقلية

 ١٢٨,٢٤٥  ١٢٨,٧٦٣ - - - )٥١٨( - - - صافي ارباح العام

 ٩٤٣,٠٨٩ ٩,٣٨٨ ١٢٨,٧٦٣ ٣,٠٨٧ ٢٠,٠٠٠ ٢,٠٩٨ ٩١,٤٦٩ ٣,٤٥٨ ٨٤,٨٢٦ ٦٠٠,٠٠٠ ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

           

 ٩٤٣,٠٨٩ ٩,٣٨٨ ١٢٨,٧٦٣ ٣,٠٨٧ ٢٠,٠٠٠ ٢,٠٩٨ ٩١,٤٦٩ ٣,٤٥٨ ٨٤,٨٢٦ ٦٠٠,٠٠٠ العامالرصيد في أول 

 -  )٨,٣٦٧( - - ٢٥٥ - - ٨,١١٢ - محول الي االحتياطيات

 -  )٤٤,٩٨٤( - - - ٣٩,٦٥٠ ٥,٣٣٤ - - محول الي االرباح المحتجزة

 )٧٥,٤١٢(  )٧٥,٤١٢( - - - - - - - األرباح الموزعة

 –فروق تقييم استثمارات ماليـة  

 متاحة
- - - - - )٥,١٣١(  - - )٥,١٣١( 

 ٢٩ ٢٩ - - - - - - - - حقوق اإلقلية

 ١٦٤,٣٤٨  ١٦٤,٣٤٨ - - - - - - - العامصافي أرباح 

 ١,٠٢٦,٩٢٣ ٩,٤١٧ ١٦٤,٣٤٨ ٣,٠٨٧ ٨,٨٣٧ ٢,٣٥٣ ١٣١,١١٩ ٨,٧٩٢ ٩٢,٩٣٨ ٦٠٠,٠٠٠ ٢٠١٠ برديسم ٣١الرصيد في 

  
  

  .المجمعة وتقرأ معها  لقوائم الماليةال يتجزأ من اجزء  )٣١(إلى  )١(اإليضاحات المرفقة من 
  

    



 )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 

٤ 

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١المالية المنتهية في  السنةعن  المجمعة  قائمة التدفقات النقدية

  

  .وتقرأ معها  المجمعة لقوائم الماليةال يتجزأ من اجزء  )٣١(إلى  )١(اإليضاحات المرفقة من 

  
 ديسمبر ٣١

٢٠١٠ 

   
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 المعدلة
 الف جنيه مصرى الف جنيه مصرى

   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 ١٤٣,٦٢٥   ١٨٨,١٨٢ قبل خصم ضرائب الدخل العامارباح 

    :تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 ٢٢,٣٤١  ٢٠,٨٠٣ إهالك 

 ٥١,٦٥٥  ٣٥,٣١٨ خسائر االئتمانعبء االضمحالل عن 
 )١٣,٥٧٣(  )٦,٦١١( المستخدم من المخصصات األخرى

 ٣,٧٥٨  ١٠,٦٠٩ مخصصات اخرى
 ١٠٠  ٣٤٤ فروق تقييم أرصدة المخصصات األخرى بالعمالت األجنبية

 )٦(  )٢١( استهالك خصم إصدار استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 )٢٥٥(  )٤١٥( ثابتةأرباح بيع اصول 

 )٩,٦٧٩(  )١٩,٧٤٩( أخري ارباح بيع استثمارات مالية
 )٣٠,٧٧٠(  - مخصصات أخرى انتفى الغرض منها

أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول وااللتزامات المستخدمة من 
 أنشطة التشغيل

١٦٧,١٩٦  ٢٢٨,٤٦٠ 

    صافى النقص والزيادة في األصول وااللتزامات
 )٤١٨,٠١٠(  ٢٣٥,٨٨٢ أرصدة لدى البنوك

 ٣٠٦,٠١٤  )٧٠٤,١٥١( ) ألجل أكثر من ثالثة أشهر( أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى 
 ٢,٩٣٣  ١,٣١١ أصول مالية بغرض المتاجرة
 )٤٣٤,١٤٢(  )١,٠٦٠,٧٢٨( و البنوكقروض وتسهيالت للعمالء 

 ١٨,٤٠٥  )١٠٦,١٤١( أصول أخرى
 ٣٩,٣٥٦  ٨٧,٦٩٠ للبنوكأرصدة مستحقة 
 ٣٠٧,٩٤٩  ٢,٢٦٣,٢٣٩ ودائع العمالء

 ٢٥,٨٧٥  )٤,٤٥٦( التزامات أخرى
 )١٥,٥٠٢(  )٢٣,٨٠٥( ضرائب الدخل

 ٧٤  ٩١٧,٣٠١ أنشطة التشغيل افى التدفقات النقدية الناتجة منص
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

  ٢٦٥   )٢٦٥(  التغير في المشتقات المالية
 )٦٨,٥٩٧(  )٦١,٤٤٩( مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع

 ٩٢١  ٨٤٣ متحصالت من بيع أصول ثابتة
  )٣,٧١٤(   )٥,١٣١(  فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع

 ١٧٥,٦٧٨  )٩٣٣,٩٧٧( استثمارات مالية بخالف أصول مالية بغرض المتاجرةمدفوعات لشراء 
 ١٠٤,٥٥٣  )٩٩٩,٩٧٩( أنشطة االستثمار الناتجة من )المستخدمة في(التدفقات النقدية صافى 

    التدفقات النقدية من انشطة التمويل
 )٧٦,٦١٨(  )٧٥,٤١٣( توزيعات األرباح المدفوعة

 )٧٦,٦١٨(  )٧٥,٤١٣( انشطة التمويل) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 
 ٢٨,٠٠٩  )١٥٨,٠٩١( العامصافي النقدية وما في حكمها خالل 

 ٦٠٠,٦٢٠  ٦٢٨,٦٢٩ العامصافي النقدية وما في حكمها أول 
 ٦٢٨,٦٢٩  ٤٧٠,٥٣٨ العامصافي النقدية وما في حكمها أخر 

    :وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي 
 ٤٢١,٦٠٠  ٣٤٥,٤٧٥ نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 

 ١,٣٥٢,٩٧٢  ١,٠٧٥,٥٣٣ أرصدة لدى البنوك
 ٤٥٥,٠٣١  ١,١١٨,٧٧٣ أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى

 )١,١٩٦,٠١٣(  )٩٦٠,١٣١( ودائع لدى البنوك 
 )٤٠٤,٩٦١(  )١,١٠٩,١١٢( أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى ألجل أكثر من ثالثة أشهر 

 ٦٢٨,٦٢٩  ٤٧٠,٥٣٨ العامالنقدية وما في حكمها آخر 
    



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٥ 

  
  
  
  مقدمة .١

  
مصر خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في جمهورية مصر - يقدم البنك االهلي المتحد

  .موظفاً في تاريخ الميزانية ٦٧٦فرعاً ويوظف أكثر من  ٢٧ المركز الرئيسي والعربية من خالل 
  
بموجب القانون رقـم   ١٩٧٧أغسطس  ٨بتاريخ البنك شركة مساهمة مصرية تحت اسمه السابق  تأسس  

 ١١٩١و الئحته التنفيذية  في جمهورية مصر العربية ويقع المركز الرئيسي للبنك فـي  ١٩٧٤لسنة  ٤٣
،  البنك اختيارياً من بورصتي القاهرةتم شطب  ٢٠١٠يوليو  ١٤في كورنيش النيل محافظة القاهرة  ، 

  . واإلسكندرية لألوراق المالية
  

  ملخص السياسات المحاسبية .٢
وقد تم إتباع هـذه   للبنك المجمعة فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية  

  :السياسات بثبات لكل السنوات المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك
  أسس إعداد القوائم المالية  -أ  
 ٢٠٠٦وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصـادرة خـالل عـام     المجمعةيتم إعداد القوائم المالية    

  صري المعتمدة من مجلـس إدارتـه بتـاريخ   ـنك المركزي المـقاً لتعليمات البـوتعديالتها ووف
ى أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة المتفقة مع المعايير المشار إليها ، وعل ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦

تقييم األصول وااللتزامات المالية بغرض المتاجرة ، واألصول وااللتزامات المالية المبوبة عنـد  
نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واالستثمارات المالية المتاحة للبيـع ، وجميـع   

   .عقود المشتقات المالية 
  

وأعد .للبنك طبقاً ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة   المجمعةد هذه القوائم المالية وقد تم إعدا  
البنك ايضاً القوائم المالية المجمعة للبنك وشركته التابعة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وقد تم 

للبنك فيها ،  تجميع الشركة التابعة تجميعاً كلياً في القوائم المالية المجمعة وهي الشركة التي
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أكثر من نصف حقوق التصويت أو لديه القدره علي السيطرة 
علي السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة بصرف النظر عن نوعية النشاط ، ويمكن 

الشركة  ويتم عرض االستثمارات في.الحصول علي القوائم المالية المجمعة للبنك من إدارة البنك
  .للبنك ومعالجتها محاسبياً بالتكلفة ناقصاً خسائر اإلضمحالل  المجمعةالتابعة في القوائم المالية 

  
  ٢٠١٠تعديالت تعليمات البنك المركزي المصري المنشورة السارية من أول يناير    
بإستخدام تعليمات البنك المركزي  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١كان يتم إعداد القوائم المالية للبنك حتي وقد    

السارية حتي ذلك التاريخ ، التي تختلف في بعض الجوانب عن معايير المحاسبة المصرية الجديدة 
 ٣١هية في وعند إعداد القوائم المالية للفترة المالية المنت. وتعديالتها ٢٠٠٦التي صدرت خالل عام 

قامت اإلدارة بتطبيق تعليمات البنك المركزي الخاصة بقواعد إعـداد وتصـوير   ،  ٢٠١٠ ديسمبر
نشطة البنك أالقوائم المالية للبنوك وأسس اإلعتراف والقياس ومعايير المحاسبة المصرية المتعلقة ب

لتعليمات والمعـايير  حسب االحوال وفقاً لمتطلبات تلك ا ٢٠٠٩وقد تم تعديل أرقام المقارنة لسنة .
 .الجديدة

        
وفيما يلي ملخص بأهم التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية وعلى القـوائم الماليـة     

  :بسبب تطبيق هذه التعديالت المحاسبية 
  

تغيرت متطلبات اإلفصاح الخاصة بأهداف وسياسات وأساليب إدارة المخـاطر الماليـة وإدارة     -
  .وبعض اإليضاحات األخرى كفاية رأس المال 

    



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٦ 

قام البنك بإعادة النظر في القيمة التخريدية لألصول الثابتة لتقدير أهمية تأثيرها علـى القيمـة     -
   .القابلة لإلهالك ، ولم ينتج عن ذلك آثار مادية على القوائم المالية 

  
يضاحات الجديـدة  حدد البنك األطراف ذوي العالقة وفقاً للمتطلبات المعدلة وأضاف بعض اإل  -

  .بخصوص هذه األطراف 
  
قام البنك في القوائم المالية المجمعة باستخدام طريقة حقوق الملكية علي الشركة التابعة بدالً من  -

  .طريقة التكلفة 
  
ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمـة     

الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ، وال يدخل في ذلك خسائر االئتمان المستقبلية التي 
 ويـتم  .لم يتم تحملها بعد ، مخصومة باستخدام معدل العائد الفعلي األصلي لألصـل المـالي   

تخفيض القيمة الدفترية لألصل باستخدام حساب مخصص خسائر االضمحالل ويتم االعتـراف  
  .بعبء االضمحالل عن خسائر االئتمان في قائمة الدخل 

  
تم تغيير طريقة قياس اضمحالل القروض والتسهيالت وأدوات الدين األخرى التي يتم قياسها    -

لمخصص العام المكون للقروض والتسهيالت وبدالً بالتكلفة المستهلكة ، وترتب على ذلك إلغاء ا
عنه تم تكوين مخصصات إجمالية للمجموعات من األصـول التـي تحمـل خطـر ائتمـاني      
ومواصفات متشابهه أو مخصصات فردية وقد تم ترحيل الزيادة اإلجمالية فـي المخصصـات   

فقاً للطريقة الجديدة طبقا للطريقة المتبعة سابقا عن المخصصات و ٢٠٠٩القائمة في أول يناير 
أثر تغيير تلك ين قائمة التغير في حقوق الملكية وتب .الي احتياطي خاص ضمن حقوق الملكية 

  .السياسة على حقوق الملكية
  
عند تحديد معدل العائد الفعلي بغرض تطبيق طريقة التكلفة المستهلكة لحساب إيرادات وتكلفـة    -

موالت واألتعاب المرتبطة بعمليات اقتنـاء أو إصـدار   العائد على أدوات الدين ، تم تحديد الع
اإلصدار بصفتها جزء من تكلفة المعاملة / أدوات الدين وإضافتها أو خصمها من قيمة االقتناء 

وفقاً لذلك تـم تخفـيض إيـرادات    . ، مما ترتب عليه تغيير معدل العائد الفعلي لتلك األدوات 
بينما تم زيادة عائد القروض  ٢٠٠٩صري عن عام الف جنيه م ٢٢٥األتعاب والعموالت بمبلغ 
  .الف جنيه مصري لذات العام  ١٣٥واإليرادات المشابهة بمبلغ 

 
  :يلخص صافي الفروق الناتجة عن التغير السابق ذكره كما يلي   -

القيمة الحالية باستخدام  مخصص خسائر اضمحالل القروض نتج عن تغيير طريقة قياس  ) أ
مرحل الى احتياطي (الف جنية مصري  ٢.٦١٠المستقبلية المتوقعة مبلغ للتدفقات النقدية  
  ).٢٠٠٨خاص عن عام 

  
مخصصات باستخدام مخصص خسائر اضمحالل القروض  نتج عن تغيير طريقة قياس  ) ب

 ٤٧٧مبلغ إجمالية للمجموعات من األصول التي تحمل خطر ائتماني ومواصفات متشابهه 
  ).٢٠٠٨اطي خاص عن عام مرحل الى احتي(الف جنية مصري 

بحيث يصبح اجمالي التغير الناتج عن تغيير طريقة قياس مخصص خسائر اضمحالل    
  .الف جنية مصري ٣.٠٨٧القروض مبلغ 
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تغيير معدل العائد الفعلي بغرض تطبيق طريقة التكلفة المستهلكة لحساب إيرادات نتج عن   )  ج

) أرباح محتجزة(يض إيرادات األتعاب والعموالت وتكلفة العائد على أدوات الدين تخف
الف جنيه مصري بينما تم زيادة عائد القروض واإليرادات المشابهة بمبلغ  ١.٤٣٣بمبلغ 
بحيث يصبح صافي التغيرتخفيض في االرباح ) أرباح محتجزة(الف جنيه مصري  ٢٠٦

  .الف جنية مصري  ١.٢٢٧المحتجزة بمبلغ 
    

ول التي آلت ملكيتها إليه وفاء لديون بغرض التأكد من انطباق قواعـد  قام البنك بدارسة األص  -
تصنيفها ضمن األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع ضمن األصول األخرى ، ولم 
ينتج عن ذلك اختالف في التبويب أو القيمة التي تقاس بها تلك األصول فيما عدا إعادة تبويب 

تها والتي تعدت الفترة القانونية إلي احتياطي مخاطر بنكية عام مخصص األصول التي آلت ملكي
  .الف جنيه مصري ٣,٤٥٨بمبلغ 

  
  الشركات التابعة  -ب
  
) Special Purpose Entities / SPEsبما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة (هي الشركات     

التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية ، 
ويؤخذ في االعتبار وجود وتأثير  .وعادة يكون للبنك حصة ملكية تزيد عن نصف حقوق التصويت 

ما إذا كان للبنك  حقوق التصويت المستقبلية التي مكن ممارستها أو تحويلها في الوقت الحالي عند تقييم
  .القدرة على السيطرة على الشركة 

  
  التقارير القطاعية  -ج 

قطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم   
والقطاع الجغرافي يرتبط  .بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى 

داخل بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك بتقديم منتجات أو خدمات 
  .المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في بيئة اقتصادية مختلفة 

  
  ترجمة العمالت األجنبية  -د 

  عملة التعامل والعرض ١/د
  .جنيه مصري وهو عملة التعامل والعرض للبنك بالف يتم عرض القوائم المالية للبنك    

  
  ت واألرصدة بالعمالت األجنبيةالمعامال٢/د
المالية على  السنةتمسك حسابات البنك بالجنيه المصري وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل   

أساس أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة ، ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول 
المالية على أساس أسعار  السنةوااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى في نهاية 

الصرف السارية في ذلك التاريخ ، ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن 
  :تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية 

  
صافى دخل المتاجرة أو صافى الدخل من األدوات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من   * 

االلتزامات بغرض المتاجرة أو تلك المبوبة عند نشأتها / خالل األرباح والخسائر لألصول 
  .بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بحسب النوع 
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 .تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود ) مصروفات ( إيرادات * 
يتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية   

ما بين فروق تقييم نتجت عن التغيرات في التكلفة ) أدوات دين(المصنفة استثمارات متاحة للبيع 
وق نتجت عن تغيير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت عن تغيير المستهلكة لألداة وفر

القيمة العادلة لألداة ، ويتم االعتراف في قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغييرات في 
التكلفة المستهلكة ضمن عائد القروض واإليرادات المشابهة وبالفروق المتعلقة بتغيير أسعار 

تشغيل أخرى، ويتم االعتراف ضمن حقوق الملكية ) صروفات م( الصرف في بند إيرادات 
  .) استثمارات مالية متاحة للبيع/ احتياطي القيمة العادلة (بفروق التغيير في القيمة العادلة 

  
تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر الناتجة عن   

أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح  تغير القيمة العادلة مثل
والخسائر ويتم االعتراف بفروق التقييم الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المصنفة استثمارات 

  .القيمة العادلة في حقوق الملكية مالية متاحة للبيع ضمن إحتياطى 
  
  األصول المالية  -هـ

  : ل المالية بين المجموعات التالية يقوم البنك بتبويب األصو  
  

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، وقروض ومديونيات ، واستثمارات 
مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ، واستثمارات مالية متاحة للبيع ، وتقوم اإلدارة بتحديد 

  .تصنيف استثماراتها عند االعتراف األولي 
  

  األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر١/ـه
تشمل هذه المجموعة أصول مالية بغرض المتاجرة ، واألصول التى تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة 

   .العادلة من خالل األرباح والخسائر 
  

وتحمل قيمتها بصفة أساسية يتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها 
إدارتها   بغرض بيعها في األجل القصير أو إذا كانت تمثل جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم

معاً وكان هناك دليل على معامالت فعلية حديثة تشير إلى الحصول على أرباح في األجل القصير 
   .م تخصيصها على أنها أدوات تغطيةتكما يتم تصنيف المشتقات على أنها بغرض المتاجرة إال إذا 

  
يتم تبويب األصول المالية عند نشأتها على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائر فـي    

  :الحاالت التالية 
  

عندما يقلل ذلك تضارب القياس الذي قد ينشأ إذا تم معالجة المشتق ذو العالقة على أنه بغرض   -
المتاجرة في الوقت الذي يتم فيه تقييم األداة المالية محل المشتق بالتكلفة المسـتهلكة بالنسـبة   

  .للقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء وأدوات الدين المصدرة 
ارات مثل االستثمارات في أدوات حقوق الملكية وتقييمها بالقيمة العادلة عند إدارة بعض االستثم  -

وفقاً إلستراتيجية االستثمار أو إدارة المخاطر وإعداد التقارير عنها لإلدارة العليا علـى هـذا   
األساس ، يتم عندها تبويب تلك االستثمارات على أنها بالقيمة العادلـة مـن خـالل األربـاح     

  .والخسائر
األدوات المالية ، مثل أدوات الدين المحتفظ بها التي تحتوي على واحد أو أكثر من المشـتقات    -

الضمنية التي تؤثر بشدة على التدفقات النقدية ، فيتم تبويب تلك األدوات علـى أنهـا بالقيمـة    
  .العادلة من خالل األرباح والخسائر 
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ت في القيمة العادلة للمشتقات المالية التي يتم إدارتهـا  يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرا  

باالرتباط مع أصول أو التزامات مالية مبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األربـاح والخسـائر   
بند صافي الدخل من األدوات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل " وذلك في قائمة الدخل 

  ." والخسائر األرباح  
ال يتم إعادة تبويب أية مشتقة مالية من مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح   

والخسائر وذلك أثناء فترة االحتفاظ بها أو سريانها ، كما ال يتم إعادة تبويب أية أداه ماليـة نقـالً مـن    
الل األرباح والخسائر إذا كانت هذه األداة قد تم تخصيصها مجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة من خ

  .بمعرفة البنك عند االعتراف األولي كأداة تقيم بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
في جميع األحوال ال يقوم البنك بإعادة تبويب أي أداة مالية نقالً إلى مجموعة األدوات الماليـة المقيمـة     

  .من خالل األرباح أو الخسائر أو إلى مجموعة األصول المالية بغرض المتاجرة بالقيمة العادلة 
  

  القروض والمديونيات٢/هـ
  :تمثل أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة في سوق نشطة فيما عدا   

بويبها في هذه الحالـة ضـمن   األصول التي ينوي البنك بيعها فوراً أو في مدى زمني قصير ، يتم ت  -
لعادلـة مـن خـالل األربـاح     األصول بغرض المتاجرة ، أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمـة ا 

  .والخسائر
  .األصول التي بوبها البنك على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولي بها  -
األصلي فيها ألسباب أخرى  األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره  -

   .بخالف تدهور القدرة االئتمانية 
  
  االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ٣/هـ 

تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلـغ سـداد   
إدارة البنك النية والقدرة على االحتفاظ بهـا حتـى    محدد أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد ولدى

تاريخ استحقاقها ، ويتم إعادة تبويب كل المجموعة على أنها متاحة للبيع إذا باع البنك مبلغ هـام مـن   
  .األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق باستثناء حاالت الضرورة 

  
  االستثمارات المالية المتاحة للبيع ٤/هـ

تمثل االستثمارات المالية المتاحة للبيع أصوالً مالية غير مشتقة تكون هناك النية لالحتفاظ بها لمدة غير 
  .محددة وقد يتم بيعها استجابة للحاجة إلى السيولة أو التغيرات في أسعار العائد أو الصرف أو األسهم 

  
  :ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية   

الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية في تاريخ المتاجرة وهو التـاريخ   يتم االعتراف بعمليات
الذي يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل وذلك بالنسبة لألصول المبوبة بالقيمة العادلـة مـن خـالل    

الية المتاحة األرباح والخسائر واالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات الم
   .للبيع 
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يتم االعتراف أوالً باألصول المالية التي ال يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خـالل األربـاح   
والخسائر بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة ويتم االعتراف باألصول المالية التي يتم تبويبهـا  

الل األرباح والخسائر وذلك بالقيمة العادلة فقط مـع تحميـل تكـاليف    عند نشأتها بالقيمة العادلة من خ
   .المعاملة على قائمة الدخل بند صافى دخل المتاجرة 

  
يتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات نقدية من 
األصل المالى أو عندما يحول البنك معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إلى طرف أخـر ويـتم   

   .ها التعاقدية استبعاد االلتزامات عندما تنتهي إما بالتخلص منها أو إلغائها أو انتهاء مدت
  

يتم القياس الحقاً بالقيمة العادلة لكل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع واألصـول الماليـة المبوبـة    
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وبالتكلفة المستهلكة لالستثمارات المحتفظ بها حتـى تـاريخ   

  االستحقاق  
  

رباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية يتم االعتراف في قائمة الدخل باأل
التي تحدث فيها بينما يتم االعتـراف   الفترةالمبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك في 

المالية مباشرة في حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات 
المتاحة للبيع وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو اضمحالل قيمته عندها يتم االعتراف في قائمة الـدخل  

   .باألرباح والخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق الملكية 
  

العمـالت   يتم االعتراف في قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسـائر 
األجنبية الخاصة باألصول ذات الطبيعة النقدية المبوبة متاحة للبيع ، وكذلك يتم االعتراف فـي قائمـة   
الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع عندما ينشأ الحق للبنك في 

   .تحصيلها 
  

عن أسعارها في أسواق نشطة على أساس أسعار الطلـب   يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المعلن
أما إذا لم تكن هناك سوق نشطة لألصل المالى أو لم تتوافر أسعار الطلب الجاريـة،   BidPriceالجارية 

فيحدد البنك القيمة العادلة باستخدام أحد أساليب التقييم ويتضمن ذلك استخدام معامالت محايدة حديثة أو 
قدية المخصومة ، أو نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم األخرى شائعة االستخدام تحليل التدفقات الن

من قبل المتعاملين بالسوق وإذا لم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيـة المبوبـة   
  .متاحة للبيع ، يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أي اضمحالل في القيمة 

  
بإعادة تبويب األصل المالى المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع الذي يسرى  يقوم البنك

نقالً عن مجموعة األدوات المتاحة للبيع إلـى  ) سندات أو قروض(المديونيات  –عليه تعريف القروض 
عنـدما   وذلك –مجموعة القروض والمديونيات أو األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

تتوافر لدى البنك النية والقدرة على االحتفاظ بهذه األصول المالية خالل المسـتقبل المنظـور أو حتـى    
تاريخ االستحقاق وتتم إعادة التبويب بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التبويب ، ويتم معالجة أية أرباح أو 

  :ن حقوق الملكية وذلك على النحو التالي خسائر متعلقة بتلك األصول التي تم االعتراف بها سابقاً ضم
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في حالة األصل المالى المعاد تبويبه الذي له تاريخ استحقاق ثابت يتم استهالك األرباح أو الخسائر  - ١

على مدار العمر المتبقي لإلستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق بطريقة العائد الفعلي ويتم 
تاريخ االستحقاق  استهالك أي فرق بين القيمة على أساس التكلفة المستهلكة والقيمة على أساس

على مدار العمر المتبقي لألصل المالى باستخدام طريقة العائد الفعلي ، وفى حالة اضمحالل قيمة 
األصل المالى الحقاً يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق 

   .الملكية في األرباح والخسائر 
  
س له تاريخ استحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر ضمن حقـوق  في حالة األصل المالى الذي لي - ٢

الملكية حتى بيع األصل أو التصرف فيه ، عندئذ يتم االعتراف بها في األرباح والخسـائر وفـى   
حالة اضمحالل قيمة األصل المالى الحقاً يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتراف بهـا  

   .األرباح والخسائرمباشرة ضمن حقوق الملكية في 
    
أو (إذا قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات فيتم تسوية القيمة الدفترية لألصل المالي    

لتعكس التدفقات النقدية الفعلية والتقديرات المعدلة على أن يتم إعادة حسـاب  ) مجموعة األصول المالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بسعر العائد الفعلي لـألداة   القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية

في جميع األحـوال إذا قـام   . المالية يتم االعتراف بالتسوية كإيراد أو مصروف في األرباح والخسائر 
 البنك بإعادة تبويب أصل مالي طبقاً لما هو مشار إليه 

 
ت النقدية المستقبلية نتيجة لزيادة ما سيتم اسـترداده  وقام البنك في تاريخ الحق بزيادة تقديراته للمتحصال

من هذه المتحصالت النقدية ، يتم االعتراف بتأثير هذه الزيادة كتسوية لسعر العائد الفعلي وذلـك مـن   
  .تاريخ التغير في التقدير وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل في تاريخ التغير في التقدير 

  
  الماليةالمقاصة بين األدوات   -و 
  

يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان هناك حق قـانوني قابـل للنفـاذ إلجـراء     
المقاصة بين المبالغ المعترف بها وكانت هناك النية إلجراء التسوية على أساس صـافى المبـالغ ، أو   

   .الستالم األصل وتسوية االلتزام في آن واحد 
  
ت شراء أذون خزانة مع التزام بإعادة البيع واتفاقيات بيع أذون خزانة مع التزام وتعرض بنود اتفاقيا   

   .بإعادة الشراء على أساس الصافي بالميزانية ضمن بند أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى 
  

  أدوات المشتقات المالية -ز  
  
الحقاً بقيمتهـا   يتم قياسها شتقة ، ويتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد الم  

ويتم الحصول على القيمة العادلة من أسعارها السوقية المعلنـة فـي األسـواق النشـطة ، أو      .العادلة 
المعامالت السوقية الحديثة ، أو أساليب التقييم مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة ونمـاذج تسـعير   

ع المشتقات ضمن األصول إذا كانت قيمتها العادلة موجبة ، أو وتظهر جمي .الخيارات ، بحسب األحوال 
  .ضمن االلتزامات إذا كانت قيمتها العادلة سالبة 
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بـالتغيرات فـي القيمـة العادلـة     " صافي دخل المتاجرة " في قائمة الدخل ضمن يتم االعتراف  -أ /ز

مـن اإلدوات  " صافي الدخل "في قائمة الدخل  للمشتقات غير المؤهله لمحاسبة التغطية ، ويتم اإلعتراف
األرباح والخسائروذلك باألرباح والخسائر الناتجة عن  المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل

التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي يتم إدارتها باإلرتباط مع األصول واإللتزامات المالية المبوبـة  
  .لقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرعند نشأتها با

  
  إيرادات ومصروفات العائد –ح 

  
تكلفـة الودائـع   " عائد القروض واإليـرادات المشـابهة أو   " يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند   

بإيرادات ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائد الفعلي لجميع األدوات الماليـة  " والتكاليف المشابهة 
عند نشأتها بالقيمة العادلة من التي تحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التي تم تبويبها 

  .خالل األرباح والخسائر 
وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل أو ألتزام مالي وتوزيع إيرادات العائـد  

ومعدل العائد الفعلي هو المعدل الذي ُيسـتخدم  . أو مصاريف العائد علي مدار عمر اإلداه المتعلقة بها 
ت النقدية المستقبلية المتوقع سدادها او تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداه المالية ، أو فترة لخصم التدفقا

وعنـد  . زمنية اقل إذا كان ذلك مناسباً وذلك للوصول بدقة الي القيمة الدفترية ألصل أو ألتزام مـالي  
ي اإلعتبار جميع شروط عقد حساب معدل العائد الفعلي ، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقديــة باألخذ ف

ولكن ال يؤخذ في اإلعتبـار خسـائر االئتمـان المسـتقبلية ،     ) مثل خيار السداد المبكر( األداه المالية 
وتتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً مـن  

  .ية عالوات أو خصومات معدل العائد الفعلي ، كما تتضمن تكلفة المعاملة أ
  
وعند تصنيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أو مضمحلة بحسب الحالة ال يـتم االعتـراف     

بإيرادات العائد الخاص بها ويتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم المالية ، ويتم االعتـراف بهـا   
    -: ي ضمن اإليرادات وفقاً لألساس النقدي وذلك وفقاً لما يل

كامل المتأخرات بالنسبة للقـروض االسـتهالكية والعقاريـة     عندما يتم تحصيلها وذلك بعد استرداد -
  .لإلسكان الشخصي والقروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية

بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يتبع األساس النقدي أيضاً حيث يعلى العائد المحسوب الحقاً وفقاً  -
من أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة % ٢٥ولة على القرض لحين سداد لشروط عقد الجد

وفي حالة استمرار العميل في االنتظام يتم إدراج العائد المحسوب على رصيد القرض القائم باإليرادات 
 بعد دون العائد المهمش قبل الجدولة الذي ال يدرج باإليرادات إال) العائد على رصيد الجدولة المنتظمة(

  سداد كامل رصيد القرض في الميزانية قبل الجدولة 
  
  

  إيرادات األتعاب والعموالت  -ط 
يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة ويتم    -

إيقاف االعتراف بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو 
ها ضمن المضمحلة ، حيث يتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم المالية ، ويتم االعتراف ب

بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزءاً  ،اإليرادات وفقاً لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائد 
  .مكمالً للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة عامة يتم معالجتها باعتبارها تعديالً لمعدل العائد الفعلي 
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احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه  ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك  

القروض وذلك على اعتبار أن أتعاب االرتباط التي يحصل عليها البنك تعتبر تعويضاً عن التدخل 
المستمر القتناء األداة المالية ، ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلي على القرض ، وفي 

ك للقرض يتم االعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات عند حالة انتهاء فترة االرتباط دون إصدار البن
  .انتهاء فترة سريان االرتباط 

  
ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند   

االعتراف األولي ويتم االعتراف بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال 
ات معدل عملية الترويج وعدم احتفاظ البنك بأية جزء من القرض أو كان البنك يحتفظ بجزء له ذ

  .العائد الفعلي المتاح للمشاركين اآلخرين 
  

ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض   
مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع  –على معاملة لصالح طرف أخر 

ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلدارية  .املة المعنية وذلك عند استكمال المع –المنشآت 
ويتم االعتراف  .والخدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة 

بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مدار 
  .ء الخدمة فيها الفترة التي يتم أدا

  
  إيرادات توزيعات األرباح  -ي 
  

   .يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلها   
  

  اتفاقيات الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع وإعادة الشراء  -ك 
مضافة على  يتم عرض األدوات المالية المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول  

وإعادة  اتفاقيات الشراء(أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى بالميزانية ويتم عرض االلتزام 
ويتم االعتراف بالفرق  .مخصوماُ من أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى بالميزانية ) البيع

االتفاقية باستخدام طريقة بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء على أنه عائد يستحق على مدار مدة 
  .معدل العائد الفعلي 

  
  اضمحالل األصول المالية  - ل 
  

  األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة   ١/ل
يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد األصول   

 األصل المالي أو المجموعة مـن األصـول الماليـة   المالية أو مجموعة من األصول المالية ، ويعد 
مضمحلة ويتم تحميل خسائر االضمحالل عندما يكون هناك دليل موضوعي على االضمحالل نتيجـة  

) Loss eventحدث الخسارة (لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولى لألصل 
ستقبلية لألصل المالي أو لمجموعة األصول المالية وكان حدث الخسارة يؤثر على التدفقات النقدية الم

  .التي يمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها 
وتتضمن المؤشرات التي يستخدمها البنك لتحديد وجود دليل موضوعي على خسائر االضمحالل أيا   

  : مما يلي 
  

  .صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين    -
  .مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد   -
  .توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوي تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له    -
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  .تدهور الوضع التنافسي للمقترض   -
قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو تنازالت   -

  .افق البنك على منحها في الظروف العادية قد ال يو
  .اضمحالل قيمة الضمان   -
   .تدهور الحالة االئتمانية   -

  
ومن األدلة الموضوعية على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالية وجود بيانات واضحة   

تشير الي انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذه المجموعة منذ 
دة االعتراف األولى على الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا االنخفاض لكل أصل على حدة ، ومثال زيا

  .عدد حاالت اإلخفاق في السداد بالنسبة ألحد المنتجات المصرفية 
  

ويقوم البنك بتقدير الفترة ما بين وقوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظة محددة وتتراوح هذه الفترة   
  .بصفة عامة بين ثالثة الي اثنى عشر شهراً 

  
عي على االضمحالل لكل أصل مالي على كما يقوم البنك أوال بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضو  

حده إذا كان ذو أهمية منفرداً ، ويتم التقدير على مستوى إجمالي أو فردي لألصول المالية التي ليس 
  :لها أهمية منفردة ، وفي هذا المجال يراعى ما يلي 

  
، سواء إذا حدد البنك أنه ال يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي تم دراسته منفرداً   -

كان هاماً بذاته أم ال ، عندها يتم إضافة هذا األصل مع األصول المالية التي لها خصائص خطر 
    .ائتماني مشابهة ثم يتم تقييمها معاً لتقدير االضمحالل وفقاً لمعدالت اإلخفاق التاريخية 

  
سته منفرداً إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي ، عندها يتم درا   -

لتقدير االضمحالل ، وإذا نتج عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل ، ال يتم ضم األصل الي 
  .المجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل لها على أساس مجمع 

  
  .إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم عندئذ ضم األصل الي المجموعة   -
  

االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق يحمل معدل عائد متغير ،  وإذا كان القرض أو    
عندها يكون سعر الخصم المستخدم لقياس أية خسائر اضمحالل هو معدل العائد الفعلي وفقاً للعقد 

ولألغراض العملية ، قد يقوم البنك  .عند تحديد وجود دليل موضوعي على اضمحالل األصل 
يمة على أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام أسعار سوق معلنة ، بقياس خسائر اضمحالل الق

وبالنسبة لألصول المالية المضمونة ، يراعى إضافة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
المتوقعة من األصل المالي ، وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمان بعد خصم 

  .قة بذلك المصاريف المتعل
  

وألغراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمالي ، يتم تجميع األصول المالية في مجموعات   
متشابهة من ناحية خصائص الخطر االئتماني ، أي على أساس عملية التصنيف التي يجريها 
البنك أخذاً في االعتبار نوع األصل والصناعة والموقع الجغرافي ونوع الضمان وموقف 

وترتبط تلك الخصائص بتقدير التدفقات النقدية  .ت والعوامل األخرى ذات الصلة المتأخرا
المستقبلية للمجموعات من تلك األصول لكونها مؤشراً لقدرة المدينين على دفع المبالغ المستحقة 

  .وفقاً للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة 
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وعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول المالية على أساس معدالت اإلخفاق التاريخية  يتم   

تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة على أساس التدفقات النقدية التعاقدية لألصول في البنك 
يحوزها  ومقدار الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر االئتمان المشابهة لألصول التي

البنك ويتم تعديل مقدار الخسائر التاريخية على أساس البيانات المعلنة الحالية بحيث تعكس أثر 
األحوال الحالية التي لم تتوافر في الفترة التي تم خاللها تحديد مقدار الخسائر التاريخية وكذلك إللغاء 

  .وجودة حالياً آثار األحوال التي كانت موجودة في الفترات التاريخية ولم تعد م
  

ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة من األصول المالية مع   
التغيرات في البيانات الموثوق بها ذات العالقة من فترة الي أخرى ، مثال لذلك التغيرات في معدالت 

رى تشير الي التغيرات في احتماالت البطالة ، وأسعار العقارات ، وموقف التسديدات وأية عوامل أخ
الخسارة في المجموعة ومقدارها ، ويقوم البنك بإجراء مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات 

  .المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية 
  

  االستثمارات المالية المتاحة للبيع   ٢/ل
موضوعي على اضمحالل أحد أو يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل   

مجموعة من األصول المالية المبوبة ضمن استثمارات مالية متاحة للبيع أو استثمارات مالية محتفظ 
متاحة للبيع ،  بها حتي تاريخ االستحقاق ، وفى حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المبوبة

يمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية ، وذلك يؤخذ في االعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد في الق
  .عند تقدير ما إذا كان هناك اضمحالل في األصل 

 
من تكلفة   القيمة % ١٠، فيعد االنخفاض كبيراً إذا بلغ  ٢٠٠٩التي تبدأ من أول يناير  لفتراتخالل ا

، وإذا توافرت األدلة المشار الدفترية ، ويعد االنخفاض ممتداً إذا استمر لفترة تزيد عن تسعة أشهر 
إليها يتم ترحيل الخسارة المتراكمة من حقوق الملكية ويعترف بها في قائمة الدخل، وال يتم رد 
اضمحالل القيمة الذي يعترف به بقائمة الدخل فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية إذا حدث ارتفاع في 

لة ألدوات الدين المبوبة متاحة للبيع ، وكان من الممكن القيمة العادلة الحقاً أما إذا ارتفعت القيمة العاد
ربط ذلك االرتفاع بموضوعية بحدث وقع بعد االعتراف باالضمحالل في قائمة الدخل ، يتم رد 

  .االضمحالل من خالل قائمة الدخل 
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  األصول الثابتة   -  م

وتظهر جميع األصول  .ع تتمثل األراضي والمباني بصفة أساسية في مقار المركز الرئيسي والفرو  
وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات  .الثابتة بالتكلفة التاريخية ناقصاً اإلهالك وخسائر االضمحالل 

  .المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة 
سبما ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً مستقالً  ح  

يكون مالئماً ، وذلك عندما يكون محتمالً تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل الي البنك 
ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح  .وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة موثوق بها 

  في الفترة التي يتم تحملها ضمن مصروفات التشغيل األخرى 
  

راضي ، ويتم حساب اإلهالك لألصول الثابتة األخري باستخدام طريقة القسط الثابت ال يتم إهالك األ  
 لتوزيع التكلفة بحيث تصل الي القيمة التخريدية على مدار األعمال اإلنتاجية ، كالتالي 

  
 سنة  ٤٠مباني

 سنوات  ١٠تحسينات علي أصول مستاجرة 
 سنوات   ١٠آالت ومعدات
 سنوات ١٠- ٥أصول أخري

  
  

ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة في تاريخ كل ميزانية ، وتعدل كلما   
ويتم مراجعة األصول التي يتم إهالكها بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع  .كان ذلك ضرورياً 

ويتم تخفيض  .لالسترداد أحداث أو تغيرات في الظروف تشير الي أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة 
القيمة الدفترية لألصل على الفور الي القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة 

  االستردادية 
  
وتمثل القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى ويتم   

 .تحديد أرباح وخسائر االستبعادات من األصول الثابتة بمقارنة صافي المتحصالت بالقيمة الدفترية 
  .الدخل  تشغيل أخرى في قائمة) مصروفات(ضمن إيرادات ) الخسائر(ويتم إدراج األرباح 

  
  النقدية وما في حكمها  - ن

ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة التي ال تتجاوز   
استحقاقاتها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء ، وتتضمن النقدية ، واألرصدة لدى البنك المركزي خارج 

  . إطار نسب االحتياطي اإللزامي واألرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى
  
  المخصصات األخرى  -  س
  

يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون هناك التزام قانوني أو   
استداللي حالي نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية 

  .العتماد عليه لقيمة هذا االلتزام هذه االلتزامات ، مع إمكانية إجراء تقدير قابل ل
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وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه   

ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان  .للتسوية باألخذ في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات 
  .بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة  هناك احتمال ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج

تشغيل ) مصروفات(ويتم رد المخصصات التي انتفى الغرض منها كلياً أو جزئياً ضمن بند إيرادات   
  .أخرى 

ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل بعد سنة   
دون تأثره بمعدل الضرائب  –م معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام من تاريخ الميزانية باستخدا

الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود ، وإذا كان األجل أقل من سنة تحسب القيمة المقدرة  –الساري 
  .لاللتزام ما لم يكن أثرها جوهرياً فتحسب بالقيمة الحالية 

  
  ضرائب الدخل   - ع

والضريبة المؤجلة ، ويتم  العامكل من ضريبة  الفترةخسارة تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو   
االعتراف بها بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التي يتم االعتراف بها 

  .مباشرة ضمن حقوق الملكية 
الضريبة ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار   

  .السارية في تاريخ إعداد الميزانية باإلضافة الي التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة 
  

ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول   
 ويتم تحديد قيمة الضريبةوااللتزامات طبقاً ألسس المحاسبية وقيمتها طبقاً لألسس الضريبية ، هذا 

المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار 
  .الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية 

  
ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق   

لضريبة في المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل ، ويتم تخفيض قيمة أرباح تخضع ل
األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات 
ة التالية ، على أنه في حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجل

 .وذلك في حدود ما سبق تخفيضه 
  
  االقتراض  - ف

 .يتم االعتراف بالقروض التي يحصل عليها البنك أوالً بالقيمة العادلة ناقصاً الحصول على القرض   
ويقاس القرض الحقاً بالتكلفة المستهلكة ، ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين صافي المتحصالت 

  .ها على مدار فترة االقتراض باستخدام طريقة العائد الفعلي وبين القيمة التي سيتم الوفاء ب
  

  توزيعات االرباح  - ص
تثبت توزيعات األرباح خصماً على حقوق الملكية في الفترة التي تقر فيها الجمعية العامة للمساهمين 

ررة وتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين في األرباح ومكافأة مجلس اإلدارة المق .هذه التوزيعات 
  .بالنظام األساسي والقانون 

  
  أنشطة األمانة  - ق

يقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة مما ينتج عنه امتالك أو إدارة أصول خاصة بأفراد أو أمانات ، أو   
صناديق مزايا ما بعد انتهاء الخدمة ويتم استبعاد هذه األصول واألرباح الناتجة عنها من القوائم المالية 

  .ها ليست أصوالً للبنك للبنك حيث أن
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  أرقام المقارنة  - ر
العام  يعاد تبويب ارقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا لتتوافق مع التغيرات في العرض المستخدم  

  .الحالي 
  

  إدارة المخاطر المالية   -  ٣
يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها الي مخاطر مالية متنوعة ، وقبول المخاطر هو أساس   

النشاط المالي ، ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معاً ، 
لبية المحتملة ولذلك يهدف البنك الي تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد والى تقليل اآلثار الس

على األداء المالي للبنك ، ويعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة 
ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر  .واألخطار التشغيلية األخرى 

  .سعر العائد ومخاطر السعر األخرى 
  

لمخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه ، وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد ا  
 .أوالً بأول  ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود من خالل أساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة

ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات في 
  .فضل التطبيقات الحديثة األسواق والمنتجات والخدمات وأ

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

إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة 
ارة المخاطر ككل  باإلضافة الي سياسات مكتوبة بالبنك ، ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلد

تغطي مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف العمالت األجنبية ، وخطر أسعار 
باإلضافة الي ذلك فإن إدارة المخاطر  .العائد، واستخدام أدوات المشتقات وغير المشتقات المالية 

  .إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل  الشاملة تعد مسئولة عن المراجعة الدورية
  

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

 .خطر االئتمان أهم األخطار بالنسبة للبنك ، لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر 
الئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنها القروض والتسهيالت وأنشطة ويتمثل خطر ا

كما يوجد خطر االئتمان أيضاً  .االستثمار التي يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين 
على  وتتركز عمليات اإلدارة والرقابة .في األدوات المالية خارج الميزانية مثل ارتباطات القروض 

خطر االئتمان لدى فريق إدارة خطر االئتمان في إدارة المخاطر الذي يرفع تقاريره الي مجلس اإلدارة 
  .واإلدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية 

  
  قياس خطر االئتمان  ١/أ

  القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء  
للبنوك والعمالء ، ينظر البنك في ثالثة مكونات لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت   

  :كما يلي 
  

من قبل العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماته ) Probability of default) (التأخر(احتماالت اإلخفاق   *
 .التعاقدية 

  
المركز الحالي والتطور المستقبلي المرجح له الذي يستنتج منه البنك الرصيد المعرض لإلخفاق   *

)Exposure at default (.  
  .) Loss given default(خطر اإلخفاق االفتراضي   *
  
  
  
  



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

١٩ 

  
وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان التي تعكس الخسارة   

المطلوبة من لجنة بازل للرقابة ) The Expected Loss Modelنموذج الخسارة المتوقعة (المتوقعة 
مصرفية ويمكن أن تتعارض المقاييس التشغيلية مع عبء االضمحالل وفقاً لمعيار المحاسبة ال

نموذج الخسائر (، الذي يعتمد على الخسائر التي تحققت في تاريخ الميزانية  ٢٦المصري رقم 
  .) ٣/إيضاح أ(وليس الخسائر المتوقعة ) المحققة

  
  

ل عميل باستخدام أساليب تقييم داخلية لتصنيف الجدارة يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر على مستوى ك  
وقد تم تطوير تلك األساليب للتقييم داخلياً وتراعى التحليالت  .مفصلة لمختلف فئات العمالء 

وقد تم تقسيم  .اإلحصائية مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول الي تصنيف الجدارة المالئم 
ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول  .لجدارة عمالء البنك الي أربع فئات ل

التالي مدى احتمال التأخر لكل فئة من فئات الجدارة ، مما يعني بصفة أساسية أن المراكز االئتمانية 
  .تنتقل بين فئات الجدارة تبعاً للتغير في تقييم مدى احتمال التأخر 

  
ويقوم البنك دورياً بتقييم أداء أساليب  .ييم كلما كان ذلك ضرورياً ويتم مراجعة وتطوير أساليب التق

  .تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت التأخر 
  
  

  فئات التصنيف الداخلي للبنك  
  مدلول التصنيف        التصنيف  
  ديون جيدة        ١  
  المتابعة العادية        ٢  
  المتابعة الخاصة        ٣  
  ديون غير منتظمة        ٤  

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

الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث 
د يختلف ذلك بحسب نوع المدين ، وأولوية يويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين وبالتأك .التأخر 

  .المطالبة ، ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخرى 
  

  أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى  
  

بالنسبة ألدوات الدين واألذون ، يقوم البنك باستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد أند   
إلدارة خطر االئتمان ، وإن لم تكن مثل هذه التقييمات متاحة ، يتم استخدام طرق بور أو ما يعادله 

ويتم النظر الي تلك االستثمارات في األوراق المالية  .مماثلة لتلك المطبقة على عمالء االئتمان 
واألذون على أنها طريقة للحصول على جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر مصدر متاح 

  .متطلبات التمويل لمقابلة 
   



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٢٠ 

  
  سياسات الحد من وتجنب المخاطر  ٢/أ
  

يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على مستوى المدين والمجموعات   
والصناعات والدول ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر 

مقترض ، أو مجموعة مقترضين ، وعلى مستوى األنشطة التي سيتم قبوله على مستوى كل 
ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة  .االقتصادية والقطاعات الجغرافية 

ويتم اعتماد الحدود للخطر االئتماني على  .السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة الي ذلك 
  .ج والقطاع والدولة من قبل مجلس اإلدارة بصفة ربع سنوية المجموعة والمنت/ مستوى المقترض 

  

ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل المبالغ داخل   
 .وخارج الميزانية ، وحد المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

  .الفعلية مع الحدود يومياً  ويتم مقارنة المبالغ
  

يتم أيضاً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة المقترضين   
ود اإلقراض كلما كان ذلك والمقترضين المحتملين على مقابلة سداد التزاماتهم وكذلك بتعديل حد

  .مناسباً
  

  :وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر 
  

  الضمانات  
  

ومن هذه الوسائل الحصول على  .يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان        
ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات  .ضمانات مقابل األموال المقدمة 

  :ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت  .المقبولة 
  

  .لعقاري الرهن ا*    
  .رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع *    
  .رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية *    

  

وغالباً ما يكون التمويل على المدى األطول واإلقراض للشركات مضموناً بينما تكون التسهيالت   
ألدنى ، يسعى البنك للحصول ولتخفيض خسارة االئتمان الي الحد ا .االئتمانية لألفراد بدون ضمان 

على ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو 
  التسهيالت 

  
يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً ألصول أخرى بخالف القروض والتسهيالت بحسب طبيعة األداة   

فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة ون الخزانة بدون ضمان اذوعادة ما تكون أدوات الدين و
واألدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات  Asset-Backed Securitiesبأصول 
  المالية 

  
  المشتقات  
يحتفظ البنك بإجراءات رقابية حصيفة على صافي المراكز المفتوحة للمشتقات أي الفرق بين عقود   

ويكون المبلغ المعرض لخطر االئتمان في أي وقت  .ل من القيمة والمدة البيع والشراء على مستوى ك
من األوقات محدد بالقيمة العادلة لألداة التي تحقق منفعة لصالح البنك أي أصل ذو قيمة عادلة موجبة 

 .للتعبير عن حجم األدوات القائمة االفتراضية المستخدمة/ الذي يمثل جزءاً ضئيالً من القيمة التعاقدية 
ويتم إدارة هذا الخطر االئتماني كجزء من حد اإلقراض الكلي الممنوح للعميل وذلك مع الخطر 

   .المتوقع نتيجة للتغيرات في السوق 
    



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٢١ 

  
وال يتم عادة الحصول على ضمانات في مقابل الخطر االئتماني على تلك األدوات فيما عدا المبالغ 

  .ف األخرى التي يطلبها البنك كإيداعات هامشية من األطرا
  

وينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيها السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية أو   
أوراق مالية أخرى أو مقابل توقع الحصول على نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى 

لناتجة عن ويتم وضع حدود تسوية يومية لكل من األطراف األخرى لتغطية مخاطر التسوية المجمعة ا
  .تعامالت البنك في أي يوم 

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

وال ينتج بصفة عامة عن اتفاقيات التصفية الرئيسية أن يتم إجراء  .تمثل حجم هام من المعامالت 
مقاصة بين األصول وااللتزامات الظاهرة بالميزانية وذلك ألن التسوية عادة ما تتم على أساس إجمالي 
، إال أنه يتم تخفيض خطر االئتمان المصاحب للعقود التي في صالح البنك عن طريق اتفاقيات 

وذلك ألنه إذا ما حدث تعثر ، يتم إنهاء وتسوية جميع المبالغ مع الطرف األخر التصفية الرئيسية 
ومن الممكن أن يتغير مقدار تعرض البنك للخطر االئتماني الناتج عن أدوات  .بإجراء المقاصة 

المشتقات الخاضعة التفاقيات التصفية الرئيسية وذلك خالل فترة قصيرة نظراً ألنه يتأثر بكل معاملة 
  .لتلك االتفاقيات  تخضع

  
  االرتباطات المتعلقة باالئتمان

يتمثل الغرض الرئيسي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان في التأكد من إتاحة األموال للعميل عند   
ذات  Guarantees and stand by letters of creditوتحمل عقود الضمانات المالية  .الطلب 

 Documentary andتكون االعتمادات المستندية والتجارية و .خطر االئتمان المتعلق بالقروض 
Commercial Letters of Credit  التي يصدرها البنك بالنيابة عن العميل لمنح طرف ثالث حق

السحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً مضمونة بموجب 
  .مخاطر أقل من القرض المباشر  البضائع التي يتم شحنها وبالتالي تحمل درجة

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

ويتعرض البنك لخسارة محتملة بمبلغ يساوي إجمالي االرتباطات غير  .أو االعتمادات المستندية 
إال أن مبلغ الخسارة  .تباطات منح االئتمان المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان الناتج عن ار

المرجح حدوثها في الواقع يقل عن االرتباطات غير المستخدمة وذلك نظراً ألن أغلب االرتباطات 
ويراقب  .المتعلقة بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات ائتمانية محددة 

اصة بارتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة األجل عادة البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق الخ
  .ما تحمل درجة أعلى من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل 

  
  سياسات االضمحالل والمخصصات  ٣/أ

بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية ) ١/إيضاح أ(تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها   
وبخالف ذلك ، يتم االعتراف فقط بخسائر  .لك من بداية إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار وذ

االضمحالل التي وقعت في تاريخ الميزانية ألغراض التقارير المالية بناء على أدلة موضوعية تشير 
دة خسائر الي االضمحالل وفقاً لما سيرد ذكره بهذا اإليضاح ونظراً الختالف الطرق المطبقة ، تقل عا

االئتمان المحملة على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة المتوقعة 
  .) ٤/إيضاح أ(المستخدم ألغراض قواعد البنك المركزي المصري 

   



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
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  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٢٢ 

  
السنة مستمد من درجات التقييم الداخلية  مخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية في نهاية

ويبين الجدول  .ومع ذلك ، فإن أغلبية المخصص ينتج من آخر درجتين من التصنيف  .األربعة 
التالي النسبة للبنود داخل الميزانية المتعلقة بالقروض والتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها لكل من 

  :فئات التقييم الداخلي للبنك 
  

  ٢٠١٠ ديسمبر٣١ تقييم البنك
 الف جنيه مصري

 
 قروض وتسهيالت

% 

مخصص خسائر  
  االضمحالل

% 
 ٩٠,٩٠٢١,٣٢ديون جيدة

 ٤,٠٢١,٦٢المتابعة العادية
 ٠,٥٨٢,٠٦المتابعة الخاصة

 ٧٥,٠٠ ٤,٥٠ ديون غير منتظمة
 ١٠٠ %١٠٠% 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير الي وجود 
، واستناداً الي المؤشرات التالية التي حددها ) ٢٦(اضمحالل طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 

  البنك 
  .صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين    -
  .ة القرض مثل عدم السداد مخالفة شروط اتفاقي  -
  .توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له    -
  .تدهور الوضع التنافسي للمقترض   -
قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو تنازالت   -

  .قد ال يوافق البنك على منحها في الظروف العادية 
  .اضمحالل قيمة الضمان   -

    

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ تقييم البنك
 الف جنيه مصري

 
قروض
  وتسهيالت

% 

مخصص خسائر 
  االضمحالل

% 
 ٢٤,٨٠ ٩٠,٢٠ديون جيدة

 ٣,٥٨١,٦٤المتابعة العادية
 ٠,٦٨١٨,٤٨المتابعة الخاصة

  ٥٥,٠٨ ٥,٥٤ ديون غير منتظمة

 ١٠٠ %١٠٠% 



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٢٣ 

  
   .تدهور الحالة االئتمانية   -

نسبية محددة على األقل  تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية  
سنوياً أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات التي تم 
تقييمها على أساس فردي وذلك بتقييم الخسارة المحققة في تاريخ الميزانية على أساس كل حالة 

   .بصفة منفردة على حدة ، ويجري تطبيقها على جميع الحسابات التي لها أهمية نسبية 
  

ويشمل التقييم عادة الضمان القائم ، بما في ذلك إعادة تأكيد التنفيذ على الضمان والتحصيالت المتوقعة 
  .من تلك الحسابات 

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

  .اليب اإلحصائية الخبرة التاريخية المتاحة والحكم الشخصي واألس
  
  نموذج قياس المخاطر البنكية العام  ٤/أ

، تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل  ١/باإلضافة الي فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح أ  
ويتم تصنيف  .مجموعات فرعية أكثر تفصيالً بحيث تتفق مع متطلبات البنك المركزي المصري 

األصول المعرضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفقاً لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير 
  .على المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالي ومدى انتظامه في السداد 

  
ما في ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان ، ب  

وفي  .ذلك االرتباطات المتعلقة باالئتمان ، على أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي المصري 
حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي المصري عن ذلك 

احتياطي المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، يتم تجنيب 
ويتم  .المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصماً على األرباح المحتجزة بمقدار تلك الزيادة 

 .تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائماً مبلغ الزيادة بين المخصصين 
الحركة على حساب احتياطي المخاطر ) أ/٢٨(ويعد هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ويبين إيضاح 

  .المالية  السنةالبنكية العام خالل 
وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً ألسس التقييم الداخلي مقارنة بأسس تقييم البنك المركزي   

  :المصري ونسب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان
  

تصنيف 
البنك 

المركزي 
 المصري

 مدلول التصنيف
نسبة 

المخصص 
 المطلوب

التصنيف 
 مدلول التصنيف الداخلي الداخلي

 ديون جيدة ١صفرمخاطر منخفضة ١
 ديون جيدة ١%١مخاطر معتدلة ٢
 ديون جيدة ١%١مخاطر مرضية ٣
 ديون جيدة ١%٢مخاطر مناسبة ٤
 ديون جيدة ١%٢مخاطر مقبولة ٥
 المتابعة العادية ٢%٣مخاطر مقبولة حدياً ٦
مخاطر تحتاج لعناية  ٧

 خاصة
 المتابعة الخاصة ٣%٥

 ديون غير منتظمة ٤%٢٠دون المستوى ٨
 ديون غير منتظمة ٤%٥٠مشكوك في تحصيلها ٩
 ديون غير منتظمة ٤%١٠٠رديئة ١٠

 



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٢٤ 

  
  الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات  ٥/أ

 
 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ 
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

  البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية
 ٤٥٥,٠٣١ ١,١١٨,٧٧٣أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى

   :قروض وتسهيالت للعمالء 
   :قروض ألفراد 

 ١٤,١٣٣ ١٣,٧٢٤ بطاقات ائتمان-
 ١٩,٩١٥ ١٥,٧٧٦ قروض شخصية-

   :قروض لمؤسسات 
 ٥٧,٨٧١ ٦٧,٣٩١ حسابات جارية مدينة-
 ٢٧,٤٤١ ٣٦ قروض لبنوك  -
 ٣,١٥٢,١١٣ ٣,٥٠١,٨٧٩ قروض مباشرة-
 ١,٣٨٦,٠١٠ ٢,١٣١,٢٧١ قروض مشتركة-

   :استثمارات مالية 
 ٥٥٦,٨٦٧ ١,٥٢٦,٤١٧ أدوات دين-

  إضمحالل القروضمخصص  – يخصم
 العوائد المجنبة  -

)٢٧٠,٧٤٤(  
)١٥,٣٤٦( 

)١٩٠,٥٤٦(  
)٢٢,٢٥٣( 

 ٥,٤٥٦,٥٨٢ ٨,٠٨٩,١٧٧ اإلجمالي
  البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية

 ١٦٥,٥٩٢ ١٧٢,١٤٦اعتمادات مستندية
 ٩٠١,٢٦١ ٩٠٧,٣٧١خطابات ضمان

 ٦,٠٢٩ ١١,٥١٢أوراق مقبولة عن تسهيالت موردين
 ١,٠٧٢,٨٨٢ ١,٠٩١,٠٢٩ اإلجمالي

  
  
وذلك بدون األخذ في  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١يمكن التعرض له في أخريمثل الجدول السابق أقصى حد   -

بالنسبة لبنود الميزانية ، تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القيمة الدفترية التي  .االعتبار أية ضمانات 
  .تم عرضها في الميزانية 

  
لخطر من الحد األقصى المعرض ) ٨١,٦:%٢٠٠٩% (  ٨٦,٦ وكما هو مبين بالجدول السابق، فإن

%  ١٣.٤ن ــدياالئتمان ناتج عن قروض والتسهيالت للعمالء ، بينما تمثل االستثمارات في أدوات 
 )١٨,٤:%٢٠٠٩(.  

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

  :لى ما يلي عن كل من محفظة القروض والتسهيالت وأدوات الدين بناء ع
  

  
 ليـــدرجات التقييم الداخ من محفظة القروض والتسهيالت مصنفة في أعلى درجتين من %٩٤,٩٢ -

 )٩٣,٧٨:  ٢٠٠٩( % .  
  
  
  



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٢٥ 

المالية المنتهية  السنةقام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عند منح قروض وتسهيالت خالل   -
  .٢٠١٠ ديسمبر ٣١في

  
من االستثمارات في أدوات دين وأذون خزانة تمثل أدوات دين على الحكومة % ٩٢,٥أكثر من   -

  المصرية 
  قروض وتسهيالت  ٦/أ  

  :من حيث الجدارة االئتمانية  للعمالء والبنوك فيما يلي موقف أرصدة القروض والتسهيالت
  

 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ 
قروض وتسهيالت 
للعمالء والبنوك 

 بالصافي
 الف جنيه مصري 

 ٥,١٢٩,٤٤٧اليوجد عليها متاخرات أو اضمحالل
 ٣٤٣,٠٨٢متأخرات ليست محل اضمحالل

 ٢٥٧,٥٤٨متأخرات محل اضمحالل
 ٥,٧٣٠,٠٧٧اإلجمالي
 :يخصم

 )٢٧٠,٧٤٤(مخصص خسائر اإلضمحالل
 )١٥,٣٤٦(العوائد المجنبة

 ٥,٤٤٣,٩٨٧الصافي
  

الف جنيه  ٦٧,٩٣٨الف جنيه عن قروض منفردة ومبلغ ٢٠٢,٧٨٥ يمثل مخصص خسائر االضمحالل مبلغ
  .عن مجموعات محفظة االئتمان 

  
  : ٢٠١٠ ديسمبر ٣١القروض والتسهيالت للعمالء والبنوك بالصافي في 

  
  إجمالي القروض  مؤسساتافراد التقيم

والتسهيالت 
 للعمالء والبنوك

قروضبطاقات إئتمان 
 شخصية

  حسابات جارية
  مدينة وقروض
 مباشرة وبنوك

قروض 
 مشتركة

 

الف جنيه 
 مصري

الف جنيه
 مصري

الف جنيه
 مصري

الف جنيه 
 مصري

 الف جنيه مصري

 ٥,٢٠٨,٧٦٤ ٢,١٢١,٤٩٧ ١٠,٦٨٧١٣,٦٩٠٣,٠٦٢,٨٩٠جيدة
 ٢٣٠,٧٧٠ -٢٣٠,٧٧٠-- المتابعة العادية
 ٣٢,٩٩٥ - ٣٢,٩٩٥-- المتابعة الخاصة

 ٢٥٧,٥٤٨ ٣,٠٣٧٢,٠٨٦٢٤٢,٦٥١٩,٧٧٤ غير منتظمة
 ٥,٧٣٠,٠٧٧ ٢,١٣١,٢٧١ ١٣.٧٢٤١٥,٧٧٦٣,٥٦٩,٣٠٦ 

 )٢٧٠,٧٤٤(    مخصص اإلضمحالل: خصم 
 )١٥,٣٤٦(     عوائد مجنبة
 ٥,٤٤٣,٩٨٧     اإلجمالي
  

    



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٢٦ 

لم يتم إعتبار القروض المضمونة محل اضمحالل بالنسبة للفئة غير المنتظمة وذلك بعد اإلخذ في اإلعتبار * 
  ,قابلية تلك الضمانات للتحصيل 

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

  .الداخلي المستخدم بواسطة البنكاضمحالل وذلك بالرجوع الي التقييم 
  
  

  : ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في ) بالصافي ( القروض والتسهيالت للعمالء والبنوك 
  

  إجمالي القروض  مؤسساتافراد التقيم
والتسهيالت 

 للعمالء والبنوك
قروض بطاقات إئتمان 

 شخصية
  حسابات جارية
  مدينة وقروض
 مباشرة وبنوك

قروض 
 مشتركة

 

الف جنيه  
 مصري

الف جنيه 
 مصري

الف جنيه 
 مصري

الف جنيه 
 مصري

 الف جنيه مصري

 ٤,٢٣٢,٧٣٩ ١٠,٨٨٤١٧,١٣٢٢,٨١٨,٧١٣١,٣٨٦,٠١٠جيدة
 ١٣١,٦٤٩  ٥٦٣٥٦٩١٣٠,٥١٧ المتابعة العادية
 ٣٢,٢٠٧  ٢٦٢٤١٤٣١,٥٣١ المتابعة الخاصة

 ٢٦٠,٨٨٨  ٢,٤٢٤١,٨٠٠٢٥٦,٦٦٤ غير منتظمة
 ٤,٦٥٧,٤٨٣ ١٤,١٣٣١٩,٩١٥٣,٢٣٧,٤٢٥١,٣٨٦,٠١٠ 

 )١٩٠,٥٤٦(    مخصص االضمحالل: خصم 
 )٢٢,٢٥٣(     عوائد مجنبة         
 ٤,٤٤٤,٦٨٤     اإلجمالي
  
  

  قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل  
  

يوماً ولكنها ليست محل اضمحالل ، إال  ٩٠هي القروض والتسهيالت التي توجد عليها متأخرات حتى   
وتتمثل القروض والتسهيالت للعمالء التي يوجد عليها  .إذا توافرت معلومات أخرى تفيد عكس ذلك 

 :متأخرات وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلي 
     

 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١البيان
 حسابات جارية مدينة

 الف جنيه مصري 
 مؤسسات

 ١٨٤,٣٧١يوماً ٣٠متأخرات حتى 
 ٣٤,٥٦٤يوما٦٠ًالي٣٠متأخرات أكثر من 
 ١٢٤,١٤٧يوما٩٠ًالي٦٠متأخرات أكثر من

 ٣٤٣,٠٨٢اإلجمالي
  ٧٦٣,٥٧٣القيمة العادلة للضمانات

  
  
  



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٢٧ 

  
عند اإلثبات األولي للقروض والتسهيالت ، يتم تقييم القيمة العادلة للضمانات بناء على أساليب التقييم   

وفي الفترات الالحقة ، يتم تحديث القيمة العادلة بأسعار السوق  .المستخدمة عادة في األصول المماثلة 
  .أو بأسعار األصول المماثلة 

 
  فردةقروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة من  

  
  قروض وتسهيالت للعمالء  *

بلغ رصيد القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدية   
  .للمؤسسات جنيه مصريالف  ٢٥٧,٥٤٨ من الضمانات

  
ة وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة متضمناً القيم  

  :العادلة للضمانات التي حصل عليها البنك في مقابل تلك القروض 
 

  
  
  

  قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها
  

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

وتخضع تلك السياسات للمراجعة  .عاليه الستمرار السداد وذلك بناء على الحكم الشخصي لإلدارة 
ومن المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة األجل ، خاصة قروض تمويل  .المستمرة 

                       .، ويبين الجدول التالي القروض التي تم إعادة التفاوض بشأنها في نهاية السنة المالية مالء الع
    

  
  
  
  
  
  
  

    

 اإلجمالي مؤسساتاإلجماليمؤسسات 
 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ 
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري الف جنيه مصريالف جنيه مصري ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ 

 ٢٥٦,٦٣٠ ٢٥٦,٦٣٠ ٢٥٢,٤٢٥٢٥٢,٤٢٥قروض محل اضمحالل بصفة منفردة
 ٢٥٦,٦٣٠ ٢٥٦,٦٣٠ ٢٥٢,٤٢٥٢٥٢,٤٢٥ 

 ١٠٩,٣٠٦ ١٠٩,٣٠٦  ٩٤,٢٤٥ ٩٤,٢٤٥القيمة العادلة للضمانات

 ٢٠٠٩ديسمبر ٣١  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ 
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

  قروض وتسهيالت للعمالء تم اعادة هيكلتها
   مؤسسات

 ٩٤,٧٢٣ ٩٠,٦٥٢قروض مباشرة
 ٩٤,٧٢٣ ٩٠,٦٥٢ اإلجمالي



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٢٨ 

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

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

صل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الي محافظ للمتاجرة أو لغير غرض ويف .أدوات حقوق الملكية 
  المتاجرة 

  
وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة المخاطر الشاملة   

ويتم رفع التقارير الدورية عن مخاطر السوق الي مجلس اإلدارة ورؤساء  .بالبنك ويتم متابعتها
  .وحدات النشاط بصفة دورية 

    
  

وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن تعامل البنك مباشرة مع العمالء أو مع السوق ، أما 
ول وااللتزامات المتعلقة المحافظ لغير غرض المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لألص

وتتضمن هذه المحافظ مخاطر العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة  .بمعامالت التجزئة 
  .عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المتاحة للبيع 

  
  أساليب قياس خطر السوق  ١/ب
  

وكذلك الدخول في عقود  .من إدارة خطر السوق ، يقوم البنك بالعديد من استراتيجيات التغطية  ءكجز  
مبادلة سعر العائد وذلك لموازنة الخطر المصاحب ألدوات الدين والقروض طويلة األجل ذات العائد 

لسيطرة على خطر وفيما يلي أهم وسائل القياس المستخدمة ل .الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة 
  :السوق 

    
    

  )Value at Risk(القيمة المعرضة للخطر   
  

وذلك لتقدير خطر السوق للمراكز القائمة  القيمة المعرضة للخطر،" يقوم البنك بتطبيق أسلوب   
وأقصى حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء على عدد من االفتراضات للتغيرات المتنوعة لظروف السوق  

دارة بوضع حدود للقيمة المعرضة للخطر التي يمكن تقبلها من قبل البنك للمتاجرة ويقوم مجلس اإل
  .وغير المتاجرة بصورة منفصلة ويتم مراقبتها يومياً بمعرفة إدارة المخاطر الشاملة بالبنك 

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

وهي تعبر عن أقصى قيمة يمكن أن يخسرها البنك ، ولكن باستخدام معامل ثقة  .كسية للسوق الع
أن تكون الخسارة الفعلية أكبر من القيمة %) ٢(وبالتالي هناك احتمال إحصائي بنسبة  .%) ٩٨(محدد 

  ) أيامعشرة (ويفترض نموذج القيمة المعرضة للخطر فترة احتفاظ محددة  .المعرضة للخطر المتوقعة 
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٢٩ 

وكذلك يفترض أن حركة السوق خالل فترة االحتفاظ ستتبع  .قبل أن يمكن إقفال المراكز المفتوحة 
ويقوم البنك بتقدير الحركة السابقة بناء على  .ذات نمط الحركة التي حدثت خالل العشرة أيام السابقة 

التاريخية في المعدالت  ويقوم البنك بتطبيق تلك التغيرات .بيانات عن الخمس سنوات السابقة 
وهذه الطريقة تعرف بالمحاكاة  –واألسعار والمؤشرات ، بطريقة مباشرة على المراكز الحالية 

ويتم مراقبة المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس سالمة االفتراضات والعوامل  .التاريخية 
  .المستخدمة لحساب القيمة المعرضة للخطر

وال يمنع استخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود وذلك في حالة وجود تحركات أكبر   
  .بالسوق 

    
وحيث أن القيمة المعرضة للخطر تعتبر جزء أساسي من نظام البنك في رقابة خطر السوق ، يقوم   

المتاجرة وغير  مجلس اإلدارة سنوياً بوضع الحدود الخاصة بالقيمة المعرضة للخطر لكل من عمليات
ويتم مقارنة القيم الفعلية المعرضة للخطر بالحدود  .المتاجرة ويتم تقسيمها على وحدات النشاط 

  .الموضوعة من قبل البنك ومراجعتها يومياً من قبل إدارة المخاطر بالبنك 
      
  

  Stress Testingاختبارات الضغوط   
تعطي اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل   

ويتم تصميم اختبارات الضغوط بما يالءم النشاط باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة   .حاد 
خطر ، وتتضمن اختبارات الضغوط التي تقوم بها إدارة المخاطر بالبنك ، اختبار ضغط عوامل ال

حيث يتم تطبيق مجموعة من التحركات الحادة على كل فئة خطر واختبار ضغوط األسواق النامية ، 
حيث تخضع األسواق النامية لتحركات حادة واختبار ضغوط خاصة ، تتضمن أحداث محتملة مؤثرة 

العمالت  على مراكز أو مناطق معينة ، مثل ما قد ينتج في منطقة ما بسبب تحرير القيود على إحدى 
  .وتقوم اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بمراجعة نتائج اختبارات الضغوط 

  
  

  
  ملخص القيمة المعرضة للخطر  ٢/ب

    
  إجمالي القيمة المعرضة للخطر طبقاً لنوع الخطر
  )باأللف جنيه مصري(  

 حتى نهاية السنة الحاليةأشهر٣ 
 أقل أعلىمتوسط 

 ٥٩٤ ٢,١٨٣٥,١٣٥خطر سعر العائد
 ٥٩٤ ٢,١٨٣٥,١٣٥إجمالي القيمة عند الخطر

  
    

  ترتبط الزيادة في القيمة المعرضة للخطر بالزيادة في حساسية سعر العائد في األسواق المالية العالمية   
   .لقيمة المعرضة للخطر بشكل مستقل عن المراكز المعنية والتحركات التاريخية لألسواق اوتم حساب   
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٣٠ 

  
  سعر صرف العمالت األجنبية خطر تقلبات  ٣/ب
  

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 

ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك  .لحظياً  نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم التي يتم مراقبتها
ويتضمن الجدول التالي القيمة  .لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية في نهاية السنة المالية 

  :الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها 
  
  تركز خطر العملة علي األدوات المالية -

  ريالف جنيه مص                 لمعادلا 

  
  

   

 اإلجمالي أخرى عمالت إسترليني جنيه يورو أمريكي دوالر مصري جنيه  ٢٠١٠ديسمبر ٣١
       األصول المالية

 ٣٤٥,٤٧٥ ٦٩٤٢٩٣ ٣٣٠,٢٢٣٩,٧٢١٤,٥٤٤ نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
 ١,٠٧٥,٥٣٣ ٧,٥٣٣ ٥٣,٢١١  ٣,٨١٦٧٣١,٣١٥٢٧٩,٦٥٨ أرصدة لدى البنوك

 ١,١١٨,٧٧٣ - ---١,١١٨,٧٧٣ حكوميةأذون خزانة وأوراق 
 ٥,٤٤٣,٩٨٧ ٢ ٤ ٣,٧١٣,٢٩٤١,٦٦٥,٣٦٨٦٥,٣١٩ والبنوك قروض وتسهيالت للعمالء

       :استثمارات مالية 
 ١,٤٣٦,٩٨٧ - ---١,٤٣٦,٩٨٧ متاحة للبيع

 ١٢٣,١٧٣   ٣٦,٠٩٩٨٧,٠٧٤ محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 ٤٦٨,٤٢٠ ٤٥٧,٢٥٢١٠.٦٥٥٢٧١٢٣٤٨ أخرى  أصول

 
 ١٠,٠١٢,٣٤٨ ٧,٨٣٦ ٥٤,١٤٣ ٣٤٩,٧٩٢ ٢,٥٠٤,١٣٣ ٧,٠٩٦,٤٤٤ إجمالى األصول المالية

       
       االلتزامات المالية

 ٦٥٤,٦٠٠ ١٦ ٧ ٦٠١,١٠٠٤٥,١٥٦٨,٣٢١ أرصدة مستحقة للبنوك
 ٨,١٠٢,٧٨٢ ٥,٩٨٧ ٥٤,١٣١ ٥,٣١١,١٧٢٢,٣٩٢,٧٦٨٣٣٨,٧٢٤ ودائع للعمالء

 ٢٢٨,٠٤٣ ٢١٧,٥٦٥٩,٨٣٤٥٦٣٥٠٣١ التزامات أخرى
 ٨,٩٨٥,٤٢٥ ٦,٠٣٤ ٥٤,١٨٨ ٦,١٢٩,٨٣٧٢,٤٤٧,٧٥٨٣٤٧,٦٠٨ إجمالى االلتزامات المالية

 ١,٠٢٦,٩٢٣ ١,٨٠٢ )٤٥( ٢,١٨٤ ٥٦,٣٧٥ ٩٦٦,٦٠٧ صافى المركز المالى للميزانية
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  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٣١ 

  
  خطر سعر العائد  ٤/ب

يتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطر التدفقات النقدية   
لسعر العائد المتمثل في تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد 

المالية نتيجة للتغير في أسعار األداة ، وخطر القيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة 
العائد في السوق ، وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح في حالة 

ويقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى االختالف في إعادة  .حدوث تحركات غير متوقعة 
  .ذلك يومياً بواسطة إدارة المخاطر بالبنك  تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك ، ويتم مراقبة

  

ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي يتضمن القيمة الدفترية   
  لألدوات المالية موزعة على أساس سعر تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ االستحقاق أيهما  أقرب 
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٣٢ 

  
 الف جنيه مصري                              

٢٠١٠ ديسمبر ٣١
أكثر من شهر حتى  حتى شهر واحد

 ثالثة أشهر
أكثر من ثالثة أشهر 

 حتى سنة
أكثر من سنة حتى 

 خمس سنوات
أكثر من خمس 

 اإلجمالي بدون عائد سنوات

 جنيه مصريجنيه مصري جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري جنيه مصريجنيه مصرياألصول المالية
 ٣٤٥,٤٧٥٣٤٥,٤٧٥-----نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 ١,٠٧٥,٥٣٣---٧٥٢,٨٣٤٥٨,١٢٣٢٦٤,٥٧٦أرصدة لدى البنوك
 ١,١١٨,٧٧٣---٧٨٧,٣٣٠ ٩,٦٦٠٣٢١,٧٨٣أذون الخزانة وأوراق حكومية أخري 

 ٥,٤٤٣,٩٨٧- ٨٤٩,٤٢٠٥٣٨,٦٤٢٢,٧٣٥,١٢٨ ٩٧٩,٢٧٢٣٤١,٥٢٥والبنوك قروض وتسهيالت للعمالء
        :استثمارات مالية 

 ١,٤٣٦,٩٨٧- ٣٢,٨٠٨١,٠٩٢,٤٣١٣١١,٧٤٨--متاحة للبيع
 ١٢٣,١٧٣--٣,١٠٠١٢٠,٠٧٣--محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 ٢٠٤,٩٤٦٤٦٨,٤٢٠-١١٥,٦٣٠٢,٣٢٨٣٧,١١١١٠٨,٤٠٥أصول أخرى
 ٥٥٠,٤٢١١٠,٠١٢,٣٤٨ ١,٩٧٤,٣٤٥١,٨٥٩,٥٥١٣,٠٤٦,٨٧٦ ١,٨٥٧,٣٩٦٧٢٣,٧٥٩إجمالي األصول المالية

        
       االلتزامات المالية

 ٦٥٤,٦٠٠-----٦٥٤,٦٠٠أرصدة مستحقة للبنوك
 ١,٤٢٥,٨٣٩٨,١٠٢,٧٨٢ ٢,٠٧٢,١١١١,٠٤٨,٥٠٤٦٧٦,١١٤ ١,١٦٨,٠١٨١,٧١٢,١٩٦ودائع العمالء

 ٨٤,٨٧١٢٢٨,٠٤٣ ٤٤,٥٤٩١٧,٦٧٦٤٨,٥٩٨٢٤,٠٤٩٨,٣٠٠أخرى تالتزاما

 ١,٥١٠,٧١٠٨,٩٨٥,٤٢٥ ٢,١٢٠,٧٠٩١,٠٧٢,٥٥٣٦٨٤,٤١٤ ١,٨٦٧,١٦٧١,٧٢٩,٨٧٢إجمالي االلتزامات المالية
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٣٣ 

  
  

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

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

  
  إدارة مخاطر السيولة  
  :تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة المخاطر بالبنك ما يلي   

  
يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافة   *

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

االحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق التي من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية اضطرابات   *
  .غير متوقعة في التدفقات النقدية 

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

وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشهر التالي ،   
وتتمثل نقطة البداية لتلك التوقعات في تحليل االستحقاقات  .لةوهي الفترات الرئيسية إلدارة السيو

  .التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية 
  

وتقوم إدارة المخاطر أيضاً بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجل ، ومستوى ونوع الجزء   
، ومدى استخدام تسهيالت الحسابات الجارية المدينة وأثر غير المستخدم من ارتباطات القروض 

  .االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية 
  

  منهج التمويل  
يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارة المخاطر بالبنك بهدف توفير تنوع واسع   

  .ادر ، والمنتجات واآلجال في العمالت ، والمناطق الجغرافية ، والمص
  
  القيمة العادلة لألصول واأللتزامات المالية - د
  أدوات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة بإستخدام وسائل تقييم  ١/د   

  .المالية السنة سائل تقييم خالل في القيمة العادلة التقديرية بإستخدام و لم يحدث تغير  
  
    

  إدارة رأس المال  - هـ 
أهداف البنك عند إدارة رأس المال ، الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الي حقوق الملكية تتمثل   

  :الظاهرة بالميزانية فيما يلي 
  

االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية وفي البلدان التي تعمل بها فروع   -
  .البنك 
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  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٣٤ 

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   -
  

البنك المركزي ( يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقاً لمتطلبات الجهة الرقابية  
يومياً بواسطة إدارة البنك ، من خالل نماذج تعتمد على ) المصري في جمهورية مصر العربية

إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعات لدى البنك المركزي 
  .المصري على أساس ربع سنوي 

  
  :بنك بما يلي ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم ال  

  
  .مليون جنيه مصري حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع  ٥٠٠االحتفاظ بمبلغ   -
االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان   -

  .% ١٠المخاطر تعادل أو تزيد عن 
  
  :الشريحتين التاليتين ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من   

  
بعد خصم القيمة (وهي رأس المال األساسي ، ويتكون من رأس المال المدفوع  :الشريحة األولى   

، واألرباح المحتجزة واالحتياطيات الناتجة عن توزيع األرباح فيما عدا ) الدفترية ألسهم الخزينة
  .العتراف بها وأية خسائر مرحلة احتياطي المخاطر البنكية العام ، ويخصم منه أية شهرة سبق ا

  
وهي رأس المال المساند ، ويتكون مما يعادل مخصص المخاطر العام وفقاً ألسس  :الشريحة الثانية   

من إجمالي % ١.٢٥الجدارة االئتمانية الصادرة عن البنك المركزي المصري بما ال يزيد عن 
الودائع المساندة التي تزيد / والقروض األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر ، 

من قيمتها في كل سنة من السنوات الخمس األخيرة من % ٢٠مع استهالك (آجالها عن خمس سنوات 
من الزيادة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لكل من االستثمارات المالية المتاحة % ٤٥و ) آجالها

  وفي شركات تابعة وشقيقة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
  

وعند حساب إجمالي بسط معيار كفاية رأس المال ، يراعى أال يزيد رأس المال المساند عن رأس   
  .المساندة عن نصف رأس المال األساسي ) الودائع(المال األساسي وأال تزيد القروض 

  
بيعة الطرف مبوبة بحسب ط% ١٠٠ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر الي   

 .المدين بكل أصل بما يعكس مخاطر االئتمان المرتبطة به ، ومع أخذ الضمانات النقدية في االعتبار 
ويتم استخدام ذات المعالجة للمبالغ خارج الميزانية بعد إجراء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية 

  .والخسائر المحتملة لتلك المبالغ 
  

    



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٣٥ 

  
  

المالية ، ويلخص الجدول التالي السنة تطلبات رأس المال المحلية خالل وقد التزم البنك بكافة م  
  : مكونات رأس المال األساسي والمساند ونسب معيار كفاية رأس المال

    
  

 ٢٠٠٩ديسمبر ٣١ ٢٠١٠ديسمبر ٣١ 
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

    رأس المال
 ٦٠٠,٠٠٠  ٦٠٠,٠٠٠ رأس المال األساسي )الشريحة األولى ( 

 ٨٤,٨٢٦ ٩٢,٩٣٨االحتياطي القانوني
 ٢,٠٩٨ ٢,٣٥٣احتياطيات أخرى
 ٩١,٩٨٧ ١٣١,٦٣٧األرباح المحتجزة

 ٧٧٨,٩١١ ٨٢٦,٩٢٨إجمالي رأس المال األساسي
   
   رأس المال المساند )الشريحة الثانية ( 

مخصص المخاطر العامة للتسهيالت االئتمانية 
 واإللتزامات العرضية المنتظمة 

  
٦٥,٤٦٤ ٨١,٦١٠ 

من الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية   % ٤٥
لالستثمارات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى 

 تاريخ االستحقاق وفي شركات تابعة 

  
  

٧,٤١٩ ٥,٣٤٥ 
   

 ٧٢,٨٨٣ ٨٦,٩٥٥إجمالي رأس المال المساند
 ٨٥٨,٣٣٩ ٩١٣,٨٨٢إجمالي رأس المال

   :األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر 
 ٦,٠٨٠,٦٩٧٤,٨٠٣,٥١٠األصول داخل الميزانية
 ٤٣٣,٦٤٣ ٤٤٨,١٣٠االلتزامات العرضية

إجمالي األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان
 ٥,٢٣٧,١٥٣ ٦,٥٢٨,٨٢٧ مخاطر

 %١٦,٢٦ %١٤.٠٠ (%)معيار كفاية رأس المال 
  
  التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   -   ٤
يقوم البنك باستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات التي يتم اإلفصاح    

عنها خالل السنة المالية التالية ، ويتم تقييم التقديرات واالفتراضات باستمرارعلى أساس الخبرة 
تقد أنها معقولة في التاريخية وغيرها من العوامل ، بما في ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية التي يع

  .ظل الظروف والمعلومات المتاحة 
  
  
  
  



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٣٦ 

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

ي قائمة ويقوم باستخدام الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء االضمحالل ف
الدخل ، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أية بيانات موثوق بها تشير الي أنه يوجد انخفاض يمكن قياسه 
في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على 

ت تشير الي حدوث تغيير وقد تشمل هذه األدلة وجود بيانا .مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة 
سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنك ، أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط 

عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية ، تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء  .بالتعثر في أصول البنك 
نية في وجود أدلة موضوعية تشير على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر ائتما

ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في  .الي االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة 
تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بين 

  خبرة الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء على ال
  

  اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع  - ب 
  

يحدد البنك اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض   
هام أو ممتد في قيمتها العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديداً ما إذا كان اإلنخفاض هاماً أو ممتداً إلى حكم 

) Volatility(التذبذبات  –خصي ، والتخاذ هذا الحكم يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل أخرى ش
المعتادة لسعر السهم باإلضافة إلى ذلك قد يكون هناك اضمحالل عندما يكون هناك دليل على وجود 

أو أداء الصناعة تدهور في الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية التشغيلية والتمويلية 
   .أو القطاع أو التغيرات في التكنولوجيا 

 
  القيمة العادلة للمشتقات  -ج 
  

وعندما  .يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المقيدة في أسواق نشطة باستخدام أساليب تقييم   
لتحديد القيمة العادلة يتم اختبارها ومراجعتها دورياً باستخدام ) مثل النماذج(يتم استخدام هذه األساليب 

وقد تم إعداد جميع النماذج قبل استخدامها ،  .أفراد مؤهلين ومستقلين عن الجهة التي قامت بإعدادها 
إلى  .أسعار يمكن مقارنتها بالسوق وبعد تجربتها وذلك لضمان أن نتائجها تعكس بيانات فعلية و

المدى الذي يكون ذلك عملياً ، تستخدم تلك النماذج البيانات الموثقة فقط ، إال أن مناطق مثل مخاطر 
واالرتباطات ) Volatility(والتذبذبات ) Counterpart(الخاصة بالبنك واألطراف المقابلة (االئتمان 

)Correlations(ويمكن أن تؤثر التغييرات في االفتراضات  .دام تقديرات ، تتطلب من اإلدارة استخ
  حول تلك العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم اإلفصاح عنها 

  
  استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  - د 
  

للتحديد على أنها  يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ استحقاق ثابتة أو قابلة  
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصي بدرجة 
عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ 

  ت حتى تاريخ االستحقاق فيما عدا في بعض االستحقاق ، وإذا أخفق البنك في االحتفاظ بتلك االستثمارا



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٣٧ 

الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد االستحقاق عندها يتم إعادة تبويب كل 
االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى االستثمارات المتاحة للبيع ، وبالتالي سوف يتم 

التكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية استثمارات قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة وليس ب
   .بذلك البند 

  
  ضرائب الدخل  -هـ  

يخضع البنك لضرائب الدخل في عدد من الدوائر الضريبية بالنسبة لفروع الخارج مما يستدعي   
وهناك عدد من العمليات  .استخدام تقديرات هامة لتحديد المخصص اإلجمالي للضريبة على الدخل 

ويقوم البنك بإثبات االلتزامات عن  .والحسابات التي يصعب تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد 
وعندما  .النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقاً لتقديرات مدى احتمال نشأة ضرائب إضافية 

غ السابق تسجيلها ، فإن هذه االختالفات يكون هناك اختالف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبال
  سوف تؤثر على ضريبة الدخل ومخصص الضريبة المؤجلة في الفترة التي يتم تحديد االختالف فيها 

  
  
  

  صافي الدخل من العائد  -   ٥
 

 ٢٠٠٩مبر ديس٣١ ٢٠١٠مبرديس٣١ 

 
  الف جنيه مصري

 
  الف جنيه مصري

 المعدلة
  :منعائد القروض واإليرادات المشابهة

 ٣٥٢,٨٦٩ ٤٣٣,٦٤٩قروض وتسهيالت للعمالء
 ١٠١,٤٧٢ ١٧٢,٧٠٢أذون وسندات خزانة

 ١٩,٣٩٧ ٤,٣٩٥ودائع وحسابات جارية

 ٤٧٣,٧٣٨ ٦١٠,٧٤٦ اإلجمالي
   

  :تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من
  :ودائع وحسابات جارية 

 ١٣,٩٤٥ ٥٩,٠٤٢ للبنوك
 ٢٤١,٩٧٥ ٢٧١,٤٩٦ للعمالء

 ٢٥٥,٩٢٠ ٣٣٠,٥٣٨ اإلجمالي

 ٢١٧,٨١٨ ٢٨٠,٢٠٨ صافي الدخل من العائد
  
  

    



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٣٨ 

  صافي الدخل من األتعاب والعموالت   -   ٦
 
 ٢٠٠٩ديسمبر ٣١  ٢٠١٠ديسمبر ٣١ 
  الف جنيه مصري 

 
  الف جنيه مصري 

 المعدلة
   :إيرادات األتعاب والعموالت

 ٥٠,٢٠٠  ٥٧,٥٢٥باالئتماناألتعاب والعموالت المرتبطة 
 ١٠,٢٠٤  ٨,١٥٤أتعاب أعمال األمانة والحفظ

 ٥,١٢٥  ٤,٥٨٨ أتعاب أخرى
 ٦٥,٥٢٩  ٧٠,٢٦٧ اإلجمالي

   :مصروفات األتعاب والعموالت
 )١,١٧٢(  )٢,٢٠١( أتعاب أخرى مدفوعة

 )١,١٧٢(  )٢,٢٠١( اإلجمالي
 ٦٤,٣٥٧  ٦٨,٠٦٦صافي الدخل من االتعاب والعموالت

  
  صافي دخل المتاجرة  -  ٧

    
  مصروفات إدارية وعمومية واهالك  -  ٨

  
    

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  ٢٠١٠ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 
   
 ١٥,٦٢٢ ١٧,٧٨٥رباح عمليات النقد األجنبيأ

 ١٩ )١٨٠(ادوات حقوق ملكية بغرض المتاجرةخسائر تقييم /ارباح 
  )٢٦٥(  )٣,٦٢٩(  خسائر عن إلغاء عقود المبادلة

 ١٥,٣٧٦ ١٣,٩٧٦صافي دخل المتاجرة

 ٢٠٠٩ ديسمبر٣١  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

    تكلفة العاملين
 ٧٠,٤٣٦  ٦٤,٨٩٠ أجور ومرتبات

 ٧,٨٧٤  ٣,٣٩٤ تأمينات اجتماعية 
 ٧٨,٣١٠  ٦٨,٢٨٤إجمالي تكلفة العاملين

 ١٨,٧٠٩  ٢٠,٨٠٣ إهالك واستهالك
 ٥٧,٩٦٣  ٦٣,٢٤٣مصروفات إدارية أخرى
 ٣,٧٥٨  ١٠,٦٠٩عبء مخصصات أخري
 ١٥٨,٧٤٠  ١٦٢,٩٣٩إجمالي مصروفات إدارية



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٣٩ 

  
  إيرادات تشغيل أخرى   -٩

  
  

  االضمحالل عن خسائر االئتمان رد )عبء(   -  ١٠

   
  نصيب السهم في الربح  - ١١

  
  األساسي  
يحسب نصيب السهم في الربح بقسمة صافي األرباح الخاصة بمساهمي البنك على المتوسط المرجح   

  . العاملألسهم العادية المصدرة خالل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٠٠٩ ديسمبر٣١   ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ 
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

 ٣٠,٧٧٠  -مخصصات أخرى انتفى الغرض منها 
 ٥,١٠٤  ١,٢١٠أرباح بيع أصول ألت ملكيتها للبنك

  -   ٤١٥  ارباح بيع أصول ثابتة
 ٦,٥١٨  ٢,٣١٩ إيرادات اخري

 ٤٢,٣٩٢  ٣,٩٤٤ 

 ٢٠٠٩ ديسمبر٣١   ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

 ٥١,٦٥٥  ٣٥,٣١٨قروض وتسهيالت للعمالء إضمحالل  ءعب
 ٥١,٦٥٥  ٣٥,٣١٨)١٥ايضاح (اإلجمالي 

 ٢٠٠٩ ديسمبر٣١ ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

صافي الربح القابل للتوزيع على مساهمي البنك بعـد تجنيـب   
 )١(احتياطي المخاطر البنكية العام 

  
١٦٤,٣٧٧ 

  
١٢٨.٢٤٥ 

 ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠)٢(المتوسط المرجح لألسهم العادية المصدرة 
 ٢.١٤ ٢.٧٤)٢:  ١(نصيب السهم األساسي في الربح 



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٤٠ 

  نقدية وأرصدة لدي البنك المركزي  – ١٢
  
  

  
  أرصدة لدي البنوك – ١٣
  

  
  

 ٢٠٠٩ديسمبر٣١ ٢٠١٠ديسمبر ٣١

 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 
 ١٥٦,٩٥٩  ١١٥,٤٠٢ حسابات جارية

 ١,١٩٦,٠١٣  ٩٦٠,١٣١ ودائع
 ١,٣٥٢,٩٧٢  ١,٠٧٥,٥٣٣ االجمالي

    
    :موزع الي 

 ٥٩١,٤٩٥  ٢٦٤,٥٧٦اإللزاميالبنك المركزي بخالف نسبة اإلحتياطي 
 ٢٩٩,٣٨٠  ٢٩٩,٢٩٥ بنوك محلية

 ٤٦٢,٠٩٧  ٥١١,٦٦٢ بنوك خارجية
 ١,٣٥٢,٩٧٢  ١,٠٧٥,٥٣٣ 

    :موزع الي 
 ١٥٦,٩٥٩  ١١٥,٤٠٢أرصدة بدون عائد

 ١,١٩٦,٠١٣  ٩٦٠,١٣١أرصدة ذات عائد ثابت
 ١,٣٥٢,٩٧٢  ١,٠٧٥,٥٣٣ 
  أخرىأذون الخزانة وأوراق حكومية    -  ١٤
  

 ٢٠٠٩ديسمبر ٣١  ٢٠١٠ ديسمبر٣١ 
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

 ٢٩,٤٠٠   ٩,٩٠٠ يوما ٩١أذون خزانة استحقاق 
 ٩٠,٥٥٠  ٢٧٠,٧٥٠يوما ١٨٢أذون خزانة استحقاق 
 ٣٤٥,٦٥٠  ٨٨٧,٦٥٠يوما ٣٦٥أذون خزانة استحقاق 

 ٤٦٥,٦٠٠  ١,١٦٨,٣٠٠ االجمالي
 )١٠,٥٦٩(  )٤٩,٥٢٧(عوائد لم تستحق بعد

 ٤٥٥,٠٣١  ١,١١٨,٧٧٣ الصافي 

 ٢٠٠٩ديسمبر٣١ ٢٠١٠ديسمبر ٣١ 
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

 ٩٣,٧٨٦  ٧٥,١٣٦ نقدية
أرصدة لدى البنك المركزي المصري في إطار نسبة 

 ٢٧٠,٣٣٩ االحتياطي اإللزامي
 

٣٢٧,٨١٤ 
 ٤٢١,٦٠٠  ٣٤٥,٤٧٥ االجمالي

 ٤٢١,٦٠٠  ٣٤٥,٤٧٥ أرصدة بدون عائد



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٤١ 

  
  

  والبنوك قروض وتسهيالت للعمالء   -  ١٥
  

 ٢٠٠٩ديسمبر   ٣١  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

    أفراد
 ١٤,١٣٣  ١٣,٧٢٤ بطاقات ائتمان

 ١٩,٩١٥  ١٥,٧٧٦ قروض شخصية
 ٣٤,٠٤٨  ٢٩,٥٠٠ )١(إجمالي 

   شامالً القروض الصغيرة لألنشطة االقتصاديةمؤسسات 
 ٥٧,٨٧١  ٦٧,٣٩١حسابات جارية مدينة

 ٣,١٥٢,١١٣  ٣,٥٠١,٨٧٩ قروض مباشرة
 ١,٣٨٦,٠١٠  ٢,١٣١,٢٧١ قروض مشتركة

 ٤,٥٩٥,٩٩٤  ٥,٧٠٠,٥٤١ )٢(إجمالي 
 ٤,٦٣٠,٠٤٢  ٥,٧٣٠,٠٤١)٢+١(إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء

 )١٩٠,٥٤٦(  )٢٧٠,٧٤٤(خسائر االضمحاللمخصص : يخصم 
 )٢٢,٢٥٣(  )١٥,٣٤٦(*العوائد المجنبة    : يخصم 

 ٤,٤١٧,٢٤٣  ٥,٤٤٣,٩٥١:الصافي يوزع الي 
 ٢,٣٨٣,٤١٩  ٢,٠٠٠,٦٨٨ أرصدة متداولة

 ٢,٠٣٣,٨٢٤  ٣,٤٤٣,٢٦٣أرصدة غير متداولة
 ٤,٤١٧,٢٤٣  ٥,٤٤٣,٩٥١القروض والتسهيالت للعمالءصافي 
 ٢٧,٤٤١  ٣٦لبنوكلو تسهيالت قروض

  
  . تمثل األرصدة المتبقية قبل بدء العمل بالتعليمات الجديدة*
  
  :تحليل حركة مخصص خسائر اضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء     
  

  ٢٠٠٩ديسمبر ٢٠١٠٣١ديسمبر  ٣١  
 

 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 
 ١٢٨,٥٥٧  ١٥٧,٤٧٤الماليةالسنة الرصيد أول

  )٣,٠٨٧(   ٣٣,٠٧٢  تسويات ناتجة عن تغير السياسة المحاسبية*
  ١٢٥,٤٧٠   ١٩٠,٥٤٦  رصيد أول السنة المالية المعدل

 ١٨,٥٨٣ ٣٥,٣١٨خالل العام عبء االضمحالل
 )٣٧٢(  ٤,١٦٩فروق إعادة تقييم أرصدة المخصص بالعمالت اإلجنبية

 ٤٢,٥٢٢  ٢٦,١٠٧المحول من مخصصات أخري
 ٦,٩٣٣  ١٥,٤٣٩متحصالت من ديون سبق إعدامها
 )٣٥,٦٦٢(  )٨٣٥(المستخدم من المخصص خالل العام

 ١٥٧,٤٧٤ ٢٧٠,٧٤٤الماليةالسنةالرصيد في أخر



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٤٢ 

 
  

  )تابع( والبنوك قروض وتسهيالت للعمالء   -  ١٥
  

وتظهر حركة مخصص خسائر ي ، تم تعديل رصيد أول السنة المالية طبقاً لتعليمات البنك المركز  *     
  :اضمحالل القروض بعد التعديل كما يلي 

  

  
  

  :تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت للعمالء وفقاً لألنواع     
  

  الف جنيه مصري                

 أفراد ةيالحال الفترة
 اإلجمالي قروض شخصية

 جنيه مصري جنيه مصري 

 ٣,٣٦٥٣,٣٤٤ة الماليةالفترالرصيد أول 
 ٣,٣٦٥٣,٣٤٤)١(  المالية السنة/ الفترة الرصيد في أخر

 
 مؤسسات

 اإلجمالي قروض مباشرة
 جنيه مصري جنيه مصري 

 ١٨٧,٢٠٢١٨٧,٢٠٢المالية السنةاالرصيد أول 
 ٣٥,٢٩٧٢٠,٢٦١السنة عبء االضمحالل خالل
 ٤,١٦٩٢,٧٢٨ فروق تقييم المخصص

 ١٥,٤٣٩١٤,٧٩٥متحصالت من ديون سبق إعدامها
 )٨٣٥()٨٣٥( المستخدم من المخصص خالل العام

  ٢٦,١٠٧  ٢٦,١٠٧  تحويل بين المخصصات
 ٢٦٧,٣٧٩٢٦٧,٣٧٩)٢(   المالية السنة الرصيد في أخر

 ٢٧٠.٧٤٤٢٧٠,٧٢٣ )٢)+(١(األجمالي 

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 
 المعدلة

 ألف جنيه مصريألف جنيه مصري 
 ١٢٥,٤٧٠ ١٩٠,٥٤٦الرصيد أول السنة المالية

  ٥١,٦٥٥  ٣٥,٣١٨  )١٠إيضاح (عبء االضمحالل خالل العام 
بالعمالت فروق إعادة تقييم أرصدة المخصص 

 اإلجنبية
٣٧٢( ٤,١٦٩( 

 ٤٢,٥٢٢ ٢٦,١٠٧المحول من مخصصات أخري
 ٦,٩٣٣ ١٥,٤٣٩متحصالت من ديون سبق إعدامها
 )٣٥,٦٦٢( )٨٣٥(المستخدم من المخصص خالل العام

 ١٩٠,٥٤٦ ٢٧٠,٧٤٤ 



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٤٣ 

  
  

  أصول مالية بغرض المتاجرة  – ١٦
  

  
  
  

  أدوات المشتقات المالية   -  ١٧
  :يقوم البنك باستخدام أدوات المشتقات التالية ألغراض التغطية      

  
أو العائد ارتباطات التبادل مجموعة من التدفقات النقدية األخرى ، وينتج /تمثل عقود مبادلة العملة و -

أي (أو كل ذلك معاً ) معدل ثابت بمعدل متغير مثالً(عن تلك العقود تبادل العمالت أو معدالت العائد 
ة إال في بعض عقود مبادلة ، وال يتم التبادل الفعلي للمبالغ التعاقدي) عقود مبادلة عوائد وعمالت

  .العمالت 
ويتمثل خطر االئتمان للبنك في التكلفة المحتملة الستبدال عقود المبادالت إذا أخفقت األطراف األخرى   

ويتم مراقبة ذلك الخطر بصفة مستمرة بالمقارنة بالقيمة العادلة وبنسبة من المبالغ  .في أداء التزاماتها 
ويقوم البنك بتقييم األطراف األخرى بذات األساليب  طر االئتمان القائموللرقابة على خ .التعاقدية 

  .المستخدمة في أنشطة اإلقراض 
نتيجة للتغيرات في أسعار ) التزامات(أو غير صالحة ) أصوالً(وتصبح المشتقات لصالح البنك 

إجمالي المبالغ الصرف أو معدالت العائد المرتبطة بتلك المشتقات ، ويمكن أن يتذبذب من وقت ألخر 
االفتراضية للمشتقات المالية القائمة وكذلك المدى الذي تكون فيه المشتقات لصالح أو لغير / التعاقدية 

وفيما يلي القيم العادلة  .صالح البنك وإجمالي القيم العادلة لألصول وااللتزامات من المشتقات المالية 
  :للمشتقات المالية 

 غطية للقيمة العادلةمشتقات مالية إلتزام مصنفة ت
 
  القيمة الحالية  القيمة التعاقدية القيمة الحالية القيمة التعاقدية  
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٠٩ديسمبر ٣١ ٢٠١٠ديسمبر٣١ ٢٠١٠ديسمبر٣١  

  ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري  
  )٢٦٥(  ٢٢٨,٧٥٤  -   -   عقد مبادلة عائد

  )٢٦٥(  ٢٢٨.٧٥٤  -   -   إجمالي
 

   

 ديسمبر ٣١  
٢٠١٠ 

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 
  أدوات حقوق ملكية مدرجة في أسواق األوراق المالية

 ١,٣٥١ - أسهم شركات أجنبية
 ١,٣٥١ - إجمالي أدوات حقوق الملكية

 ١,٣٥١ -  إجمالي األصول المالية بغرض المتاجرة



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٤٤ 

  
  

    استثمارات مالية    -  ١٨
  ٢٠١٠ديسمبر ٣١  

 الف جنيه مصري
  ٢٠١٠ديسمبر ٣١  

 الف جنيه مصري
   استثمارات مالية متاحة للبيع

   :بالقيمة العادلة –أدوات دين 
 ٤٦٩,٤٨١  ١,٠٦٢,٥٤٢)سندات الخزانة (  مدرجة في السوق  -
 -  ٣٩,٩٩٦)سندات غير حكومية (  مدرجة في السوق  -
 -  ٣٠٠,٧٠٦)سندات حكومية(مدرجة في السوق  -

   :بالقيمة العادلة–أدوات حقوق ملكية 
 ١٤,٧٣٦  ٧,٣٣٨مدرجة في السوق  -
 ٣٤,٧٧٠  ٢٦,٤٠٥غير مدرجة في السوق  -

 ٥١٨,٩٨٧  ١,٤٣٦,٩٨٧إجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع
    

   استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 ٨٢,٢٨١  ٨٧,٠٧٣)مدرجة( ٢٠١٤استحقاق  اسندات شركة جولدن بيراميدز بالز

 ٥,١٠٥  - )مدرجة( ٢٠١٢استحقاق الشركة المصرية للتوريق سندات 
 -  ٣٦,١٠٠)مدرجة( ٢٠١٥للتوريق استحقاق  شركة كونتكتسندات 

 ٨٧,٣٨٦  ١٢٣,١٧٣مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقإجمالي استثمارات 
 ٦٠٦,٣٧٣  ١,٥٦٠,١٦٠إجمالي استثمارات مالية

 ٤٩,٥٠٦  ٣٣,٧٤٣ أرصدة متداولة
 ٥٥٦,٨٦٧  ١,٥٢٦,٤١٧ أرصدة غير متداولة

 ٦٠٦,٣٧٣  ١,٥٦٠,١٦٠ 
 ٤٩,٥٠٦  ٣٣,٧٤٣ أدوات حقوق ملكية

 ٤٧٤,٥٨٦  ١,١٠٢,٥٣٨أدوات دين ذات عائد ثابت
 ٨٢,٢٨١  ٤٢٣,٨٧٩أدوات دين ذات عائد متغير

 ٦٠٦,٣٧٣  ١,٥٦٠,١٦٠ 
  

    



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٤٥ 

     )تابع(استثمارات مالية    -  ١٨
  

  استثمارات مالية 
 متاحة للبيع

استثمارات مالية 
محتفظ بها حتى 
 تاريخ االستحقاق

 اإلجمالي

الف جنيه  
 مصري

 الف جنيه مصريالف جنيه مصري

 ٦٠٦,٣٧٣ ٨٧,٣٨٦ ٢٠١٠٥١٨,٩٨٧يناير  ١الرصيد في 
 ١,٠٩٨,٩٧٤ ٣٨,٧٦٦ ١,٠٦٠,٢٠٨ إضافات

 )١٤٤,٥٢٩( )٧,٧٥٠( )١٣٦,٧٧٩()استهالك/ بيع (إستبعادات 
 ٤,٧٩٢ ٤,٧٩٢ -فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

 )٥,١٣١( -  )٥,١٣١(صافي التغير في القيمة العادلة 
 )٣١٩( )٢١()٢٩٨( خصم اإلصدار ستهالكإ

 ١,٥٦٠,١٦٠ ١٢٣,١٧٣ ٢٠١٠١,٤٣٦,٩٨٧ ديسمبر ٣١الرصيد في  
  
  
  :أرباح االستثمارات المالية 
  

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١   ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

 ٩,٦٦٠  ١٨,٤٢٠مالية متاحة للبيع  استثماراتأرباح بيع 
 )٢٤٠(  ١٤٠بيع استثمارات مالية خسائر / أرباح

 ٢,٧٩٠  ١,٣٢٩ أرباح بيع أذون خزانة
 ١٢,٢١٠  ١٩,٨٨٩ 

  
  أصول أخرى  -  ١٩

  
  ٢٠٠٩ديسمبر ٣١ ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  

 المعدلة
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

 ١٢١,٣٧٠٣٢,١٨٢ ايرادات مستحقة
 ٣,٧٢٤٤,٠٠٥ مصروفات مقدمة

 ٧٨,٤٥٤٤١,٥١٨دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة
 ٢٩,٧٨٠٣٠,٣٠٣أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون 

 ٤,٢٧١٥,٣٥٣ التأمينات والعهد
 ٢٥,٨٧٥٧,٠٣٧ اصول أخرى

 ١٢٠,٣٩٨ ٢٦٣,٤٧٤ اإلجمالي
  

   



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٤٦ 

 
  أصول ثابتة  -  ٢٠

  الف جنيه مصري                    
  

 
أراضى 
 ومباني

تحسينات 
على أصول 

 مستأجرة
 اإلجمالي اصول أخرى آالت ومعدات

 ٢٠١,٦٦٢ ٥٦,٨٨٢ ١٤,٠٨٥ ٦٩,١٧٥ ٦١,٥٢٠ ٢٠١٠يناير   ١صافى القيمة الدفترية 
 ٢٤,٥١٥ ٧,٥١٤ ١٣,٠١٠٣,٠٨٣٩٠٨إضافات

 )٢٠,٨٠٣( )١٢,٦٩٥()١,٧٧٠( )٤,٤٦١()١,٨٧٧( تكلفة اإلهالك
  )١,١٢١(  )١,١٢١(  -  -  -  استبعادات من األصول

  ٦٩٣  ٦٩٣  -  -  -  استبعادات من مجمع االهالك

 ٢٠٤,٩٤٦ ١٣,٢٢٣٥١,٢٧٣ ٧٢,٦٥٣٦٧,٧٩٧ ٢٠١٠ ديسمبر ٣١صافى القيمة الدفترية في 
يتمثلالمالية الحالية السنةالرصيد في أخر 

      في
 ٣٠٠,٥٣٨ ٢١,٤٠٤١٠٣,٠٦٢ ٩٠,٦٤٦٨٥,٤٢٦التكلفة

  )٩٥,٥٩٢(  )٥١,٧٨٩(  )٨,١٨١(  )١٧,٦٢٩(  )١٧,٩٩٣(  مجمع االهالك

 ٢٠٤,٩٤٦ ١٣,٢٢٣٥١,٢٧٣ ٧٢,٦٥٣٦٧,٧٩٧ ٢٠١٠ ديسمبر ٣١صافى القيمة الدفترية في
      

  
مليون جنيه مصري تمثل  ٧,٥٦٨في تاريخ الميزانية مبلغ ) بعد اإلهالك(تتضمن األصول الثابتة     -

  .أصول لم تسجل بعد باسم البنك وجارى حاليا اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسجيل تلك األصول
      

   



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٤٧ 

    
       

  مستحقة للبنوكأرصدة   -  ٢١
  

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١    ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

 ٩١,٤٩٨ ٥٤,٠٧٢بنوك خارجية
 ٤٧٥,٤١٢ ٦٠٠,٥٢٨بنوك محلية

 ٥٦٦,٩١٠ ٦٥٤,٦٠٠ 
  ودائع العمالء  - ٢٢

  
 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١    ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

 ١,٠٤٢,٩١٨  ١,٢٠٣,٦٨٠الطلبودائع تحت 
 ٣,١١٥,٧٧٨  ٤,٨٥٧,٠٨٧ودائع ألجل وبإخطار
 ٨٣٥,٨٧١  ١,٠٥١,٤٨٩شهادات ادخار وإيداع

 ٧٢١,٥٢٠ ٨١٥,٩٠٣ودائع توفير
 ١٢٣,٤٥٦ ١٧٤,٦٢٣ودائع أخرى

 ٥,٨٣٩,٥٤٣  ٨,١٠٢,٧٨٢ 
 ٣,٥٦٩,٣٠٩  ٥,٥٧١,٥٠١ودائع مؤسسات

 ٢,٢٧٠,٢٣٤  ٢,٥٣١,٢٨١ودائع أفراد
 ٥,٨٣٩,٥٤٣  ٨,١٠٢,٧٨٢ 

 ١,١٦٦,٣٧٤  ١,٣٧٨,٣٠٣أرصدة بدون عائد
 ٨٣٥,٨٧١  ١,٠٥١,٤٨٩أرصدة ذات عائد متغير
 ٣,٨٣٧,٢٩٨  ٥,٦٧٢,٩٩٠أرصدة ذات عائد ثابت

 ٥,٨٣٩,٥٤٣  ٨,١٠٢,٧٨٢ 
 ٥,٠٠٣,٦٧٢  ٧,٠٥١,٢٩٣أرصدة متداولة

 ٨٣٥,٨٧١  ١,٠٥١,٤٨٩أرصدة غير متداولة
 ٥,٨٣٩,٥٤٣  ٨,١٠٢,٧٨٢ 

  
   



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٤٨ 

  
  التزامات أخرى  -  ٢٣
  

 ٢٠٠٩ديسمبر ٣١   ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

 ٢٧,٨٠١  ٦٢,٤٠٠عوائد مستحقة
 ٣٢,٠٦٤  ٢٣,٦٧٤البنك المركزي –عمليات المقاصة 

 ٦٩,١٥٨  ٢٢,٠٢٦أمانات عامة
 ٣,٣٦٠  ١٠,٠٤٣ضرائب محتجزة تحت حساب ضريبة الدخل

 ١٢,٨٨٦  ١٢,٥٧٨مصروفات مستحقة
 ٢,٣٥٩  ١٢,٤٥١أرصدة دائنة متنوعة

 ١٤٧,٦٢٨  ١٤٣,١٧٢ اإلجمالي
  

  مخصصات أخرى   -  ٢٤
   ٢٠١٠ ديسمبر ٣١            

  
مخصص 

 قضايا
مطالبات مخصص 
 محتملة

 

مخصص 
التزامات عرضية 

 محددة

 اإلجمالي

الف جنيه 
 مصري

 مصريالف جنيه الف جنيه مصري الف جنيه مصري

 ١٠٦,٦٣٦ ١٨,٩١٤ ٧١,٤٧٧ ١٦,٢٤٥ العامالرصيد في اول 
 ١٠,٦٠٩ -  ٦,٢٦٢ ٤,٣٤٧ العامالمكون خالل 

 )٦,٦١١( -  )٤,٦٢٨( )١,٩٨٣( العامالمستخدم خالل 
 )٢٦,١٠٧( -  )٢٦,١٠٧( -المحول الي مخصص القروض

 ٣٤٤ ٣٤٤- - مخصصات بالعمالت اإلجنبية فروق تقييم
 ٨٤,٨٧١ ١٩,٢٥٨ ١٨,٦٠٩٤٧,٠٠٤ العامالرصيد في  اخر 

  
            

   



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٤٩ 

  
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١

  
مطالبات مخصص قضايامخصص  

 محتملة
 

 مخصص
التزامات عرضية 

 محددة

 اإلجمالي

 الف جنيه مصريالف جنيه مصري الف جنيه مصريالف جنيه مصري 
 ١٢٤,٨٤٣ ٢٤,٢٨٨ ٨٧,٨٩٨ ١٢,٦٥٧ العامالرصيد في اول 

 ٣,٧٥٨ - - ٣,٧٥٨ العامالمكون خالل 
 )١٣,٥٧٣( - )١٣,٤٠٣( )١٧٠( العام المستخدم خالل

 ٦٥,٠٠٠ - ٦٥,٠٠٠ - محول من األرباح المرحلة
 )١٠٠( )٣٠( )٧٠( -فروق تقييم

 )٤٢,٥٢٢( )٥,٣٤٤( )٣٧,١٧٨( - المحول الي مخصص القروض
 )٣٠,٧٧٠(- )٣٠,٧٧٠(- مخصصات انتفى الغرض منها

 ١٠٦,٦٣٦ ١٨,٩١٤ ١٦,٢٤٥٧١,٤٧٧ العامالرصيد في  اخر 
  
  
  

 األصول الضريبة المؤجلة غير المعترف بها – ٢٥
  

٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠ديسمبر ٣١ 
 ألف جنيه مصري  ألف جنيه مصري 

 )٦,٣٦٤( )٦,٩٦١( االصول الثابتة
 ٧,٧٢٣ ٧,٥٧٣ مخصصات

 ١,٣٥٩  ٦١٢ اصول ضريبية مؤجلة بالصافي
    

  
  اصول ضريبية مؤجلة نظرا لعدم التأكد من االستفادة منها في المستقبللم يتم اثبات 

  
  رأس المال  -  ٢٦

  
 إجمالي عدد األسهم أسهم عاديةعدد األسهم 
 الف       الف    الف      
 ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠ 

 ٦٠,٠٠٠ ٢٠١٠٦٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠ ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

 ٠مليون جنيه مصري ٦٠٠ والمدفوع والمصدر جنيه مصرييبلغ رأس المال المصرح به مليار   
  .مصدرة مسددة بالكاملالجنيه للسهم وجميع األسهم  ١٠بقيمة اسمية 

  



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٥٠ 

  االحتياطيات   -  ٢٧
  

٢٠٠٩ديسمبر ٣١    ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 
    

 ٣,٠٨٧  ٣,٠٨٧احتياطي خاص 
 ٣,٤٥٨  ٨,٧٩٢العاماحتياطي المخاطر البنكية 

 ٨٤,٨٢٦  ٩٢,٩٣٨احتياطي قانوني
 ٢,٠٩٨  ٢,٣٥٣احتياطي رأسمالي

استثمارات مالية متاحة  –احتياطي القيمة العادلة 
 ٢٠,٠٠٠  ١٤,٨٦٩ للبيع

 ١١٣,٤٦٩  ١٢٢,٠٣٩الماليةالسنةإجمالي االحتياطيات في أخر
  
  

  
  *احتياطي المخاطر البنكية العام  -أ   

      
العام لمقابلة المخاطر غير  تقضي تعليمات البنك المركزي المصري بتكوين احتياطي المخاطر البنكية  *  

المتوقعة ، وال يتم التوزيع من هذا االحتياطي إال بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري 
ووفقا لمتطلبات إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس الصادرة عن مجلس 

تغيير طريقة قياس اضمحالل القروض  ، تم ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦إدارة البنك المركزي المصري في 
والتسهيالت وأدوات الدين األخرى التي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة وتم ترحيل الزيادة اإلجمالية في 

طبقا ألسس التقييم المتبعة سابقا  ٢٠٠٩المخصصات المكونة خالل السنة المالية المنتهية في ديسمبر 
  .الجديدة الي احتياطي المخاطر البنكية العام عن المخصصات المكونة وفقاً للطريقة 

  
  

  *احتياطي قانوني   - ب  
  

 ٢٠٠٩ديسمبر ٣١  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

 ٧٥,٧٠٧ ٨٤,٨٢٦المالية السنةالرصيد في أول 
 ٩,١١٩ ٨,١١٢المحول من األرباح

 ٨٤,٨٢٦ ٩٢,٩٣٨المالية السنةالرصيد في أخر 
      

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١     ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  
 الف جنيه مصري   الف جنيه مصري المالية السنةالرصيد في أول 

 ٣,٤٥٨   ٣,٤٥٨ محول من األرباح المحتجزة
  -    ٥,٣٣٤ المالية السنةالرصيد في أخر 

 ٣,٤٥٨   ٨,٧٩٢ 



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٥١ 

من صافي أرباح السنة لتغذية االحتياطي القانوني ويتم %  ٥وفقاً للنظام االساسي للبنك يتم احتجاز   *  
  .من رأس المال المصدر % ٥٠ايقاف تكوين االحتياطي القانوني عندما يبلغ رصيده ما يعادل 

  
  استثمارات مالية متاحة للبيع  – احتياطي القيمة العادلة-ج 
  

 ٢٠٠٩ديسمبر ٣١   ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

 ٦,٨٩٥  ٢٠,٠٠٠المالية السنةالرصيد في أول 
 ١٣,١٠٥  )٥,١٣١(التغير في القيمة العادلة

 ٢٠,٠٠٠  ١٤,٨٦٩المالية السنةالرصيد في أخر 
  
  األرباح المحتجزة - ز 
  

  ٢٠٠٩ديسمبر ٣١ ٢٠١٠ ديسمبر٣١  
 المعدلة

 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 
 ١٧٩,١١٦ ٢٢٠,٧٥٠المالية السنةالرصيد في أول 
 ١٢٨,٧٦٣ ١٦٤,٣٧٧صافي أرباح السنة

 )٦٠,٠٠٠( )٦٠,٠٠٠(توزيعات أرباح السنة المالية السابقة
 )١٧,٣٢٥( )١٥,٤١٢(حصة العاملين في األرباح

 )٩,١١٩( )٨,١١٢(محول الي االحتياطي القانوني
    )٥,٣٣٤(  احتياطي مخاطر بنكية عاممحول الي 
 )٥١٨( )٥٤٧(حقوق اإلقلية

 )٦٨٥( )٢٥٥(محول الي االحتياطي الراسمالي
 ٢٢٠,٢٣٢ ٢٩٥,٤٦٧الماليةالسنةالرصيد في أخر

  
  التزامات عرضية وارتباطات  -  ٢٨

  : التزامات مقابل خطابات ضمان وإعتمادات مستندية وارتباطات اخرى        
  

 ٢٠٠٩ديسمبر ٣١   ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

 ١١,٥١٢٦,٠٢٩األوراق المقبولة
 ٩٠٧,٣٧١٩٠١,٢٦١خطابات ضمان

 ١١٦,١٧٥١٤٧,٣٣٣اعتمادات مستندية استيراد
 ٥٥,٩٧١١٨,٢٥٩اعتمادات مستندية تصدير

 ١,٠٧٢,٨٨٢ ١,٠٩١,٠٢٩  
  

   



  )ة مصريةشركة مساهم(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١في 

٥٢ 

  
  عالقة المعامالت مع أطراف ذوي  -  ٢٩

أما  .من األسهم العادية %  ٨٥,١٤البحرين التي تمتلك  -بنك االهلي المتحد الاألم  الشركة يتبع البنك  
وتتمثل المعامالت وأرصدة األطراف ذوي  . فهي مملوكة لمساهمين أخرين %  ١٤,٨٦باقي النسبة 

  :فيما يلي ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١المالية المنتهية في السنةالعالقة خالل 
  
  معامالت أخرى مع األطراف ذوي عالقة  - أ
  

 ٢٠٠٩ديسمبر ٣١  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصريالف جنيه مصري 

  ٤٩,٤٧٥  ٤٧,٥٣٦  ودائع
 ٨٦,١٩٧ ٩٧,٠٤٠أرصدة لدى البنوك

 ٨٦,١١٢ ٤٣,٩٨١أرصدة مستحقة للبنوك
 ٥,٢١٣ ٩٧,٧٤٦خطابات ضمان

  
  

  األحداث الالحقة – ٣٠
الحقاً لتاريخ الميزانية، حدثت بعض األحداث الجوهرية في مصر والتي أثرت على المناخ االقتصادي والذي  

ألخطار مختلفة متضمنة ثبات اإليرادات، نمو األعمال، تقلبات أسعار صرف  البنكبالتبعية يمكن أن يعرض 
 . اضمحالل األصول/ العمالت األجنبية وتقييم 
، ولكنها قد تؤثر على القوائم المالية  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للبنكلى القوائم المالية هذه األحداث لم تؤثر ع

ذا التأثير ـوإن كان من الصعب تحديد مقدار هذا التأثير في الوقت الحالي ، فإن ه. للفترات المالية المستقبلية 
المتوقع والفترة الزمنية التي ينتظر  ويختلف حجم التأثير وفقاً للمدى. سوف يظهر في القوائم المالية المستقبلية 

  . عندها انتهاء هذه األحداث وتأثيرها
 
 
 
  ارقام المقارنة  – ٣١
  

  . العام تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتمشى مع عرض القوائم المالية لهذا




