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إيضاح  
 رقم

 3111 ديسمرب 11  4112مبر ديس 31

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  
 13.663113  12.3721.1 (1) عائد القروض واإليرادات املشاهبة

 (.11311.)  (121712274) (1) الودائع والتكاليف املشاهبةتكلفة 
 3131..0  132412. (1) صافي الدخل من العائد

 1.131.8  41127.1 (.) إيرادات األتعاب والعموالت
 (3631.)  (.2211) (.) مصروفات األتعاب والعموالت

 1803131  .414234 (.) صافي الدخل من األتعاب والعموالت
 31.  12211  أرباحتوزيعات 

 083083  .34214 (7) صايف دخل املتاجرة
 33161  42731 (.1) أرباح بيع استثمارات مالية

 -  (.1) (17) إضمحالل استثمارات مالية متاحة
 (1.33331)  (.241..1) (11) )عبء( اإلضمحالل عن خسائر االئتمان

 (.31.333)  (4172222) (.) مصروفات إدارية وعمومية وإهالك
 (113.33)  (42.41) (11) تشغيل اخري( مصروفات ) 

 1833.3.  1.124.1  قبل الضرائب عامصافي أرباح ال
 (..11130)  (4422743)  مصروفات ضرائب الدخل

 38636.8  3112214  عامصافي أرباح ال
 38038.6  3112241  نصيب الشركة األم ) البنك (

 803  .1214  نصيب حقوق اإلقلية
 38636.8  3112214  عامصافي أرباح ال

 
 . ( جزء ال يتجزأ من القوائم املالية اجملمعة وتقرأ معها10( إىل )1اإليضاحات املرفقة من ) -
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 الف جنيه مصري                 

احتياطي  أرباح العام  نصيب البنك حقوق اإلقلية اإلجمالي
 خاص

احتياطي القيمة 
 –العادلة 

استثمارات مالية 
 متاحة للبيع

احتياطي  أرباح حمتجزة
خماطر بنكية 

 عام

إحتياطي 
قانوين 

واحتياطي 
 رامسايل

   رأس املال
 

 

 

 3111يناير  1الرصيد يف أول العام  131303111 1113610 831.3 33111 .00336 13181 6..3..3 121142.71 38.1. 1211421.1

 حمول إيل اإلحتياطيات - 133110 - - - - (133110) - - -

 حمول إيل األرباح احملتجزة - - - 1.83811 - - (1.83811) - - -

 توزيعات األرباح - - - - - - (813108) (732.17) (.1) (...732)

 فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع - - - - 1113811 - - .111271 - .111271

 صايف أرباح العام - - - - - - 38038.6 4712721 803 47121.7

 4113ديسمبر  31الرصيد في  131303111 1363101 831.3 .101383 1663186 13181 38038.6 127112171 113111 127.12377

 .311يناير1 عامالرصيد يف اول ال 131303111 1363101 831.3 .101383 1663186 13181 38038.6 127112171 113111 127.12377

 حمول ايل االحتياطيات - 1.33.3 - - - - (1.33.3) - - -

 توزيعات األرباح - - - - - - (133113) (342114) (80) (..3421)

 (38زيادة رأس املال )ايضاح  1103111 - - (1103008) - - (3..31.3) - - -

 فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع - - - - (8131.1) - - (732121) - (732121)

 أ ( .3)إيضاح  املستخدم من احتياطي املخاطر البنكية العام - - (13.16) - - - - (12.31) - (12.31)

 عامصايف أرباح ال - - - - - - 1603.30 3112241 13131 3112214

 .311مرب ديس 11الرصيد يف  121112111 1212324 12711 112411 742.21 .3217 3112241 421132.44 112121 .42141211

 
 

 وتقرأ معها . المجمعة( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية 53( إلى )1اإليضاحات المرفقة من ) -
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 3111مرب ديس11  4112مبر ديس31 إيضاح رقم  
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري   

      التشغيلالتدفقات النقدية من أنشطة 
 1833.3.  1.124.1   قبل الضرائب عامأرباح ال

      تعديالت لتسوية صافي األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
 383616  312.44 (41244)  إهالك

 1.33331  .241..1 (11)  عبء اإلضمحالل عن خسائر اإلئتمان
 813806  272113 (41)  عاماملكون خالل ال –خمصصات أخري 

 113163  22777 (11)  فروق إعادة تقييم أرصدة خمصص خسائر إضمحالل القروض والتسهيالت بالعمالت االجنبية
 13108  121.4 (41)  فروق إعادة تقييم أرصدة املخصصات األخري بالعمالت اإلجنبية

 (33113)  (412.73) (17)  إستهالك خصم إصدار استثمارات مالية حمتفظ هبا حيت تاريخ االستحقاق
 (138.8)  (32171) (17)  إستهالك خصم إصدار استثمارات مالية متاحة للبيع

 (36.1.)  (.1.) (17)  فروق تقييم استثمارات مالية بالعمالت اإلجنبية
 (13610)  (421.1) (7)  مشتقات مالية بغرض املتاجرة )بالصايف(

 -  (323.1) (41)  خمصصات انتفي الغرض منها
   .1 (17)  خسائر إضمحالل استثمارات مالية متاحة للبيع

 03111  (12371)   فروق تقييم مشتقات ماليه بغرض املتاجرة
 6813083  .714211   أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول وااللتزامات المستخدمة في أنشطة التشغيل

      وااللتزامات المستخدمة في أنشطة التشغيلصافي النقص والزيادة في األصول 
 1113116  (.1277..)   ودائع لدي البنوك

 (1311.3.88)  (7.72111)   أذون خزانة وأوراق حكومية اخري )إلجل اكثر من ثالثة أشهر(
 (.311.)  (.3213) (7)  أصول مالية بغرض املتاجرة

 (...331863)  (427.12122)   قروض وتسهيالت للعمالء والبنوك
 (133.61)  21   أصول اخري

 (16030.1)  1442.24   أرصدة مستحقة للبنوك
 316031.1.  .223.1213   ودائع العمالء

 003.11  14.2411   إلتزامات أخري
 (11)  (1..72) (41)  املستخدم من املخصصات األخري

 (..13830)  (1212171)   ضرائب الدخل املسددة
 1..131813  1732431   صافي التدفقات النقدية الناتجة من انشطة التشغيل
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( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها .53( إلى )1من )اإليضاحات المرفقة  -

      التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 (.11311)  (212731)   مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وجتهيز الفروع

 ..33836  (123.321.4) (17)  متحصالت من شراء / بيع استثمارات مالية متاحة للبيع
 (0683866)  7112.41 (17)  مدفوعات لشراء/بيع استثمارات مالية خبالف أصول مالية بغرض املتاجرة

 (11133.1)  (1172474)   صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في ( أنشطة االستثمار
      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (1..813)   (...312)    املدفوعةتوزيعات األرباح 
 (1..813)  (...312)   صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في ( انشطة التمويل

      
 .38383.  (112723)   عامصافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خالل ال

 131313633  12.1123.1   النقدية وما يف حكمها يف اول العام
 13.063110  12.3.2134   عامحكمها آخر الالنقدية وما في 

      وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :
 131133331  1224121.1 (14)  نقدية وأرصدة لدي البنك املركزي

 138863811  427.12.41 (13)  أرصدة لدي البنوك
 330.13111  .32343271 (12)  أذون خزانة واوراق حكومية أخري

 (136163118)  (1..421112) (13)  البنوك ودائع لدي
 (333163016)  (321.121.4) (12)  أذون خزانة وأوراق حكومية أخري آلجل أكثر من ثالثة أشهر

 13.063110  12.3.2134 (31)  عامالنقدية وما في حكمها آخر ال
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 معلومات عامة -1

)شددر ة مسدداامة مصددرية( ادد مات الملسسددات والتجزئددة المصددرفية واالسددت مار فددي  مصددر -يقدد م البندده االالددي المتحدد 
 .4113 مبر يس 51موظفاً في  583فرعاً ويوظف  53الرئيسي و جمهورية مصر العربية من االل المر ز 

 
 1753لسدنة  35بموجد  القدانون رقدم  1755أغسطس  8تأسس البنه شر ة مساامة مصرية تحت اسمه السابق بتاريخ 

التجمدع  –مر ز الم ينة  –ش التسعين  81فىو الئحته التنفيذية  في جمهورية مصر العربية ويقع المر ز الرئيسي للبنه 
تدم شدط  البنده ااتياريداً مدن بورصدتي القداارة ،  4111يوليدو  13، فدي  محافظدة القداارة -القاارة الج يد ة  –الاامس 

 واإلس ن رية لألوراق المالية .
 

 4113فبراير  43  تم إعتما  القوائم المالية للبنه من قبل مجلس اإل ارة بتاريخ

 ملخص السياسات المحاسبية -1

للبنه وق  تم إتباع اذه السياسات ب بات  المجمعةفيما يلي أام السياسات المحاسبية المتبعة في إع ا  اذه القوائم المالية  
 ل ل السنوات المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذله:

 
 أسس إعداد القوائم المالية  - أ
 11 المر دزي المدكصري المعتمد ة مدن مجلدس إ ارتده بتداريختعليمدات البدكنه ل وفقداً  المجمعدةيتم إع ا  القدوائم الماليدة   

وعلى أساس الت لفدة التاريايدة مع لدة بدعدا ة تقيديم ا صدول ،  في ضوء القوانين واللوائح ذات العالقة 4118 يسمبر 
ادالل  وااللتزامات المالية بغدر  المتداجرة ، وا صدول وااللتزامدات الماليدة المبوبدة عند  نشدأتها بالقيمدة العا لدة مدن

 ا رباح والاسائر واالست مارات المالية المتاحة للبيع ، وجميع عقو  المشتقات المالية . 
 

للبنده طبقداً  ح دام القدوانين المحليدة ذات الصدلة وأعد  البنده ايضداً القدوائم   المجمعدةوق  تم إع ا  اذه القدوائم الماليدة  
للبنه وشر ته التابعة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وق  تم تجميع الشدر ة التابعدة تجميعداً  ليداً فدي  المجمعةالمالية 

القددوائم الماليددة المجمعددة واددي الشددر ة التددي للبندده فيهددا ، بصددورة مباشددرة أو غيددر مباشددرة ، أ  ددر مددن نصددف حقددوق 
لتشدغيلية للشدر ة التابعدة بصدرف النظدر عدن نوعيدة التصويت أو ل يه الق ره علي السديطرة علدي السياسدات الماليدة وا

 .للبنه من إ ارة البنه المجمعةالنشاط ، ويم ن الحصول علي القوائم المالية 
 

 1010تعديالت تعليمات البنك المركزي المصري المنشورة السارية من أول يناير   
وتصوير القوائم المالية للبندوه وأسدس اإلعتدراف قامت اإل ارة بتطبيق تعليمات البنه المر زي الااصة بقواع  إع ا    

 المتعلقة بأنشطة البنه . ، والتي تاتلف في بع  الجوان  عن معايير المحاسبة المصريةوالقياس

       
وفيما يلي ملخص بأههم التييأرات التأي تأرأت علأى السياسأات المحاسأبية وعلأى القأوائم الماليأة بسأبب تتبيأ  هأذ   

 : التعديالت المحاسبية
تغيرت متطلبات اإلفصاح الااصة بأا اف وسياسات وأسالي  إ ارة المااطر المالية وإ ارة  فاية رأس المال  -

 وبع  اإليضاحات ا ارى .
قام البنه بدعا ة النظر في القيمة التاري ية لألصول ال ابتة لتق ير أامية تأ يراا على القيمة القابلة لإلااله ، ولم  -

 ما ية على القوائم المالية .  ينتج عن ذله آ ار
ح   البنه ا طراف ذوي العالقة وفقاً للمتطلبات المع لة وأضاف بع  اإليضاحات الج ي ة باصوص اذه  -

 ا طراف .
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع (  -1

 

 أسس إعداد القوائم المالية )تابع (  -أ 
القيمة ال فترية لألصل وبين القيمة الحالية للت فقات ويتم قياس مبلغ ماصص اسائر االضمحالل بالفرق بين  -

النق ية المستقبلية المتوقعة ، وال ي ال في ذله اسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تحملها بع  ، ماصومة 
باستا ام مع ل العائ  الفعلي ا صلي لألصل المالي . ويتم تافي  القيمة ال فترية لألصل باستا ام حسا  

 اسائر االضمحالل ويتم االعتراف بع ء االضمحالل عن اسائر االئتمان في قائمة ال ال . ماصص
تم تغيير طريقة قياس اضمحالل القرو  والتسهيالت وأ وات ال ين ا ارى التي يتم قياسها بالت لفة المستهل ة ،  -

ت وين ماصصات إجمالية  وترت  على ذله إلغاء الماصص العام الم ون للقرو  والتسهيالت وب الً عنه تم
للمجموعات من ا صول التي تحمل اطر ائتماني ومواصفات متشابهه أو ماصصات فر ية وق  تم ترحيل 

طبقا للطريقة المتبعة سابقا عن الماصصات وفقاً  4117الزيا ة اإلجمالية في الماصصات القائمة في أول يناير 
 ية . وتبين قائمة التغير في حقوق المل ية أ ر تغيير تله للطريقة الج ي ة الي احتياطي ااص ضمن حقوق المل

 السياسة على حقوق المل ية.
عن  تح ي  مع ل العائ  الفعلي بغر  تطبيق طريقة الت لفة المستهل ة لحسا  إيرا ات وت لفة العائ  على أ وات  -

ال ين وإضافتها أو اصمها من  ال ين ، تم تح ي  العموالت وا تعا  المرتبطة بعمليات اقتناء أو إص ار أ وات
 . مع ل العائ  الفعلي لتله ا  واتقيمة االقتناء / اإلص ار بصفتها جزء من ت لفة المعاملة ، مما ترت  عليه تغيير 

قام البنه ب ارسة ا صول التي آلت مل يتها إليه وفاًء ل يون بغر  التأ   من انطباق قواع  تصنيفها ضمن  -
المحتفظ بها بغر  البيع ضمن ا صول ا ارى ، ولم ينتج عن ذله ااتالف في التبوي  ا صول غير المت اولة 

 أو القيمة التي تقاس بها تله ا صول.
 

 أسس تجمع القوائم المالية   -ب 

تشددمل القددوائم الماليددة المجمعددة علددي الميزانيددة وقائمددة الدد ال وقائمددة التدد فقات النق يددة المعدد ة للبندده وشددر ته التابعددة  
االالي المتح  للتمويل ش.م.م ( منشأة اقتصا ية واح ة  ون النظدر إلدي الحد و  القانونيدة بدين ادذه الشدر ات )شر ة 

 وذله به ف إظهار صورة حقيقية وصحيحة عن نتائج ا عمال . 
عندد  التجميددع ، يددتم اسددتبعا  المعددامالت وا رصدد ة وا ربدداح غيددر المحققددة الناشددئة عددن المعددامالت بددين شددر ات 
المجموعة ، واستبعا  الاسائر المحققة إال إذا  انت تق م  ليال علي وجو  اضمحالل في قيمة ا صل المحدول، ويدتم 
تغييددر السياسددات المحاسددبية للشددر ات التابعددة  لمددا  ددان ذلدده ضددرورياً بحيددس يددتم ضددمان تطبيددق سياسددات موحدد ة 

 للمجموعة .

  الشركات التابعة 
( التدي Special Purpose Entities / SPEsاي الشر ات )بما في ذله المنشدتت ذات ا غدرا  الااصدة 

يمتله البنه بطريق مباشر أو غير مباشر الق رة على التح م في سياستها المالية والتشغيلية ، وعا ة ي ون للبنه 
ير حقدوق التصدويت المسدتقبلية حصة مل ية تزي  عن نصف حقوق التصويت . ويلاذ فدي االعتبدار وجدو  وتدأ 

 .ه الق رة على السيطرة على الشر ةم ن ممارستها أو تحويلها في الوقت الحالي عن  تقييم ما إذا  ان للبنيالتي 

 
 المعامالت مع أصحاب حقو  األقلية 

تعتبددر المجموعددة للمعددامالت مددع أصددحا  ا قليددة علددي أنهددا معددامالت مددع أطددراف اددار  المجموعددة . ويددتم 
ا عتراف با رباح والاسائر الناتجة عن البيدع إلدي حقدوق ا قليدة وذلده فدي قائمدة الد ال. ويندتج عدن عمليدات 

والقيمدة ال فتريدة لصدافي  المقتنداةين المقابدل المد فوع لألسدهم الشراء من حقوق ا قلية شدهرة بمدا يم دل الفدرق بد
 ا صول للشر ة التابعة .
  



 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 
 1034ديسمبر  13في  المجمعةااليضاحات المتممة للقوائم المالية 

8 
 

 
 

 ع ( ملخص السياسات المحاسبية )تاب -1

 التقارير القتاعية  -ج 
قطاع النشاط او مجموعة من ا صول والعمليات المرتبطة بتق يم منتجات أو ا مات تتسم بماداطر ومندافع تاتلدف 
عن تله المرتبطة بقطاعات أنشطة أارى . والقطاع الجغرافي يرتبط بتق يم منتجات أو ا مات  اال بيئة اقتصا ية 

 عن تله المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في بيئة اقتصا ية ماتلفة .واح ة تتسم بمااطر ومنافع تاصها 
 

 ترجمة العمالت األجنبية -د 
 عملة التعامل والعرض  1د/

 مصري واو عملة التعامل والعر  للبنه .الجنيه ليتم عر  القوائم المالية للبنه با
 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية 1د/
ه المصددري وت بددت المعددامالت بدالعمالت ا اددرى اددالل السدنة الماليددة علددى أسدداس تمسده حسددابات البندده بالجنيد 

أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة ، ويدتم إعدا ة تقيديم أرصد ة ا صدول وااللتزامدات ذات الطبيعدة 
ريخ ، ويدتم النق ية بالعمالت ا ارى في نهايدة السدنة الماليدة علدى أسداس أسدعار الصدرف السدارية فدي ذلده التدا

االعتراف في قائمة ال ال با رباح والاسائر الناتجدة عدن تسدوية تلده المعدامالت وبدالفروق الناتجدة عدن التقيديم 
 ضمن البنو  التالية :

 
صددافى  اددل المتدداجرة أو صددافى الدد ال مددن ا  وات الماليددة المبوبددة عندد  نشددأتها بالقيمددة العا لددة مددن اددالل   •

االلتزامددات بغددر  المتداجرة أو تلدده المبوبدة عندد  نشددأتها بالقيمدة العا لددة مددن  ا ربداح والاسددائر لألصدول /
 االل ا رباح والاسائر بحس  النوع .

   
 إيرا ات ) مصروفات ( تشغيل أارى بالنسبة لباقي البنو  .  •

ا جنبيددة المصددنفة يددتم تحليددل التغيددرات فددي القيمددة العا لددة لددأل وات الماليددة ذات الطبيعددة النق يددة بددالعمالت  
است مارات متاحة للبيع )أ وات  ين( مدا بدين فدروق تقيديم نتجدت عدن التغيدرات فدي الت لفدة المسدتهل ة لدأل اة 
وفددروق نتجددت عددن تغييددر أسددعار الصددرف السددارية وفددروق نتجددت عددن تغييددر القيمددة العا لددة لددأل اة ، ويددتم 

يرات فدي الت لفدة المسدتهل ة ضدمن عائد  القدرو  االعتراف فدي قائمدة الد ال بفدروق التقيديم المتعلقدة بدالتغي
واإليددرا ات المشددابهة وبددالفروق المتعلقددة بتغييددر أسددعار الصددرف فددي بندد  إيددرا ات ) مصددروفات ( تشددغيل 
أادرى، ويددتم االعتددراف ضددمن حقددوق المل يددة بفددروق التغييدر فددي القيمددة العا لددة )احتيدداطي القيمددة العا لددة / 

 .است مارات مالية متاحة للبيع( 
 

تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنو  غير ذات الطبيعة النق ية ا رباح والاسائر الناتجة عن تغيدر القيمدة     •
العا لة م ل أ وات حقوق المل ية المحدتفظ بهدا بالقيمدة العا لدة مدن ادالل ا ربداح والاسدائر ويدتم االعتدراف 

فة است مارات مالية متاحة للبيع ضدمن إحتيداطى القيمدة بفروق التقييم الناتجة عن أ وات حقوق المل ية المصن
 العا لة في حقوق المل ية .

 
 األصول المالية -هـ

 يقوم البنه بتبوي  ا صول المالية بين المجموعات التالية : 
ا أصول مالية مبوبة بالقيمة العا لة من االل ا رباح والاسائر، وقرو  ومد يونيات ، واسدت مارات ماليدة محدتفظ بهد
حتى تاريخ االستحقاق ، واسدت مارات ماليدة متاحدة للبيدع ، وتقدوم اإل ارة بتح يد  تصدنيف اسدت ماراتها عند  االعتدراف 

 ا ولي .
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع ( 
 )تابع (  األصول المالية -هـ

 
 األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 1هـ/

تشمل اذه المجموعة أصول مالية بغر  المتاجرة ، وا صول التى تم تبويبها عن  نشأتها بالقيمدة العا لدة مدن  
 االل ا رباح والاسائر . 

 
يتم تبوي  ا  اة المالية على أنها بغر  المتاجرة إذا تدم اقتنالادا وتحمدل قيمتهدا بصدفة أساسدية بغدر  بيعهدا 

إ ارتهدا معداً و دان انداه  ليدل  ل جزءاً مدن محفظدة أ وات ماليدة محد  ة يدتمفي ا جل القصير أو إذا  انت تم 
على معامالت فعلية ح ي ة تشير إلى الحصول على أرباح في ا جل القصير  مدا يدتم تصدنيف المشدتقات علدى 

 أنها بغر  المتاجرة إال إذا تم تاصيصها على أنها أ وات تغطية. 
 

 :باح والاسائر في الحاالت التاليةا على أنها بالقيمة العا لة من االل ا ريتم تبوي  ا صول المالية عن  نشأته
عن ما يقلل ذله تضار  القياس الذي ق  ينشأ إذا تم معالجة المشتق ذو العالقدة علدى أنده بغدر  المتداجرة    •

للقدرو  والتسدهيالت في الوقت الذي يتم فيه تقيديم ا  اة الماليدة محدل المشدتق بالت لفدة المسدتهل ة بالنسدبة 
 للبنوه والعمالء وأ وات ال ين المص رة .

عندد  إ ارة بعدد  االسددت مارات م ددل االسددت مارات فددي أ وات حقددوق المل يددة وتقييمهددا بالقيمددة العا لددة وفقدداً    •
ا إلستراتيجية االست مار أو إ ارة المااطر وإع ا  التقارير عنها لإل ارة العليا على اذا ا ساس ، يتم عند ا

 تبوي  تله االست مارات على أنها بالقيمة العا لة من االل ا رباح والاسائر.
ا  وات المالية ، م ل أ وات ال ين المحدتفظ بهدا التدي تحتدوي علدى واحد  أو أ  در مدن المشدتقات الضدمنية    •

لة من ادالل ا ربداح التي تل ر بش ة على الت فقات النق ية ، فيتم تبوي  تله ا  وات على أنها بالقيمة العا 
 والاسائر .

  يتم تسجيل ا رباح والاسدائر الناتجدة عدن التغيدرات فدي القيمدة العا لدة للمشدتقات الماليدة التدي يدتم إ ارتهدا
باالرتباط مع أصول أو التزامات مالية مبوبة عن  نشأتها بالقيمة العا لة من االل ا رباح والاسدائر وذلده 

الدد ال مددن ا  وات الماليددة المبوبددة عندد  نشددأتها بالقيمددة العا لددة مددن اددالل فددي قائمددة الدد ال ص بندد  صددافي 
 ا رباح  والاسائر ص .

  ال يتم إعا ة تبوي  أية مشتقة مالية من مجموعة ا  وات المالية المقيمة بالقيمدة العا لدة مدن ادالل ا ربداح
 ة تبويدد  أيددة أ اه ماليددة نقددالً مددن والاسددائر وذلدده أ ندداء فتددرة االحتفدداظ بهددا أو سددريانها ،  مددا ال يددتم إعددا

مجموعة ا  وات المالية بالقيمة العا لة من االل ا رباح والاسائر إذا  انت اذه ا  اة قد  تدم تاصيصدها 
 بمعرفة البنه عن  االعتراف ا ولي  أ اة تقيم بالقيمة العا لة من االل ا رباح والاسائر.

 ويدد  أي أ اة ماليددة نقددالً إلددى مجموعددة ا  وات الماليددة المقيمددة فددي جميددع ا حددوال ال يقددوم البندده بدعددا ة تب
 بالقيمة العا لة من االل ا رباح أو الاسائر أو إلى مجموعة ا صول المالية بغر  المتاجرة .

 
 القروض والمديونيات 1هـ/

والتدى تدم  سدت مت اولدة فدي سدوق نشدطةتم ل أصوالً ماليدة غيدر مشدتقة ذات مبلدغ  ابدت أو قابدل للتح يد  ولي 
 :فيما ع ا االعتراف بها بالت لفة المستهل ة بأستا ام مع ل العائ  الفعلى

ا صددول التددي ينددوي البندده بيعهددا فددوراً أو فددي مدد ى زمنددي قصددير ، يددتم تبويبهددا فددي اددذه الحالددة ضددمن  -
 لاسائر.ا صول بغر  المتاجرة ، أو التي تم تبويبها عن  نشأتها بالقيمة العا لة من االل ا رباح وا

 ا صول التي بوبها البنه على أنها متاحة للبيع عن  االعتراف ا ولي بها. -
ا صول التي لن يسدتطيع البنده بصدورة جواريدة اسدتر ا  قيمدة اسدت ماره ا صدلي فيهدا  سدبا  أادرى  -

  باالف ت اور الق رة االئتمانية .
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 )تابع(األصول المالية  -هـ
 

 االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقا    3هـ/            
تم ل االست مارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ س ا  محد   أو 

االحتفاظ بها حتدى تداريخ اسدتحقاقها ، قابل للتح ي  وتاريخ استحقاق مح   ول ى إ ارة البنه النية والق رة على 
ويتم إعا ة تبوي   ل المجموعة على أنها متاحة للبيع إذا باع البنه مبلغ اام من ا صول الماليدة المحدتفظ بهدا 

 حتى تاريخ االستحقاق باست ناء حاالت الضرورة .
 

 االستثمارات المالية المتاحة للبيع   4هـ/
ة للبيددع أصدوالً ماليددة غيدر مشدتقة ت ددون انداه النيددة لالحتفداظ بهددا لمد ة غيددر تم دل االسدت مارات الماليددة المتاحد

 مح  ة وق  يتم بيعها استجابة للحاجة إلى السيولة أو التغيرات في أسعار العائ  أو الصرف أو ا سهم .
 

 

 ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية :
يتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتا ة لألصول المالية في تاريخ المتاجرة وادو التداريخ الدذي 
يلتزم فيه البنه بشراء أو بيع ا صل وذله بالنسبة لألصول المبوبة بالقيمة العا لة من االل ا رباح والاسائر 

 قاق واالست مارات المالية المتاحة للبيع . واالست مارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستح
 

يتم االعتراف أوالً با صول المالية التي ال يتم تبويبها عن  نشأتها بالقيمة العا لة من ادالل ا ربداح والاسدائر 
قيمة بالقيمة العا لة مضافاً إليها ت اليف المعاملة ويتم االعتراف با صول المالية التي يتم تبويبها عن  نشأتها بال

العا لة من االل ا رباح والاسائر وذله بالقيمة العا لة فقط مع تحميل ت اليف المعاملة على قائمدة الد ال بند  
 صافى  ال المتاجرة . 

 
يدتم اسدتبعا  ا صدول الماليدة عند ما تنتهدي فتدرة سدريان الحدق التعاقد ي فدي الحصدول علدى تد فقات نق يدة مددن 

معظم المااطر والمنافع المرتبطة بالمل يدة إلدى طدرف أادر ويدتم اسدتبعا   ا صل المالى أو عن ما يحول البنه
 االلتزامات عن ما تنتهي إما بالتالص منها أو إلغائها أو انتهاء م تها التعاق ية . 

 
يتم القياس الحقاً بالقيمة العا لدة ل دل مدن االسدت مارات الماليدة المتاحدة للبيدع وا صدول الماليدة المبوبدة بالقيمدة 

لمحددتفظ بهددا حتددى تدداريخ االسددتحقاق العا لددة مددن اددالل ا ربدداح والاسددائر وبالت لفددة المسددتهل ة لالسددت مارات ا
 . والم يونيات والقرو 

 
يتم االعتراف فدي قائمدة الد ال با ربداح والاسدائر الناتجدة عدن التغيدرات فدي القيمدة العا لدة لألصدول الماليدة 
المبوبة بالقيمة العا لة من االل ا رباح والاسائر وذله في الفترة التي تح س فيها بينما يتم االعتراف مباشرة 

ت في القيمة العا لة لالست مارات المالية المتاحدة للبيدع في حقوق المل ية با رباح والاسائر الناتجة عن التغيرا
وذله إلى أن يتم استبعا  ا صل أو اضمحالل قيمته عن اا يتم االعتراف في قائمدة الد ال با ربداح والاسدائر 

 المترا مة التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق المل ية . 
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 الية )تابع( األصول الم   -هـ
  )تابع(   االستثمارات المالية المتاحة للبيع   4هـ/

يتم االعتراف في قائمة ال ال بالعائ  المحسو  بطريقة الت لفة المستهل ة وأرباح واسائر العمالت ا جنبيدة  
الااصة با صول ذات الطبيعة النق ية المبوبة متاحة للبيع ، و ذله يتم االعتراف في قائمة ال ال بتوزيعات 

 ع عن ما ينشأ الحق للبنه في تحصيلها . ا رباح الناتجة عن أ وات حقوق المل ية المبوبة متاحة للبي
 

يددتم تح يدد  القيمددة العا لددة لالسددت مارات المعلددن عددن أسددعاراا فددي أسددواق نشددطة علددى أسدداس أسددعار الطلدد   
أمددا إذا لددم ت ددن اندداه سددوق نشددطة لألصددل المددالى أو لددم تتددوافر أسددعار الطلدد   Closing Priceالجاريددة 

الجارية، فيح   البنده القيمدة العا لدة باسدتا ام أحد  أسدالي  التقيديم ويتضدمن ذلده اسدتا ام معدامالت محايد ة 
ائعة ح ي دة أو تحليددل التدد فقات النق يددة الماصدومة ، أو نمدداذ  تسددعير الايددارات أو طدرق التقيدديم ا اددرى شدد

االستا ام مدن قبدل المتعداملين بالسدوق وإذا لدم يدتم ن البنده مدن تقد ير القيمدة العا لدة   وات حقدوق المل يدة 
 المبوبة متاحة للبيع ، يتم قياس قيمتها بالت لفة بع  اصم أي اضمحالل في القيمة .

 

لمتاحدة للبيدع الدذي يسدرى يقوم البنه بدعا ة تبوي  ا صل المالى المبدو  ضدمن مجموعدة ا  وات الماليدة ا 
المدد يونيات )سددن ات أو قددرو ( نقددالً عددن مجموعددة ا  وات المتاحددة للبيددع إلددى  –عليدده تعريددف القددرو  

وذله عن ما تتوافر  –مجموعة القرو  والم يونيات أو ا صول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
الماليددة اددالل المسددتقبل المنظددور أو حتددى تدداريخ  لدد ى البندده النيددة والقدد رة علددى االحتفدداظ بهددذه ا صددول

االستحقاق وتتم إعا ة التبوي  بالقيمة العا لدة فدي تداريخ إعدا ة التبويد  ، ويدتم معالجدة أيدة أربداح أو اسدائر 
   متعلقة بتله ا صول التي تم االعتراف بها سابقاً ضمن حقوق المل ية وذله على النحو التالي :

المعدا  تبويبده الدذي لده تداريخ اسدتحقاق  ابدت يدتم اسدتهاله ا ربداح أو الاسدائر في حالة ا صل المالى  -1
علددى مدد ار العمددر المتبقددي لإلسددت مار المحددتفظ بدده حتددى تدداريخ االسددتحقاق بطريقددة العائدد  الفعلددي ويددتم 
استهاله أي فرق بين القيمة على أساس الت لفدة المسدتهل ة والقيمدة علدى أسداس تداريخ االسدتحقاق علدى 

العمر المتبقي لألصل المالى باستا ام طريقدة العائد  الفعلدي ، وفدى حالدة اضدمحالل قيمدة ا صدل  م ار
المالى الحقاً يتم االعتراف بأية أرباح أو اسائر سدبق االعتدراف بهدا مباشدرة ضدمن حقدوق المل يدة فدي 

 ا رباح والاسائر . 
 

 ربدداح أو الاسددائر ضددمن حقددوق فددي حالددة ا صددل المددالى الددذي لدديس لدده تدداريخ اسددتحقاق  ابددت تظددل ا -4
المل ية حتى بيع ا صل أو التصرف فيه ، عن ئدذ يدتم االعتدراف بهدا فدي ا ربداح والاسدائر وفدى حالدة 
اضمحالل قيمة ا صل المالى الحقداً يدتم االعتدراف بأيدة أربداح أو اسدائر سدبق االعتدراف بهدا مباشدرة 

 ضمن حقوق المل ية في ا رباح والاسائر. 
  

البنه بتع يل تق يراته للم فوعات أو المقبوضدات فيدتم تسدوية القيمدة ال فتريدة لألصدل المدالي )أو إذا قام 
مجموعة ا صول المالية( لتع س الت فقات النق ية الفعلية والتق يرات المع لة علدى أن يدتم إعدا ة حسدا  

مق رة بسعر العائ  الفعلدي لدأل اة القيمة ال فترية وذله بحسا  القيمة الحالية للت فقات النق ية المستقبلية ال
المالية يتم االعتراف بالتسوية  ديرا  أو مصدروف فدي ا ربداح والاسدائر . فدي جميدع ا حدوال إذا قدام 

 البنه بدعا ة تبوي  أصل مالي طبقاً لما او مشار إليه 
 

قدام البنده فدي ه وإذا وفي  ل ا حوال إذا قام البنه بدعا ة تبوي  ا صل المالي ووفقا ً للمشار إليده إعدال
تدداريخ الحددق بزيددا ة تق يراتدده للمتحصددالت النق يددة المسددتقبلية نتيجددة لزيددا ة مددا سدديتم اسددتر ا ه مددن اددذه 
المتحصدالت النق يدة ، يدتم االعتدراف بتددأ ير ادذه الزيدا ة  تسدوية لسدعر العائدد  الفعلدي وذلده مدن تدداريخ 

 في تاريخ التغير في التق ير .التغير في التق ير وليس  تسوية للرصي  ال فتري لألصل 
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 المقاصة بين األدوات المالية -و 
يتم إجراء المقاصدة بدين ا صدول وااللتزامدات الماليدة إذا  دان انداه حدق قدانوني قابدل للنفداذ إلجدراء المقاصدة بدين  

المبالغ المعتدرف بهدا و اندت انداه النيدة إلجدراء التسدوية علدى أسداس صدافى المبدالغ ، أو السدتالم ا صدل وتسدوية 
 االلتزام في آن واح  . 

 
وتعر  بنو  اتفاقيات شراء أذون ازانة مع التزام بدعا ة البيع واتفاقيات بيع أذون ازانة مع التزام بدعا ة الشدراء  

 على أساس الصافي بالميزانية ضمن بن  أذون الازانة وأوراق ح ومية أارى . 
 

 أدوات المشتقات المالية  -ز 
اول في عق  المشتقة ، ويتم قياسها  الحقاً بقيمتها العا لة . ويتم يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العا لة في تاريخ ال  

الحصول على القيمة العا لة من أسعاراا السوقية المعلنة في ا سواق النشطة ، أو المعدامالت السدوقية الح ي دة ، أو 
ال . وتظهدر جميدع أسالي  التقييم م ل نماذ  الت فقات النق يدة الماصدومة ونمداذ  تسدعير الايدارات ، بحسد  ا حدو

 المشتقات ضمن ا صول إذا  انت قيمتها العا لة موجبة ، أو ضمن االلتزامات إذا  انت قيمتها العا لة سالبة .
 
يتم االعتراف في قائمة ال ال ضمن ص صافي  ال المتداجرة ص بدالتغيرات فدي القيمدة العا لدة للمشدتقات غيدر  - 1ز/

راف في قائمة ال ال صصافي ال ال ص من اإل وات المالية المبوبة عند  الملاله لمحاسبة التغطية ، ويتم اإلعت
نشأتها بالقيمة العا لة من االل ا رباح والاسائروذله با رباح والاسدائر الناتجدة عدن التغيدرات فدي القيمدة 

بالقيمددة  العا لددة للمشددتقات التددي يددتم إ ارتهددا باإلرتبدداط مددع ا صددول واإللتزامددات الماليددة المبوبددة عندد  نشددأتها
 العا لة من االل ا رباح والاسائر.

 

 تيتية القيمة العادلة  - 1ز/
يتم االعتراف في قائمدة الد ال بدالتغيرات فدي القيمدة العا لدة للمشدتقات الماصصدة الملالدة لتغطيدات القيمدة 

 العا لة , وذله مع أي تغيرات في القيمة العا لة المنسوبة لاطر ا صل أو االلتزام المغطي . 
 ويلاددذ أ ددر التغيددرات الفعالددة فددي القيمددة العا لددة لعقددو  مبددا الت سددعر العائدد  والبنددو  المغطدداة المتعلقددة بهددا 

 ص صافي ال ال من العائ  ص . 
 ويلاذ أ ر التغيرات الفعالة في القيمة العا لة لعقو  العملة المستقبلية إلي ص صافي  ال المتاجرة ص . 

العقو  والبنو  المغطاة المتعلقة بها الدوار ة فدي الفقدرة السدابقة الدي صصدافي  ويلاذ أ ر ع م الفاعلية في  افة
  ال المتاجرة ص . 

 
 إيرادات ومصروفات العائد -ح 

يددتم االعتددراف فددي قائمددة الدد ال ضددمن بندد  ص عائدد  القددرو  واإليددرا ات المشددابهة أو ص ت لفددة الو ائددع والت دداليف  
ا ام طريقة العائ  الفعلي لجميع ا  وات الماليدة التدي تحمدل بعائد  فيمدا المشابهة ص بديرا ات ومصروفات العائ  باست

 .لعا لة من االل ا رباح والاسائرع ا تله المبوبة بغر  المتاجرة أو التي تم تبويبها عن  نشأتها بالقيمة ا
 
 ات العائدد  أو وطريقددة العائدد  الفعلددي اددي طريقددة حسددا  الت لفددة المسددتهل ة  صددل أو ألتددزام مددالي وتوزيددع إيددرا 

مصاريف العائ  علي م ار عمر اإل اه المتعلقة بها . ومع ل العائ  الفعلي او المع ل الدذي يسسدتا م لاصدم التد فقات 
النق ية المستقبلية المتوقع س ا اا او تحصيلها االل العمر المتوقدع لدأل اه الماليدة ، أو فتدرة زمنيدة اقدل إذا  دان ذلده 

الي القيمة ال فترية  صل أو ألتزام مالي . وعن  حسا  مع ل العائ  الفعلي ، يقدوم البنده مناسباً وذله للوصول ب قة 
 .بتق ير الت فقات النق يككة با اذ في اإلعتبار جميع شروط عق  ا  اه المالية ) م ل ايار الس ا  المب ر( 
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 إيرادات ومصروفات العائد )تابع(  -ح 
ول ددن ال يلاددذ فددي اإلعتبددار اسددائر االئتمددان المسددتقبلية ، وتتضددمن طريقددة الحسددا   افددة ا تعددا  الم فوعددة أو 
المقبوضة بين أطراف العق  التي تعتبر جزءاً من مع ل العائ  الفعلدي ،  مدا تتضدمن ت لفدة المعاملدة أيدة عدالوات أو 

 اصومات .
 
منتظمة أو مضمحلة بحس  الحالة ال يتم االعتراف بديرا ات العائ  وعن  تصنيف القرو  أو الم يونيات بأنها غير  

الااص بها ويتم قي اا في سجالت اامشية اار  القوائم المالية ، ويتم االعتراف بها ضمن اإليرا ات وفقاً لألسداس 
 النق ي وذله وفقاً لما يلي :

  
للقددرو  االسددتهال ية والعقاريددة لإلسدد ان عندد ما يددتم تحصدديلها وذلدده بعدد  اسددتر ا   امددل المتددأارات بالنسددبة  -

 الشاصي والقرو  الصغيرة لألنشطة االقتصا ية.
بالنسبة للقرو  الممنوحة للملسسات يتبع ا ساس النق ي أيضاً حيس يعلى العائ  المحسو  الحقاً وفقداً لشدروط  -

ة سنة وفدي حالدة اسدتمرار % من أقساط الج ولة وبح  أ نى انتظام لم 43عق  الج ولة على القر  لحين س ا  
العميل في االنتظام يتم إ را  العائ  المحسو  على رصي  القر  القائم باإليرا ات )العائ  على رصي  الج ولدة 
المنتظمدة(  ون العائدد  المهمددش قبدل الج ولددة الددذي ال يدد ر  بداإليرا ات إال بعدد  سدد ا   امدل رصددي  القددر  فددي 

 .الميزانية قبل الج ولة 
 

 األتعاب والعموالتإيرادات  -ت 
يددتم االعتددراف با تعددا  المسددتحقة عددن ا مددة قددر  أو تسددهيل ضددمن اإليددرا ات عندد  تأ يددة الا مددة ويددتم إيقدداف  

االعتراف بديرا ات ا تعا  والعموالت المتعلقة بدالقرو  أو المد يونيات غيدر المنتظمدة أو المضدمحلة ، حيدس يدتم 
ة ، ويتم االعتراف بها ضمن اإليرا ات وفقاً لألساس النق ي عن ما يدتم قي اا في سجالت اامشية اار  القوائم المالي

االعتراف بديرا ات العائ  ، بالنسبة لألتعا  التدي تم دل جدزءاً م مدالً للعائد  الفعلدي لألصدل المدالي بصدفة عامدة يدتم 
 معالجتها باعتباراا تع يالً لمع ل العائ  الفعلي .

 
قرو  إذا  ان انداه احتمدال مدرجح بأنده سدوف يدتم سدح  ادذه القدرو  وذلده ويتم تأجيل أتعا  االرتباط على ال 

على اعتبار أن أتعا  االرتباط التي يحصل عليها البنه تعتبر تعويضاً عن الت ال المستمر القتناء ا  اة المالية ،  م 
اط  ون إصدد ار البندده يدتم االعتددراف بهدا بتعدد يل معدد ل العائد  الفعلددي علددى القدر  ، وفددي حالدة انتهدداء فتددرة االرتبد

 للقر  يتم االعتراف با تعا  ضمن اإليرا ات عن  انتهاء فترة سريان االرتباط .
 

ويتم االعتراف با تعا  المتعلقة بأ وات ال ين التي يتم قياسها بقيمتها العا لدة ضدمن اإليدرا  عند  االعتدراف ا ولدي  
را ات عن  است مال عملية الترويج وع م احتفداظ البنده ويتم االعتراف بأتعا  ترويج القرو  المشتر ة ضمن اإلي

 بأية جزء من القر  أو  ان البنه يحتفظ بجزء له ذات مع ل العائ  الفعلي المتاح للمشار ين اآلارين .
 
ويتم االعتراف في قائمة ال ال با تعا  والعموالت الناتجدة عدن التفداو  أو المشدار ة فدي التفداو  علدى معاملدة  

وذله عند  اسدت مال  –م ل ترتي  شراء أسهم أو أ وات مالية أارى أو اقتناء أو بيع المنشتت  –ف أار لصالح طر
المعاملة المعنية . ويتم االعتراف بأتعا  االستشارات اإل ارية والا مات ا ارى عا ة على أساس التوزيدع الزمندي 

تاطيط المالي وا مات الحفظ التي يدتم تقد يمها علدى النسبي على م ار أ اء الا مة . ويتم االعتراف بأتعا  إ ارة ال
 فترات طويلة من الزمن على م ار الفترة التي يتم أ اء الا مة فيها .
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 إيرادات توزيعات األرباح -ي 
 يتم االعتراف في قائمة ال ال بتوزيعات ا رباح عن  ص ور الحق في تحصيلها .  
 

 الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع وإعادة الشراءاتفاقيات  -ك 
يددتم عددر  ا  وات الماليددة المباعددة بموجدد  اتفاقيددات إلعددا ة شددرائها ضددمن ا صددول مضددافة علددى أرصدد ة أذون  

س من أرص ة  الازانة وأوراق ح ومية أارى بالميزانية ويتم عر  االلتزام )اتفاقيات الشراء وإعا ة البيع( ماصوما
زانة وأوراق ح ومية أارى بالميزانية . ويتم االعتراف بالفرق بين سدعر البيدع وسدعر إعدا ة الشدراء علدى أذون الا

 .أنه عائ  يستحق على م ار م ة االتفاقية باستا ام طريقة مع ل العائ  الفعلي

 
 

 اضمحالل األصول المالية -ل 
 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة 1ل/

يقوم البنه في تاريخ  ل ميزانية بتق ير ما إذا  ان اناه  ليل موضوعي على اضمحالل أحد  ا صدول الماليدة 
أو مجموعة من ا صول المالية ، ويع  ا صل المالي أو المجموعة من ا صول المالية مضمحلة ويتم تحميدل 

لحد س أو أ  در مدن ا حد اس  اسائر االضمحالل عن ما ي ون اناه  ليدل موضدوعي علدى االضدمحالل نتيجدة
( و دان حد س الاسدارة يدل ر علدى Loss eventالتي وقعت بع  االعتراف ا ولى لألصدل )حد س الاسدارة 

 الت فقات النق ية المستقبلية لألصل المالي أو لمجموعة ا صول المالية التي يم ن تق يراا ب رجة يعتم  عليها .
  

 تح ي  وجو   ليل موضوعي على اسائر االضمحالل أيا مما يلي : وتتضمن الملشرات التي يستا مها البنه ل
 . صعوبات مالية  بيرة تواجه المقتر  أو الم ين 
 .  ماالفة شروط اتفاقية القر  م ل ع م الس ا 
 . توقع إفالس المقتر  أو  اول في  عوي تصفية أو إعا ة اي ل التمويل الممنوح له 
 .  ت اور الوضع التنافسي للمقتر 
 م البنده  سدبا  اقتصدا ية أو قانونيدة بالصدعوبات الماليدة للمقتدر  بمنحده امتيدازات أو تندازالت قد  ال قيا

يوافق البنه على منحها في الظروف العا ية مع االاذ في االعتبار التعليمات الصا رة عن البنه المر زي 
الملسسدات فدي ظدل بشدأن التعامدل مدع قدرو  التجزئدة و الااصدة 4114ابريدل  13المصري في تاريخ 

 االزمة الحالية.

   . اضمحالل قيمة الضمان  
  . ت اور الحالة االئتمانية 

 
ومن ا  لة الموضوعية على اسائر اضمحالل مجموعة من ا صول المالية وجو  بيانات واضحة تشدير الدي  

االعتدراف ا ولدى علدى انافا  يم ن قياسه في الت فقات النق ية المسدتقبلية المتوقعدة مدن ادذه المجموعدة مندذ 
الرغم من ع م إم انية تح ي  اذا االنافا  ل ل أصل على ح ة ، وم ال زيا ة ع   حاالت اإلافاق في الس ا  

 بالنسبة  ح  المنتجات المصرفية .
 

ويقوم البنه بتق ير الفترة ما بين وقوع الاسارة والتعرف عليها ل ل محفظة مح  ة وتتراوح اذه الفتدرة بصدفة  
 ة بين  ال ة الي ا نى عشر شهراً .عام

 

 ما يقوم البنه أوال بتق ير ما إذا  ان اناه  ليدل موضدوعي علدى االضدمحالل ل دل أصدل مدالي علدى حد ه إذا  
 ان ذو أامية منفر اً ، ويتم التق ير على مستوى إجمالي أو فر ي لألصول المالية التي ليس لها أامية منفدر ة 

 يلي : ، وفي اذا المجال يراعى ما
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 )تابع(  اضمحالل األصول المالية -ل
 )تابع(  األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة 1ل/

 

إذا ح   البنه أنه ال يوج   ليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي تم  راسته منفر اً ، سواء  دان اامداً  -
اذا ا صل مع ا صول المالية التي لها اصائص اطر ائتمداني مشدابهة  دم بذاته أم ال ، عن اا يتم إضافة 

  يتم تقييمها معاً لتق ير االضمحالل وفقاً لمع الت اإلافاق التارياية .
 
إذا ح   البنه أنه يوجد   ليدل موضدوعي علدى اضدمحالل أصدل مدالي ، عند اا يدتم  راسدته منفدر اً لتقد ير   -

اسة وجو  اسائر اضمحالل ، ال يتم ضم ا صل الي المجموعدة التدي يدتم االضمحالل ، وإذا نتج عن ال ر
 حسا  اسائر اضمحالل لها على أساس مجمع .

 
 إذا نتج عن ال راسة السابقة ع م وجو  اسائر اضمحالل يتم عن ئذ ضم ا صل الي المجموعة . -
 

ويتم قياس مبلغ ماصص اسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة ال فترية لألصل وبين القيمدة الحاليدة للتد فقات 
النق ية المسدتقلة المتوقعدة , واليد ال فدي ذلده اسدائر االئتمدان المسدتقلة التدي لدم يدتم تحميلهدا بعد  , ماصدومة 

ي  القيمدة ال فتريدة لألصدل بأسدتا ام حسدا  بأستا ام مع ل العائ  الفعلي ا صلي لألصل المالي . ويدتم تافد
 ماصص اسائر ا ضمحالل ويتم ا عتراف بع ء ا ضمحالل عن اسائر االئتمان في قائمة ال ال . 

 
وإذا  ان القر  أو االست مار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق يحمل مع ل عائ  متغير ، عن اا ي دون سدعر  

ضددمحالل اددو معدد ل العائدد  الفعلددي وفقدداً للعقدد  عندد  تح يدد  وجددو   ليددل الاصددم المسددتا م لقيدداس أيددة اسددائر ا
موضوعي على اضمحالل ا صل . ولألغرا  العملية ، ق  يقوم البنه بقياس اسائر اضدمحالل القيمدة علدى 
أساس القيمة العا لة لأل اة باستا ام أسعار سوق معلنة ، وبالنسبة لألصول المالية المضمونة ، يراعدى إضدافة 

يمة الحالية للت فقات النق ية المستقبلية المتوقعة من ا صل المدالي ، وتلده التد فقات التدي قد  تندتج مدن التنفيدذ الق
 على وبيع الضمان بع  اصم المصاريف المتعلقة بذله .

 

و غرا  تق ير االضمحالل على مستوى إجمالي ، يتم تجميدع ا صدول الماليدة فدي مجموعدات متشدابهة مدن 
الاطر االئتماني ، أي على أساس عملية التصنيف التي يجريها البنه أادذاً فدي االعتبدار ندوع  ناحية اصائص

ا صددل والصددناعة والموقددع الجغرافددي ونددوع الضددمان وموقددف المتددأارات والعوامددل ا اددرى ذات الصددلة . 
ا ملشدراً لقد رة وترتبط تله الاصائص بتق ير الت فقات النق ية المستقبلية للمجموعدات مدن تلده ا صدول ل ونهد

 الم ينين على  فع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاق ية لألصول محل ال راسة .
 

وعندد  تقدد ير االضددمحالل لمجموعددة مددن ا صددول الماليددة علددى أسدداس معدد الت اإلافدداق التاريايددة  يددتم تقدد ير 
ية لألصول في البنده ومقد ار الاسدائر الت فقات النق ية المستقبلية للمجموعة على أساس الت فقات النق ية التعاق 

التاريايدة لألصددول ذات اصدائص اطددر االئتمددان المشدابهة لألصددول التدي يحوزاددا البندده ويدتم تعدد يل مقدد ار 
الاسائر التارياية على أساس البياندات المعلندة الحاليدة بحيدس تع دس أ در ا حدوال الحاليدة التدي لدم تتدوافر فدي 

ار الاسددائر التاريايددة و ددذله إللغدداء آ ددار ا حددوال التددي  انددت موجددو ة فددي الفتدرة التددي تددم االلهددا تح يدد  مقدد 
 الفترات التارياية ولم تع  موجو ة حالياً .

 
ويعمل البنه على أن تع س توقعات التغيرات في الت فقات النق ية لمجموعة من ا صول الماليدة مدع التغيدرات 

أارى ، م ال لذله التغيرات في مع الت البطالدة ، وأسدعار في البيانات المو وق بها ذات العالقة من فترة الي 
العقارات ، وموقف التس ي ات وأية عوامل أارى تشدير الدي التغيدرات فدي احتمداالت الاسدارة فدي المجموعدة 
 ومق اراا ، ويقوم البنه بدجراء مراجعة  ورية للطريقة واالفتراضات المستا مة لتق ير الت فقات المستقبلية .
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 السياسات المحاسبية )تابع (ملخص  -1

 )تابع(  اضمحالل األصول المالية - ل
 االستثمارات المالية المتاحة للبيع ) تابع (  1ل/

يقوم البنه في تاريخ  ل ميزانية بتق ير ما إذا  ان اناه  ليل موضوعي على اضمحالل أح  أو مجموعدة مدن 
أو اسددت مارات ماليددة محددتفظ بهددا حتددي تدداريخ ا صددول الماليددة المبوبددة ضددمن اسددت مارات ماليددة متاحددة للبيددع 

االسددتحقاق ، وفددى حالددة االسددت مارات فددي أ وات حقددوق المل يددة المبوبددة متاحددة للبيددع ، يلاددذ فددي االعتبددار 
االنافا  ال بير أو الممت  في القيمة العا لة لأل اة  قل من قيمتها ال فترية ، وذله عن  تق ير ما إذا  ان اناه 

 ل .اضمحالل في ا ص
  

% من ت لفة   القيمة ال فترية 11، فيع  االنافا   بيراً إذا بلغ  4117االل الفترات التي تب أ من أول يناير 
، ويع  االنافا  ممت اً إذا استمر لفترة تزي  عن تسدعة أشدهر ، وإذا تدوافرت ا  لدة المشدار إليهدا يدتم ترحيدل 

ي قائمة ال ال، وال يتم ر  اضمحالل القيمدة الدذي يعتدرف الاسارة المترا مة من حقوق المل ية ويعترف بها ف
به بقائمة ال ال فيما يتعلق بأ وات حقوق المل ية إذا ح س ارتفاع في القيمة العا لة الحقاً أما إذا ارتفعت القيمة 
  العا لة   وات ال ين المبوبة متاحة للبيع ، و ان من المم دن ربدط ذلده االرتفداع بموضدوعية بحد س وقدع بعد

 االعتراف باالضمحالل في قائمة ال ال ، يتم ر  االضمحالل من االل قائمة ال ال .
 

 االستثمارات العقاريه -م 
فى ا راضى والمبانى المملو ه للبنه من أجل الحصدول علدى عوائد  ايجاريده أو زيدا ه  تتم ل االست مارات العقاريه

رأسماليه وبالتالى التشمل ا صول العقاريه التى يمارس البنه أعماله من االلها أو تله التدى آلدت اليده وفداء لد يون 
 نسبه لألصول ال ابته.ويتم المحاسبه عن االست مارات العقارية بذات الطريقه المحاسبيه المطبقه بال

 
 األصول الثابتة -ن 

تتم ل ا راضي والمباني بصفة أساسية في مقار المر ز الرئيسي والفروع . وتظهر جميدع ا صدول ال ابتدة بالت لفدة 
التارياية ناقصاً اإلااله واسائر االضدمحالل . وتتضدمن الت لفدة التاريايدة النفقدات المرتبطدة مباشدرة باقتنداء بندو  

 ابتة .ا صول ال 
 

ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة ال فترية لألصل القائم أو باعتباراا أصالً مستقالً  حسبما ي دون مالئمداً 
، وذله عن ما ي ون محتمالً ت فق منافع اقتصا ية مستقبلية مرتبطة با صل الي البنه و دان مدن المم دن تح يد  ادذه 

ميل مصروفات الصيانة واإلصالح في الفترة التي يتم تحملها ضدمن مصدروفات الت لفة ب رجة مو وق بها . ويتم تح
 التشغيل ا ارى .

 
ال يتم إااله ا راضي ، ويتم حسا  اإلااله لألصول ال ابتة ا اري باستا ام طريقة القسط ال ابت لتوزيع الت لفدة 

 :اإلنتاجية ،  التالي  ارلقيمة التاري ية على م ار ا عمبحيس تصل الي ا
 

 سنة 31 -31 مباني 

  سنوات  11 تحسينات علي أصول مستاجرة 

 سنوات   11 آالت ومع ات 

 سنوات 11- 3 أصول أاري 
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 (ملخص السياسات المحاسبية )تابع -1
 

 )تابع(  األصول الثابتة -ن
 

ويتم مراجعة القيمة التاري يدة وا عمدار اإلنتاجيدة لألصدول ال ابتدة فدي تداريخ  دل ميزانيدة ، وتعد ل  لمدا  دان ذلده 
ضرورياً . ويتم مراجعة ا صدول التدي يدتم إاال هدا بغدر  تح يد  االضدمحالل عند  وقدوع أحد اس أو تغيدرات فدي 

ر ا  . ويتم تافي  القيمة ال فتريدة لألصدل علدى الفدور الظروف تشير الي أن القيمة ال فترية ق  ال ت ون قابلة لالست
 الي القيمة االستر ا ية إذا زا ت القيمة ال فترية عن القيمة االستر ا ية 

 
وتم ل القيمة االستر ا ية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة االسدتا امية لألصدل أيهمدا أعلدى ويدتم تح يد  أربداح 

ل ال ابتددة بمقارنددة صددافي المتحصددالت بالقيمددة ال فتريددة . ويددتم إ را  ا ربدداح واسددائر االسددتبعا ات مددن ا صددو
 )الاسائر( ضمن إيرا ات )مصروفات( تشغيل أارى في قائمة ال ال .

 
 تكلفة اإلقتراض -س 

يتم إ را  أعباء ت لفه االقترا  على قائمه ال ال مباشرة  مصدروفات تمويليدة فيمدا عد ا ت لفدة اإلقتدرا  المتعلقدة 
 مباشرة ً بدقتناء أو إنشاء أو إنتا  أصل ملال والتي يتم تحميلها  جزء من ت لفة ا صل .

 
 النقدية وما في حكمها  -ع 

 غرا  عر  قائمة الت فقات النق ية تتضمن النق يدة ومدا فدي ح مهدا ا رصد ة التدي ال تتجداوز اسدتحقاقاتها  ال دة 
ص ة ل ى البنه المر زي اار  إطار نس  االحتيداطي اإللزامدي أشهر من تاريخ االقتناء ، وتتضمن النق ية ، وا ر

 وا رص ة ل ى البنوه وأذون الازانة وأوراق ح ومية أارى .
 

 المخصصات األخرى -ف 
يتم االعتراف بماصص ت اليف إعدا ة الهي لدة والمطالبدات القانونيدة عند ما ي دون انداه التدزام قدانوني أو اسدت اللي 

 ون من المدرجح أن يتطلد  ذلده اسدتا ام مدوار  البنده لتسدوية ادذه االلتزامدات ، مدع حالي نتيجة  ح اس سابقة وي
 إم انية إجراء تق ير قابل لالعتما  عليه لقيمة اذا االلتزام .

 
وعن ما ي ون اناه التزامات متشابهة فدنه يتم تح ي  الت فق النق ي الاار  الذي يم ن استا امه للتسدوية با ادذ فدي 

المجموعة من االلتزامات . ويتم االعتراف بالماصص حتدى إذا  دان انداه احتمدال ضدئيل فدي وجدو  االعتبار اذه 
 ت فق نق ي اار  بالنسبة لبن  من  اال اذه المجموعة .

 
 ويتم ر  الماصصات التي انتفى الغر  منها  لياً أو جزئياً ضمن بن  إيرا ات )مصروفات( تشغيل أارى .

 
للم فوعات المقد ر الوفداء بهدا لسد ا  االلتزامدات المحد   لسد ا اا أجدل بعد  سدنة مدن تداريخ ويتم قياس القيمة الحالية 

الدذي يع دس  – ون تدأ ره بمعد ل الضدرائ  السداري  –الميزانية باستا ام معد ل مناسد  لدذات أجدل سد ا  االلتدزام 
م ما لم ي دن أ رادا جواريداً فتحسد  القيمة الزمنية للنقو  ، وإذا  ان ا جل أقل من سنة تحس  القيمة المق رة لاللتزا

 بالقيمة الحالية .
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 (ملخص السياسات المحاسبية )تابع -1
 

 ضرائب الدخل -ص 
 ل من الضريبة والضريبة الملجلدة ، ويدتم االعتدراف بهدا بقائمدة  الفترةتتضمن ضريبة ال ال على ربح أو اسارة 

 ال ال باست ناء ضريبة ال ال المتعلقة ببنو  حقوق المل ية التي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق المل ية .
 

فدي ويتم االعتراف بضريبة ال ال على أساس صافي الدربح الااضدع للضدريبة باسدتا ام أسدعار الضدريبة السدارية 
 تاريخ إع ا  الميزانية باإلضافة الي التسويات الضريبية الااصة بالسنوات السابقة .

 
ويتم االعتراف بالضرائ  الملجلة الناشئة عن فروق زمنية ملقتدة بدين القيمدة ال فتريدة لألصدول وااللتزامدات طبقداً 

ريبة الملجلة بناء على الطريقة المتوقعة  سس المحاسبية وقيمتها طبقاً لألسس الضريبية ، اذا ويتم تح ي  قيمة الض
 لتحقق أو تسوية قيم ا صول وااللتزامات باستا ام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إع ا  الميزانية .

 
ويتم االعتراف با صول الضريبية الملجلة للبنه عن ما ي دون انداه احتمدال مدرجح بدم انيدة تحقيدق أربداح تاضدع 

م ن من االلها االنتفاع بهذا ا صل ، ويتم تافي  قيمدة ا صدول الضدريبية الملجلدة بقيمدة للضريبة في المستقبل ي
الجزء الذي لدن يتحقدق منده المنفعدة الضدريبية المتوقعدة ادالل السدنوات التاليدة ، علدى أنده فدي حالدة ارتفداع المنفعدة 

 ق تافيضه .الضريبية المتوقعة يتم زيا ة ا صول الضريبية الملجلة وذله في ح و  ما سب
 

 االقتراض -  
يتم االعتراف بالقرو  التي يحصل عليها البنه أوالً بالقيمة العا لة ناقصاً الحصول على القر  . ويقاس القدر  
الحقاً بالت لفة المستهل ة ، ويتم تحميل قائمة ال ال بالفرق بين صافي المتحصالت وبين القيمة التي سديتم الوفداء بهدا 

 باستا ام طريقة العائ  الفعلي . على م ار فترة االقترا 
 

 رأس المال -ر 

 تكلفة رأس المال 1/ر
يتم عر  مصاريف االص ار التى ترتبط بصورة مباشرة بأص ار أسدهم ج يد ة أو أسدهم مقابدل أقتنداء  يدان أو 

 أص ار ايارات اصماً من حقوق المل ية وبصافى المتحصالت بع  الضرائ .
 

 توزيعات االرباح 1ر/
ت بدت توزيعددات ا ربدداح اصدماً علددى حقددوق المل يدة فددي الفتددرة التدي تقددر فيهددا الجمعيدة العامددة للمسدداامين اددذه 
التوزيعات . وتشمل تله التوزيعات حصة العاملين في ا رباح وم افأة مجلس اإل ارة المقررة بالنظام ا ساسي 

 .والقانون 
 

 أنشتة األمانة -ي 
مما ينتج عنه امتاله أو إ ارة أصول ااصة بأفرا  أو أمانات ، أو صدنا يق مزايدا  يقوم البنه بمزاولة أنشطة ا مانة

ما بع  انتهاء الا مدة ويدتم اسدتبعا  ادذه ا صدول وا ربداح الناتجدة عنهدا مدن القدوائم الماليدة للبنده حيدس أنهدا ليسدت 
 أصوالً للبنه .

 
 أرقام المقارنة -ك 

 .ةالحالي الفترة في ضروريا لتتوافق مع التغيرات في العر  المستا ميعا  تبوي  ارقام المقارنة  لما  ان ذله 
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 إدارة المخاتر المالية -3
يتعر  البنه نتيجة ا نشطة التي يزاولها الي مااطر مالية متنوعدة ، وقبدول الماداطر ادو أسداس النشداط المدالي ، ويدتم 

اً ، ولددذله يهدد ف البندده الددي تحقيددق التددوازن تحليددل وتقيدديم وإ ارة بعدد  المادداطر أو مجموعددة مددن المادداطر مجتمعددة معدد
المالئم بين الاطر والعائ  والى تقليل اآل ار السلبية المحتملدة علدى ا  اء المدالي للبنده ، ويعد  أادم أندواع الماداطر اطدر 
االئتمان واطر السوق واطر السيولة وا اطار التشغيلية ا ارى . ويتضمن اطر السوق اطر أسعار صرف العمالت 

 جنبية واطر سعر العائ  ومااطر السعر ا ارى .ا 
 

وق  تم وضع سياسات إ ارة المااطر لتح ي  المااطر وتحليلها ولوضع ح و  للاطر والرقابدة عليده ، ولمراقبدة الماداطر 
لسياسدات وااللتزام بالح و  من االل أسالي  يعتم  عليها ونظم معلومات مح  ة أوالً بأول . ويقوم البنه بمراجعة  وريدة 

 ونظم إ ارة المااطر وتع يلها بحيس تع س التغيرات في ا سواق والمنتجات والا مات وأفضل التطبيقات الح ي ة .
 

وتتم إ ارة المااطر عدن طريدق إ ارة الماداطر فدي ضدوء السياسدات المعتمد ة مدن مجلدس اإل ارة  وتقدوم إ ارة الماداطر 
عدداون الو يدق مددع الوحد ات التشددغيلية الماتلفدة بالبندده ، ويدوفر مجلددس اإل ارة بتح يد  وتقيدديم وتغطيدة المادداطر الماليدة بالت

مبا ئ م توبة إل ارة المااطر   ل  باإلضافة الي سياسات م توبة تغطي مناطق اطر مح  ة م ل اطر االئتمدان واطدر 
ات المالية . باإلضافة الي أسعار صرف العمالت ا جنبية ، واطر أسعار العائ ، واستا ام أ وات المشتقات وغير المشتق

 ذله فدن إ ارة المااطر الشاملة تع  مسئولة عن المراجعة ال ورية إل ارة المااطر وبيئة الرقابة بش ل مستقل.
 

 ختر االئتمان - أ
يتعر  البنه لاطر االئتمان واو الاطر الناتج عن قيام أحد  ا طدراف بعد م الوفداء بتعه اتده ، ويعد  اطدر االئتمدان  

ا اطار بالنسبة للبنه ، لذله تقوم اإل ارة بحرص بدد ارة التعدر  لدذله الاطدر . ويتم دل اطدر االئتمدان بصدفة أام 
أساسية في أنشطة اإلقرا  التدي ينشدأ عنهدا القدرو  والتسدهيالت وأنشدطة االسدت مار التدي يترتد  عليهدا أن تشدتمل 

فدي ا  وات الماليدة ادار  الميزانيدة م دل ارتباطدات أصول البنه على أ وات ال ين .  ما يوج  اطدر االئتمدان أيضداً 
القرو  . وتتر ز عمليات اإل ارة والرقابة على اطدر االئتمدان لد ى فريدق إ ارة اطدر االئتمدان فدي إ ارة الماداطر 

 الذي يرفع تقاريره الي مجلس اإل ارة واإل ارة العليا ورلساء وح ات النشاط بصفة  ورية .
 
 قياس ختر االئتمان 1أ/

 القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء   
 

 لقياس اطر االئتمان المتعلق بالقرو  والتسهيالت للبنوه والعمالء ، ينظر البنه في  ال ة م ونات  ما يلي :
في الوفاء بالتزاماته  ( من قبل العميل أو الغيرProbability of defaultاحتماالت اإلافاق )التأار( ) *

 .التعاق ية
 Exposureالمر ز الحالي والتطور المستقبلي المرجح له الذي يستنتج منه البنه الرصي  المعر  لإلافاق )  *

at default. ) 
 . (Loss given defaultاطر اإلافاق االفتراضي ) *

 
ة يقوم البنه بتقييم احتمال التأار على مستوى  دل عميدل باسدتا ام أسدالي  تقيديم  االيدة لتصدنيف الجد ارة مفصدل

لماتلددف فئددات العمددالء . وقدد  تددم تطددوير تلدده ا سددالي  للتقيدديم  االيدداً وتراعددى التحلدديالت اإلحصددائية مددع الح ددم 
عشدر فئدات الشاصي لمسئولي االئتمان للوصول الي تصنيف الجد ارة المالئدم . وقد  تدم تقسديم عمدالء البنده الدي 

ارة المسدتا م بالبنده  مدا ادو مبدين فدي الجد ول أربدع فئدات للجد ارة . ويع دس اي دل الجد والتي يتم تقسيمها إلدي 
التالي م ى احتمال التأار ل ل فئة من فئات الج ارة ، ممدا يعندي بصدفة أساسدية أن المرا دز االئتمانيدة تنتقدل بدين 

 فئات الج ارة تبعاً للتغير في تقييم م ى احتمال التأار .
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 )تابع(  إدارة المخاتر المالية -3
 )تابع(  ختر االئتمان - أ

 )تابع(  قياس ختر االئتمان 1أ/         
 )تابع(  القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء              

 

ويددتم مراجعددة وتطددوير أسددالي  التقيدديم  لمددا  ددان ذلدده ضددرورياً . ويقددوم البندده  وريدداً بتقيدديم أ اء أسددالي  تصددنيف 
 الج ارة وم ى ق رتها على التنبل بحاالت التأار .

 

 التصنيف الداخلي للبنكفئات  
 مدلول التصنيف    التصنيف 

  يون جي ة    1 
 المتابعة العا ية    4 
 المتابعة الااصة    5 
  يون غير منتظمة    3 
 

يعتم  المر ز المعر  لإلافاق على المبدالغ التدي يتوقدع البنده أن ت دون قائمدة عند  وقدوع التدأار وتم دل الاسدارة 
الحا ة توقعات البنه لم ى الاسارة عن  المطالبة بال ين إن ح س التأار . ويتم التعبيدر عدن االفتراضية أو الاسارة 

ذله بنسبة الاسارة لل ين وبالتأ ي  ياتلف ذله بحس  نوع الم ين ، وأولوية المطالبة ، ومد ى تدوافر الضدمانات أو 
 وسائل تغطية االئتمان ا ارى .

 

 خرىأدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األ 
بالنسبة   وات ال ين وا ذون ، يقوم البنه باستا ام التصنيفات الاارجية م ل تصنيف سدتان ر  أند  بدور أو مدا 
يعا له إل ارة اطر االئتمان ، وإن لم ت ن م ل اذه التقييمدات متاحدة ، يدتم اسدتا ام طدرق مما لدة لتلده المطبقدة 

ارات في ا وراق المالية وا ذون على أنها طريقدة للحصدول على عمالء االئتمان . ويتم النظر الي تله االست م
 على جو ة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر مص ر متاح لمقابلة متطلبات التمويل.

 
 سياسات الحد من وتجنب المخاتر 1أ/

والد ول يقوم البنه بد ارة والح  والتح م في تر دز اطدر االئتمدان علدى مسدتوى المد ين والمجموعدات والصدناعات 
ويقوم بتنظيم مستويات اطر االئتمان الذي يقبله وذله بوضع حد و  لمقد ار الاطدر التدي سديتم قبولده علدى مسدتوى 
 ل مقتر  ، أو مجموعة مقترضين ، وعلى مستوى ا نشطة االقتصا ية والقطاعات الجغرافية . ويتم مراقبة تله 

بصدورة مت دررة إذا  عدت الحاجدة الدي ذلده . ويدتم  المااطر بصفة مستمرة وت دون ااضدعة للمراجعدة السدنوية أو
اعتمددا  الحدد و  للاطددر االئتمدداني علددى مسددتوى المقتددر  / المجموعددة والمنددتج والقطدداع وال ولددة مددن قبددل مجلددس 

 اإل ارة بصفة ربع سنوية .
 

واددار  ويددتم تقسدديم حدد و  االئتمددان  ي مقتددر  بمددا فددي ذلدده البنددوه وذلدده بحدد و  فرعيددة تشددمل المبددالغ  ااددل 
الميزانية ، وح  المااطر اليومي المتعلق ببنو  المتاجرة م ل عقو  الصدرف ا جنبدي اآلجلدة . ويدتم مقارندة المبدالغ 

 الفعلية مع الح و  يومياً .
 

يددتم أيضدداً إ ارة مادداطر التعددر  لاطددر االئتمددان عددن طريددق التحليددل الدد وري لقدد رة المقترضددين والمقترضددين 
 ا  التزاماتهم و ذله بتع يل ح و  اإلقرا   لما  ان ذله مناسباً.المحتملين على مقابلة س 

 

 وفيما يلي بع  وسائل الح  من الاطر :
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 )تابع(  إدارة المخاتر المالية -3

 )تابع(  ختر االئتمان - أ
 )تابع (  سياسات الحد من وتجنب المخاتر 1أ/

 
 الضمانات

اطر االئتمان . ومن اذه الوسائل الحصول علدى ضدمانات يضع البنه الع ي  من السياسات والضوابط للح  من 
. ومن ا ندواع فئات مح  ة من الضمانات المقبولةمقابل ا موال المق مة . ويقوم البنه بوضع قواع  استرشا ية ل

 الرئيسية لضمانات القرو  والتسهيالت :
 *  الران العقاري .

 *  ران أصول النشاط م ل اآلالت والبضائع .
 أ وات مالية م ل أ وات ال ين وحقوق المل ية .*  ران 
 

وغالبداً مدا ي دون التمويددل علدى المد ى ا طددول واإلقدرا  للشدر ات مضدموناً بينمددا ت دون التسدهيالت االئتمانيددة 
لألفرا  ب ون ضمان . ولتافي  اسارة االئتمان الي الح  ا  نى ، يسعى البنه للحصول على ضمانات إضافية 

 التسهيالت  من ا طراف المعنية بمجر  ظهور ملشرات االضمحالل  ح  القرو  أو
 

يتم تح ي  الضمانات المتاذة ضماناً  صول أارى باالف القرو  والتسهيالت بحس  طبيعدة ا  اة وعدا ة مدا 
ت دددون أ وات الددد ين واذون الازاندددة بددد ون ضدددمان فيمدددا عددد ا مجموعدددات ا  وات الماليدددة المغطددداة بأصدددول 

Securities Asset-Backed محفظة من ا  وات الماليةضمونة بوا  وات الم يلة التي ت ون م. 
 

 المشتقات
يحددتفظ البندده بدددجراءات رقابيددة حصدديفة علددى صددافي المرا ددز المفتوحددة للمشددتقات أي الفددرق بددين عقددو  البيددع 
والشراء على مستوى  ل من القيمة والم ة . وي ون المبلغ المعر  لاطر االئتمدان فدي أي وقدت مدن ا وقدات 

تحقدق منفعدة لصدالح البنده أي أصدل ذو قيمدة عا لدة موجبدة الدذي يم دل جدزءاً  مح   بالقيمة العا لة لدأل اة التدي
ضئيالً من القيمة التعاق ية / االفتراضدية المسدتا مة للتعبيدر عدن حجدم ا  وات القائمدة. ويدتم إ ارة ادذا الاطدر 

 في السوق .  االئتماني  جزء من ح  اإلقرا  ال لي الممنوح للعميل وذله مع الاطر المتوقع نتيجة للتغيرات
 

وال يتم عا ة الحصول على ضمانات في مقابل الاطر االئتماني على تله ا  وات فيما ع ا المبالغ التدي يطلبهدا 
 البنه  دي اعات اامشية من ا طراف ا ارى .

 
وينشأ اطر التسوية فدي المواقدف التدي ي دون فيهدا السد ا  عدن طريدق النق يدة أو أ وات حقدوق مل يدة أو أوراق 
مالية أارى أو مقابل توقع الحصول على نق ية أو أ وات حقوق مل ية أو أوراق مالية أارى ويتم وضدع حد و  

اتجدة عدن تعدامالت البنده فدي أي لنا المجمعدةتسوية يومية ل ل من ا طدراف ا ادرى لتغطيدة ماداطر التسدوية 
 .يوم
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 )تابع(  إدارة المخاتر المالية -3
 )تابع(  ختر االئتمان - أ

 )تابع ( سياسات الحد من وتجنب المخاتر 1أ/
 

 Master Netting Arrangementsترتيبات المقاصة الرئيسية 
تصدفية رئيسدية مدع ا طدراف التدي تم دل يقوم البنه بالح  من مااطر االئتمان عن طريق الد اول فدي اتفاقيدات 

حجددم اددام مددن المعددامالت . وال ينددتج بصددفة عامددة عددن اتفاقيددات التصددفية الرئيسددية أن يددتم إجددراء مقاصددة بددين 
ا صددول وااللتزامددات الظدداارة بالميزانيددة وذلدده  ن التسددوية عددا ة مددا تددتم علددى أسدداس إجمددالي ، إال أندده يددتم 

و  التي في صالح البنه عن طريق اتفاقيات التصفية الرئيسية وذلده  نده تافي  اطر االئتمان المصاح  للعق
إذا ما ح س تع ر ، يتم إنهاء وتسوية جميع المبالغ مع الطرف ا ار بدجراء المقاصدة . ومدن المم دن أن يتغيدر 

ية وذلده مق ار تعر  البنه للاطر االئتماني النداتج عدن أ وات المشدتقات الااضدعة التفاقيدات التصدفية الرئيسد
 االل فترة قصيرة نظراً  نه يتأ ر ب ل معاملة تاضع لتله االتفاقيات .

 
 االرتباتات المتعلقة باالئتمان

يتم ل الغر  الرئيسدي مدن االرتباطدات المتعلقدة باالئتمدان فدي التأ د  مدن إتاحدة ا مدوال للعميدل عند  الطلد  . 
ذات اطدر االئتمدان  Guarantees and stand by letters of creditوتحمدل عقدو  الضدمانات الماليدة 

 Documentary and Commercial Lettersالمتعلق بالقرو  . وت ون االعتما ات المستن ية والتجارية 

of Credit  التي يص راا البنه بالنيابة عدن العميدل لمدنح طدرف  الدس حدق السدح  مدن البنده فدي حد و  مبدالغ
مضدمونة بموجد  البضدائع التدي يدتم شدحنها وبالتدالي تحمدل  رجدة  معينة وبموج  أح ام وشروط مح  ة غالبداً 

 مااطر أقل من القر  المباشر .
 

وتم ددل ارتباطددات مددنح االئتمددان الجددزء غيددر المسددتا م مددن المصددرح بدده لمددنح القددرو  ، أو الضددمانات ، أو 
غير المستا مة وذله  االعتما ات المستن ية . ويتعر  البنه لاسارة محتملة بمبلغ يساوي إجمالي االرتباطات

بالنسبة لاطر االئتمان الناتج عن ارتباطات منح االئتمان . إال أن مبلغ الاسارة المرجح ح و ها في الواقدع يقدل 
عددن االرتباطددات غيددر المسددتا مة وذلدده نظددراً  ن أغلدد  االرتباطددات المتعلقددة بمددنح االئتمددان تم ددل التزامددات 

 نية مح  ة . محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات ائتما
 

ويراق  البنه الم ة حتى تاريخ االستحقاق الااصة بارتباطات االئتمان حيس أن االرتباطات طويلة ا جل عدا ة 
 ما تحمل  رجة أعلى من اطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصيرة ا جل .

 
 سياسات االضمحالل والمخصصات  3أ/

( ب رجة  بيرة علدى تاطديط الجدو ة االئتمانيدة وذلده مدن 1اا )إيضاح أ/تر ز النظم ال االية للتقييم السابق ذ ر 
ب اية إ بات أنشطة اإلقرا  واالست مار . وباالف ذله ، يتم االعتدراف فقدط باسدائر االضدمحالل التدي وقعدت 
  في تاريخ الميزانية  غرا  التقارير المالية بناء علدى أ لدة موضدوعية تشدير الدي االضدمحالل وفقداً لمدا سدير

ذ ره بهذا اإليضاح ونظراً الاتالف الطرق المطبقدة ، تقدل عدا ة اسدائر االئتمدان المحملدة علدى القدوائم الماليدة 
عددن مبلددغ الاسددارة المقدد ر باسددتا ام نمددوذ  الاسددارة المتوقعددة المسددتا م  غددرا  قواعدد  البندده المر ددزي 

 ( .3المصري )إيضاح أ/
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 ()تابع إدارة المخاتر المالية  -3
 (  )تابع االئتمانختر  - أ

 )تابع(  سياسات االضمحالل والمخصصات   3أ/
 

مستم  من  رجات التقييم ال االية ا ربعة .  الفترةماصص اسائر االضمحالل الوار  في الميزانية في نهاية 
ومع ذله ، فدن أغلبية الماصص ينتج من آار  رجتين من التصنيف . ويبين الج ول التالي النسبة للبنو   اال 

 . ل من فئات التقييمالميزانية المتعلقة بالقرو  والتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها ل 
 
 4115 يسمبر  51  1014مبر ديس 31  
        
قروض  

 وتسهيالت
مخصص  

خسائر 
 االضمحالل

قرو   
 وتسهيالت

ماصص اسائر  
 االضمحالل

 %  %  %  % 
 53.81  51.15  15.97  67.67  يون جي ة

 11.18  18.51  10.41  16.56 المتابعة العا ية
 -  5.48  0.45  1.35 المتابعة الااصة

 34.31  4.53  95.93  1.66  يون غير منتظمة
 100%  100%  111%  111% 
 
 

 سياسات االضمحالل والمخصصات 3أ/
تساع  أ وات التقييم ال االية اإل ارة على تح ي  ما إذا  انت اناه أ لة موضدوعية تشدير الدي وجدو  اضدمحالل 

 .البنه( ، واستنا اً الي الملشرات التالية التي ح  اا 41طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم )
 صعوبات مالية  بيرة تواجه المقتر  أو الم ين .  -
 ماالفة شروط اتفاقية القر  م ل ع م الس ا  . -
 توقع إفالس المقتر  أو  اول في  عوة تصفية أو إعا ة اي ل التمويل الممنوح له .  -
 ت اور الوضع التنافسي للمقتر  . -
ت المالية للمقتر  بمنحه امتيازات أو تنازالت ق  بالصعوبا تتعلق قيام البنه  سبا  اقتصا ية أو قانونية -

مع اآلاذ فى االعتبار التعليمات الصا ره عن البنه  ال يوافق البنه على منحها في الظروف العا ية
فى  الااصه بشان التعامل مع قرو  التجزئه والملسسات 4114ابريل 13المر زى المصرى فى تاريخ 

 ظل االزمة الحالية
 الضمان . اضمحالل قيمة -
 ت اور الحالة االئتمانية . -

 
تتطل  سياسات البنه مراجعة  ل ا صول المالية التي تتجاوز أامية نسبية مح  ة على ا قل سنوياً أو أ  ر 
عن ما تقتضي الظروف ذله ويتم تح ي  ع ء االضمحالل على الحسابات التي تم تقييمها على أساس فر ي 

ى ح ة ، ويجري تطبيقها على جميع وذله بتقييم الاسارة المحققة في تاريخ الميزانية على أساس  ل حالة عل
 الحسابات التي لها أامية نسبية بصفة منفر ة . 
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 ()تابع إدارة المخاتر المالية  -4

 (  )تابع ختر االئتمان - ب
 )تابع(  سياسات االضمحالل والمخصصات   3أ/

والتحصيالت المتوقعة من تلده ويشمل التقييم عا ة الضمان القائم ، بما في ذله إعا ة تأ ي  التنفيذ على الضمان 
 الحسابات .

 
ويددتم ت ددوين ماصددص اسددائر االضددمحالل علددى أسدداس المجموعددة مددن ا صددول المتجانسددة باسددتا ام الابددرة 

 التارياية المتاحة والح م الشاصي وا سالي  اإلحصائية.
 

 نموذج قياس المخاتر البنكية العام  4أ/
، تقددوم اإل ارة بتصددنيفات فددي شدد ل  1المبينددة فددي إيضدداح أ/ باإلضددافة الددي فئددات تصددنيف الجدد ارة ا ربعددة

مجموعات فرعيدة أ  در تفصديالً بحيدس تتفدق مدع متطلبدات البنده المر دزي المصدري . ويدتم تصدنيف ا صدول 
المعرضة لاطر االئتمان في اذه المجموعات وفقاً لقواع  وشروط تفصيلية تعتم  بشد ل  بيدر علدى المعلومدات 

 نشاطه ووضعه المالي وم ى انتظامه في الس ا  .المتعلقة بالعميل و
 

ويقددوم البندده بحسددا  الماصصددات المطلوبددة الضددمحالل ا صددول المعرضددة لاطددر االئتمددان ، بمددا فددي ذلدده 
االرتباطات المتعلقة باالئتمان ، على أساس نس  مح  ة مدن قبدل البنده المر دزي المصدري . وفدي حالدة زيدا ة 

وفقداً لقواعد  البنده المر دزي المصدري عدن ذلده المطلدو   غدرا   ماصص اسدائر االضدمحالل المطلدو 
إع ا  القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، يتم تجني  احتياطي المااطر البن يدة العدام ضدمن حقدوق 

زيدا ة المل ية اصماً على ا رباح المحتجزة بمق ار تلده الزيدا ة . ويدتم تعد يل ذلده االحتيداطي بصدفة  وريدة بال
والنقص بحيس يعا ل  ائماً مبلغ الزيا ة بين الماصصين . ويع  اذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ويبين إيضاح 

 المالية . سنةال/أ( الحر ة على حسا  احتياطي المااطر البن ية العام االل 47)
 

س تقيدديم البندده المر ددزي وفيمددا يلددي بيددان فئددات الجدد ارة للملسسددات وفقدداً  سددس التقيدديم الدد االي مقارنددة بأسدد
 المصري ونس  الماصصات المطلوبة الضمحالل ا صول المعرضة لاطر االئتمان:
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 )تابع(خاتر المالية إدارة ال -3

 )تابع(  ختر االئتمان - أ
 نموذج قياس المخاتر البنكية العام )تابع( 4أ/
 

تصنيف البنك 
المركأأأأأأأأأأأأزي 

 المصري

نسأأأأأأأأأأأأأأأأأأبة  مدلول التنصيف 
المخصأأأأأص 

 المتلوب

التنصأأأأأأيف  
 الداخلي

 مدلول التصنيف 

  يون جي ة  1  صفر مااطر منحفضة  1

  يون جي ة  1  %1 مااطر معت لة  4

  يون جي ة  1  %1 مااطر مرضية  5

  يون جي ة  1  %4 مااطر مناسبة  3

  يون جي ة  1  %4 مااطر مقبولة  3

 المتابعة العا ية  4  %5 مااطر مقبولة ح ياً   1

 المتابعة الااصة  5  %3 مااطر تحتا  لعناية ااصة  5

  يون غير منتظمة  3  %41  ون المستوي  8

  يون غير منتظمة  3  %31 مش وه في تحصيلها  7

  يون غير منتظمة  3  %111 ر يئة  11
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 )تابع( إدارة المخاتر المالية  -3

 ختر االئتمان )تابع( -أ
 الحد االقصي لختر االئتمان قبل الضمانات   9أ/

 
 4115 يسمبر  51  1014مبر ديس 31 البنود المعرضة لختر االئتمان في الميزانية

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

 4.371.111  3.313.616 أذون الازانة وأوراق ح ومية أاري

    قروض وتسهيالت للعمالء :

    -قروض ألفراد :

 474.153  401.319 جارية م ينة / قرو  شاصيهحسابات  -

 13.875  16.104 بطاقات ائتمان -

 1.815  4.106 قرو  شاصيه -

 115.514  100.191 قرو  عقارية -

    -قروض لمؤسسات :

 457.541  403.464 حسابات جارية م ينة -

 34  96 قرو  لبنوه -

 3.538.157  6.717.996 قرو  مباشرة -

 5.813.341  4.115.169 قرو  مشتر ة -

    -استثمارات مالية :

 3.118.751  4.456.746 أ وات  ين -

 10.454.716  11.318.341 

 (585.411)  (966.341) مخصص خسائر إضمحالل القروض -يخصم :

 (11.175)  (11.116) العوائ  المجنبة -

 (45.511)  (11.057) اصم غير م تس  لألوراق التجارية الماصومة -

 13.771.345  15.654.063 اإلجمالي

    البنود المعرضة لختر االئتمان خارج الميزانية

 473.345  103.717 اعتما ات مستن ية -

 1.173.777  1.151.067 اطابات ضمان -

 13.573  114.166 أوراق مقبولة عن تسهيالت مور ين -

 447.135  154.446 عقو  الصرف اآلجله -

 1.183.751  1.504.416 اإلجمالي
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 )تابع( إدارة المخاتر المالية -3

 ختر االئتمان )تابع( -أ
وذلده بد ون ا ادذ فدي االعتبدار أيدة  4113 مبر يس 51يم ل الج ول السابق أقصى ح  يم ن التعر  له في أار -

ضددمانات . بالنسددبة لبنددو  الميزانيددة ، تعتمدد  المبددالغ الم رجددة علددى صددافي القيمددة ال فتريددة التددي تددم عرضددها فددي 
 الميزانية .

 
 الحد االقصي لختر االئتمان قبل الضمانات   9أ/
 

من الح  ا قصى المعر   (37.5:%4115  يسمبر 51 ما فى% ) 11.8 فدنو ما او مبين بالج ول السابق،     
 واذون ازانه لاطر االئتمان ناتج عن قرو  والتسهيالت للعمالء ، بينما تم ل االست مارات في أ وات  يككن

 (.31.5:%  4115 يسمبر  51 ما في ) 4113مبر  يس 51 % 58.4رى كككككأا وأ وات ح وميه
واإلبقاء على الح  ا  ندى لاطدر االئتمدان النداتج عدن  دل مدن وت ق اإل ارة في ق رتها على االستمرار في السيطرة  

 محفظة القرو  والتسهيالت وأ وات ال ين بناء على ما يلي :
 

 % مدددن محفظدددة القدددرو  والتسدددهيالت مصدددنفة فدددي أعلدددى  رجتدددين مدددن  رجدددات التقيددديم ال ااككدددكلي 73.8 -
 % ( .73.3:  4115 يسمبر  51 ما في )
 الماليددة المنتهيددة فددي سددنةالقددام البندده بتطبيددق عمليددات ااتيددار أ  ددر حصددافة عندد  مددنح قددرو  وتسددهيالت اددالل  -

 .4113 مبر يس 51
 
 % من االست مارات في أ وات  ين وأذون ازانة تم ل أ وات  ين على الح ومة المصرية77.4من أ  ر  -
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 قروض وتسهيالت  7أ/

 والبنوه من حيس الج ارة االئتمانية :فيما يلي موقف أرص ة القرو  والتسهيالت للعمالء 

 قروض وتسهيالت للعمالء والبنوك بالصافي
 )الف جنيه مصري(         

 1013ديسمبر  31  1014مبر ديس 31 
قأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأروض  

وتسأأأأأأأأأأأأأأأهيالت 
 للعمالء

قأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأروض  
وتسأأأأأأأأأأأأأأهيالت 

 للبنوك

قدددرو  وتسدددهيالت  

 للعمالء

قددددددددددددددددددددددرو   

وتسددددددددددددددددهيالت 

 للبنوه

 -  7.445.341  -  11.446.105 إضمحاللال يوج  عليها متأارات وليست محل 

 -  533.155  -  669.104 متأارات ليست محل إضمحالل

 34  445.533  96  390.651 متأارات محل إضمحالل

 34  7.817.334  96  11.763.109 اإلجمالي

        -يخصم :

 -  (585.411)  -  (966.341) ماصص اسائر اإلضمحالل -

 -  (11.175)  -  (11.116) العوائ  المجنبة -

 -  (45.511)  -  (11.057) اصم غير م تس  لآلوراق التجارية الماصومة -

 34  7.585.335  96  11.061.990 الصافي

 
 يسمبر  51)  الف جنيه 433.537عن قرو  منفر ة ومبلغ الف جنيه ( 181.871 -4115 يسمبر  51) لف جنيه ا 541.785يم ل ماصص اسائر االضمحالل مبلغ  

. عن مجموعات محفظة االئتمان الف جنيه( 411.513 – 4115
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 .  

 
 )تابع( إدارة المخاتر المالية -3

 ختر االئتمان )تابع( -أ
 

 )تابع( قروض وتسهيالت  7أ/
 

 
 1014مبر ديس 31 القروض والتسهيالت للعمالء بالصافي 

 اسطة البنه .االئتمانية لمحفظة القرو  والتسهيالت التي ال يوج  عليها متأارات وليست محل اضمحالل وذله بالرجوع الي التقييم ال االي المستا م بو ويتم تقييم الجو ة

 -الحالية : سنةال
 ( ) القيمة بااللف جنيه               

  مؤسسات أفراد التقييم
حسابات جارية  

مدينة / قروض 
 شخصية

قروض  ائتمان بتاقات
 شخصية

إجمالي القروض  قروض أخري قروض مشتركة قروض مباشرة قروض عقارية
والتسهيالت 

 للعمالء
 5.191.117 - 3.138.577 3.551.518 111.434 - - 513.515 جيدة

 1.554.313 - - 1.731.183 - 3.151 11.147 55.147 المتابعة العادية
 101.660 - - 411.551 - - - - المتابعة الخاصة

 11.446.105 - 3.138.577 1.857.144 111.434 3.151 11.147 578.851 اإلجمالي
         -يخصم :

 (131.193)        مخصص اإلضمحالل
        11.114.597 
 

 قابلية تله الضمانات للتحصيللم يتم إعتبار القرو  المضمونة محل اضمحالل بالنسبة للفئة غير المنتظمة وذله بع  اإلاذ في اإلعتبار  *
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)تابع( إدارة المخاتر المالية -3   
 ختر االئتمان )تابع( -أ
 

 1013مبر ديس 31)تابع ( قروض وتسهيالت  7أ/
 

 
 ال االي المستا م بواسطة البنه . ويتم تقييم الجو ة االئتمانية لمحفظة القرو  والتسهيالت التي ال يوج  عليها متأارات وليست محل اضمحالل وذله بالرجوع الي التقييم 

     -سنة المقارنة :  
 ( ) القيمة بااللف جنيه                

  مؤسسات أفراد التقييم
حسابات جارية  

مدينة / قروض 
 شخصية

قروض  بتاقات ائتمان
 شخصية

إجمالي القروض  قروض أخري قروض مشتركة قروض مباشرة قروض عقارية
والتسهيالت 

 للعمالء
 6.393.011 - 5.175.187 5.518.375 115.514 - - 457.118 جيدة

 1.966.719 - - 1.331.183 - 1.385 14.741 14.315 المتابعة العادية
 157.654 - - 471.873 - - -  - المتابعة الخاصة

 5.116.911 - 5.175.187 3.111.154 115.514 1.385 14.741 474.153 اإلجمالي
         -يخصم :

 (150.999)        مخصص اإلضمحالل
 5.037.577        الصافي

 
 لم يتم إعتبار القرو  المضمونة محل اضمحالل بالنسبة للفئة غير المنتظمة وذله بع  اإلاذ في اإلعتبار قابلية تله الضمانات للتحصيل *
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 )تابع( إدارة المخاتر المالية -3

 االئتمان )تابع(ختر  -أ
 

 )تابع ( قروض وتسهيالت  7أ/
 

 قروض وتسهيالت توجد عليها متهخرات وليست محل اضمحالل    
الء التدي وتتم ل القرو  والتسدهيالت للعمد يوماً ول نها ليست محل اضمحالل ، إال إذا توافرت معلومات أارى تفي  ع س ذله . 71اي القرو  والتسهيالت التي توج  عليها متأارات حتى 

  -: يوج  عليها متأارات وليست محل اضمحالل والقيمة العا لة للضمانات المتعلقة بها فيما يلي
 )القيمة بااللف جنيه(             

 
 إفراد

 4115 يسمبر  51 4113مبر  يس 51
حسابات  

 جارية م ينة
بطاقات 
 ائتمان

قرو  
 شاصية

قرو  
 عقارية

حسددددددددددددابات  اإلجمالي
 جارية م ينة

بطاقددددددددات 
 ائتمان

قدددددددددددرو  
 شاصية

قدددددددرو  
 عقارية

 اإلجمالي

 1.337 - 155 1.551 - 1.763 - 15 1.311 431 يوما   30متهخرات حتي 
 - - - - - 394 -  533 - يوم 70الي   30متهخرات من 
 - - - - - 1.405 - 11 137 4.457 يوماً  50الي   70متهخرات من 

 1.337 - 155 1.551 - 4.437 - 16 1.515 1.465 اإلجمالي
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 )تابع( إدارة المخاتر المالية -3

 ختر االئتمان )تابع( -أ
 

 )تابع (  توجد عليها متهخرات وليست محل اضمحالل قروض وتسهيالت  7أ/
 )القيمة بااللف جنيه(

 

             
 

أسالي  التقييم المستا مة عا ة في ا صول المما لة . وفي الفترات الالحقدة ، يدتم تحد يس القيمدة العا لدة عن  اإل بات ا ولي للقرو  والتسهيالت ، يتم تقييم القيمة العا لة للضمانات بناء على 
 بأسعار السوق أو بأسعار ا صول المما لة .

 قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة
 قروض وتسهيالت للعمالء *

الف جنيه مصرى  113للملسسات و ىالف جنيه مصر 531.145 من الضماناتبلغ رصي  القرو  والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفر ة قبل ا اذ في االعتبار الت فقات النق ية  
 لألفرا  .

   

 مؤسسات
 4115 يسمبر  51 4113مبر  يس 51

حسابات  
 جارية م ينة

قرو  
 مباشرة

قرو  
 مشتر ة

حسددددددددددددابات  اإلجمالي
 جارية م ينة

قرو  
 مباشرة

قرو  
 مشتر ة

 اإلجمالي

 53.111 - 53.111 - 319.613 - 543.845 - يوما   30متهخرات حتي 
 7.174 - 7.174 - 76.166 35.111 41.155 - يوم 70الي   30متهخرات من 
 418.841 - 418.841 - 467.976 15.355 314.773 - يوماً  50الي   70متهخرات من 

 534.148 - 534.148 - 660.776 11.153 817.373 - اإلجمالي
 4.583.811 - 4.583.811 - 3.790.911  5.131.311 - القيمة العادلة للضمانات
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 )تابع( إدارة المخاتر المالية -3

 ختر االئتمان )تابع( -أ
 )تابع ( قروض وتسهيالت   7أ/

 بنه في مقابل تله القرو  :وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقرو  والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفر ة متضمناً القيمة العا لة للضمانات التي حصل عليها ال 
 )القمية بااللف جنيه (         

 مؤسسات إفراد 
حسأأأابات  1014مبر ديس 31

جاريأأأأأأأأة 
 مدينة

بتاقأأأأأات 
 ائتمان

قأأأأأأأأروض 
 شخصية

قأأأأأأأأروض 
 عقارية

حسأأأابات 
جاريأأأأأأأأة 

 مدينة

قأأأأأأأأأأأأأأروض 
 مباشرة

قأأأأأروض 
 مشتركة

قأأأأأأأأأأأروض 
 اخري

 اإلجمالي

 390.651 - 5.613 340.514 - - 5 197 - قروض محل إضمحالل بصفة منفردة
 140.934 - - - - - - - - القيمة العادلة للضمانات

          
          4115 يسمبر  51

 445.533 - 7.855 415.415 - - 35 373 - محل إضمحالل بصفة منفر ةقرو  
 135.131 - - - - - - - - القيمة العا لة للضمانات

 
 قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها*     

ا ة الهي لة على ملشدرات أو معدايير تشدير الدي أن تتضمن أنشطة إعا ة الهي لة تم ي  ترتيبات الس ا  ، وتنفيذ برامج اإل ارة الجبرية ، وتع يل وتأجيل الس ا  . وتعتم  سياسات تطبيق إع
ياسات للمراجعة المسدتمرة . ومدن المعتدا  تطبيدق إعدا ة الهي لدة علدى القدرو  طويلدة اناه احتماالت عاليه الستمرار الس ا  وذله بناء على الح م الشاصي لإل ارة . وتاضع تله الس

 المالية . سنةالا جل ، ااصة قرو  تمويل العمالء ، ويبين الج ول التالي القرو  التي تم إعا ة التفاو  بشأنها في نهاية 
 

 4115 يسمبر  51  1014مبر ديس 31 قروض وتسهيالت للعمالء تم إعادة هيكلتها
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

    مؤسسات
 331.717  351.173 قروض مباشرة

 331.717  351.173 اإلجمالي
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 واإلستثمارات األخرى أدوات دين وأذون الخزانة واألورا  الحكومية األخري   6أ/

 

يم ل الج ول التالي تحليل أ وات ال ين وأذون الازانة وا وراق الح ومية ا ادري وفقداً لو داالت التقيديم فدي  
 .المالية ، بناًء علي تقييم ستان ر  أن  بور وما يعا له سنةالآار 

 )القيمة باأللف جنيه (         

 
اذون خزانة وأورا   

حكومية أخري 
 وسندات حكومية

 متاحة للبيع
 

استثمارات في أورا  مالية  
محتفظ بها وواستثمارات 

 حتي تاريخ االستحقا 

 اإلجمالي 

BB - 5.554.854  331.551  6.664.176 
 6.664.176  941.337  6.331.631 اإلجمالي
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 )تابع( إدارة المخاتر المالية -3
 ختر االئتمان )تابع( -أ

 األصول المالية المعرضة لختر االئتمانتركز مخاتر  6أ/
 القتاعات الجيرافية   1/ 6أ/ 

 الحالية . عن  إع ا  اذا الج ول ، سنةاليم ل الج ول التالي تحليل بأام ح و  اطر االئتمان للبنه بالقيمة ال فترية ، موزعة حس  القطاع الجغرافي في آار 
  )القيمة با لف جنيه (                                      للمناطق المرتبطة بعمالء البنه . تم توزيع المااطر علي القطاعات الجغرافية وفقاً 

    جمهورية مصر العربية 4113مبر  يس 51
اإلس ن رية وال لتا  القاارة ال بري 

 وسيناء
 إجمالي  ول أاري  ول الاليج إجمالي الوجه القبلي

 3.313.616 - - 3.313.616 - - 5.545.815 اذون الازانة واوراق ح ومية ااري
        قروض وتسهيالت للعمالء

 قروض أفراد        
 401.319 - - 401.319 31.111 41.747 557.451 حسابات جارية م ينة / قرو  شاصية -
 16.104 317 543 16.171 5.343 3.833 8.881 بطاقات ائتمانية -
 4.106 448 - 3.660 51 5 5.835 قرو  شاصية -
 100.191 - - 100.191 - - 111.434 قرو  عقارية -
 قروض لمؤسسات        
 403.464 115 344 401.535 153.878 11.331 411.111 حسابات جارية م ينة -
 6.717.996 11.148 114.878 6.913.031 1.757.713 1.485.541 3.437.533 قرو  مباشرة -
 4.115.169 - - 4.115.169 54.138 11.353 3.151.534 قرو  مشتر ة -
 96 - - 96 - - 38 قرو  لبنوه -
 استثمارات مالية        
 4.456.746 - - 4.456.746 - - 3.375.138 ا وات  ين -

 10.454.716 11.466 103.744 10.365.457 1.131.737 1.337.416 17.610.433 العاماإلجمالي في نهاية 
 (966.341)       ماصص اسائر اإلضمحالل -
 (11.116)       العوائ  المجنبة -
 (11.057)       اصم غير م تس  -

 15.654.063       العاماإلجمالي في نهاية 
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 )تابع( إدارة المخاتر المالية -3 
 ختر االئتمان )تابع( -أ

             القتاعات الجيرافية   1/ 6أ/     

 . عن  إع ا  اذا الج ول ، مقارنةال سنة للبنه بالقيمة ال فترية ، موزعة حس  القطاع الجغرافي في آاريم ل الج ول التالي تحليل بأام ح و  اطر االئتمان 
                                     تم توزيع المااطر علي القطاعات الجغرافية وفقاً للمناطق المرتبطة بعمالء البنه .

          )القيمة با لف جنيه (              
    جمهورية مصر العربية 4115 يسمبر  51
اإلس ن رية وال لتا  القاارة ال بري 

 وسيناء
 إجمالي  ول أاري  ول الاليج إجمالي الوجه القبلي

 1.950.001 - - 1.950.001 - - 4.371.111 اذون الازانة واوراق ح ومية ااري
        قروض وتسهيالت للعمالء

 قروض أفراد        
 151.039 - - 151.039 47.543 13.437 435.114 جارية م ينة / قرو  شاصيةحسابات  -
 14.656 381 154 14.144 5.535 5.375 1.878 بطاقات ائتمانية -
 1.613 - - 1.613 411 55 1.381 قرو  شاصية -
 106.611 - - 106.611 - - 115.514 قرو  عقارية -
 قروض لمؤسسات        
 135.317 5 331 136.676 113.131 15.558 111.381 حسابات جارية م ينة -
 9.346.135 - 111.388 9.137.791 1.175.575 311.381 5.355.558 قرو  مباشرة -
 3.609.910 - - 3.609.910 54.531 41.188 5.534.184 قرو  مشتر ة -
 91 - - 91 - - 34 قرو  لبنوه -
 استثمارات مالية        
 4.016.531 - - 4.016.531 - - 3.118.751 ا وات  ين -

 17.416.417 466 111.111 17.309.616 1.366.660 713.661 14.313.167 العاماإلجمالي في نهاية 
 (366.101)       ماصص اسائر اإلضمحالل -
 (11.056)       العوائ  المجنبة -
 (13.601)       اصم غير م تس  -

 19.557.416       العاماإلجمالي في نهاية 
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 )تابع( إدارة المخاتر المالية -3

 ختر االئتمان )تابع( -أ
 تركز مخاتر األصول المالية المعرضة لختر االئتمان 6أ/

 نوع النشات 1/ 6أ/ 

  يم ل الج ول التالي تحليل بأام ح و  اطر االئتمان للبنه بالقيمة ال فترية ، موزعة حس  نوع النشاط الذي يزاوله عمالء البنه .   
 )القيمة بااللف جنيه(

 4113مبر  يس 51
ملسسات  

 مالية
ملسسات 
 صناعية

بيع الجملة  نشاط عقاري
 وتجارة  التجزئة

 اإلجمالي أفرا  أنشطة ااري قطاع ح ومي

 3.313.616 - - 5.545.815 - - - - اذون الازانة واوراق ح ومية ااري
         قروض وتسهيالت للعمالء

 قروض أفراد         
 401.319 311.543 - - - - - - حسابات جارية م ينة / قرو  شاصية -
 16.104 15.353 587 - 81 51 117 11 بطاقات ائتمانية -
 4.106 3.118 - - - - - - قرو  شاصية -
 100.191 111.434 - - - - - - قرو  عقارية -
 قروض لمؤسسات         
 403.464 1.115 513.314 - 7.153 11.348 51.514 43 حسابات جارية م ينة -
 6.717.996 58.533 1.557.413 - 1.378.151 1.175.513 5.377.551 15.573 قرو  مباشرة -
 4.115.169 - 1.331.544 - - 345.531 4.433.844 - قرو  مشتر ة -
 96 - - - - - - 38 قرو  لبنوه -
 استثمارات مالية         
 4.456.746 - - 3.353.374 - - - 14.131 ا وات  ين -

 10.454.716 706.976 3.069.616 6.695.405 1.906.664 1.933.014 9.519.363 69.943 العاماإلجمالي في نهاية 
 (966.341)        ماصص اسائر اإلضمحالل -
 (11.116)        العوائ  المجنبة -
 (11.057)        اصم غير م تس  -

 15.654.063        العاماإلجمالي في نهاية 
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 )تابع( إدارة المخاتر المالية -3

 ختر االئتمان )تابع( -أ
 تركز مخاتر األصول المالية المعرضة لختر االئتمان 6أ/

 نوع النشات  1 /1/ 6أ/ 

     البنه .يم ل الج ول التالي تحليل بأام ح و  اطر االئتمان للبنه بالقيمة ال فترية ، موزعة حس  نوع النشاط الذي يزاوله عمالء         
 )القيمة بااللف جنيه(                

 4115 يسبمبر  51
ملسسات  

 مالية
ملسسات 
 صناعية

بيع الجملة  نشاط عقاري
 وتجارة  التجزئة

 اإلجمالي أفرا  أنشطة ااري قطاع ح ومي

 4.371.111 - - 4.371.111 - - - - اذون الازانة واوراق ح ومية ااري
         قروض وتسهيالت للعمالء

 قروض أفراد         
 474.153 474.153 - - - - - - حسابات جارية م ينة / قرو  شاصية -
 13.875 15.817 315 - 443 38 454 41 بطاقات ائتمانية -
 1.815 1.815 - - - - - - قرو  شاصية -
 115.514 115.514 - - - - - - قرو  عقارية -
 قروض لمؤسسات         
 457.541 3.135 171.515 - 3.131 8.181 48.781 133 م ينةحسابات جارية  -
 3.538.157 11.713 1.545.751 - 181.843 457.843 4.714.184 51.531 قرو  مباشرة -
 5.813.341 - 1311.533 - - 311.533 4.114.811 - قرو  مشتر ة -
 34 - - - - - - 34 قرو  لبنوه -
 استثمارات مالية         
 3.118.751 - - 5.813.873 - - 13.388 157.337 ا وات  ين -

 17.416.417 460.557 1.511.937 7.494.659 751.609 765.563 9.006.755 160.711 العاماإلجمالي في نهاية 
 (585.411)        ماصص اسائر اإلضمحالل -
 (11.175)        العوائ  المجنبة -
 (45.511)        اصم غير م تس  -

 13.771.345        العاماإلجمالي في نهاية 
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 )تابع( إدارة المخاتر المالية -3

 ختر السو  -ب 
يتعر  البنه لاطر السوق المتم ل في تقلبات القيمة العا لة أو الت فقات النق ية المستقبلية الناتجة عدن التغيدر فدي  

أسعار السوق . وينتج اطر السوق عن المرا ز المفتوحة لمع ل العائد  والعملدة ومنتجدات حقدوق المل يدة ، حيدس 
التغيرات في مسدتوى الحساسدية لمعد الت السدوق أو أن  ل منها معر  للتحر ات العامة والااصة في السوق و

لألسعار م ل مع الت العائ  ومع الت أسعار الصرف وأسعار أ وات حقوق المل ية . ويفصل البنه م ى تعرضه 
 لاطر السوق الي محافظ للمتاجرة أو لغير غر  المتاجرة 

 
تاجرة في إ ارة المااطر الشاملة بالبنه ويتم وتتر ز إ ارة مااطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير الم 

 .ات النشاط بصفة  وريةمتابعتها. ويتم رفع التقارير ال ورية عن مااطر السوق الي مجلس اإل ارة ورلساء وح 
 

وتتضمن محافظ المتاجرة تله المرا ز الناتجة عن تعامل البنه مباشرة مدع العمدالء أو مدع السدوق ، أمدا المحدافظ  
لمتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إ ارة سعر العائ  لألصول وااللتزامات المتعلقة بمعامالت التجزئدة لغير غر  ا

. وتتضمن اذه المحافظ مااطر العمالت ا جنبية وأ وات حقدوق المل يدة الناتجدة عدن االسدت مارات المحدتفظ بهدا 
 حتى تاريخ االستحقاق واالست مارات المتاحة للبيع .

 
 ختر السو أساليب قياس  1ب/

 جزء مدن إ ارة اطدر السدوق ، يقدوم البنده بالع يد  مدن اسدتراتيجيات التغطيدة . و دذله الد اول فدي عقدو  
مبا لة سعر العائ  وذله لموازنة الاطر المصاح    وات ال ين والقرو  طويلة ا جل ذات العائ  ال ابت 

 اس المستا مة للسيطرة على اطر السوق :إذا تم تطبيق ايار القيمة العا لة . وفيما يلي أام وسائل القي
 

 (Value at Riskالقيمة المعرضة للختر )
يقوم البنه بتطبيق أسلو  ص القيمة المعرضة للاطر، وذله لتق ير اطر السوق للمرا ز القائمة وأقصى حد  

مجلدس للاسارة المتوقعة وذله بناء على ع   من االفتراضات للتغيدرات المتنوعدة لظدروف السدوق  ويقدوم 
اإل ارة بوضددع حدد و  للقيمددة المعرضددة للاطددر التددي يم ددن تقبلهددا مددن قبددل البندده للمتدداجرة وغيددر المتدداجرة 

 بصورة منفصلة ويتم مراقبتها يومياً بمعرفة إ ارة المااطر الشاملة بالبنه .
 

القيمددة المعرضددة للاطددر اددي توقددع إحصددائي للاسددارة المحتملددة للمحفظددة الحاليددة الناتجددة عددن التحر ددات 
 ة قة مح  معامالت  ول ن باستا ام الع سية للسوق . واي تعبر عن أقصى قيمة يم ن أن ياسراا البنه ، 

 أن ت دون ( %1،  %4.3% ، 3. وبالتالي انداه احتمدال إحصدائي بنسدبة )  (%77% ، 75.3، 73%)
الاسارة الفعلية أ بر من القيمة المعرضة للاطر المتوقعة . ويفتر  نموذ  القيمة المعرضدة للاطدر فتدرة 

 احتفاظ مح  ة )عشرة أيام( 
 

قبل أن يم ن إقفال المرا ز المفتوحدة . و دذله يفتدر  أن حر دة السدوق ادالل فتدرة االحتفداظ سدتتبع ذات 
أيام السابقة . ويقوم البنه بتق ير الحر ة السابقة بناء على بيانات عن نمط الحر ة التي ح  ت االل العشرة 

الامس سنوات السابقة . ويقوم البنه بتطبيق تله التغيرات التارياية في المع الت وا سدعار والملشدرات ، 
ارجدات واذه الطريقة تعرف بالمحا اة التارياية . ويدتم مراقبدة الم –بطريقة مباشرة على المرا ز الحالية 

 الفعلية بصورة منتظمة لقياس سالمة االفتراضات والعوامل المستا مة لحسا  القيمة المعرضة للاطر.
 

 .في حالة وجو  تحر ات أ بر بالسوقوال يمنع استا ام تله الطريقة تجاوز الاسارة لتله الح و  وذله 
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 )تابع( إدارة المخاتر المالية -3

 )تابع(  ختر السو  -ب  
 )تابع (  أساليب قياس ختر السو 1ب/

 ) تابع(  (Value at Riskالقيمة المعرضة للختر )
وحيس أن القيمة المعرضة للاطر تعتبر جزء أساسي من نظام البنه فدي رقابدة اطدر السدوق، يقدوم مجلدس 
رة اإل ارة سنوياً بوضع الح و  الااصة بالقيمدة المعرضدة للاطدر ل دل مدن عمليدات المتداجرة وغيدر المتداج

ويتم تقسيمها على وح ات النشاط . ويتم مقارنة القيم الفعلية المعرضة للاطر بالح و  الموضدوعة مدن قبدل 
 البنه ومراجعتها يومياً من قبل إ ارة المااطر بالبنه .

 
 Stress Testingاختبارات الضيوت 

معا سدة بشد ل حدا   تعطي ااتبارات الضغوط ملشراً عن حجم الاسارة المتوقعة التي ق  تنشأ عن ظروف
. ويدددتم تصدددميم ااتبدددارات الضدددغوط بمدددا يدددالءم النشددداط باسدددتا ام تحلددديالت نمطيدددة لسددديناريواات محددد  ة  
وتتضمن ااتبارات الضغوط التي تقوم بها إ ارة المااطر بالبنه ، ااتبار ضغط عوامل الاطر ، حيدس يدتم 

ط ا سدواق الناميدة ، حيدس تاضدع تطبيق مجموعة من التحر ات الحا ة على  ل فئة اطدر وااتبدار ضدغو
ا سواق النامية لتحر دات حدا ة وااتبدار ضدغوط ااصدة ، تتضدمن أحد اس محتملدة مدل رة علدى مرا دز أو 
مناطق معينة ، م ل ما ق  ينتج في منطقة ما بسب  تحرير القيو  على إحد ى العمدالت  وتقدوم اإل ارة العليدا 

 ط .ومجلس اإل ارة بمراجعة نتائج ااتبارات الضغو
 

 ملخص القيمة المعرضة للختر 1ب/
  

 إجمالي القيمة المعرضة للختر تبقاً لنوع الختر -

 
 ) القيمة باأللف جنيه (

 1013ديسمبر  31 1014مبر ديس 31                   
 أقل أعلي متوست أقل  أعلي متوست 

 31.6 166.0 57.4 64.5 59.4 61.6 ختر سعر العائد
 61.6 59.4 64.5 57.4 166.0 31.6 
 
 

 
 ختر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 3ب/

يتعر  البنه لاطر التقلبات في أسعار صرف العمالت ا جنبية على المر ز المالي والت فقات النق يدة   
وق  قام مجلس اإل ارة بوضع ح و  للعمالت ا جنبية وذله بالقيمة اإلجمالية ل ل من المرا ز فدي نهايدة 

ي مد ى تعدر  البنده لاطدر اليوم و ذله االل اليوم التي يتم مراقبتهدا لحظيداً . ويلادص الجد ول التدال
الماليدة . ويتضدمن الجد ول التدالي القيمدة ال فتريدة  السدنةتقلبات سعر صرف العمالت ا جنبية في نهاية 
 لأل وات المالية موزعة بالعمالت الم ونة لها :
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 )تابع( إدارة المخاتر المالية -3

 ختر السو  )تابع (  –ب 
 )تابع (  سعر صرف العمالت األجنبيةختر تقلبات  3ب/

 ) القيمة باأللف جنيه (          تركز ختر العملة علي األدوات المالية  -      
 

جنيه  يورو دوالر امريكي جنيه مصري 1014مبر ديس 13
 استرليني

عمالت 
 أخري

 اإلجمالي

 1.411.067 311 1.144 14.851 153.311 1.451.515 نق ية وارص ة ل ي البنه المر زي 
 1.657.617 11.355 18.313 135.311 4.131.115 55.514 أرص ة  ل ي البنوه

 3.313.616 - - - - 5.545.815 اذون ازانة وأوراق ح ومية أاري
 16.315 - - - - 45.547 مالية بغر  المتاجرة لصوأ

 11.061.706 3 58.755 111.515 3.113.184 5.417.141 قرو  وتسهيالت للعمالء والبنوه
 3.154 - - - 5.171 (4) مشتقات مالية بغر  المتاجرة

       استثمارات مالية :
 4.091.616 - - - - 3.131.518 متاحة للبيع

 40.097 - - - - 31.131 است مارات عقارية
 456.733 - - - - 378.155 محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

 746.600 - 1 137 51.311 351.783 اصول  ابتة وأاري
 14.563.696 11.541 95.114 170.643 6.970.373 16.051.769 إجمالي األصول المالية

       

 760.631 18 - 1.441 31.858 158.531 أرص ة مستحقة للبنوه
 11.416.936 11.814 38.811 454.131 1.487.111 13.855.113 و ائع العمالء

 646.510 3 13 4.141 417.533 355.551 التزامات وماصصات أاري
 11.696.150 10.664 96.679 139.353 7.955.396 19.593.650 إجمالي االلتزامات المالية
 1.119.976 1.096 195 19.390 571.009 1.136.659 1014ديسمبر  31صافي المركز المالي في 
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 )تابع( إدارة المخاتر المالية -

 ختر السو  )تابع (  –ب 
 )تابع (  ختر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 3ب/

 تركز ختر العملة علي األدوات المالية  -      

 
 
 

 

 القيمة با لف جنيه ()
 

جنيه  يورو  والر امري ي جنيه مصري 4115 يسمبر  51
 استرليني

عمالت 
 أاري

 اإلجمالي

 1.554.445 1.171 573 3.845 115.477 1.441.111 نق ية وارص ة ل ي البنه المر زي 
 1.881.851 14.158 53.154 131.555 1.381.451 411.113 أرص ة  ل ي البنوه

 4.371.111 - - 35.131 - 4.334.731 اذون ازانة وأوراق ح ومية أاري
 41.178 - - - - 41.178 مالية بغر  المتاجرة لصوأ

 7.585.373 3 31.311 57.337 3.418.111 3.187.311 قرو  وتسهيالت للعمالء والبنوه
       استثمارات مالية :

 5.833.743 - - - - 5.833.743 متاحة للبيع
 57.157 - - - - 57.157 است مارات عقارية

 447.511 - - - 51.443 178.184 محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق
 157.133 - 1 133 31.533 374.131 اصول  ابتة وأاري

 17.754.115 15.555 81.485 437.535 3.851.115 15.534.385 إجمالي األصول المالية
       

 335.871 313 - 354 51.581 341.453 أرص ة مستحقة للبنوه
 15.155.577 14.435 35.743 435.171 3.741.853 11.575.131 و ائع العمالء

 5.174 - - - 5.173 (5) مشتقات مالية بغر  المتاجرة
 311.478 4 18 1.815 455.417 411.171 التزامات وماصصات أاري

 18.173.557 14.137 35.774 433.751 3.173.117 14.383.145 إجمالي االلتزامات المالية
 1.851.588 153 48.471 5.341 153.358 1.118.313 صافي المركز المالي
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 المخاتر المالية )تابع(إدارة  -3
 

 ختر السو  )تابع( -ب 
 ختر سعر العائد 4ب/

يتعر  البنه آل ار التقلبات في مستويات أسعار العائ  السائ ة في السوق واو اطر الت فقات النق يدة لسدعر 
ا  اة ، واطر العائ  المتم ل في تذبذ  الت فقات النق ية المستقبلية   اة مالية بسب  التغيرات في سعر عائ  

القيمة العا لة لسعر العائ  واو اطر تقلبات قيمة ا  اة المالية نتيجدة للتغيدر فدي أسدعار العائد  فدي السدوق ، 
وق  يزي  اامش العائ  نتيجة لتله التغيرات ول ن ق  تناف  ا رباح في حالة ح وس تحر ات غير متوقعدة 

تالف في إعا ة تسعير العائ  الذي يم ن أن يحدتفظ بده . ويقوم مجلس إ ارة البنه بوضع ح و  لمستوى االا
 البنه ، ويتم مراقبة ذله يومياً بواسطة إ ارة المااطر بالبنه .
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 إدارة المخاتر المالية )تابع( - 3
  ختر السو  )تابع( -ب 

 ختر سعر العائد )تابع( 4ب/
سعير أو تواريخ تقلبات سعر العائ  الذي يتضمن القيمة ال فترية لأل وات المالية موزعة على أساس سعر تواريخ إعا ة التويلاص الج ول التالي م ى تعر  البنه لاطر 

 باأللف جنيه ()              أقر  .االستحقاق أيهما 
 

حتي شهر  1014مبر ديس 13
 واحد

اكثر من شهر 
 حتي ثالثة أشهر

اكثر من ثالثة 
 اشهر حتي سنة

 أكثر من سنة
حتي خمس 

 سنوات

اكثر من 
 خمس سنوات

 اإلجمالي بدون عائد

 1.411.067 - - - - - 1.341.151 نق ية وارص ة ل ي البنه المر زي 
 1.657.617 - - - 351.435 173.831 1.547.157 أرص ة  ل ي البنوه

 3.313.616 - - - 1.111.811 171.344 751.353 اذون ازانة وأوراق ح ومية أاري
 16.315 - - -   45.547 مالية بغر  المتاجرة لصوأ

 11.061.706 - 4.173.133 5.317.151 1.511.148 511.111 3.385.573 قرو  وتسهيالت للعمالء والبنوه
 3.154 - - - - - 5.173 مشتقات مالية بغر  المتاجرة

        استثمارات مالية :
 4.091.616 - 338.481 4.518.171 815.538 - 541.585 متاحة للبيع

 40.097 31.131 - - - - - است مارات عقارية
 456.733 11.111 37.154 131.811 171.375 88.138  محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

 746.600 138.511 - - - - - اصول  ابتة وأاري
 14.563.696 756.697 1.611.901 9.515.136 4.456.151 1.169.411 6.571.645 إجمالي األصول المالية

        
 760.631 - - - - - 181.854 أرص ة مستحقة للبنوه

 11.416.936 - 4.341.711 3.371.131 3.515.734 5.483.331 3.811.155 و ائع العمالء
 646.510 538.741 - - - - - التزامات وماصصات أاري

 11.696.150 646.510 1.411.571 9.957.097 9.313.541 3.169.447 9.451.579 إجمالي االلتزامات المالية
 1.119.976 (50.110) 165.941 363.136 (617.691) (1.100.019) 3.475.664 فجوة إعادة تسعير العائد

        1013ديسمبر  31
 17.754.115 157.133 4.111.331 3.371.555 5.537.878 1.171.115 1.131.178 إجمالي ا صول المالية

 18.173.557 311.478 1.511.433 3.183.115 5.553.315 5.471.334 3.111.113 إجمالي ا لتزامات المالية
 1.851.588 155.535 1.533.481 313.511 (583.113) (1.111.557) 1.757.375 فجوة إعا ة تسعير العائ 
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 إدارة المخاتر المالية )تابع( -3

 
 السيولةختر  -ج 

اطددر السدديولة اددو اطددر تعددر  البندده لصددعوبات فددي الوفدداء بتعه اتدده المرتبطددة بالتزاماتدده الماليددة عندد  االسددتحقاق 
واستب ال المبالغ التي يتم سحبها . ويم ن أن ينتج عن ذله اإلافاق في الوفاء بااللتزامات الااصة بالسد ا  للمدو عين 

 والوفاء بارتباطات اإلقرا  .
 
 ر السيولةإدارة مخات 

 تتضمن عمليات الرقابة لاطر السيولة المطبقة بمعرفة إ ارة المااطر بالبنه ما يلي :
 
يتم إ ارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة الت فقات النق ية المستقبلية للتأ   من إم انية الوفاء ب افدة المتطلبدات .  *

للعمدالء . ويتواجد  البنده فدي أسدواق المدال العالميدة  ويتضمن ذله إحالل ا موال عن  استحقاقها أو عن  إقراضها
 لتأ ي  تحقيق ذله اله ف .

االحتفاظ بمحفظة من ا صول عالية التسويق التي من المم ن تسييلها بسهولة لمقابلة أية اضطرابات غير متوقعة  *
 في الت فقات النق ية .

 ومتطلبات البنه المر زي المصري .مراقبة نس  السيول بالمقارنة بالمتطلبات ال االية للبنه  *
 إ ارة التر ز وبيان استحقاقات القرو  . *
 

و غرا  الرقابة وإع ا  التقارير يتم قياس وتوقع التد فقات النق يدة لليدوم وا سدبوع والشدهر التدالي ، وادي الفتدرات 
االسددتحقاقات التعاق يددة لاللتزامددات الماليددة الرئيسددية إل ارة السدديولة. وتتم ددل نقطددة الب ايددة لتلدده التوقعددات فددي تحليددل 

 وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية .
 

وتقوم إ ارة المااطر أيضاً بمراقبة ع م التطابق بين ا صول متوسطة ا جل ، ومستوى ونوع الجزء غير المستا م 
وأ ر االلتزامات العرضية م ل اطابات من ارتباطات القرو  ، وم ى استا ام تسهيالت الحسابات الجارية الم ينة 

 الضمان واالعتما ات المستن ية .
 

 منهج التمويل
يتم مراجعة مصا ر السيولة عن طريق فريق منفصل بد ارة المااطر بالبنه به ف توفير تنوع واسع فدي العمدالت ، 

 والمناطق الجغرافية ، والمصا ر ، والمنتجات واآلجال .
 

 واأللتزامات الماليةالقيمة العادلة لألصول  -د 
 أدوات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة بإستخدام وسائل تقييم 1د/

 المالية . السنةلم يح س تغير في القيمة العا لة التق يرية بدستا ام وسائل تقييم االل  
 

 أرصدة لدي البنوك

تم ل القيمة العا لة لإلي اعات والو ائع لليلة واح ة ذات العائ  المتغير القيمة الحالية لها ، ويتم تق ير القيمدة العا لدة  
المتوقعدة للو ائدع التدي تحمددل عائد  متغيدر بنداء علددي التد فقات النق يدة الماصدومة باسددتا ام سدعر العائد  السدائ  فددي 

 اني وتاريخ استحقاق مشابه .ا سواق المالية لل يون ذات اطر ائتم
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 إدارة المخاتر المالية )تابع( -3

 
 )تابع(  القيمة العادلة لألصول واأللتزامات المالية -د 

 )تابع( أدوات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة بإستخدام وسائل تقييم  1د/
 

 قروض وتسهيالت للبنوك

لدد ي البنددوه . وتم ددل القيمددة العا لددة المتوقعددة تتم ددل القددرو  والتسددهيالت للبنددوه فددي قددرو  غيددر الو ائددع 
تحصديلها ، ويدتم اصدم التد فقات  قدعللقرو  والتسهيالت القيمة الماصومة للتد فقات النق يدة المسدتقبلية المتو

 النق ية باستا ام مع ل العائ  الحالي في السوق لتح ي  القيمة العا لة .
 

 قروض وتسهيالت للعمالء
والتسهيالت بالصدافي بعد  اصدم ماصدص االضدمحالل . وتم دل القيمدة العا لدة المتوقعدة  القرو يتم إ بات 

للقرو  والتسهيالت القيمة الماصومة للتد فقات النق يدة المسدتقبلية المتوقدع تحصديلها . ويدتم اصدم التد فقات 
 النق ية باستا ام مع ل العائ  الحالي في السوق لتح ي  القيمة العا لة .

 
 استثمارات في أورا  مالية 

االست مارات في أوراق مالية في الجد ول السدابق تتضدمن فقدط ا صدول التدي تحمدل عائد  المحدتفظ بهدا حتدي 
أ وات حقدوق المل يدة التدي لدم  اتاريخ االستحقاق حيس يتم تقييم ا صول المتاحة للبيع بالقيمة العا لدة فيمدا عد 

ب رجة مو وق بها ويتم تح ي  القيمة العا لة لألصول الماليدة المحدتفظ بهدا  يتم ن البنه من تق ير قيمتها العا لة
حتددي تدداريخ االسددتحقاق بندداء علددي اسددعار السددوق أو ا سددعار التددي تددم الحصددول عليهددا مددن السماسددرة . وإذا 

يدة المت اولدة لم تتوفر اذه البيانات ، يتم تقد ير القيمدة العا لدة بدسدتاا م أسدعار ا سدواق الماليدة لدألوراق المال 
 ذات اصائص ائتمان وتاريخ استحقاق مشابهة .

 
 المستح  لبنوك أخري وللعمالء

تم ل القيمة العا لة المقد رة للو ائدع ذات تداريخ اسدتحقاق غيدر محد   ، التدي تتضدمن و ائدع ال تحمدل عائد  ،  
 المبلغ الذي سيتم  فعه عن  الطل  .

 
حمل عائ   ابت والقرو  ا اري غير المت اولة في سوق نشطة بنداء ويتم تح ي  القيمة العا لة للو ائع التي ت

 .علي الت فقات النق ية الماصومة باءتا ام سعر العائ  علي ال يون الج ي ة ذات تاريخ استحقاق مشابه 
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 إدارة المخاتر المالية )تابع( -3

 
 رأس المالل المخاتر المالية إدارة  -هـ 

أ ارة رأس المال، الذي يشمل عناصر أارى باإلضافة الى حقوق المل ية الظاارة بالميزانية أا اف البنه عن  تتم ل 
 فيما يلي:

 .االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال، في جمهورية مصر العربية وفى البل ان التي تعمل بها فروع البنه 

 ي  عائ  االستمرار في تولي  عائ  للمساامين حماية ق رة البنه على االستمرارية وتم ينه من االستمرار في تول
 وا طراف ا ارى التي تتعامل مع البنه.

 .الحفاظ على قاع ة رأسمالية قوية ت عم النمو في النشاط 

 
يتم مراجعة  فاية رأس المال واستا امات رأس المال وفقا لمتطلبات الجهة الرقابية )البنه المر زي المصري في 

بواسطة إ ارة البنه، من االل نماذ  تعتم  على إرشا ات لجنة بازل للرقابة المصرفية  جمهورية مصر العربية(
 ويتم تق يم البيانات المطلوبة واي اعها ل ى البنه المر زي المصري على أساس ربع سنوي.   

 
 ويطل  البنه المر زي المصري أن يقوم البنه بما يلي:

  أس المال المص ر والم فوع.مليون جنية ح  أ نى لر 311االحتفاظ بمبلغ 

  االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر ا صول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان
 %.11المااطر تعا ل أو تزي  عن 

 

وتاضع فروع البنه التي تعمل اار  جمهورية مصر العربية لقواع  االشراف المنظمة لألعمال المصرفية في 
 تعمل بها.البل ان التي 

 
 ، يت ون بسط معيار  فاية رأس المال من الشريحتين التاليتين:4ووفقاً لمتطلبات بازل 

 

 الشريحة األولى:
 :رأس المال ا ساسي المستمر ويت ون مما يلي -أ 

   رأس المال المص ر والم فوع واالحتياطي القانوني والنظامي والرأسمالي وا رباح المحتجزة
 -)الاسائر المرحلة( مستبع ا منه ما يلي: 

 .أسهم الازينة 

 .الشهرة 

  أو أ  ر 11است مارات البنه في الشر ات المالية )بنوه وشر ات( وشر ات التأمين )ما يزي  عن %
 للشر ة(.من رأس المال المص ر 

  من رأس المال 11الزيا ة في  افة است مارات البنه التي يقل فيها  ل است مار على ح ه عن %
% من رأس المال ا ساسي المستمر بع  التع يالت الرقابية )رأس المال 11المص ر للشر ة عن قيمة 

 ا ساسي قبل استبعا  االست مارات في شر ات مالية وشر ات التأمين(.

 ت  بالعناصر التالية:  ما ال يع- 
 .)رصي  احتياطي القيمة العا لة لالست مارات المالية المتاحة للبيع )إذا  ان سالبا 

 .)احتياطي فروق ترجمة العمالت ا جنبية )إذا  ان سالبا 

 نت حيس تاصم البنو  سالفة الذ ر من راس المال ا ساسي إذا  ان الرصي  سالبا بينما ال يعت  بها إذا  ا
  ة.موجب



 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 
 1034ديسمبر  13في  المجمعةااليضاحات المتممة للقوائم المالية 

48 
 

 
 

 إدارة المخاتر المالية )تابع( -3
 

 )تابع(  رأس المالل المخاتر المالية إدارة  -هـ 
 

 رأس المال ا ساسي اإلضافي ويت ون مما يلي:  -  

  ا سهم الممتازة ال ائمة غير المترا مة وا رباح )الاسائر( المرحلية ربع السنوية وحقوق ا قلية
 الحالية للقر  )الو يعة( المسان .والفرق بين القيمة االسمية والقيمة 

  وال يعت  با رباح المرحلية اال بع  اعتما اا من مراق  الحسابات واعتما  الجمعية العامة للتوزيعات
 وموافقة البنه المر زي على ذله، أما الاسائر المرحلية فبتم طرحها من غير شروط.

 
 الشريحة الثانية:

 -رأس المال السان  ويت ون مما يلي:      -أ
 33 من الزيا ة في القيمة العا لة عن القيمة ال فترية لالست مارات المالية )احتياطي القيمة العا لة إذا %

 ان موجبا، االست مارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، االست مارات في شر ات تابعة 
 وشقيقة(.

 33ص.% من االحتياطي الاا 

 33.من احتياطي فروق ترجمة العمالت ا جنبية الموجبة % 

 .ا  وات المالية الماتلطة 

 .القرو  )الو ائع( المسان ة 

  ماصص اسائر االضمحالل للقرو  والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة )يج  اال يزي  عن
المرجحة بأوزان  ةالمنتظم% من إجمالي المااطر االئتمانية لألصول وااللتزامات العرضية 1.43

المااطر،  ما يتعين ان ي ون ماصص اسائر االضمحالل للقرو  والتسهيالت االئتمانية 
 وااللتزامات العرضية غير المنتظمة  اف لمواجهة االلتزامات الم ون من أجلها الماصص(.

 

 الثانية:% من الشريحة 90% من الشريحة األولى و90استبعادات                   
  او أ  ر من رأس المال 13 ل شر ة على ح ه والتي تبلغ  –االست مارات في شر ات غير مالية %

 ا ساسي المست مر للبنه قبل التع يالت الرقابية. 

  من 13 ل شر ة على ح ه والتي تقل عن  –إجمالي قيمة است مارات البنه في شر ات غير مالية %
ل التع يالت الرقابية بشرط أن تزي  تله االست مارات مجتمعة عن رأس المال ا ساسي المست مر قب

 % من رأس المال ا ساسي المستمر قبل التع يالت الرقابية.11

 .محافظ التوريق 

 .ما ياص قيمة ا صول التي الت مل يتها للبنه وفاء ل يون باحتياطي المااطر البن ية العام 

 مال، يراعى اال تزي  القرو  )الو ائع( المسان ة عن وعن  حسا  إجمالي بسط معيار  فاية رأس ال
 % من الشريحة ا ولى بع  االستبعا ات.31

 ويتم ترجيح ا صول وااللتزامات العرضية بأوزان مااطر االئتمان، مااطر السوق، مااطر التشغيل. 
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       ( )تابع إدارة المخاتر المالية لرأس المال -3

 4115 يسمبر  51  1014مبر ديس 31  
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

     الشريحة األولي
 1.143.111  1.311.111  رأس المال 

 145.134  155.353   احتياطي قانوني
 4.718  4.718  احتياطي رأسمالي
 131.843  13.411   ا رباح المحتجزة

 11.515  11.133  حقوق اإلقلية
ا صول التي آلت مل يتها للبنه بدحتياطي % من ما ياص قيمة 31استبعا  

 (1.547)  (511)  المااطر البن ية العام
 1.311.838  1.777.451  إجمالي الشريحة األولي

     
     الشريحة الثانية

 1.587  1.587  % من قيمة االحتياطي الااص33
 53.558  55.541  % من الزيا ة في القيمة العا لة عن القيمة ال فترية لالست مارات المالية 33

ماصص اسائر اإلضمحالل للقرو  و التسهيرت وااللتزامات العرضية 
 157.511  155.113  المنتظمة
% من ما ياص قيمة ا صول التي آلت مل يتها للبنه بدحتياطي 31استبعا  
 (1.547)  (511)  البن ية العامالمااطر 

 413.138  111.975  إجمالي الشريحة بعد التسريحة
 1.143.111  1.666.071  إجمالي القاعدة الرأسمالية

     
     األصول واإللتزامات العرضية المرجحة بهوزان المخاتر

 11.181.815  15.887.333  إجمالي مااطر اإلئتمان
 17.531  85.331  لمااطر السوقمتطلبات رأس المال 

 731.471  1.453.581  متطلبات رأس المال لمااطر التشغيل
 14.411.375  19.191.764  إجمالي األصول والأللتزامات العرضية مرجحة باوزان المخاتر

     
 %15.54  %11.31  معيار كفاية رأس المال )%(

     
 

 ( طبقاُ لتعليمات البنك المركزي الصادرة في هذ الشأن2وفقاُ لمقررات لجنة بازل )تم احتساب معيار كفاية رأس المال  *

 

  2102ديسمبر  22بتاريخ 

     
 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

المالية يقوم البنه باستا ام تق يرات وافتراضات تل ر على مبالغ ا صول وااللتزامات التي يتم اإلفصاح عنها االل السنة 
التاليددة ، ويددتم تقيدديم التقدد يرات واالفتراضددات باسددتمرارعلى أسدداس الابددرة التاريايددة وغيراددا مددن العوامددل ، بمددا فددي ذلدده 

 التوقعات لألح اس المستقبلية التي يعتق  أنها معقولة في ظل الظروف والمعلومات المتاحة .
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 )تابع( التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

 خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت  -أ 
يراجع البنه محفظة القرو  والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على ا قل . ويقدوم باسدتا ام الح دم 
الشاصي عن  تح ي  ما إذا  ان ينبغي تسجيل ع ء االضمحالل فدي قائمدة الد ال ، وذلده لمعرفدة مدا إذا  دان انداه أيدة 

بها تشير الي أنه يوج  انافا  يم ن قياسه في الت فقات النق ية المستقبلية المتوقعدة مدن محفظدة القدرو   بيانات مو وق
وذله قبل التعرف على االنافا  على مستوى القر  الواح  فدي تلده المحفظدة . وقد  تشدمل ادذه ا  لدة وجدو  بياندات 

س ا  للبنه ، أو ظدروف محليدة أو اقتصدا ية تدرتبط تشير الي ح وس تغيير سلبي في ق رة محفظة من المقترضين على ال
 بالتع ر في أصول البنه . 

 
عن  ج ولدة التد فقات النق يدة المسدتقبلية ، تقدوم اإل ارة باسدتا ام تقد يرات بنداء علدى الابدرة السدابقة لاسدائر أصدول ذات 
اصائص ماداطر ائتمانيدة فدي وجدو  أ لدة موضدوعية تشدير الدي االضدمحالل مما لدة لتلده الدوار ة فدي المحفظدة . ويدتم 

ل مدن مبلدغ وتوقيدت التد فقات النق يدة المسدتقبلية بصدورة منتظمدة مراجعة الطريقة واالفتراضات المستا مة فدي تقد ير  د
 .للح  من أية ااتالفات بين الاسارة المق رة والاسارة الفعلية بناء على الابرة 

 
 اضمحالل االستثمارات في أدوات حقو  ملكية متاحة للبيع -ب 

 ما ي دون انداه انافدا  ادام أو ممتد  فدي يح   البنه اضمحالل االست مارات في أ وات حقوق المل ية المتاحدة للبيدع عند
قيمتها العا لة عن الت لفة ويحتا  تح ي اً ما إذا  ان اإلنافا  ااماً أو ممت اً إلى ح م شاصي ، والتااذ اذا الح دم يقدوم 

( المعتدا ة لسددعر السددهم باإلضدافة إلددى ذلدده قد  ي ددون اندداه Volatilityالتذبددذبات ) –البنده بتقيدديم ضددمن عوامدل أاددرى 
محالل عن ما ي ون اناه  ليل على وجو  ت اور في الحالة المالية للشر ة المست مر فيها أو ت فقاتها النق يدة التشدغيلية اض

 والتمويلية أو أ اء الصناعة أو القطاع أو التغيرات في الت نولوجيا. 
 

 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقا  -ج 
شتقة ذات  فعات وتواريخ استحقاق  ابتة أو قابلة للتح ي  على أنهدا اسدت مارات محدتفظ يتم تبوي  ا صول المالية غير الم

بها حتى تاريخ االستحقاق ويتطل  ذله التبوي  استا ام الح دم الشاصدي ب رجدة عاليدة والتاداذ ادذا القدرار يقدوم البنده 
، وإذا أافددق البندده فددي االحتفدداظ بتلدده بتقيدديم النيددة والقدد رة علددى االحتفدداظ بتلدده االسددت مارات حتددى تدداريخ االسددتحقاق 

 االست مارات حتى تاريخ االستحقاق فيما ع ا في بع  
 

الظروف الااصة م ل بيع  مية غير اامة قر  ميعا  االستحقاق عن اا يدتم إعدا ة تبويد   دل االسدت مارات المحدتفظ بهدا 
حتى تاريخ االستحقاق إلى االست مارات المتاحة للبيع ، وبالتالي سوف يتم قيداس تلده االسدت مارات بالقيمدة العا لدة ولديس 

 أية است مارات بذله البن  .  بالت لفة المستهل ة إضافة إلى تعليق تبوي 

 
 ضرائب الدخل -د 

ياضع البنه لضرائ  ال ال في ع   من ال وائر الضريبية بالنسبة لفروع الاار  مما يسدت عي اسدتا ام تقد يرات اامدة 
لتح ي  الماصص اإلجمالي للضريبة على الد ال . وانداه عد   مدن العمليدات والحسدابات التدي يصدع  تح يد  الضدريبة 

ها بش ل مل   . ويقوم البنه بد بات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقاً لتق يرات مد ى النهائية عن
احتمال نشأة ضرائ  إضافية . وعن ما ي ون اناه ااتالف بين النتيجة النهائية للضرائ  والمبالغ السابق تسجيلها ، فددن 

 .التي يتم تح ي  االاتالف فيها  السنةالضريبة الملجلة في  اذه االاتالفات سوف تل ر على ضريبة ال ال وماصص
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 التحليل القتاعي  -9

 التحليل القتاعي لألنشتة  - أ

في تق يم الا مات المصرفية وإ ارة المااطر المحيطدة يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية وا صول المستا مة 
 عن باقي ا نشطة ا اري .بها والعائ  المرتبط بهذا النشاط التي ق  تاتلف 

 

 -ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقا ً لألعمال المصرفية الوار ة فيمايلي :
 المؤسسات الكبيرة , والمتوستة والصييرة 

 

 . ت االئتمانية والمشتقات الماليةوتشمل أنشطة الحسابات الجارية والو ائع والحسابات جارية م ينة والقرو  والتشهيال
 

 االستثمار 
 ويشمل أنشطة ان ما  الشر ات وشراء االست مارات وتمويل اعا ة اي لة الشر ات وا  وات المالية . 

 

 األفراد 
 وتشمل أنشطة الحسابات الجارية واال اار والو ائع وبطاقات االئتمان والقرو  الشاصية والقرو  العقارية . 

 

 أنشتة أخري 
 ,  د ارة ا موال . وتشمل ا عمال المصرفية ا اري 

ا صددول وااللتزامددات ا صددول وتددتم المعددامالت بددين ا نشددطة القطاعيددة وفقددا ً لدد ورة النشدداط العددا ي للبندده وتتضددمن 
 وااللتزامات التشغيلية  ما تم عرضها في ميزانية البنه . 
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 التحليل القتاعي )تابع( -9

 ) باأللف جنيه (         التحليل القتاعي لألنشتة )تابع( - أ

مؤسسات   مؤسسات كبيرة  الحالية السنة
متوستة 
 وصييرة

 اإلجمالي  انشتة اخري  افراد  استثمار 

             اإليرادات والمصروفات وفقاً للنشات الصناعي

 1.131.596  13.533  1.471.357  551.437  43.345  353.788  إيرا ات النشاط القطاعي
 (1.740.763)  (35.175)  (1.118.583)  (13.751)  (11.113)  (574.141)  القطاعيمصروفات النشاط 

 951.169  6.046  166.799  304.166  6.411  63.671  نتيجة أعمال القتاع

 (1.016)  -  -  -  -  -  حقوق اإلقلية
 950.146  5.138  185.133  513.488  8.344  85.814  قبل الضرائب عامالربح 

 (114.613)  (1.311)  (55.351)  (115.341)  (1.183)  (11.554)  ضرائ  ال ال

 379.419  3.158  131.143  151.814  1.558  15.171  عامالربح 

             األصول واإللتزامات وفقاً للنشات القتاعي

 43.785.835  113.511  333.373  11.813.131  441.113  14.488.315  أصول النشاط القطاعي

 14.563.696  114.601  944.454  11.619.191  111.004  11.166.906  إجمالي األصول

 44.838.471  111.713  13.315.178  4.111.151  181.575  5.781.518  النشاط لبقطاعي التزامات

 11.696.150  111.713  13.315.178  4.111.151  181.575  5.781.518  أجمالي اإللتزامات

             بنود أخري للنشات القتاعي

 (157.413)  -  -  (35)  -  (157.415)   اضمحالل
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 تحليل القتاعي )تابع( -9

 التحليل القتاعي لألنشتة )تابع( - أ

مؤسسات   مؤسسات كبيرة  المقارنة سنة
متوستة 
 وصييرة

 اإلجمالي  انشتة اخري  افراد  استثمار 

             اإليرادات والمصروفات وفقاً للنشات الصناعي

 1.671.756  53.338  758.783  541.541  43.511  311.151  إيرا ات النشاط القطاعي
 (1.344.497)  (48.718)  (853.153)  (87.413)  (18.518)  (554.351)  مصروفات النشاط القطاعي

 416.141  49.790  103.545  131.911  7.551  15.140  نتيجة أعمال القتاع

 (691)  -  -  -  -  -  حقوق اإلقلية
 416.350  33.131  115.737  454.311  1.774  47.131  قبل الضرائب عامالربح 

 (131.944)  (7.151)  (41.571)  (73.578)  (1.578)  (3.848)  ضرائ  ال ال

 169.647  37.910  63.195  136.113  9.954  13.311  عامالربح 

             األصول واإللتزامات وفقاً للنشات القتاعي

 17.754.115  474.353  317.133  7.588.814  138.787  7.554.585  أصول النشاط القطاعي

 15.561.176  151.439  405.144  5.366.611  146.565  5.631.666  إجمالي األصول

 18.173.557  4.174.534  14.513.357  181.133  453.113  4.441.177  لبقطاعيالتزامات النشاط 

 16.059.665  1.151.341  11.679.965  761.149  139.014  1.111.755  أجمالي اإللتزامات

             بنود أخري للنشات القتاعي

 (134.441)  -  -  -  -  (134.441)  اضمحالل 
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 ) باأللف جنيه (      تحليل القتاعات الجيرافية تحليل القتاعي )تابع( - ب

دول     جمهورية مصر العربية  الحالية السنة
 الخليج

دول  
 أخري

  اإلجمالي 

اإلسكندرية   القاهرة الكبري  
 والدلتا وسيناء

الوجه  
 القبلي

        إجمالي 

وفقاً للقتاعات اإليرادات والمصروفات 
 الجيرافية

               

  1.131.596  -  -  1.131.596  45.373  333.811  1.534.315  إيرا ات القطاعات الجغرافية
  (1.740.763)  -  -  (1.470.763)  (41.515)  (313.158)  (1.413.888)  مصروفات القطاعات الجغرافية

  951.169  -  -  951.169  1.666  91.611  937.769  نتيجة أعمال القتاع
  (1.016)  -  -  -  -  -  -  حقوق اإلقلية

  950.146  -  -  371.453  4.858  31.544  351.153  قبل الضرائب عامالربح 
  (114.613)  -  -  (443.845)  (351)  (11.533)  (415.715)  ضرائ  ال ال

  377.491  -  -  377.491  1.301  41.366  311.661  عامالربح 

                األصول واإللتزامات وفقاً للنشات القتاعي
  14.563.696  -  -  43.785.835  14.717  1.517.517  45.131.157  أصول القطاعات الجغرافية

  14.563.696  -  -  14.563.696  11.505  1.315.675  13.791.165  إجمالي األصول

  11.696.150  -  -  11.696.150  458.551  3.543.553  15.433.133  التزامات القطاعات الجغرافية
  11.696.150  -  -  11.696.150  166.360  9.319.669  16.194.149  أجمالي اإللتزامات

                بنود أخري القتاعات الجيرافية

  (165.179)  -  -  (165.179)  -  -  (165.179)  اضمحالل 
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 تابع(تحليل القتاعي ) -9

 ) باأللف جنيه (      تحليل القتاعات الجيرافية تحليل القتاعي )تابع(

دول     جمهورية مصر العربية  سنة المقارنة
 الخليج

دول  
 أخري

  اإلجمالي 

اإلسكندرية   القاهرة الكبري  
 والدلتا وسيناء

الوجه  
 القبلي

        إجمالي 

اإليرادات والمصروفات وفقاً للقتاعات 
 الجيرافية

               

  1.671.755  -  -  1.514.177  41.514  475.873  1.333.174  إيرا ات القطاعات الجغرافية
  (1.344.496)  -  -  (1.533.335)  (17.417)  (484.433)  (1.135.113)  مصروفات القطاعات الجغرافية

  416.141  -  -  318.434  1.315  13.131  311.188  نتيجة أعمال القتاع
  (691)    -  (834)  -  -  (834)  حقوق اإلقلية

  416.350  -  -  315.571  1.315  13.131  311.451  قبل الضرائب العامربح 
  (131.944)  -  -  (151.333)  -  -  (151.333)  ضرائ  ال ال

  169.647  -  -  483.831  1.315  13.131  418.174  العامربح 

                األصول واإللتزامات وفقاً للنشات القتاعي
  15.561.176  -  -  17.754.115  11.175  143.553  17.555.151  أصول القطاعات الجغرافية

  15.561.176  -  -  15.561.176  10.156  714.334  15.336.737  إجمالي األصول

  16.059.665  -  -  18.173.557  437.413  5.718.557  15.745.583  التزامات القطاعات الجغرافية
  16.059.665  -  -  16.059.665  145.119  3.516.665  13.516.669  أجمالي اإللتزامات

                بنود أخري القتاعات الجيرافية

  (141.110)    -  (134.441)  -  -  (134.441)  اضمحالل 
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 تحليل القتاعي )تابع( -9

 تحليل القتاعات الجيرافية )تابع( - ب
 قواعد تحديد القتاعات ) ال ترد في االيضاحات المنشورة ( 

 يم ن تح ي  قطاع النشاط أو النشاط الجعرافي  قطاع مطلو  التقرير عنه إذا تحقق أي من العوامل التالية :  -

  أو أ  ر من إجمالي اإليرا ات وفقا للقوائم المالية المستقلة للبنه . 11إذا بلغت إيرا ات القطاع % 

  أو أ  در مدن نتدائج البنده بصدرف النظدر عدن نتدائج 11أو أذا نتائج أعمدال القطداع سدواء ربحدا أو اسدارة %
 أعمال القطاع ربحا ً أو اسارة . 

  ن إجمالي أصول البنه . % أو أ  ر م11أو إذا بلغت أصول القطاع 

 
يم ن تجميع قطداعين أو أ  در مدن قطاعدات النشداط أو القطاعدات الجغرافيدة المعد  عنهدا تقدارير  االيدة فدي قطداع  -

 نشاط واح  أو قطاع جغرافي واح  إذا تشابهت القطاعات وذله فقط إذا تحقق ما يلي : 

  . تشابه ا  اء المالي  جل طويل ومن ذله ملشرات الربحية 

  . أو التشابه في أي من العوامل سالف اإلشارة إليها 

 

أ ني من جميع ح و  ا امية النسبية الوار ة بالعوامل سالف اإلشارة إليهدا يم دن التقريدر عنده أنده إذا  ان القطاع   -
ضمن قطاعاً  منفصالً  رغما من حجمه أو  مجه في قطاع آار تتوافر بشأنه أي من اذه العوامل أو إ را  بياناته 

 بن  ص قطاعات أاري ص في التحليل القطاعي . 

 

بع  تح ي  القطاعاتا التي يتم النقريدر عنهدا بشد ل منفصدل وفقداً  لمدا تقد م وتدتم المقارندة بدين إجمدالي إيدرا ات ادذه  -
ار إليده القطاعات وفقا لما تتضمنه قائمة ال ال للبنه وبين االيرا ات الوار ة بهذه القائمة , فدذا  ان االجمالي المشد

% من اإليرا ات بقائمة ال ال للبنه يضاف إلي التحليل القطاعي قطاعات أاري حتدي ولدو لدم يتدوافر 53أقل من 
به ف الوصول الي تحليل بيانات قطاعدات مسدتقلة ال تقدل إيرا اتهدا فيها أي من العوامل سالف االشارة اليها وذله 

 من االيرا ات بقائمة ال ال للبنه . 
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 صافي الدخل من العائد -7

 4115مبر  يس 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  عائد القروض وااليرادات المشابهه:

 543.351  537.753  قرو  وتسهيالت للعمالء

 541.773  561.476  أذون وسن ات ازانة

 17.111  30.937  و ائع وحسابات جارية

 1.311.554  1.536.757  اإلجمالي

     تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من :

     و ائع وحسابات جارية :

 (38.158)  (17.597)  للبنوه

 (817.151)  (1.196.917)  للعمالء

 (715.517)  (1.169.461)  اإلجمالي

 337.145  693.114  صافي الدخل من العائد

 
 

 األتعاب والعموالت صافي الدخل من  -6

 4115مبر  يس 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  : إيرادات اإلتعاب والعموالت

 153.531  137.770  ا تعا  والعموالت المرتبطة باالئتمان

 1.813  6.513   أتعا  أعمال اآلمانة والحفظ

 8.175  11.313  أتعا  أاري

 171.538  197.657  اإلجمالي

     األتعاب والعموالت :مصروفات 

 (3.145)  (4.976)  أتعا  أاري م فوعة

 (3.145)  (4.976)  اإلجمالي

 183.541  191.315  التعاب والعموالتصافي الدخل من ا
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 صافي دخل المتاجرة -6

 4115مبر  يس 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 11.137  17.640  ا جنبيأرباح عمليات النق  

 (5.174)  3.154  تقييم مشتقات مالية ( اسائر )أرباح 

 1.113  1.059  فروق تقييم أ وات حقوق مل ية بغر  المتاجرة

 38.384  31.115  اإلجمالي
 

 

 مصروفات إدارية وعمومية واهالك  -5

 4115مبر  يس 51  1014مبر ديس 31  

 مصريالف جنيه   الف جنيه مصري  

     تكلفة العاملين

 85.151  54.190  أجور ومرتبات ومزايا عاملين

 3.551  9.666  تأمينات اجتماعية

 88.315  100.036  إجمالي تكلفة العاملين

 48.141  15.661  إااله

 85.171  136.919  مصروفات إ ارية أاري

 413.447  176.444  إدارية تإجمالي مصروفا

 
وأربداح وم افدتت  المتوسط الشهرى لما مايتقضاه أعلى عشرون فر  من مرتبدات وبد الت ومزايدا وأسدهم تحفيدزيق ر  -

 الف جنيه مصرى(. 4115:1.753 يسمبر 51 ما في ) جنيه مصرىالف 4.487فى البنه مجتمعين مبلغ 
 

 تشييل أخرى)مصروفات(  -10

 4115مبر  يس 51  1014مبر ديس 31  

 جنيه مصريالف   الف جنيه مصري  

 35.531  10.493  أرباح تقييم اصول والتزامات باالف تله التي بغر  المتاجرة

 4.837  4.611  أرباح بيع أصول آلت مل يتها للبنه

 (85.831)  (46.173)  صافي )ع ء( ماصصات ااري

 7.553  10.063  ايرا ات ااري

 (51.744)  (1.517)  اإلجمالي
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 خسائر االئتمان)عبء( االضمحالل عن   -11

 4115مبر  يس 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 (134.441)  (165.106)  ( 11) إيضاح  ع ء إضمحالل قرو  وتسهيالت للعمالء

 (134.441)  (165.106)   اإلجمالي

 

 نقدية وأرصدة لدي البنك المركزي  -11

 

 4115  يسمبر 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 153.575  199.711  نق ية

 1.135.851  1.179.474  أرص ة ل ي البنه المر زي المصري في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي

 1.554.445  1.411.067  اإلجمالي 

 1.554.445  1.411.067  رص ة ب ون عائ أ

 
 

 أرصدة لدي البنوك -13

 4115  يسمبر 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 431.545  165.631  حسابات جارية

 1.151.118  1.707.559  و ائع

 1.881.851  1.657.617  اإلجمالي 

     موزعة إلي :

 185.773  511.034  البنه المر زي باالف نسبة اإلحتياطي اإللزامي

 111.511  134.663  بنوه محلية

 1.171.355  1.690.515  اارجيةبنوه 

  1.657.617  1.881.851 

     موزعة إلي :

 431.545  711.037  أرص ة ب ون عائ 

 1.151.118  1.169.750  أرص ة ذات عائ   ابت

  1.657.617  1.881.851 
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 أذون الخزانة وأورا  حكومية أخرى -14

 
 4115  يسمبر 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  مصريالف جنيه   

 555.343  116.619  يوماً  71اذون ازانة  استحقاق 

 515.411  306.690  يوماً  184اذون ازانة  استحقاق 

 588.111  610.490  يوماً  455اذون ازانة  استحقاق 

 1.173.135  1.119.369  يوماً  513اذون ازانة  استحقاق 

  3.473.300  4.518.518 

 (148.515)  (135.463)  تستحق بع عوائ  لم 

 4.371.111  3.313.616  اإلجمالي

 
 
 

 أصول مالية بيرض المتاجرة -19

 4115  يسمبر 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

مصر ا ول ) روة (  –و ائق صن وق است مار البنه اإلالي المتح  

 11.538  14.559  /أ(55)إيضاح 

 3.853  7.374  رااء -صنا يق است مار المصرف المتح  و ائق 

 3.351  9.560  و ائق صن وق است مار البنه العقاري المصري

 41.178  16.315  اإلجمالي
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 قروض وتسهيالت للعمالء والبنوك -17

 

 

 

 * تمثل األرصدة المتبقية قبل بدء العمل بالتعليمات الجديدة
  

 4115  يسمبر 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

     افراد
 474.153  401.319  م ينه / قرو  شاصيةحسابات جارية 

 13.875  16.104  بطاقات ائتمان

 115.514  100.191  قرو  عقارية

 1.815  4.106  قرو  شاصية

 311.335  913.665  (1إجمالي )

     مؤسسات شامالً القروض الصييرة لألنشتة االقتصادية

 457.541  403.464  حسابات جارية م ينه

 3.538.157  6.717.996  مباشرةقرو  

 5.813.341  4.115.169  قرو  مشتر ة

 7.574.783  11.145.317  (4إجمالي )

 7.817.334  11.763.109  (1+1إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء )

 (585.411)  (966.341)  ماصص اسائر اإلضمحالل  -ياصم :

 (11.175)  (11.116)  العوائ  المجنبة *

 (45.511)  (11.057)  اصم غير م تس  لألوراق التجارية الماصومة

  11.061.990  7.585.335 

     الصافي يوزع إلي :

 3.151.581  7.176.690  أرص ة مت اولة

 3.531.114  9.603.600  أرص ة غير مت اولة

 7.585.335  11.061.990  صافي القروض والتسهيالت للعمالء

 34  96  للبنوكقروض وتسهيالت 
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 تحليل حركة مخصص خسائر اضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء :        

 
 4115  يسمبر 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 448.571  366.101  الرصي  أول العام

 134.441  165.106  (11اإلضمحالل االل العام )إيضاح ع ء 

 15.515  4.666  فروق إعا ة تقييم أرص ة الماصص بالعمالت اإلجنبية

 5.373  6.166  متحصالت من  يون سبق إع امها

 (515)  (1.141)  ال يون المع ومة االل العام

 585.411  966.341  الرصيد في آخر العام

 
 مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت للعمالء وفقاً لألنواع :تحليل حركة 

 
 
 4115  يسمبر 51  1014ديسمبر  31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  أفراد

 1.535  1.641  الرصي  أول العام

 1.487  -  (11ع ء اإلضمحالل االل العام )إيضاح 

 31  13  اإلجنبيةفروق إعا ة تقييم أرص ة الماصص بالعمالت 

 344  397  متحصالت من  يون سبق إع امها

 (515)  (173)  ال يون المع ومة االل العام

 4.531  1.546  (1) الرصيد في آخر العام

 
 4115  يسمبر 51  1014سبتمبر  30  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  مؤسسات

 441.153  364.470  الرصي  أول العام

 131.751  165.106  (11اإلضمحالل االل العام )إيضاح ع ء 

 15.545  4.669  فروق إعا ة تقييم أرص ة الماصص بالعمالت اإلجنبية

 5.154  7.631  متحصالت من  يون سبق إع امها

 -  (566)  ال يون المع ومة االل العام

 583.311  964.359  (1) الرصيد في آخر العام

 585.411  966.341  (1(+)1اإلجمالي )

 



 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 
 1034ديسمبر  13في  المجمعةااليضاحات المتممة للقوائم المالية 

61 

 

 مشتقات مالية  -16

 

 األصول  المبلغ التعاقدي  1014مبر ديس 31
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 3.154  154.446  مشتقات مالية بغر  المتاجرة

 3.154  154.446  اإلجمالي

 
 

 1013ديسمبر  31
 اإللتزامات  المبلغ التعاقدي 

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  
 3.151  115.793  مشتقات مالية بغر  المتاجرة

 3.151  115.793  اإلجمالي

 
 استثمارات مالية  -16

 4115  يسمبر 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  استثمارات مالية متاحة للبيع

     بالقيمة العادلة : –أدوات دين 

 5.383.151  3.605.019  م رجة في السوق ) سن ات الازانة ( -

 13.387  -  م رجة في السوق )سن ات غير ح ومية ( -

 511.111  300.000  م رجة في السوق )سن ات ح ومية ( -

     بالقيمة العادلة : – حقو  ملكيةأدوات 

 11.331  17.616  م رجة بالسوق -

 47.831  19.569  غير م رجة بالسوق -

 5.833.743  4.091.616  للبيعإجمالي استثمارات مالية متاحة 
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     تابع -استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقا  :

 4115  يسمبر 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 51.445  -  )م رجة( 4113سن ات شر ة جول ن بيرامي ز بالزا استحقاق 

 118.543  1.664  )م رجة( 4111حتي سن ات شر ة  ونت ت للتوريق استحقاق  -

 57.538  417.966  4111سن ات )ح ومية( زيرو  وبون استحقاق  -

 -  95.161  4118 يسمبر  45شر ة  وربليس استحقاق  -

 4155 روة استحقاق  –و ائق صن وق است مار البنه االالي المتح   -

 3.111  9.000  / أ(55)م رجة( )ايضاح 

 4158الفا استحقاق   -البنه االالي المتح  و ائق صن وق است مار  -

 3.111  9.000  /  (55)م رجة( )ايضاح 

 447.511  456.733  إجمالي استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقا  -

 3.153.451  4.990.391  إجمالي االستثمارات المالية -

 31.511  41.603  أرص ة مت اولة  -

 3.148.751  4.906.746  أرص ة غير مت اولة -

  4.990.391  3.153.451 

 31.511  41.603  أ وات حقوق مل ية -

 5.185.518  4.156.746  أ وات  ين ذات عائ   ابت -

 551.445  300.000  أ وات  ين ذات عائ  متغير

 11.111  10.000  أ وات  ين ب ون عائ  -

 3.153.451  4.990.391  اإلجمالي -
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 تابع –االستثمارات المالية 

استثمارات مالية   
 متاحة للبيع

استثمارات مالية  
محتفظ بها حتي 
 تاريخ االستحقا 

 اإلجمالي  

   الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 4.069.131  115.307  3.649.519  1014يناير  1الرصيد في 
 1.353.161  365.019  1.014.146  إضافات

 (679.619)  (136.366)  (616.336)  )بيع / استهاله(إستبعا ات 
 506  506  -  فروق تقييم أصول ذات طبيعة نق ية بالعمالت االجنبية

 15.573  17.663  3.160  إستهاله اصم / عالوة اإلص ار
 (96)  -  (96)  اسائر اضمحالل

 (63.140)  -  (63.140)  صافي التغيير في القيمة العا لة

 4.990.391  456.733  4.091.616  1014مبر ديس 31الرصيد في 

 
 
 
 
 
 

 مالية  استثماراتبيع أرباح  -15

 4115 مبر يس 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 4.515  1.637  أرباح بيع اذون ازانة

 4.515  1.637  1014مبر ديس 31الرصيد في 
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 ()بالصافى استثمارات عقارية -10

 
 

 
 أخرىأصول  -11

 4115  يسمبر 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 481.885  150.644  ايرا ات مستحقة

 5.333  7.119  مصروفات مق مة

 15.355  15.300   فعات مق مة تحت حسا  شراء أصول  ابتة

 41.334  6.051  أصول آلت مل يتها للبنه وفاًء ل يون

 5.318  3.969  التأمينات والعه 

 43.133  16.160  أصول ااري

 535.341  399.107  اإلجمالي

 4115  يسمبر 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 -  35.735  صافي القيمة ال فترية اول العام
 31.571  1.190  (44محول من ا صول ال ابتة )إيضاح 

 (535)  (633)  مصروفات اإلااله

 57.157  40.097  صافي القيمة الدفترية آخر العام
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 )بالصافى( أصول ثابتة -11

 )القيمة بااللف جنيه(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف جنيه مصري تم ل أصول لم تسجل بع  باسم البنه وجارى حاليا اتااذ  15.145تتضمن ا صول ال ابتة )بع  اإلااله( في تاريخ الميزانية مبلغ  -
 الالزمة لتسجيل تله ا صول. اإلجراءات

  

اراضي   
 ومباني

تحسينات  
علي أصول 

 مستهجرة

االت  
 ومعدات

 اإلجمالي  أصول أخري 

 483.343  51.543  14.515  11.718  153.713  4113يناير  1ال فترية في  صافي القيمة

 57.118  44.187  5.514  3.315  7.511  أضافات

 (1.431)  -  -  -  (1.431)  محول الي است مارات عقارية

 (47.887)  (15.554)  (4.433)  (3.831)  (3.354)  ت لفة اإلااله

 153.454  41.061  13.414  70.469  166.903  1014مبر ديس 31صافي القيمة الدفترية في 

           الحالية يتم ل في  السنةالرصي  في اار 

 917.110  151.115  51.114  113.415  417.814  الت لفة

 (111.617)  (147.341)  (18.158)  (35.518)  (51.477)  مجمع االااله

 153.454  41.061  13.414  70.469  166.903  4113مبر  يس 51صافي القيمة ال فترية في 

 483.343  51.543  14.515  11.718  153.713  4115 يسمبر  51صافي القيمة ال فترية في 
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 أرصدة مستحقة للبنوك -13

 4115  يسمبر 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 31.114  41.164  بنوه اارجية

 311.488  736.796  بنوه محلية

 335.871  760.631  اإلجمالي

 

 

 ودائع العمالء -14

 4115  يسمبر 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 4.353.111  9.135.461  و ائع تحت الطل 

 7.115.113  10.611.171  و ائع آلجل وبداطار

 5.435.513  3.974.419  شها ات ا اار وإي اع

 1.544.138  1.745.006  و ائع التوفير

 411.555  173.361  و ائع أاري

  11.416.936  15.155.577 

 11.575.355  19.347.363  و ائع ملسسات

 3.453.844  7.061.179  و ائع افرا 

  11.416.936  15.155.577 

 4.573.355  9.401.644  أرص ة ب ون عائ 

 11.783.114  11.471.175  أرص ة ذات عائ  متغير

 5.435.513  3.974.419  أرص ة ذات عائ   ابت

  11.416.936  15.155.577 

 15.581.173  16.674.113  أرص ة مت اولة

 5.435.513  3.974.419  ارص ة غير مت اولة

 15.155.577  11.416.936  اإلجمالي
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 التزامات أخرى -19

 4115  يسمبر 51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 133.311  176.105  عوائ  مستحقة

 54.835  51.913  البنه المر زي –عمليات المقاصة 

 51.815  35.691  امانات عامة

 33.717  115.091  ضرائ  مستحقةتحت حسا  

 45.877  11.636  ايرا ات محصلة مق ماً 

 17.771  36.953  مصروفات مستحقة

 5.513  3.674   ائنو توزيعات

 15.145  91.941  أرص ة  ائنة متنوعة

 553.315  949.195  اإلجمالي

 
 
 
 

 مخصصات أخرى -41

 1014مبر ديس 31

 )القيمة بااللف جنيه(

مخصص   
 القضايا

مخصص  
 متالبات محتملة

مخصص  
التزامات 
 عرضية

 اإلجمالي 

 177.651  53.551  117.811  44.513  عامالالرصي  في اول 

 46.173  -  34.318  3.133  عامالالم ون االل 

 (6.550)  -  (4.531)  (1.431)  عامالالمستا م االل 

 (3.359)  -  (5.573)  -  ماصصات انتفي الغر  منها

 1.051  335  337  -  فروق تقييم ماصصات بالعمالت االجنبية

 103.671  34.515  147.631  11.110  عامالالرصيد في اخر 
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 تابع –مخصصات اخري  - 17
 

 )القيمة بااللف جنيه( 
 1013ديسمبر  31                                                     

مخصص   
 القضايا

مخصص  
 متالبات محتملة

مخصص  
التزامات 
 عرضية

 اإلجمالي 

 53.515  15.511  57.313  18.355  عامالرصي  في اول ال

 85.831  13.111  18.338  3.478  عامالم ون االل ال

 (51)  -  -  (51)  عامالمستا م االل ال

 5.538  1.151  1.188  -  فروق تقييم ماصصات بالعمالت االجنبية

 111.871  53.551  117.811  44.513  عامالرصيد في اخر ال

 
 
 
 
 

 المؤجلة  ائبالضر -16

 4115 يسمبر  51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 (5.814)  (13.161)  ا صول ال ابتة

 31.845  76.641  ماصصات

 55.711  99.960  أصول ضريبية مؤجلة بالصافي

 

 لم يتم ا بات اصول ضريبية ملجلة نظرا لع م التأ   من االستفا ة منها في المستقبل  -
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 لرأس الما -16

  أسهم عادية    
  الف    

  111.900    في أول العام الرصي 
  36.900    اسهم مجانية

  190.000    الرصي  في آار العام

      

 
مليار جنيه مصري موزعة علي ع    1.311مليار جنيه مصري والمص ر والم فوع  4.3بلغ رأس المال المصرح به 

المال المص ر  رأستم زيا ة  وق  ،جنيه للسهم وجميع ا سهم المص رة مس  ة بال امل 11الف سهم  بقيمة اسمية  131.111
سهم مليون  55.3بتوزيع  4113مارس  51، طبقاً لقرار الجمعية العامة العا ية للبنه بتاريخ مليون جنيه  553والم فوع بمبلغ 

 4113 يسمبر 51في  المنتهى مجانية بواقع سهم واح  ل ل  ال ة اسهم اصلية تمول من حسا  االرباح المرحله وأرباح العام 
 . 4113مارس  51بتاريخ  البنه المر زى المصرىومحتجزة بالمعا ل بال والر االمري ي وذله بع  إتااذ موافقة 

 
 
 

 واالرباح المحتجزةاالحتياتيات   -15

 4115 يسمبر  51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  اإلحتياتيات

 5.185  3.066  إحتياطي ااص

 8.574  7.697  / أ ( 47البن ية العام )احتياطي المااطر 

 145.134  136.434  /   ( 47احتياطي قانوني )

 4.718  1.506  احتياطي رأسمالي

 111.181  61.547  /   ( 47است مارات مالية متاحة للبيع ) –احتياطي القيمة العا لة 

 513.113  133.131  في آخر العام إجمالي اإلحتياتيات
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 احتياتي المخاتر البنكية العام * -أ 

 4115 يسمبر  51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 8.574  6.651  الرصي  في أول العام

 -  (1.537)  عامالالمستا م االل ** 

 8.574  7.697  في آخر العام إجمالي اإلحتياتيات
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

المر زي المصري بت وين احتياطي المااطر البن ية العام لمقابلة المااطر غير المتوقعة ، وال تقضي تعليمات البنه  * 
 يتم التوزيع من اذا االحتياطي إال بع  الحصول على موافقة البنه المر زي المصري .

 . السنةيم ل االمستا م من اإلحتياطي )ماصص اصول آلت مل يتها للبنه( والتي تم بيعها االل  * * 
 

 احتياتي قانوني * -ب 
 

 4115 يسمبر  51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 111.515  113.141  الرصي  في أول العام

 14.553  14.151  عامالمستا م االل ال

 145.134  136.434  في آخر العام إجمالي اإلحتياتيات

 
 

 

% من صافي أرباح السنة لتغذية االحتياطي القانوني ويتم ايقاف ت وين االحتياطي  3احتجاز *  وفقاً للنظام االساسي للبنه يتم 
 % من رأس المال المص ر .31القانوني عن ما يبلغ رصي ه ما يعا ل 
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()تابع واالرباح المحتجز  االحتياتيات-15  
 

 استثمارات مالية متاحة للبيع  –احتياتي القيمة العادلة  -ج 
 
 

 4115 يسمبر  51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 33.417  177.067  الرصي  في أول العام

 111.815  (63.140)  عامالمستا م االل ال

 111.181  61.547  الرصيد في آخر العام

 
 

 األرباح المحتجزة-ز
 

 4115 يسمبر  51  1014مبر ديس 31  

 مصريالف جنيه   الف جنيه مصري  

 431.735  437.760  الرصي  في أول العام

 (14.553)  (14.151)  محول إلي اإلحتياطي القانوني

 -  (369.000)  (48)ايضاحتحت حسا  زيا ة رأس المال المحول
 (31.431)  -  توزيعات نق ية

 (43.318)  (16.964)  حصة العاملين في ا رباح

 (5.157)  (3.916)  م افأت اعضاء مجلس اإل ارة

 481.178  377.491  صافي أرباح العام

 (815)  (1.016)  جقوق اإلقلية

 351.151  360.751  إجمالي اإلحتياتيات في آخر العام
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 النقدية وما في حكمها  -30

التي ال تتجاوز تواريخ  غرا  عر  قائمة الت فقات النق ية ، تتضمن النق ية وما في ح مها ا رص ة التالية  
 استحقاقها  ال ة أشهر من تاريخ االقتناء .

 
 4115 يسمبر  51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 1.554.445  1.411.067  (14نق ية وأرص ة ل ي البنه المر زي المصري )إيضاح 

 1.881.851  1.657.617  ( 15أرص ة ل ي البنوه ) إيضاح 

 4.371.111  3.313.616  ( 13أذون ازانة وأوراق ح ومية أاري )إيضاح 

 (1.151.118)  (1.707.559)  و ائع ل ي البنوه

 (4.411.351)  (3.059.051)  أذون ازانة وأوراق ح ومية أاري آلجل أ  ر من  ال ة أشهر

 1.731.553  1.535.931  النقدية وما في حكمها آخر العام

 
 
 

 عرضية وارتباتاتالتزامات  -31

 التزامات مقابل ختابات ضمان وإعتمادات مستندية وارتباتات اخرى       
 

 4115 يسمبر  51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 13.573  114.166  ا وراق المقبولة

 1.173.777  1.151.067  اطابات الضمان

 481.157  135.569  اعتما ات مستن ية استيرا 

 13.383  73.791  اعتما ات مستن ية تص ير

 447.135  154.446  عقو  الصرف اآلجلة

  1.504.416  1.183.751 
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 عالقة اتمعامالت مع أتراف ذ  -31

النسبة %  من ا سهم العا ية . أما باقي 83.55البحرين التي تمتله  -يتبع البنه الشر ة ا م البنه االالي المتح   
وتتم ل .  %81.78تابعه بنسبه  اإلالي المتح   للتمويل  ما يمله البنه شر ه %  فهي مملو ة لمساامين أارين13.15

 أرص ة ا طراف ذوي العالقة  فيما يلي:

 
 

 4115 يسمبر  51  1014مبر ديس 31  

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  نوع المعامالت

 31.435  117.651  أرص ة ل ي البنوه

 3.455  31.713  ارص ة مستحقة للبنوه

 15  191  عوائ  محصلة
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 صنادي  االستثمار -33

 
  مصر األول النقدي ذو العائد اليومي التراكمي مع توزيع جوائـز )ثروة( –صندو  استثمار البنك األهلي المتحد  -أ
 

لسنة  73أنشأ البنه الصن وق  أح  ا نشطة المصرفية المراص بها للبنه بموج  قانون سوق رأس المال رقم 
بد ارة الصن وق شر ة القاارة إل ارة صنا يق االست مار ، وبلغ ع   الو ائق فى   والئحته التنفيذية ، وتقوم 1774

في تاريخ غلق با  جنيه مصري، الف  518.137 و يقة القيمة االستر ا يه لها 3.311.331اذا الصن وق 
مليون جنيه ( لمباشرة نشاط الصن وق ، وتظهر  3االسمية  و يقة منها )قيمتها 31،111اصص للبنه اال تتا  

 ( .18) ايضاح   است مارات محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق  ضمن

جنيه  151.5713 مبلغ 4113 ر يسمب 51و يقة بلغت قيمتها االسكتر ا يكة فككي  113.111 ما يمتله البنه ع   
( ، وتظهر ضمن اصول مالية بغر  المتاجرة  13جنيه مصري ) ايضاح الف 13.773 ماليجللو يقة بد يمصر

 و يقة. 3.311.331و ائق الصن وق القائمة في ذات التاريخ   ما بلغ إجمالي.
  

وطبقاً لعق  إ ارة الصن وق و ذله نشرة اال تتا  يحصل البنه علي أتعا  وعموالت مقابل إشرافه علي الصن وق 
 السنةالف جنيه مصري عن  5.333و ذله الا مات اإل ارية ا اري التي يل يها له ، وق  بلغ إجمالي العموالت 

   والعموالت أاري بقائمة ال ال.وا رجت ضمن بن  ا تعا 4113  يسمبر 51المالية المنتهية في 
 

               لالستثمار في االسهم ذو العائد التراكمي )صندو  ألفا( الثانى صندو  البنك االهلي المتحد مصر  -ب 
 

لسنة  73أنشا البنه الصن وق  أح  ا نشطة المصرفية المراص بها للبنه بموج  قانون سوق رأس المال رقم 
وبلغ ع   الو ائق فى بد ارة الصن وق شر ة القاارة إل ارة صنا يق االست مار،   والئحته التنفيذية ، وتقوم 1774

 في تاريخ غلقجنيه ل ل و يقة  11.44373 لهاالقيمة االستر ا ية  وبلغت و يقة 1.115.813 اذا الصن وق
مليون جنيه (  3) قيمتها   و يقة منها 311،111، اصص للبنه الف جنيه مصري  11.155وبدجمالي  اال تتا 

 ( .18است مارات محتفظ بها حتي تاريخ اإلستحقاق )إيضاح   لمباشرة نشاط الصن وق ، وتظهر ضمن

  
وطبقاً لعق  إ ارة الصن وق و ذله نشرة اال تتا  يحصل البنه علي أتعا  وعموالت مقابل إشرافه علي الصن وق 

 السنةالف جنيه مصري عن  18.7و ذله الا مات اإل ارية ا اري التي يل يها له ، وق  بلغ إجمالي العموالت 
 .وا رجت ضمن بن  ا تعا  والعموالت أاري بقائمة ال ال 4113  يسمبر 51المالية المنتهية في 

  



 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 
 1034ديسمبر  13في  المجمعةااليضاحات المتممة للقوائم المالية 
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 الموقف الضريبى  -34

 أوال: ضرائ  ال ال

 يقوم البنه بتق يم اقراراته الضريبية فى المواعي  القانونية ويقوم بس ا  الضرائ  من واقع تله االقرارات 
  وس ا  الضريبة المستحقة عليها  4111تم فحص البنه من ب اية نشاطة حتى عام 

  4114حتي عام  4111جاري فحص الفترة من عام . 
  وحتى تارياه 4115لم يتم فحص الفترة من عام 

 
  انيا: ضرائ  ال مغة 

  51/5/4111الفترة من ب اية النشاط وحتى  
 وس ا  الضريبة وجارى فحص باقى الفروع . 51/5/4111تم فحص بع  فروع البنه حتى 

  51/14/4117حتى  1/8/4111الفترة من  
 تم فحص تله الفترة وتم االعترا  عليها وجارى متابعتها باللجان ال االية .

  51/14/4111حتي  1/1/4111الفترة من  
 جاري فحص تله الفترة

  حتى تارياة. 1/1/4114لم يتم فحص الفترة من 
 
 

   المرتبات ال ا: ضرائ  
  يقوم البنه باستقطاع الضريبة شهريا وتوري اا الى مصلحة الضرائ  بصفة منتظمة. 
   وس ا  الضريبة المستحقة .  1771تم فحص البنه من ب اية نشاطه حتى عام 

   منظورة امام  القضاء . 1783حتى  1781الفترة من 

  جارى تسويتها مع مصلحة الضرائ  . 4114حتى  1775الفترة من 

  و تم االعترا  عليها امام اللجنة ال االية . 4113حتى عام  4115الفترة من عام تم فحص 
  و تم االعترا  عليها امام اللجنة ال االية .جزافيا ً   4113تم تق ير الضريبة عن عام 
  4115حتى و 4111لم يتم فحص الفترة من عام .  

  جزافياً وتم االعترا  عليها امام اللجنة ال االية . 4114حتي عام  4118تم تق ير الضريبة عن الفترة من عام 
 

 قام البنه باإلاذ بعين االعتبار وضع التقييمات المذ ورة باعاله حين تق ير االلتزامات الضريبية

 
 ارقام المقارنة  -39

 . الحالي عامللتم إعا ة تبوي  بع  أرقام المقارنة لتتمشى مع عر  القوائم المالية    


