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 مصر )شركة مساهمة مصرية( –المتحد  ىالبنك األهل
 2015ديسمبر  31 فى المنتهيهالسنة المالية  عن ستقلةالمقائمة الدخل 
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 2014مرب ديس 31  2015ديسمبر  31 إيضاح رقم 
 الف جنيه مصرى  الف جنيه مصرى  

 1.929.033  2.233.936 (6) عائد القروض واإليرادات املشاهبة
 (1.185.663)  (1.343.247) (6) تكلفة الودائع والتكاليف املشاهبة

 743.370  890.689 (6) صافى الدخل من العائد
 255.896  247.461 (7) تعا  والعموالتإيرادات األ

 (4.567)  (4.942) (7) مصروفات األتعا  والعموالت
 251.329  242.519 (7) صافى الدخل من األتعاب والعموالت

 1.402  1.849  توزيعات أرباح
 32.129  73.764 (8) صاىف دخل املتاجرة

 2.836  7.932 (20) أرباح بيع استثمارات مالية 
 (57)  -  حالل استثمارات مالية متاحة للبيعاضم

 (179.820)  (251.992) (11) )عبء( االضمحالل عن خسائر االئتمان
 (267.028)  (274.044) (9) مصروفات إدارية وعمومية وإهالك

 (608)  (32.636) (10) )مصروفات( تشغيل أخرى
 583.553  658.081  قبل الضرائب لعامصافى أرباح ا

 (222.498)  (186.955) (29) ضرائب الدخل مصروف
 361.055  471.126  العامصافى أرباح 

 2.14  2.54 (12) العامنصيب السهم  فى صافى أرباح 

     
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها .37( إلى )1إليضاحات المرفقة من )ا -
 



  مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 
 2015 ديسمبر 31المنتهية فى السنة المالية قائمة التغير فى حقوق المساهمين المستقلة عن 
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 .ائم المالية المستقلة وتقرأ معها( جزء ال يتجزأ من القو37( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )-

 

 
 

 الف جنيه مصرى

إحتياطى  إحتياطى قانونى رأس المال 
مخاطر 

 بنكية  عام

إحتياطى  أرباح محتجزة
 رأسمالى

إحتياطى القيمة 
 –العادلة 

إستثمارات مالية 
 متاحة للبيع

إحتياطى 
 خاص

 اإلجمالى أرباح العام

 1.860.606 282.221 3.087 166.086 2.908 149.451 8.792 123.061 1.125.000 الرصيد ىف أول العام
 - (14.111) - - - - - 14.111 - حمول اىل اإلحتياطى القانوىن

 (31.750) (31.750) - - - - - - - توزيعات األرباح
 - (236.360) - - - (138.640) - - 375.000 أسهم منحة

 (83.140) - - (83.140) - - - - - مالية  متاحة للبيعفروق تقييم إستثمارات 
 (1.936) - - - - - (1.936) - - أ ( 31املستخدم من احتياطى خماطر بنكية ) إيضاح 

 361.055 361.055 - - - - - - - صاىف أرباح العام
 2.104.835 361.055 3.087 82.946 2.908 10.811 6.856 137.172 1.500.000 2014ديسمرب  31الرصيد ىف 

 2.104.835 361.055 3.087 82.946 2.908 10.811 6.856 137.172 1.500.000 العامالرصيد ىف أول 
 500.000 - - - - - - - 500.000 زيادة رأس املال

 - (18.053) - - - - - 18.053 - حمول اىل اإلحتياطى القانوىن
 (150.000) (150.000) - - - - - - - توزيعات املسامهني

 (4.514) (4.514) - - - - - - - مكافأت أعضاء جملس اإلدارة
 (36.105) (36.105) - - - - - - - حصة العاملني ىف األرباح
 - (152.383) - - - 152.383 - - - احملول اىل االرباح احملتجزه

 (5.352) - - (5.352) - - - - - فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع
 471.126 471.126 - - - - - - - العامصاىف أرباح 
 2.879.990 471.126 3.087 77.594 2.908 163.194 6.856 155.225 2.000.000 2015 مبرديس 31الرصيد فى 
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 2015 ديسمبر 31المنتهية فى السنة المالية المستقلة عن  قائمة التدفقات النقدية
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 2015 ديسمبر 31

 
 
 

 
 
 
 
 2014مرب ديس 31

 الف جنيه مصرى  الف جنيه مصرى إيضاح رقم التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 583.553  658.081  قبل الضرائب عامأرباح ال

     التشغيل :تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة 
 30.696  26.652 (22,24) إهالك 

 179.820  251.992 (11) عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان
 47.963  134.129 (28) العاماملكون خالل -خمصصات اخرى 

 4.888  13.411 (17) فروق إعادة تقييم خمصص خسائر اضمحالل القروض بالعمالت األجنبية 
 1.092  2.977 (28) أرصدة املخصصات األخرى بالعمالت األجنبيةفروق  إعادة تقييم 

 (3.395)  - (28) خمصصات انتفى الغرض منها
 (26.783)  (52.564) (19) إستهالك خصم إصدار استثمارات مالية حمتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق

 (3.181)  1.506 (19) إصدار استثمارات مالية متاحة للبيع (خصم) عالوة / إستهالك
 (907)  (4) (19) فروق إعادة  تقييم استثمارات مالية بالعمالت االجنبية

 (2.095)  (2.479) (8) بغرض املتاجرةأصول مالية فروق تقييم 
 57  - (19) اضمحالل استثمارات مالية 

 (3.194)  73 (18) فروق تقييم مشتقات مالية بغرض املتاجرة
 808.514  1.033.774  في األصول وااللتزامات المستخدمة فى أنشطة التشغيل أرباح التشغيل قبل التغيرات

     المستخدمة فى أنشطة التشغيلصافى النقص والزيادة في األصول وااللتزامات 
 (970.887)  (2.079.566) (14)  ودائع لدى البنوك

 (878.516)  (1.004.229)  أذون اخلزانة وأوراق حكومية أخرى ) ألجل أكثر من ثالثة أشهر(
 (3.536)  -  أصول مالية بغرض املتاجرة

 (3.192)  3.194  بغرض املتاجرةمشتقات مالية 
 (2.864.341)  (3.140.483)  قروض وتسهيالت للعمالء و البنوك

 (476)  29.507  أصول أخرى
 122.942  (355.693) (25) أرصدة مستحقة للبنوك

 4.389.831  5.019.973  ودائع العمالء
 132.982  41.006  التزامات أخرى

 (8.990)  (687) (28) املستخدم من املخصصات األخرى
 (141.682)  (186.476)  ضرائب الدخل املسددة

 582.649  (639.680)  صافى التدفقات النقدية )المستخدمه فى( الناتجة من أنشطة التشغيل
      االستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة 

 (40.047)  (105.898) (23,24) مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وجتهيز الفروع
 865.725  1.868.134 (19) متحصالت من  بيع استثمارات ماليه متاحه للبيع

 (1.393.172)  (415.067) (19) مدفوعات لشراء استثمارات ماليه خبالف أصول مالية بغرض املتاجرة
 (567.494)  1.347.169  التدفقات النقدية الناتجه من )المستخدمه فى(  أنشطة االستثمارصافى 
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 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها .37( إلى )1اإليضاحات المرفقة من ) -
 
 
 

 

 
    

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 2015ديسمبر  31

 
 
 

 
 
 
 
 
 2014مرب ديس 31

 الف جنيه مصرى  الف جنيه مصرى إيضاح رقم مويلالتدفقات النقدية من أنشطة الت
 -  500.000 (30)  رأس املال ىف زيادةالمدفوعات 

 (31.998)  (189.315)  املدفوعةتوزيعات األرباح 
 (31.998)  310.685  التدفقات النقدية الناتجه من)المستخدمة في(  انشطة التمويل صافى
 (16.843)  1.018.174  عامالزيادة في النقدية وما في حكمها خالل ال  صافى

 1.956.375  1.939.532  عامالنقدية وما يف حكمها أول ال
 عامحكمها آخر الالنقدية وما في 

 
 2.957.706  1.939.532 

     
     

      وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى :
 1.421.076  1.972.234 (13) نقدية وأرصدة لدى البنك املركزي

 2.896.726  5.246.483 (14) أرصدة لدى البنوك
 3.323.817  4.524.871 (15) أذون اخلزانة وأوراق حكومية أخرى

 (2.606.995)  (4.686.561) (14) ودائع لدى البنوك
 (3.095.092)  (4.099.321)  أذون اخلزانة وأوراق حكومية أخرى ألجل أكثر من ثالثة أشهر

 1.939.532  2.957.706 (32) عامالنقدية وما فى حكمها آخر ال
     



  ية(مصر )شركة مساهمة مصر –البنك األهلي المتحد 
 2015 ديسمبر 31المنتهية فى السنة المالية المستقلة عن قائمة التوزيع المقترحة ألرباح العام 
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 .جنيه مصرم للسهم 10سمية قدرها انى لكل أربعة أسهم أصلية بقيمة إبواقع سهم مج*

 

 2014ديسمرب  31  2015ديسمبر  31 

 الف جنيه مصرى  الف جنيه مصرى 

 471.126 في أرباح العامصا
 

 361.055 
 

 361.055  471.126 أرباح العام القابلة للتوزيع صافي

 10.811  163.194 أرباح محتجزة في أول العام

 371.866  634.320 اإلجمالي
    يوزع كاآلتي

 18.053  23.556 احتياطي قانوني

 150.000  - توزيعات نقدية للمساهمين

 -  500.000 *أسهم مجانية 

 36.105  - حصة العاملين

 4.514  4.711 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 63.651 أرباح محتجزة في آخر العام

 

163.194 

 371.866  634.320 اإلجمالي



 
 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 

 2015 ديسمبر 31فى  االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

8 

 

 
 معلومات عامة -1

مصر)شركة مساهمة مصرية( خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في  -يقدم البنك االهلي المتحد
 في تاريخ الميزانية. موظفاً  872 فرعاً ويوظف 35جمهورية مصر العربية من خالل المركز الرئيسي و 

 
لسنة  43بموجب القانون رقم  1977أغسطس  8تأسس البنك شركة مساهمة مصرية تحت اسمه السابق بتاريخ 

شارع التسعين ، مركز  81والئحته التنفيذية  في جمهورية مصر العربية ويقع المركز الرئيسي للبنك في 1974
تم شطب البنك اختيارياً من  2010يوليو  14في ،  محافظة القاهرةالقاهرة الجديدة .  -المدينة، التجمع الخامس

 بورصتي القاهرة ، واإلسكندرية لألوراق المالية .
 

       2015 يناير 31 بتاريخإعتماد القوائم المالية للبنك من قبل مجلس اإلدارة تم  
 
 

 المتبعه ملخص السياسات المحاسبية -2

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المستتقلة للبنتك وقتد تتم إتبتاع هتذه السياستات  
 تم اإلفصاح عن غير ذلك:بثبات لكل السنوات المعروضة إال إذا 

 

 )المستقله(أسس إعداد القوائم المالية  -أ 

لقواعتد إعتداد وتصتويرالقوائم الماليته وفقتا لتعليمتات البنتك المركتزم المصترم  يتم إعداد القوائم المالية المستقلة    
والتعليمتات التفستيريه  2008ديستمبر  16 متن مجلتس إدارتته بتتاريخ المعتمتده االعتتراف والقيتاس للبنوك وأستس

، وعلتتى أستتاس التكلفتتة التاريخيتتة معدلتتة بمعتتادة تقيتتيم اتصتتول وااللتزامتتات الماليتتة 2009بريتتل إالملحقتته بهتتا فتتى 
بغرض المتاجرة ، واتصول وااللتزامات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمتة العادلتة متن ختالل اتربتاح والخستائر 

 لبيع ، وجميع عقود المشتقات المالية . واالستثمارات المالية المتاحة ل
 

وقد تم إعداد هذه القوائم المالية المستقلة  للبنك طبقاً تحكام القوانين المحلية ذات الصلة وأعد البنك ايضاً القوائم  
ديسمبر  16   وفقاً لتعليمات البـنك المركزي المـصري المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ ،المالية المستقلة للبنك 

وشركته التابعة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وقد تم تجميع الشركة التابعة تجميعاً كلياً في القوائم  2008
وهي الشركة التي للبنك فيها ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أكثر من نصف حقوق التصويت  جمعةالمالية الم

مالية والتشغيلية للشركة التابعة بصرف النظر عن نوعية النشاط ، أو لديه القدره علي السيطرة علي السياسات ال
ويمكن الحصول علي القوائم المالية المستقلة للبنك من إدارة البنك.ويتم عرض االستثمارات في الشركة التابعة في 

 القوائم المالية المستقلة للبنك ومعالجتها محاسبياً بالتكلفة ناقصاً خسائر اإلضمحالل .
 

 2015ديسمبر  31فى  يهالمنته للفترهئم المالية المستقلة للبنك يجب أن تقرأ مع القوائم المالية المجمعة القوا
للحصول على المعلومات الكاملة للموقف المالى للبنك الناتج عن عمليات التشغيل والتدفقات النقدية والتغير فى 

 حقوق المساهمين.
 
 2010المصري المنشورة السارية من أول يناير تعديالت تعليمات البنك المركزي   
قامتتت اإلدارة بتطبيتتق تعليمتتات البنتتك المركتتزي الخاصتتة بقواعتتد إعتتداد وتصتتوير القتتوائم الماليتتة للبنتتوك وأستتس   

 المتعلقة بأنشطة البنك . التي تختلف في بعض الجوانب عن معايير المحاسبة المصرية، واإلعتراف والقياس

       
ملخص بأهم التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية وعلى القوائم المالية بسبب تطبيق هذه وفيما يلي 

 التعديالت المحاسبية :
تغيرت متطلبات اإلفصاح الخاصة بأهداف وسياسات وأساليب إدارة المخاطر المالية وإدارة كفاية رأس المال  -

 وبعض اإليضاحات اتخرم .
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 )تابع (  ملخص السياسات المحاسبية -2
 )تابع ( أسس إعداد القوائم المالية  -أ 

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

  
المعدلة وأضاف بعض اإليضاحات الجديدة بخصوص هذه حدد البنك اتطراف ذوي العالقة وفقاً للمتطلبات  -

 اتطراف

 

ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة الحالية للتدفقات  -
 النقدية المستقبلية المتوقعة ، وال يدخل في ذلك خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تحملها بعد ، مخصومة
باستخدام معدل العائد الفعلي اتصلي لألصل المالي . ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل باستخدام حساب 

 مخصص خسائر االضمحالل ويتم االعتراف بعبء االضمحالل عن خسائر االئتمان في قائمة الدخل .
 

تم تغيير طريقة قياس اضمحالل القروض والتسهيالت وأدوات الدين اتخرم التي يتم قياسها بالتكلفة  -
المستهلكة ، وترتب على ذلك إلغاء المخصص العام المكون للقروض والتسهيالت وبدالً عنه تم تكوين 

و مخصصات ة للمجموعات من اتصول التي تحمل خطر ائتماني ومواصفات متشابهه أاجمالىمخصصات 
طبقا للطريقة المتبعة  2009ة في المخصصات القائمة في أول يناير جمالىفردية وقد تم ترحيل الزيادة اال

سابقا عن المخصصات وفقاً للطريقة الجديدة الي احتياطي خاص ضمن حقوق الملكية . وتبين قائمة التغير في 
 حقوق الملكية أثر تغيير تلك السياسة على حقوق الملكية.

 
عند تحديد معدل العائد الفعلي بغرض تطبيق طريقة التكلفة المستهلكة لحساب إيرادات وتكلفة العائد على  -

أدوات الدين ، تم تحديد العموالت واتتعاب المرتبطة بعمليات اقتناء أو إصدار أدوات الدين وإضافتها أو 
معدل العائد ، مما ترتب عليه تغيير خصمها من قيمة االقتناء / اإلصدار بصفتها جزء من تكلفة المعاملة 

 . الفعلي لتلك اتدوات
 

قواعد تصنيفها ضمن  تطبيقسة اتصول التي آلت ملكيتها إليه وفاًء لديون بغرض التأكد من اقام البنك بدر -
اتصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع ضمن اتصول اتخرم ، ولم ينتج عن ذلك اختالف في 

 لقيمة التي تقاس بها تلك اتصول.التبويب أو ا
 

 الشركات التابعة  -ب 

( التي يمتلتك Special Purpose Entities / SPEsهي الشركات )بما في ذلك المنشآت ذات اتغراض الخاصة 
البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية ، وعادة يكون للبنتك حصتة 
ملكية تزيد عتن نصتف حقتوق التصتويت . ويؤختذ فتي االعتبتار وجتود وتتأثير حقتوق التصتويت المستتقبلية التتي 

 .ك القدرة على السيطرة على الشركةم ما إذا كان للبنمكن ممارستها أو تحويلها في الوقت الحالي عند تقييي
 

 التقارير القطاعية -ج 

قطاع النشاط هتو مجموعتة متن اتصتول والعمليتات المرتبطتة بتقتديم منتجتات أو ختدمات تتستم بمختاطر ومنتافع 
تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشطة أخرم . والقطتاع الجغرافتي يترتبط بتقتديم منتجتات أو ختدمات داختل 
بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في بيئة اقتصتادية 

 مختلفة .
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع( -2
 ترجمة العمالت األجنبية -د 

 عملة التعامل والعرض  1د/

 التعامل والعرض للبنك .جنيه المصري وهو عملة  باتلف يتم عرض القوائم المالية للبنك   
 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية  2د/

تمسك حسابات البنك بالجنيه المصري وتثبت المعتامالت بتالعمالت اتخترم ختالل الستنة الماليتة علتى أستاس    
الطبيعتة أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة ، ويتم إعادة تقييم أرصدة اتصول وااللتزامتات ذات 

النقدية بالعمالت اتخرم في نهاية السنة المالية على أستاس أستعار الصترف الستارية فتي ذلتك التتاريخ ، ويتتم 
االعتراف في قائمة الدخل باترباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبتالفروق الناتجتة عتن التقيتيم 

 ضمن البنود التالية :
 

ى التدخل متن اتدوات الماليتة المبوبتة عنتد نشتأتها بالقيمتة العادلتة متن ختالل صافى دخل المتاجرة أو صتاف * 
اترباح والخسائر لألصول / االلتزامات بغترض المتتاجرة أو تلتك المبوبتة عنتد نشتأتها بالقيمتة العادلتة متن 

 خالل اترباح والخسائر بحسب النوع .
   

 البنود .إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرم بالنسبة لباقي  * 

يتتتم تحليتتل التغيتترات فتتي القيمتتة العادلتتة لتتألدوات الماليتتة ذات الطبيعتتة النقديتتة بتتالعمالت اتجنبيتتة المصتتنفة  
استثمارات متاحة للبيع )أدوات دين( ما بين فروق تقييم نتجتت عتن التغيترات فتي التكلفتة المستتهلكة لتألداة 

عتن تغييتر القيمتة العادلتة لتألداة ، ويتتم  وفروق نتجتت عتن تغييتر أستعار الصترف الستارية وفتروق نتجتت
االعتراف في قائمة الدخل بفروق التقيتيم المتعلقتة بتالتغييرات فتي التكلفتة المستتهلكة ضتمن عائتد القتروض 
واإليتترادات المشتتابهة وبتتالفروق المتعلقتتة بتغييتتر أستتعار الصتترف فتتي بنتتد إيتترادات ) مصتتروفات ( تشتتغيل 

لكيتة بفتروق التغييتر فتي القيمتة العادلتة )احتيتاطي القيمتة العادلتة / أخرم، ويتم االعتراف ضمن حقتوق الم
 استثمارات مالية متاحة للبيع( .

 
تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية اترباح والخسائر الناتجة عن تغير القيمة  * 

ة متن ختالل اتربتاح والخستائر ويتتم االعتتراف العادلة مثل أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادل
بفتروق التقيتتيم الناتجتتة عتتن أدوات حقتتوق الملكيتتة المصتتنفة استتتثمارات ماليتتة متاحتتة للبيتتع ضتتمن إحتيتتاطى 

 القيمة العادلة في حقوق الملكية .
 

 األصول المالية -هـ 

 يقوم البنك بتبويب اتصول المالية بين المجموعات التالية : 
مبوبة بالقيمة العادلة من خالل اترباح والخسائر، وقروض ومديونيات ، واستثمارات مالية محتفظ أصول مالية 

بهتا حتتتى تتتاريخ االستتتحقاق ، واستتتثمارات ماليتتة متاحتتة للبيتتع ، وتقتتوم اإلدارة بتحديتتد تصتتنيف استتتثماراتها عنتتد 
 االعتراف اتولي .

 
 خالل األرباح والخسائراألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من  1هـ/

تشمل هذه المجموعة أصول مالية بغرض المتاجرة ، واتصول التتى تتم تبويبهتا عنتد نشتأتها بالقيمتة العادلتة متن 
 خالل اترباح والخسائر . 

يتم تبويب اتداة المالية على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمل قيمتها بصفة أساستية بغترض بيعهتا فتي 
إدارتهتا معتاً وكتان هنتاك دليتل علتى   لقصير أو إذا كانت تمثل جزءاً من محفظة أدوات ماليتة محتددة يتتماتجل ا

معامالت فعلية حديثة تشير إلى الحصول علتى أربتاح فتي اتجتل القصتير كمتا يتتم تصتنيف المشتتقات علتى أنهتا 
 بغرض المتاجرة إال إذا تم تخصيصها على أنها أدوات تغطية. 
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 سات المحاسبية )تابع(ملخص السيا -2
 )تابع(  األصول المالية  1هـ/

 يتم تبويب اتصول المالية عند نشأتها على أنها بالقيمة العادلة من خالل اترباح والخسائر في الحاالت التالية :
 

عندما يقلل ذلك تضارب القياس الذي قد ينشأ إذا تم معالجة المشتق ذو العالقة على أنه بغرض المتاجرة فتي  -
الوقت الذي يتم فيه تقييم اتداة المالية محل المشتق بالتكلفة المستتهلكة بالنستبة للقتروض والتستهيالت للبنتوك 

 والعمالء وأدوات الدين المصدرة .
 

عنتتد إدارة بعتتض االستتتثمارات مثتتل االستتتثمارات فتتي أدوات حقتتوق الملكيتتة وتقييمهتتا بالقيمتتة العادلتتة وفقتتاً  -
إدارة المخاطر وإعداد التقارير عنها لإلدارة العليتا علتى هتذا اتستاس ، يتتم عنتدها إلستراتيجية االستثمار أو 

 تبويب تلك االستثمارات على أنها بالقيمة العادلة من خالل اترباح والخسائر.
 

اتدوات المالية ، مثل أدوات الدين المحتفظ بها التي تحتوي على واحد أو أكثر من المشتتقات الضتمنية التتي  -
بشتتدة علتتى التتتدفقات النقديتتة ، فيتتتم تبويتتب تلتتك اتدوات علتتى أنهتتا بالقيمتتة العادلتتة متتن ختتالل اتربتتاح تتتؤثر 

 والخسائر .
 

يتم تسجيل اترباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية التي يتم إدارتهتا باالرتبتاط 
بالقيمة العادلة من خالل اترباح والخسائر وذلك في قائمة التدخل مع أصول أو التزامات مالية مبوبة عند نشأتها 

 .دلة من خالل اترباح  والخسائر"الدخل من اتدوات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العا صافى" بند 
 

ربتتاح ال يتتتم إعتتادة تبويتتب أيتتة مشتتتقة ماليتتة متتن مجموعتتة اتدوات الماليتتة المقيمتتة بالقيمتتة العادلتتة متتن ختتالل ات
والخسائر وذلك أثناء فترة االحتفتاظ بهتا أو ستريانها ، كمتا ال يتتم إعتادة تبويتب أيتة أداه ماليتة نقتالً متن مجموعتة 
اتدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل اترباح والخسائر إذا كانتت هتذه اتداة قتد تتم تخصيصتها بمعرفتة البنتك 

 عادلة من خالل اترباح والخسائر.عند االعتراف اتولي كأداة تقيم بالقيمة ال
 

في جميع اتحوال ال يقوم البنتك بمعتادة تبويتب أي أداة ماليتة نقتالً إلتى مجموعتة اتدوات الماليتة المقيمتة بالقيمتة 
 العادلة من خالل اترباح أو الخسائر أو إلى مجموعة اتصول المالية بغرض المتاجرة .

 
 القروض والمديونيات 2هـ/

 :ست متداولة في سوق نشطة فيما عدامالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليتمثل أصوالً 
 

اتصول التي ينوي البنك بيعها فوراً أو في مدم زمني قصير ، يتتم تبويبهتا فتي هتذه الحالتة ضتمن اتصتول  -
 الخسائر.بغرض المتاجرة ، أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل اترباح و

 اتصول التي بوبها البنك على أنها متاحة للبيع عند االعتراف اتولي بها. -
اتصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره اتصلي فيها تسباب أخرم بختالف  -

  تدهور القدرة االئتمانية .

 
 االستحقاقاالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ   3هـ/

تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ سداد محتدد أو 
قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد ولدم إدارة البنك النية والقدرة على االحتفاظ بهتا حتتى تتاريخ استتحقاقها ، 

حة للبيع إذا باع البنك مبلغ هام من اتصتول الماليتة المحتتفظ بهتا ويتم إعادة تبويب كل المجموعة على أنها متا
 حتى تاريخ االستحقاق باستثناء حاالت الضرورة .
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع( -2

 األصول المالية )تابع( -هـ
 االستثمارات المالية المتاحة للبيع  4هـ/

تمثل االستثمارات المالية المتاحة للبيتع أصتوالً ماليتة غيتر مشتتقة تكتون هنتاك النيتة لالحتفتاظ بهتا لمتدة غيتر 
 .أسعار العائد أو الصرف أو اتسهممحددة وقد يتم بيعها استجابة للحاجة إلى السيولة أو التغيرات في 

 
 المالية : واإللتزامات ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول   
عتراف بعمليتات الشتراء والبيتع بالطريقتة المعتتادة لألصتول الماليتة فتي تتاريخ المتتاجرة وهتو التتاريخ يتم اال -

الذي يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع اتصل وذلك بالنسبة لألصول المبوبتة بالقيمتة العادلتة متن ختالل اتربتاح 
 ستثمارات المالية المتاحة للبيع . والخسائر واالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واال

  
يتتتم االعتتتراف أوالً باتصتتول الماليتتة التتتي ال يتتتم تبويبهتتا عنتتد نشتتأتها بالقيمتتة العادلتتة متتن ختتالل اتربتتاح  -

والخسائر بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة ويتم االعتراف باتصول الماليتة التتي يتتم تبويبهتا عنتد 
بالقيمة العادلة فقط مع تحميل تكتاليف المعاملتة علتى نشأتها بالقيمة العادلة من خالل اترباح والخسائر وذلك 

 قائمة الدخل بند صافى دخل المتاجرة . 
 

يتم استبعاد اتصول المالية عنتدما تنتهتي فتترة ستريان الحتق التعاقتدي فتي الحصتول علتى تتدفقات نقديتة متن  -
ى طرف أخر ويتتم استتبعاد اتصل المالى أو عندما يحول البنك معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إل
 االلتزامات عندما تنتهي إما بالتخلص منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها التعاقدية . 

 
يتم القياس الحقاً بالقيمة العادلة لكل من االستتثمارات الماليتة المتاحتة للبيتع واتصتول الماليتة المبوبتة بالقيمتة  -

 مستهلكة لالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  العادلة من خالل اترباح والخسائر وبالتكلفة ال
 

يتم االعتراف في قائمة الدخل باترباح والخستائر الناتجتة عتن التغيترات فتي القيمتة العادلتة لألصتول الماليتة  -
التتتي تحتتده فيهتتا بينمتتا يتتتم االعتتتراف  العتتامالمبوبتتة بالقيمتتة العادلتتة متتن ختتالل اتربتتاح والخستتائر وذلتتك فتتي 

ة في حقوق الملكية باتربتاح والخستائر الناتجتة عتن التغيترات فتي القيمتة العادلتة لالستتثمارات الماليتة مباشر
المتاحة للبيتع وذلتك إلتى أن يتتم استتبعاد اتصتل أو اضتمحالل قيمتته عنتدها يتتم االعتتراف فتي قائمتة التدخل 

 . باترباح والخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق الملكية 
 

يتم االعتراف في قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسائر العمتالت اتجنبيتة  -
الخاصة باتصول ذات الطبيعة النقدية المبوبة متاحة للبيع ، وكذلك يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات 

 .ندما ينشأ الحق للبنك في تحصيلهاللبيع عاترباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة 
 
يتتتم تحديتتد القيمتتة العادلتتة لالستتتثمارات المعلتتن عتتن أستتعارها فتتي أستتواق نشتتطة علتتى أستتاس أستتعار الطلتتب  -

أما إذا لم تكن هناك سوق نشطة لألصل المالى أو لم تتوافر أستعار الطلتب  Closing Bid Priceالجارية 
الجارية، فيحدد البنتك القيمتة العادلتة باستتخدام أحتد أستاليب التقيتيم ويتضتمن ذلتك استتخدام معتامالت محايتدة 

ائعة حديثتة أو تحليتتل التتتدفقات النقديتتة المخصتتومة ، أو نمتتاذي تستتعير الخيتتارات أو طتترق التقيتتيم اتختترم شتت
االستخدام متن قبتل المتعتاملين بالستوق وإذا لتم يتتمكن البنتك متن تقتدير القيمتة العادلتة تدوات حقتوق الملكيتة 

 .فة بعد خصم أي اضمحالل في القيمةالمبوبة متاحة للبيع ، يتم قياس قيمتها بالتكل
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 األصول المالية )تابع( -هـ
 )تابع( االستثمارات المالية المتاحة للبيع  4هـ/

يقوم البنك بمعادة تبويب اتصل المالى المبوب ضمن مجموعة اتدوات الماليتة المتاحتة للبيتع التذي يسترم  -
المتديونيات )ستندات أو قتروض( نقتالً عتن مجموعتة اتدوات المتاحتة للبيتع إلتى  –عليه تعريف القتروض 

وذلتتك عنتتدما  –صتتول الماليتتة المحتتتفظ بهتتا حتتتى تتتاريخ االستتتحقاق مجموعتتة القتتروض والمتتديونيات أو ات
تتوافر لدم البنك النية والقدرة على االحتفاظ بهذه اتصول المالية خالل المستقبل المنظتور أو حتتى تتاريخ 

ر االستحقاق وتتم إعادة التبويب بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التبويب ، ويتتم معالجتة أيتة أربتاح أو خستائ
 متعلقة بتلك اتصول التي تم االعتراف بها سابقاً ضمن حقوق الملكية وذلك على النحو التالي :

 
في حالة اتصل المالى المعاد تبويبه التذي لته تتاريخ استتحقاق ثابتت يتتم استتهالك اتربتاح أو الخستائر  .1

لعائتتد الفعلتتي ويتتتم علتتى متتدار العمتتر المتبقتتي لإلستتتثمار المحتتتفظ بتته حتتتى تتتاريخ االستتتحقاق بطريقتتة ا
استهالك أي فرق بين القيمة على أساس التكلفة المستهلكة والقيمتة علتى أستاس تتاريخ االستتحقاق علتى 
مدار العمر المتبقي لألصل المالى باستخدام طريقة العائد الفعلتي ، وفتى حالتة اضتمحالل قيمتة اتصتل 

اف بهتا مباشترة ضتمن حقتوق الملكيتة فتي المالى الحقاً يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتر
 اترباح والخسائر . 

 
فتي حالتة اتصتل المتتالى التذي لتيس لته تتتاريخ استتحقاق ثابتت تظتل اتربتتاح أو الخستائر ضتمن حقتتوق  .2

الملكية حتى بيع اتصل أو التصرف فيه ، عندئذ يتم االعتتراف بهتا فتي اتربتاح والخستائر وفتى حالتة 
حقاً يتم االعتتراف بأيتة أربتاح أو خستائر ستبق االعتتراف بهتا مباشترة اضمحالل قيمة اتصل المالى ال

 ضمن حقوق الملكية في اترباح والخسائر. 
  

إذا قتتام البنتتك بتعتتديل تقديراتتته للمتتدفوعات أو المقبوضتتات فيتتتم تستتوية القيمتتة الدفتريتتة لألصتتل المتتالي )أو  -
مجموعة اتصول الماليتة( لتتعكس التتدفقات النقديتة الفعليتة والتقتديرات المعدلتة علتى أن يتتم إعتادة حستاب 

قبلية المقتدرة بستعر العائتد الفعلتي لتألداة القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمتة الحاليتة للتتدفقات النقديتة المستت
المالية يتم االعتراف بالتسوية كميراد أو مصروف في اترباح والخسائر . في جميع اتحوال إذا قتام البنتك 

 .أصل مالي طبقاً لما هو مشار إليهبمعادة تبويب 

 

تيجتة لزيتادة متا ستيتم استترداده وقام البنك في تاريخ الحق بزيادة تقديراته للمتحصتالت النقديتة المستتقبلية ن -
من هذه المتحصالت النقدية ، يتم االعتراف بتأثير هذه الزيادة كتسوية لسعر العائد الفعلي وذلك من تتاريخ 

 .في التقدير التغير في التقدير وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل في تاريخ التغير
 

 المقاصة بين األدوات المالية -و 

ن اتصول وااللتزامات المالية إذا كان هناك حتق قتانوني قابتل للنفتاذ إلجتراء المقاصتة يتم إجراء المقاصة بي
بين المبالغ المعترف بها وكانت هناك النية إلجراء التسوية علتى أستاس صتافى المبتالغ ، أو الستتالم اتصتل 

 وتسوية االلتزام في آن واحد . 
 
وتعرض بنود اتفاقيات شراء أذون خزانة مع التزام بمعادة البيع واتفاقيات بيع أذون خزانة مع التزام بمعادة  

 بالميزانية ضمن بند أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرم .  صافىالشراء على أساس ال
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 ومحاسبة التغطيهأدوات المشتقات المالية  -ز 

يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة ، ويتم قياسها  الحقتاً بقيمتهتا العادلتة . 
ويتم الحصتول علتى القيمتة العادلتة متن أستعارها الستوقية المعلنتة فتي اتستواق النشتطة ، أو المعتامالت الستوقية 

النقدية المخصومة ونماذي تسعير الخيتارات ، بحستب اتحتوال . الحديثة ، أو أساليب التقييم مثل نماذي التدفقات 
وتظهر جميع المشتقات ضمن اتصول إذا كانتت قيمتهتا العادلتة موجبتة ، أو ضتمن االلتزامتات إذا كانتت قيمتهتا 

 العادلة سالبة .
 
 المشتقات التي ال تخضع للمحاسبة التحوط  – 1ز/
دختل المتتاجرة " بتالتغيرات فتي القيمتة العادلتة للمشتتقات غيتر  صتافىيتم االعتتراف فتي قائمتة التدخل ضتمن "  

التدخل " متن اإلدوات الماليتة المبوبتة عنتد  صتافىالمؤهله لمحاسبة التغطية ، ويتم اإلعتراف فتي قائمتة التدخل "
 نشتتأتها بالقيمتتة العادلتتة متتن ختتالل اتربتتاح والخستتائروذلك باتربتتاح والخستتائر الناتجتتة عتتن التغيتترات فتتي القيمتتة

العادلة للمشتقات التي يتم إدارتها باإلرتباط مع اتصول واإللتزامات الماليتة المبوبتة عنتد نشتأتها بالقيمتة العادلتة 
 من خالل اترباح والخسائر.

 
 تغطية القيمة العادلة  2ز/

يتم االعتراف في قائمتة التدخل بتالتغيرات فتي القيمتة العادلتة للمشتتقات المخصصتة المؤهلتة لتغطيتات القيمتة 
 العادلة , وذلك مع أي تغيرات في القيمة العادلة المنسوبة لخطر اتصل أو االلتزام المغطي . 

 لبنتتود المغطتتاة المتعلقتتة بهتتا ويؤختتذ أثتتر التغيتترات الفعالتتة فتتي القيمتتة العادلتتة لعقتتود مبتتادالت ستتعر العائتتد وا
 الدخل من العائد " .  صافى" 

 دخل المتاجرة " .  صافىويؤخذ أثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود العملة المستقبلية إلي " 
 صتافىويؤخذ أثر عدم الفاعلية في كافة العقود والبنود المغطاة المتعلقة بها التواردة فتي الفقترة الستابقة التي "

 دخل المتاجرة " . 
 

 إيرادات ومصروفات العائد -ح 

كلفتة الودائتع والتكتاليف يتم االعتراف فتي قائمتة التدخل ضتمن بنتد " عائتد القتروض واإليترادات المشتابهة أو " ت
" بميرادات ومصروفات العائد باستتخدام طريقتة العائتد الفعلتي لجميتع اتدوات الماليتة التتي تحمتل بعائتد المشابهة

 ك المبوبة بغرض المتاجرة أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل اترباح والخسائر.فيما عدا تل
 

وطريقتتة العائتتد الفعلتتي هتتي طريقتتة حستتاب التكلفتتة المستتتهلكة تصتتل أو ألتتتزام متتالي وتوزيتتع إيتترادات العائتتد أو 
الفعلتتي هتتو المعتتدل التتذي يخستتتخدم لخصتتم  مصتتاريف العائتتد علتتي متتدار عمتتر اإلداه المتعلقتتة بهتتا . ومعتتدل العائتتد

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها او تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداه المالية ، أو فترة زمنية اقل إذا 
كان ذلك مناسباً وذلك للوصول بدقة الي القيمة الدفترية تصل أو ألتزام مالي . وعند حساب معدل العائد الفعلتي 

وم البنتك بتقتدير التتدفقات النقديـتـة باتختذ فتي اإلعتبتار جميتع شتروط عقتد اتداه الماليتة ) مثتل خيتار الستداد ، يق
المبكر( ولكن ال يؤخذ في اإلعتبار خسائر االئتمان المستقبلية ، وتتضمن طريقة الحساب كافة اتتعاب المدفوعة 

العائتتد الفعلتتي ، كمتتا تتضتتمن تكلفتتة المعاملتتة أيتتة  أو المقبوضتتة بتتين أطتتراف العقتتد التتتي تعتبتتر جتتزءاً متتن معتتدل
 عالوات أو خصومات .

  
وعند تصنيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أو مضتمحلة بحستب الحالتة ال يتتم االعتتراف بتميرادات 

اإليترادات العائد الخاص بها ويتم قيدها في ستجالت هامشتية ختاري القتوائم الماليتة ، ويتتم االعتتراف بهتا ضتمن 
 وفقاً لألساس النقدي وذلك وفقاً لما يلي :
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع( -2
 )تابع (  إيرادات ومصروفات العائد -ح 

عندما يتم تحصيلها وذلك بعد استرداد كامل المتأخرات بالنسبة للقروض االستهالكية والعقاريتة لإلستكان    -
 االقتصادية.الشخصي والقروض الصغيرة لألنشطة 

بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يتبع اتساس النقدي أيضاً حيه يعلى العائتد المحستوب الحقتاً وفقتاً  -
% من أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفي 25لشروط عقد الجدولة على القرض لحين سداد 

لتتى رصتتيد القتترض القتتائم بتتاإليرادات حالتتة استتتمرار العميتتل فتتي االنتظتتام يتتتم إدراي العائتتد المحستتوب ع
)العائد على رصيد الجدولة المنتظمة( دون العائد المهمش قبل الجدولة الذي ال يدري بتاإليرادات إال بعتد 

 سداد كامل رصيد القرض في الميزانية قبل الجدولة 
 
 إيرادات األتعاب والعموالت -ط 

ضتمن اإليترادات عنتد تأديتة الخدمتة ويتتم إيقتاف يتم االعتراف باتتعتاب المستتحقة عتن خدمتة قترض أو تستهيل 
االعتراف بميرادات اتتعاب والعموالت المتعلقتة بتالقروض أو المتديونيات غيتر المنتظمتة أو المضتمحلة ، حيته 
يتم قيدها في سجالت هامشية خاري القوائم المالية ، ويتم االعتتراف بهتا ضتمن اإليترادات وفقتاً لألستاس النقتدي 

راف بميرادات العائد ، بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزءاً مكمالً للعائد الفعلي لألصل المالي بصتفة عندما يتم االعت
 عامة يتم معالجتها باعتبارها تعديالً لمعدل العائد الفعلي .

 
ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه القروض وذلتك 

ر أن أتعاب االرتباط التي يحصل عليها البنك تعتبر تعويضاً عن التدخل المستمر القتنتاء اتداة الماليتة على اعتبا
، ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائتد الفعلتي علتى القترض ، وفتي حالتة انتهتاء فتترة االرتبتاط دون إصتدار 

 فترة سريان االرتباط .البنك للقرض يتم االعتراف باتتعاب ضمن اإليرادات عند انتهاء 

 
ويتتم االعتتراف باتتعتاب المتعلقتة بتأدوات التدين التتي يتتم قياستها بقيمتهتا العادلتة ضتمن اإليتراد عنتد االعتتتراف 
اتولي ويتم االعتراف بأتعاب ترويج القروض المشتتركة ضتمن اإليترادات عنتد استتكمال عمليتة التترويج وعتدم 

ن البنتك يحتتفظ بجتزء لته ذات معتدل العائتد الفعلتي المتتاح للمشتاركين احتفاظ البنك بأية جزء متن القترض أو كتا
 اآلخرين .

 
ويتتتم االعتتتراف فتتي قائمتتة التتدخل باتتعتتاب والعمتتوالت الناتجتتة عتتن التفتتاوض أو المشتتاركة فتتي التفتتاوض علتتى 

وذلتك  –مثل ترتيب شتراء أستهم أو أدوات ماليتة أخترم أو اقتنتاء أو بيتع المنشتآت  –معاملة لصالح طرف أخر 
عنتتد استتتكمال المعاملتتة المعنيتتة . ويتتتم االعتتتراف بأتعتتاب االستشتتارات اإلداريتتة والختتدمات اتختترم عتتادة علتتى 
أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمتة . ويتتم االعتتراف بأتعتاب إدارة التخطتيط المتالي وختدمات 

 التي يتم أداء الخدمة فيها . العامار الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مد
 

 إيرادات توزيعات األرباح -ي 

 يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات اترباح عند صدور الحق في تحصيلها . 
 
 اتفاقيات الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع وإعادة الشراء -ك 

ضتمن اتصتول مضتافة علتى أرصتدة أذون يتم عرض اتدوات المالية المباعة بموجب اتفاقيات إلعتادة شترائها 
خ متن  الخزانة وأوراق حكومية أخرم بالميزانيتة ويتتم عترض االلتتزام )اتفاقيتات الشتراء وإعتادة البيتع( مخصتوما
أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرم بالميزانيتة . ويتتم االعتتراف بتالفرق بتين ستعر البيتع وستعر إعتادة 

 .ستخدام طريقة معدل العائد الفعليمدار مدة االتفاقية با الشراء على أنه عائد يستحق على
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يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد اتصول المالية أو 
مجموعة متن اتصتول الماليتة ، ويعتد اتصتل المتالي أو المجموعتة متن اتصتول الماليتة مضتمحلة ويتتم تحميتل 

لحده أو أكثر من اتحتداه التتي  خسائر االضمحالل عندما يكون هناك دليل موضوعي على االضمحالل نتيجة
( وكان حده الخستارة يتؤثر علتى التتدفقات Loss eventوقعت بعد االعتراف اتولى لألصل )حده الخسارة 

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

 حديد وجود دليل موضوعي على خسائر االضمحالل أيا مما يلي : وتتضمن المؤشرات التي يستخدمها البنك لت
 

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

مع االخذ في االعتبار التعليمات الصادرة عن البنك يوافق البنك على منحها في الظروف العادية 
قروض التجزئة و المؤسسات  الخاصة بشأن التعامل مع 2011ابريل  14المركزي المصري في تاريخ 

 .في ظل االزمة الحالية
  اضمحالل قيمة الضمان . -
 تدهور الحالة االئتمانية .  -

 
ومن اتدلة الموضوعية على خسائر اضمحالل مجموعة من اتصتول الماليتة وجتود بيانتات واضتحة تشتير التي 

هتذه المجموعتة منتذ االعتتراف اتولتى علتى انخفاض يمكتن قياسته فتي التتدفقات النقديتة المستتقبلية المتوقعتة متن 
الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا االنخفاض لكل أصل على حدة ، ومثال زيادة عدد حتاالت اإلخفتاق فتي الستداد 

 بالنسبة تحد المنتجات المصرفية .
 

بصتفة  العتامما بتين وقتوع الخستارة والتعترف عليهتا لكتل محفظتة محتددة وتتتراوح هتذه  العامويقوم البنك بتقدير 
 عامة بين ثالثة الي اثنى عشر شهراً .

 
كما يقوم البنك أوال بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االضمحالل لكل أصل مالي علتى حتده إذا كتان 

أو فردي لألصول المالية التي ليس لها أهمية منفردة ، وفي  اجمالىذو أهمية منفرداً ، ويتم التقدير على مستوم 
 مجال يراعى ما يلي :هذا ال

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

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

إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي ، عندها يتم دراسته منفرداً لتقدير   -
االضمحالل ، وإذا نتج عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل ، ال يتم ضم اتصل الي المجموعة التي 

 يتم حساب خسائر اضمحالل لها على أساس مجمع .
 ا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم عندئذ ضم اتصل الي المجموعة .إذ -

 

 

  



 
 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 

 2015 ديسمبر 31فى  االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

17 

 

 ملخص السياسات المحاسبية )تابع( -2
 )تابع( اضمحالل األصول المالية -ل 

 )تابع( األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة 1 /ل
 

ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بتين القيمتة الدفتريتة لألصتل وبتين القيمتة الحاليتة للتتدفقات 
النقديتتة المستتتقلة المتوقعتتة , واليتتدخل فتتي ذلتتك خستتائر االئتمتتان المستتتقلة التتتي لتتم يتتتم تحميلهتتا بعتتد , مخصتتومة 

يض القيمتة الدفتريتة لألصتل بأستتخدام حستاب بأستخدام معدل العائتد الفعلتي اتصتلي لألصتل المتالي . ويتتم تخفت
 مخصص خسائر اتضمحالل ويتم اتعتراف بعبء اتضمحالل عن خسائر االئتمان في قائمة الدخل . 

 
وإذا كان القرض أو االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق يحمل معتدل عائتد متغيتر ، عنتدها يكتون ستعر 

محالل هتتو معتتدل العائتتد الفعلتتي وفقتتاً للعقتتد عنتتد تحديتتد وجتتود دليتتل الخصتتم المستتتخدم لقيتتاس أيتتة خستتائر اضتت
موضوعي على اضمحالل اتصل . ولألغراض العملية ، قتد يقتوم البنتك بقيتاس خستائر اضتمحالل القيمتة علتى 
أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام أسعار سوق معلنة ، وبالنستبة لألصتول الماليتة المضتمونة ، يراعتى إضتافة 

مة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من اتصل المالي ، وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ على القي
 وبيع الضمان بعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك .

 
، يتتم تجميتع اتصتول الماليتة فتي مجموعتات متشتابهة متن  اجمتالىوتغراض تقدير االضتمحالل علتى مستتوم 

ناحية خصائص الخطر االئتماني ، أي على أساس عمليتة التصتنيف التتي يجريهتا البنتك أختذاً فتي االعتبتار نتوع 
اتصل والصناعة والموقع الجغرافي ونوع الضمان وموقف المتأخرات والعوامل اتخرم ذات الصلة . وترتبط 

دير التدفقات النقديتة المستتقبلية للمجموعتات متن تلتك اتصتول لكونهتا مؤشتراً لقتدرة المتدينين تلك الخصائص بتق
 على دفع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة .

 
وعنتتد تقتتدير االضتتمحالل لمجموعتتة متتن اتصتتول الماليتتة علتتى أستتاس معتتدالت اإلخفتتاق التاريخيتتة  يتتتم تقتتدير 
التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة على أساس التتدفقات النقديتة التعاقديتة لألصتول فتي البنتك ومقتدار الخستائر 

يحوزهتتا البنتتك ويتتتم تعتتديل مقتتدار  التاريخيتتة لألصتتول ذات خصتتائص خطتتر االئتمتتان المشتتابهة لألصتتول التتتي
 العتامالخسائر التاريخية على أساس البيانات المعلنة الحالية بحيه تعكس أثر اتحوال الحالية التي لم تتتوافر فتي 

التتي تتتم خاللهتتا تحديتتد مقتدار الخستتائر التاريخيتتة وكتتذلك إللغتاء آثتتار اتحتتوال التتتي كانتت موجتتودة فتتي الفتتترات 
 جودة حالياً .التاريخية ولم تعد مو

 
ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في التتدفقات النقديتة لمجموعتة متن اتصتول الماليتة متع التغيترات 
في البيانات الموثوق بها ذات العالقة من فترة الي أخرم ، مثتال لتذلك التغيترات فتي معتدالت البطالتة ، وأستعار 

تشتير التي التغيترات فتي احتمتاالت الخستارة فتي المجموعتة  العقارات ، وموقتف التستديدات وأيتة عوامتل أخترم
 ومقدارها ، ويقوم البنك بمجراء مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية .

 
 االستثمارات المالية المتاحة للبيع 2/ل

ي علتى اضتمحالل أحتد أو مجموعتة متن يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليتل موضتوع
اتصتتول الماليتتة المبوبتتة ضتتمن استتتثمارات ماليتتة متاحتتة للبيتتع أو استتتثمارات ماليتتة محتتتفظ بهتتا حتتتي تتتاريخ 
االستحقاق ، وفى حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع ، يؤخذ في االعتبار االنخفاض 

لعادلة لألداة تقل من قيمتها الدفترية ، وذلك عند تقتدير متا إذا كتان هنتاك اضتمحالل الكبير أو الممتد في القيمة ا
 في اتصل .
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% من تكلفة القيمة الدفترية ، ويعتد 10االنخفاض كبيراً إذا بلغ ، فيعد  2009خالل الفترات التي تبدأ من أول يناير 
االنخفتتاض ممتتتداً إذا استتتمر لفتتترة تزيتتد عتتن تستتعة أشتتهر ، وإذا تتتوافرت اتدلتتة المشتتار إليهتتا يتتتم ترحيتتل الخستتارة 

قائمة الدخل المتراكمة من حقوق الملكية ويعترف بها في قائمة الدخل، وال يتم رد اضمحالل القيمة الذي يعترف به ب
فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية إذا حده ارتفاع في القيمة العادلة الحقاً أما إذا ارتفعت القيمة العادلة تدوات التدين 
المبوبة متاحة للبيع ، وكان من الممكن ربط ذلك االرتفاع بموضتوعية بحتده وقتع بعتد االعتتراف باالضتمحالل فتي 

 من خالل قائمة الدخل .قائمة الدخل ، يتم رد االضمحالل 
 

 االستثمارات العقاريه -م 

من أجل الحصتول علتى عوائتد ايجاريته أو زيتاده المملوكه للبنك  فى اتراضى والمبانى تتمثل االستثمارات العقاريه
أو تلتك التتى آلتت اليته وفتاء لتديون  التى يمارس البنك أعماله من خاللها العقاريه رأسماليه وبالتالى التشمل اتصول

 الطريقه المحاسبيه المطبقه بالنسبه لألصول الثابته. ويتم المحاسبه عن االستثمارات العقارية بذات
 

 األصول الثابتة -ن 

تتمثل اتراضي والمباني بصفة أساسية في مقار المركز الرئيسي والفروع . وتظهتر جميتع اتصتول الثابتتة بالتكلفتة 
وتتضتمن التكلفتة التاريخيتة النفقتات المرتبطتة مباشترة باقتنتاء بنتود التاريخية ناقصاً اإلهالك وخسائر االضتمحالل . 

 اتصول الثابتة .
 

ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً مستقالً  حسبما يكتون مالئمتاً 
صل الي البنك وكتان متن الممكتن تحديتد هتذه ، وذلك عندما يكون محتمالً تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بات

التي يتتم تحملهتا ضتمن مصتروفات  العامالتكلفة بدرجة موثوق بها . ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح في 
 التشغيل اتخرم 

 
التكلفتة ال يتم إهالك اتراضي ، ويتم حساب اإلهالك لألصول الثابتة اتخري باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع 

 :اإلنتاجية ، كالتالي  اربحيه تصل الي القيمة التخريدية على مدار اتعم

 
 سنة 50  – 40 مباني -

 سنوات  10 تحسينات علي أصول مستاجرة  -

 سنوات   10 آالت ومعدات -

 سنوات 10- 5 أصول أخري -

 
ويتم مراجعة القيمة التخريديتة واتعمتار اإلنتاجيتة لألصتول الثابتتة فتي تتاريخ كتل ميزانيتة ، وتعتدل كلمتا كتان ذلتك 
ضرورياً . ويتم مراجعة اتصتول التتي يتتم إهالكهتا بغترض تحديتد االضتمحالل عنتد وقتوع أحتداه أو تغيترات فتي 

رداد . ويتم تخفيض القيمة الدفتريتة لألصتل علتى الفتور الظروف تشير الي أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالست
 الي القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية 

 
القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستتخدامية لألصتل أيهمتا أعلتى ويتتم تحديتد أربتاح  صافىوتمثل القيمة االستردادية 

المتحصتتالت بالقيمتتة الدفتريتتة . ويتتتم إدراي اتربتتاح  صتتافىل الثابتتتة بمقارنتتة وخستتائر االستتتبعادات متتن اتصتتو
 )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرم في قائمة الدخل .
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع( -2

 
 تكلفة اإلقتراض -س 

فيما عدا تكلفتة اإلقتتراض المتعلقتة يتم إدراي أعباء تكلفه االقتراض على قائمه الدخل مباشرة كمصروفات تمويلية 
 مباشرة ً بمقتناء أو إنشاء أو إنتاي أصل مؤهل والتي يتم تحميلها كجزء من تكلفة اتصل .

 
 النقدية وما في حكمها -ع 

تغراض عرض قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما في حكمها اترصدة التي ال تتجاوز استحقاقاتها ثالثة 
االقتنتتاء ، وتتضتتمن النقديتتة ، واترصتتدة لتتدم البنتتك المركتتزي ختتاري إطتتار نستتب االحتيتتاطي أشتتهر متتن تتتاريخ 

 اإللزامي واترصدة لدم البنوك وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرم .
  

 المخصصات األخرى -ف 

ستتداللي يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون هناك التزام قانوني أو ا
حالي نتيجة تحداه سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه االلتزامات ، متع 

 إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام .

 
ه للتستوية باتختذ وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فمنه يتم تحديد التدفق النقدي الخاري الذي يمكن استتخدام

في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات . ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كتان هنتاك احتمتال ضتئيل فتي 
 وجود تدفق نقدي خاري بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة .

للتستوية باتختذ  وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فمنه يتم تحديد التدفق النقدي الخاري الذي يمكن استتخدامه
في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات . ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كتان هنتاك احتمتال ضتئيل فتي 

 وجود تدفق نقدي خاري بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة .
 

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

ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل بعد ستنة متن تتاريخ 
التذي يعكتس  –دون تأثره بمعدل الضرائب الستاري  –الميزانية باستخدام معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام 

ستنة تحستب القيمتة المقتدرة لاللتتزام متا لتم يكتن أثرهتا جوهريتاً  القيمة الزمنية للنقود ، وإذا كتان اتجتل أقتل متن
 فتحسب بالقيمة الحالية .

 
 ضرائب الدخل -ص 

والضريبة المؤجلتة ، ويتتم االعتتراف بهتا  العامكل من ضريبة  العامتتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة 
التتي يتتم االعتتراف بهتا مباشترة ضتمن حقتوق بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكيتة 

 الملكية .
 

الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية في  صافىويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس 
 تاريخ إعداد الميزانية باإلضافة الي التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة .

 
الناشتئة عتن فتروق زمنيتة مؤقتتة بتين القيمتة الدفتريتة لألصتول وااللتزامتات ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلتة 

طبقاً تسس المحاسبية وقيمتها طبقاً لألسس الضريبية ، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة 
 يخ إعداد الميزانية .المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم اتصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية في تار
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع( -2
 ( )تابع ضرائب الدخل -ص

ويتتتم االعتتتراف باتصتتول الضتتريبية المؤجلتتة للبنتتك عنتتدما يكتتون هنتتاك احتمتتال متترجح بممكانيتتة تحقيتتق أربتتاح 
الضتريبية تخضع للضريبة في المستتقبل يمكتن متن خاللهتا االنتفتاع بهتذا اتصتل ، ويتتم تخفتيض قيمتة اتصتول 

المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة ختالل الستنوات التاليتة ، علتى أنته فتي حالتة 
 ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة اتصول الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفيضه .

 

 االقتراض -ق 

يتم االعتراف بالقروض التتي يحصتل عليهتا البنتك أوالً بالقيمتة العادلتة ناقصتاً الحصتول علتى القترض . ويقتاس 
المتحصتالت وبتين القيمتة التتي  صتافىالقرض الحقاً بالتكلفة المستهلكة ، ويتتم تحميتل قائمتة التدخل بتالفرق بتين 

 د الفعلي .سيتم الوفاء بها على مدار فترة االقتراض باستخدام طريقة العائ
 

 رأس المال -ر 

 تكلفة رأس المال  1/ر
يتم عرض مصاريف االصدار التى ترتبط بصورة مباشترة بأصتدار أستهم جديتدة أو أستهم مقابتل أقتنتاء كيتان أو 

 أصدار خيارات خصماً من حقوق الملكية وبصافى المتحصالت بعد الضرائب.
 

 توزيعات االرباح  2/ر
التتتي تقتتر فيهتتا الجمعيتتة العامتتة للمستتاهمين هتتذه  العتتامتثبتتت توزيعتتات اتربتتاح خصتتماً علتتى حقتتوق الملكيتتة فتتي 

التوزيعات . وتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين في اترباح ومكافأة مجلس اإلدارة المقررة بالنظتام اتساستي 
 والقانون .

 

 أنشطة األمانة -ش 

مما ينتج عنته امتتالك أو إدارة أصتول خاصتة بتأفراد أو أمانتات ، أو صتناديق يقوم البنك بمزاولة أنشطة اتمانة 
مزايا ما بعد انتهاء الخدمة ويتم استبعاد هذه اتصول واترباح الناتجة عنهتا متن القتوائم الماليتة للبنتك حيته أنهتا 

 ليست أصوالً للبنك .
 

 أرقام المقارنة -ت 

 .السنة الحالية فى لتتوافق مع التغيرات في العرض المستخدم يعاد تبويب ارقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا
 

 إدارة المخاطر المالية -3

يتعرض البنك نتيجة اتنشطة التي يزاولها الي مخاطر مالية متنوعة ، وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالي ،  
ولذلك يهدف البنك الي تحقيق ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معاً ، 

والى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على اتداء المالي للبنك ، ويعد أهم أنواع  التوازن المالئم بين الخطر والعائد
المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واتخطار التشغيلية اتخرم . ويتضمن خطر السوق خطر 

 ة وخطر سعر العائد ومخاطر السعر اتخرم .أسعار صرف العمالت اتجنبي
   

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

اسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيه تعكس التغيرات في اتسواق والمنتجات والخدمات وأفضل دورية لسي
 التطبيقات الحديثة .
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 )تابع( ادارة المخاطر الماليه -3
وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة  وتقوم إدارة المخاطر 

وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك ، ويوفر مجلس اإلدارة بتحديد 
مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل  باإلضافة الي سياسات مكتوبة تغطي مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان 

استخدام أدوات المشتقات وغير المشتقات المالية . وخطر أسعار صرف العمالت اتجنبية ، وخطر أسعار العائد، و
باإلضافة الي ذلك فمن إدارة المخاطر الشاملة تعد مسئولة عن المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل 

 مستقل.
 
 

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

أهم اتخطار بالنسبة للبنك ، لذلك تقوم اإلدارة بحرص بمدارة التعرض لذلك الخطر . ويتمثل خطر االئتمان بصفة 
أساسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنها القروض والتسهيالت وأنشطة االستثمار التي يترتب عليهتا أن تشتتمل 

دين . كما يوجد خطر االئتمان أيضاً في اتدوات المالية خاري الميزانية مثل ارتباطات أصول البنك على أدوات ال
القتتروض . وتتركتتز عمليتتات اإلدارة والرقابتتة علتتى خطتتر االئتمتتان لتتدم فريتتق إدارة خطتتر االئتمتتان فتتي إدارة 

 فة دورية .المخاطر الذي يرفع تقاريره الي مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بص
 

 قياس خطر االئتمان 1أ/
 القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء

لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتستهيالت للبنتوك والعمتالء ، ينظتر البنتك فتي ثالثتة مكونتات كمتا 
 يلي :

في الوفاء بالتزاماته  ( من قبل العميل أو الغيرProbability of defaultاحتماالت اإلخفاق )التأخر( ) *
 .التعاقدية

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

(Exposure at default. ) 

   
 ( .Loss given defaultخطر اإلخفاق االفتراضي ) *

 
م أستاليب تقيتيم داخليتة لتصتنيف الجتدارة يقوم البنك بتقييم احتمال التتأخر علتى مستتوم كتل عميتل باستتخدا

مفصلة لمختلف فئات العمالء . وقد تم تطوير تلتك اتستاليب للتقيتيم داخليتاً وتراعتى التحلتيالت اإلحصتائية 
مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول الي تصنيف الجتدارة المالئتم . وقتد تتم تقستيم عمتالء البنتك 

أربع فئتات للجتدارة . ويعكتس هيكتل الجتدارة المستتخدم بالبنتك كمتا  ها الىعشرة فئات والتى يتم تقسيم الي
هو مبين في الجدول التالي مدم احتمال التأخر لكتل فئتة متن فئتات الجتدارة ، ممتا يعنتي بصتفة أساستية أن 

 المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعاً للتغير في تقييم مدم احتمال التأخر .
 

وتطتتوير أستتاليب التقيتتيم كلمتتا كتتان ذلتتك ضتترورياً . ويقتتوم البنتتك دوريتتاً بتقيتتيم أداء أستتاليب ويتتتم مراجعتتة 
 تصنيف الجدارة ومدم قدرتها على التنبؤ بحاالت التأخر .
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 )تابع( ادارة المخاطر الماليه -3
 )تابع(  خطر االئتمان -أ 

 )تابع(  قياس خطر االئتمان 1أ/
 )تابع(والعمالءالقروض والتسهيالت للبنوك      
 

 فئات التصنيف الداخلي للبنك 
 مدلول التصنيف              التصنيف 
 ديون جيدة    1 
 المتابعة العادية    2 
 المتابعة الخاصة    3 
 ديون غير منتظمة    4 

 
 يعتمد المركز المعرض لإلخفتاق علتى المبتالغ التتي يتوقتع البنتك أن تكتون قائمتة عنتد وقتوع التتأخر وتمثتل

الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدم الخسارة عند المطالبة بالدين إن حده التأخر . 
ويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين وبالتأكيد يختلف ذلتك بحستب نتوع المتدين ، وأولويتة المطالبتة ، 

 ومدم توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان اتخرم .
 

 الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى أدوات
بالنسبة تدوات الدين واتذون ، يقوم البنك باستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد أند بور أو 
ما يعادله إلدارة خطر االئتمان ، وإن لم تكن مثتل هتذه التقييمتات متاحتة ، يتتم استتخدام طترق مماثلتة لتلتك 

ان . ويتتم النظتر التي تلتك االستتثمارات فتي اتوراق الماليتة واتذون علتى أنهتا المطبقة على عمتالء االئتمت
 طريقة للحصول على جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل.

 
  

 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 2أ/
مستوم المدين والمجموعتات والصتناعات يقوم البنك بمدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على  

والدول ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمتان التذي يقبلته وذلتك بوضتع حتدود لمقتدار الخطتر التتي ستيتم 
قبولتتته علتتتى مستتتتوم كتتتل مقتتتترض ، أو مجموعتتتة مقترضتتتين ، وعلتتتى مستتتتوم اتنشتتتطة االقتصتتتادية 

رة وتكتون خاضتعة للمراجعتة الستنوية أو والقطاعات الجغرافية . ويتم مراقبة تلك المخاطر بصتفة مستتم
بصورة متكررة إذا دعت الحاجة الي ذلك . ويتم اعتماد الحدود للخطر االئتماني على مستوم المقترض 

 / المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل مجلس اإلدارة بصفة ربع سنوية .
 

ك بحتدود فرعيتة تشتمل المبتالغ داختتل ويتتم تقستيم حتدود االئتمتان تي مقتترض بمتا فتي ذلتتك البنتوك وذلت 
وخاري الميزانية ، وحد المخاطر اليومي المتعلق ببنتود المتتاجرة مثتل عقتود الصترف اتجنبتي اآلجلتة . 

 ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يومياً .
 

يتتتتم أيضتتتاً إدارة مختتتاطر التعتتترض لخطتتتر االئتمتتتان عتتتن طريتتتق التحليتتتل التتتدوري لقتتتدرة المقترضتتتين 
 والمقترضين المحتملين على مقابلة سداد التزاماتهم وكذلك بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسباً.

 
 وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر :

 
 الضمانات

ومن هذه الوسائل الحصول على  ت والضوابط للحد من خطر االئتمان.يضع البنك العديد من السياسا
. فئات محددة من الضمانات المقبولةويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لالمقدمة.وال ضمانات مقابل اتم

 ومن اتنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت :
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 )تابع( ادارة المخاطر الماليه -3
 )تابع(  خطر االئتمان -أ 

 سياسات الحد من وتجنب المخاطر )تابع( 2أ/
  الضمانات)تابع(           
 *  الرهن العقاري .              

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

 
وغالباً ما يكون التمويل على المدم اتطول واإلقراض للشركات مضموناً بينما تكون التسهيالت االئتمانية 

ة االئتمان الي الحد اتدنى ، يسعى البنك للحصول على ضمانات لألفراد بدون ضمان . ولتخفيض خسار
 إضافية من اتطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل تحد القروض أو التسهيالت 

 
يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً تصول أخرم بخالف القروض والتسهيالت بحسب طبيعة اتداة 
وعادة ما تكون أدوات الدين واذون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات اتدوات المالية المغطاة 

وات واتدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من اتد Asset-Backed Securitiesبأصول 
 . المالية 

 

 المشتقات
  

المراكز المفتوحة للمشتقات أي الفرق بين عقود البيع  صافىيحتفظ البنك بمجراءات رقابية حصيفة على 
والشراء على مستوم كل من القيمة والمدة . ويكون المبلغ المعرض لخطر االئتمان في أي وقت من اتوقات 

عة لصالح البنك أي أصل ذو قيمة عادلة موجبة الذي يمثل جزءاً محدد بالقيمة العادلة لألداة التي تحقق منف
ضئيالً من القيمة التعاقدية / االفتراضية المستخدمة للتعبير عن حجم اتدوات القائمة. ويتم إدارة هذا الخطر 

 .  االئتماني كجزء من حد اإلقراض الكلي الممنوح للعميل وذلك مع الخطر المتوقع نتيجة للتغيرات في السوق
 

 
وال يتم عادة الحصول على ضمانات في مقابل الخطر االئتماني على تلك اتدوات فيما عدا المبالغ التي يطلبها 

 البنك كميداعات هامشية من اتطراف اتخرم .
وينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيها السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق 

أو مقابل توقع الحصول على نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرم ويتم وضع حدود مالية أخرم 
تسوية يومية لكل من اتطراف اتخرم لتغطية مخاطر التسوية المستقلة الناتجة عن تعامالت البنك في أي يوم 

. 
 

 Master Netting Arrangementsترتيبات المقاصة الرئيسية 
من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقيات تصتفية رئيستية متع اتطتراف التتي تمثتل  يقوم البنك بالحد

حجتتم هتتام متتن المعتتامالت . وال ينتتتج بصتتفة عامتتة عتتن اتفاقيتتات التصتتفية الرئيستتية أن يتتتم إجتتراء مقاصتتة بتتين 
، إال أنتته يتتتم  اجمتتالىاتصتتول وااللتزامتتات الظتتاهرة بالميزانيتتة وذلتتك تن التستتوية عتتادة متتا تتتتم علتتى أستتاس 

تخفيض خطر االئتمان المصاحب للعقود التي في صالح البنك عن طريق اتفاقيات التصفية الرئيسية وذلك تنه 
إذا ما حده تعثر ، يتم إنهاء وتسوية جميع المبالغ مع الطرف اتخر بمجراء المقاصة . ومن الممكتن أن يتغيتر 

دوات المشتتقات الخاضتعة التفاقيتات التصتفية الرئيستية وذلتك مقدار تعرض البنك للخطر االئتماني الناتج عن أ
 خالل فترة قصيرة نظراً تنه يتأثر بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقيات .
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 )تابع( ادارة المخاطر الماليه -3
 )تابع(  خطر االئتمان -أ 

 سياسات الحد من وتجنب المخاطر )تابع( 2أ/
 

 االرتباطات المتعلقة باالئتمان 
يتمثل الغرض الرئيسي من االرتباطتات المتعلقتة باالئتمتان فتي التأكتد متن إتاحتة اتمتوال للعميتل عنتد الطلتب .  

ذات خطتر االئتمتان  Guarantees and stand by letters of creditوتحمتل عقتود الضتمانات الماليتة 
 Documentary and Commercial Lettersالمتعلق بالقروض . وتكون االعتمادات المستندية والتجارية 

of Credit  التي يصدرها البنك بالنيابة عن العميل لمتنح طترف ثالته حتق الستحب متن البنتك فتي حتدود مبتالغ
معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً مضمونة بموجتب البضتائع التتي يتتم شتحنها وبالتتالي تحمتل درجتة 

 مخاطر أقل من القرض المباشر .
 

االئتمتتان الجتتزء غيتتر المستتتخدم متتن المصتترح بتته لمتتنح القتتروض ، أو الضتتمانات ، أو وتمثتتل ارتباطتتات متتنح  
االرتباطتتات غيتتر المستتتخدمة  اجمتتالىاالعتمتتادات المستتتندية . ويتعتترض البنتتك لخستتارة محتملتتة بمبلتتغ يستتاوي 

وثها فتي وذلك بالنسبة لخطتر االئتمتان النتاتج عتن ارتباطتات متنح االئتمتان . إال أن مبلتغ الخستارة المترجح حتد
الواقع يقل عن االرتباطتات غيتر المستتخدمة وذلتك نظتراً تن أغلتب االرتباطتات المتعلقتة بمتنح االئتمتان تمثتل 
التزامتتات محتملتتة لعمتتالء يتمتعتتون بمواصتتفات ائتمانيتتة محتتددة . ويراقتتب البنتتك المتتدة حتتتى تتتاريخ االستتتحقاق 

ل عادة ما تحمل درجتة أعلتى متن خطتر االئتمتان الخاصة بارتباطات االئتمان حيه أن االرتباطات طويلة اتج
 بالمقارنة باالرتباطات قصيرة اتجل .

 
 

 سياسات االضمحالل والمخصصات 3أ/
( بدرجة كبيرة على تخطيط الجتودة االئتمانيتة وذلتك متن 1تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها )إيضاح أ/ 

ف ذلك ، يتم االعتراف فقط بخسائر االضتمحالل التتي وقعتت بداية إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار . وبخال
في تاريخ الميزانية تغراض التقارير المالية بناء على أدلة موضتوعية تشتير التي االضتمحالل وفقتاً لمتا ستيرد 
ذكره بهذا اإليضاح ونظراً الختالف الطرق المطبقة ، تقل عتادة خستائر االئتمتان المحملتة علتى القتوائم الماليتة 

بلتتغ الخستتارة المقتتدر باستتتخدام نمتتوذي الخستتارة المتوقعتتة المستتتخدم تغتتراض قواعتتد البنتتك المركتتزي عتتن م
 ( .4المصري )إيضاح أ/

 
 

مخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية في نهاية السنة مستمد من درجات التقييم الداخليتة اتربعتة .  
متن التصتنيف . ويبتين الجتدول التتالي النستبة للبنتود ومع ذلك ، فمن أغلبية المخصتص ينتتج متن آختر درجتتين 

 داخل الميزانية المتعلقة بالقروض والتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها لكل من فئات التقييم الداخلي للبنك :
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 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  
        
قروض  

 وتسهيالت
مخصص  

خسائر 
 االضمحالل

قروض  
 وتسهيالت

مخصص خسائر  
 االضمحالل

 %  %  %  % 
 29.56  76.86  31.99  75.76 ديون جيدة

 10.42  17.97  9.29  18.59 المتابعة العادية
 0.49  2.39  3.58  2.83 المتابعة الخاصة

 59.53  2.78  55.14  2.82 ديون غير منتظمة
 100%  100%  100%  100% 

 
 
 
 
 

 
الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير الي وجود اضمحالل تساعد أدوات التقييم  

 ( ، واستناداً الي المؤشرات التالية التي حددها البنك .26طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم )
 
 صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين .  -
 سداد .مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم ال -
 توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له .  -
 تدهور الوضع التنافسي للمقترض . -
بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيتازات أو تنتازالت قتد  تتعلق قيام البنك تسباب اقتصادية أو قانونية -

متتع اآلختتذ فتتى االعتبتتار التعليمتتات الصتتادره عتتن البنتتك  لعاديتتةال يوافتتق البنتتك علتتى منحهتتا فتتي الظتتروف ا
الخاصه بشان التعامل مع قروض التجزئه والمؤسسات فى  2011ابريل 14المركزم المصرم فى تاريخ 

 . ظل االزمه الحاليه
 اضمحالل قيمة الضمان . -
 تدهور الحالة االئتمانية -

 
تتطلب سياسات البنك مراجعة كل اتصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محتددة علتى اتقتل ستنوياً أو أكثتر 
عندما تقتضي الظروف ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحستابات التتي تتم تقييمهتا علتى أستاس فتردي 

ى حدة ، ويجتري تطبيقهتا علتى جميتع وذلك بتقييم الخسارة المحققة في تاريخ الميزانية على أساس كل حالة عل
 الحسابات التي لها أهمية نسبية بصفة منفردة . 

 
ويشمل التقييم عادة الضمان القائم ، بما في ذلك إعتادة تأكيتد التنفيتذ علتى الضتمان والتحصتيالت المتوقعتة متن 

 تلك الحسابات .
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 )تابع ( خطر االئتمان -أ 
 )تابع( سياسات االضمحالل والمخصصات 3أ/

 
ويتتم تكتتوين مخصتص خستتائر االضتمحالل علتتى أستاس المجموعتتة متن اتصتتول المتجانستة باستتتخدام الخبتترة 

 التاريخية المتاحة والحكم الشخصي واتساليب اإلحصائية.
 

 نموذج قياس المخاطر البنكية العام 4أ/
، تقتوم اإلدارة بتصتنيفات فتي شتكل  ( 1إيضتاح أ/ ) المبينتة فتيباإلضافة التي فئتات تصتنيف الجتدارة اتربعتة 

مجموعات فرعية أكثر تفصتيالً بحيته تتفتق متع متطلبتات البنتك المركتزي المصتري . ويتتم تصتنيف اتصتول 
المعرضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفقاً لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير على المعلومتات 

 ل ونشاطه ووضعه المالي ومدم انتظامه في السداد .المتعلقة بالعمي
 

ويقتتوم البنتتك بحستتاب المخصصتتات المطلوبتتة الضتتمحالل اتصتتول المعرضتتة لخطتتر االئتمتتان ، بمتتا فتتي ذلتتك 
االرتباطات المتعلقة باالئتمان ، على أساس نسب محددة من قبل البنتك المركتزي المصتري . وفتي حالتة زيتادة 

لتوب وفقتاً لقواعتد البنتك المركتزي المصتري عتن ذلتك المطلتوب تغتراض مخصص خسائر االضمحالل المط
إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، يتم تجنيب احتياطي المخاطر البنكية العام ضتمن حقتوق 

بالزيتادة الملكية خصماً على اترباح المحتجزة بمقدار تلك الزيادة . ويتم تعتديل ذلتك االحتيتاطي بصتفة دوريتة 
والتتنقص بحيتته يعتتادل دائمتتاً مبلتتغ الزيتتادة بتتين المخصصتتين . ويعتتد هتتذا االحتيتتاطي غيتتر قابتتل للتوزيتتع ويبتتين 

 /أ( الحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل السنة المالية .31إيضاح )
 

بأستتس تقيتتيم البنتتك المركتتزي وفيمتتا يلتتي بيتتان فئتتات الجتتدارة للمؤسستتات وفقتتاً تستتس التقيتتيم التتداخلي مقارنتتة 
 المصري ونسب المخصصات المطلوبة الضمحالل اتصول المعرضة لخطر االئتمان:

 

تصنننننننننننننننيف 
البنننننننننننننننننننننك 
المركنننننننننننزي 

 المصري

نسنننننننننننننننننبة  يفنمدلول التص 
المخصننننص 

 المطلوب

التنصنننننيف  
 الداخلي

 مدلول التصنيف 

 ديون جيدة  1  صفر مخاطر منحفضة  1

 جيدةديون   1  %  1 مخاطر معتدلة  2

 ديون جيدة  1  %  1  مخاطر مرضية  3

 ديون جيدة  1  %  2  مخاطر مناسبة  4

 ديون جيدة  1  %  2 مخاطر مقبولة  5

 المتابعة العادية  2  %  3 مخاطر مقبولة حدياً   6

 المتابعة الخاصة  3  %  5 مخاطر تحتاي لعناية خاصة  7

 ديون غير منتظمة  4  %20  دون المستوي  8

 ديون غير منتظمة  4  % 50 مشكوك في تحصيلها  9

 ديون غير منتظمة  4  %100 رديئة  10
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 خطر االئتمان )تابع( -أ
 لخطر االئتمان قبل الضمانات ىالحد االقص 5أ/

 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31 البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية

 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 
 3.323.817  4.524.871 أذون اخلزانة وأوراق حكومية أخرى

    قروض وتسهيالت للعمالء :
    -قروض ألفراد :

 401.325  629.007 حسابات جارية مدينة / قروض شخصيه -
 18.104  23.278 بطاقات ائتمان -
 4.108  24.245 قروض شخصيه -

    -: قروض لمؤسسات
 403.474  434.458 حسابات جارية مدينة -
 7.654.324  9.814.899 قروض مباشرة -
 4.119.285  4.780.272 قروض مشرتكة -
 58  69 قروض لبنوك -

    -استثمارات مالية :
 4.497.648  3.093.201 أدوات دين -

 23.324.300  20.422.143 
 (576.340)  (800.474) خمصص خسائر إضمحالل القروض -يخصم :
 (11.117)  (11.178) العوائد اجملنبة -
 (1.548)  (7.823) خصم غري مكتسب على األوراق التجارية املخصومة -

 19.833.138  22.504.825 جمالىاال
    البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية

 203.626  54.712 اعتمادات مستندية -
 1.292.076  2.414.135 خطابات ضمان -
 114.278  50.628 أوراق مقبولة عن تسهيالت موردين -
 294.448  38.066 عقود الصرف اآلجله -

 1.904.428  2.557.541 جمالىاال

 
 

وذلك بدون اتخذ في االعتبار أية ضمانات .  2015ديسمبر  31خرآيمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض له في  -
 القيمة الدفترية التي تم عرضها في الميزانية. صافىبالنسبة لبنود الميزانية ، تعتمد المبالغ المدرجة على 

 
من الحد اتقصى المعرض لخطر  (فى آخر سنة المقارنه %61.7 مقابل% )  67،3 فمنوكما هو مبين بالجدول السابق، 

حكوميته  وراقوأواذون خزانتة  االئتمان ناتج عن قروض والتسهيالت للعمالء ، بينمتا تمثتل االستتثمارات فتي أدوات ديـتـن
 (.% فى آخر سنة المقارنه38.3مقابل % ) 32،6 آخرم
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 خطر االئتمان )تابع( -أ

 
قدرتها على االستمرار في السيطرة واإلبقاء على الحد اتدنى لخطر االئتمتان النتاتج عتن كتل متن محفظتة وتثق اإلدارة في 

 القروض والتسهيالت وأدوات الدين بناء على ما يلي :

 
 )تابع( الحد االقصي لخطر االئتمان قبل الضمانات   5أ/

 

 متتن محفظتتة القتتروض والتستتهيالت مصتتنفة فتتي أعلتتى درجتتتين متتن درجتتات التقيتتيم الداخــتتـلي  % 94,35 -
 ( .فى آخر سنة المقارنه% 94.82 مقابل)

 
فتي الماليتة المنتهيتة  العامقام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عند منح قروض وتسهيالت خالل  -

 .2015ديسمبر  31
 

ل أدوات ديتتن علتتى الحكومتتتة متتن االستتتتثمارات فتتي أدوات ديتتن وأذون خزانتتة تمثتتت %97،8 أكثتتر متتن  -
 .المصرية

 
 قروض وتسهيالت   6أ/

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

 صافىقروض وتسهيالت للعمالء والبنوك بال
 

 )الف جنيه مصري(
 

 2015ديسمبر  31 
 

 2014ديسمبر  31 

قروض وتسهيالت  
 للعمالء

قررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروض  
وتسررررررررررررررررررررررررررهيالت 

 للبنوك

قررررررررررررررروض وتسررررررررررررررهيالت  
 للعمالء

قررررررررررروض وتسررررررررررهيالت  
 للبنوك

 -  11.374.724  -  14.032.480 ال يوجد عليها متأخرات وليست حمل إضمحالل
 -  875.104  -  1.230.047 متأخرات ليست حمل إضمحالل

 58  350.792  69  443.632 متأخرات حمل إضمحالل
 58  12.600.620  69  15.706.159 جمالىاال

        -يخصم :
 -  (576.340)  -  (800.474) خمصص خسائر اإلضمحالل -
 -  (11.117)  -  (11.178) العوائد اجملنبة -
خصرررررررم غرررررررري مكتسرررررررب لررررررر وراق التجاريرررررررة  -

 املخصومة
(7.823)  -  (1.548)  - 

 58  12.011.615  69  14.886.684 صافىال
 

    
    

عن  الف جنيه (  321.983 :  2014ديسمبر  31) مقابل جنيه الف  391،691 يمثل مخصص خسائر االضمحالل مبلغ    
عتن مجموعتات محفظتة  الف جنيه (254.357 : 2014ديسمبر  31) مقابل  الف جنيه 408.783 قروض منفردة ومبلغ

 . االئتمان
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية-3

 خطر االئتمان )تابع( -أ
 

 )تابع( قروض وتسهيالت     6أ/
 

    2015ديسمبر  31فى  (صافىلعمالء )باللالقروض والتسهيالت 

 ي المستخدم بواسطة البنك .تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والتسهيالت التي ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل وذلك بالرجوع الي التقييم الداخلويتم 

     
 

  -:الحالية  العام  
 ( ى) القيمة بااللف جنيه مصر  

 

  مؤسسات أفراد التقييم
حسابات جارية  

قروض مدينة / 
 شخصية

قروض  بطاقات ائتمان
 شخصية

القروض  اجمالى قروض مشتركة قروض مباشرة قروض عقارية
والتسهيالت 

 للعمالء
 11.642.176 4.373.647 6.657.380 - 24.245 - 586.904 جيدة

 2.156.906 - 2.096.390 -  20.727 39.789 المتابعة العادية
 233.398 222.224 11.174 - - - - المتابعة الخاصة

 14.032.480 4.595.871 8.764.944 - 24.245 20.727 626.693 جمالىاال
        -يخصم :

 (370.240)       مخصص اإلضمحالل
 13.662.240       صافىال

 

 
 قابلية تلك الضمانات للتحصيل .لم يتم إعتبار القروض المضمونة محل اضمحالل بالنسبة للفئة غير المنتظمة وذلك بعد اإلخذ في اإلعتبار  *
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية -3

 خطر االئتمان )تابع( -أ
 

 )تابع( قروض وتسهيالت   6أ/
 

 : 2014ديسمبر 31في  صافىالقروض والتسهيالت للعمالء بال

 يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل وذلك بالرجوع الي التقييم الداخلي المستخدم بواسطة البنك . ويتم تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والتسهيالت التي ال 

 
    

 -المقارنة : سنة
 ) القيمة بااللف جنيه مصري (                                                                                                                                            

  مؤسسات  أفراد التقييم
حسابات جارية  

مدينة / قروض 
 شخصية

بطاقات 
 ائتمان

قروض 
 شخصية

حسابات  قروض عقارية
 جارية مدينة

القروض  اجمالى قروض مشتركة قروض مباشرة
والتسهيالت 

 للعمالء

 

  9.178.641 4.048.399 4.764.535 - - - - 365.707 جيدة
  1.994.313 - 1.941.084 - - 4.071 16.029 33.129 المتابعة العادية

  201.770 - 201.770 - - - - - المتابعة الخاصة
  11.374.724 4.048.399 6.907.389 - - 4.071 16.029 398.836 جمالىاال

          -يخصم :
  (231.251)        مخصص اإلضمحالل

  11.143.473        صافىال
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 خطر االئتمان )تابع( -أ
 

 )تابع ( قروض وتسهيالت   6أ/
 
 قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل 

 يومتاً ولكنهتا ليستت محتل اضتمحالل ، إال إذا 90هي القروض والتسهيالت التي توجد عليهتا متتأخرات حتتى 
وتتمثل القروض والتستهيالت للعمتالء التتي يوجتد عليهتا متتأخرات  توافرت معلومات أخرم تفيد عكس ذلك .

 :وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلي 
 
 

 
 

 فرادأ                    
 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31

حسابات جارية  
 مدينة

بطاقات 
 ائتمان

قروض 
 شخصية

حستتتتتتابات  جمالىاال
جاريتتتتتتتتتتتة 

 مدينة

بطاقتتات 
 ائتمان

قتتتتتروض 
 شخصية

 جمالىاال

 1.673 17 1.406 250 4.156 13 1.890 2.253 يوما   30 ىمتأخرات حت
 354 - 354 - 291 4 287 - يوم 60 ىال  30متأخرات من 
 2.409 11 159 2.239 44 - 44 - يوماً  90 ىال  60متأخرات من 

 4.436 28 1.919 2.489 4.491 17 2.221 2.253 جمالىاال
 - - - - 1.170.564 - - 1.170.564 القيمة العادلة للضمانات
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية - 3

 خطر االئتمان )تابع( -أ
 

 )تابع ( قروض وتسهيالت   6أ/
                                                                                                       تابع -قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل 

 )القيمة بااللف جنيه مصري (                                                                                                            

 
 

 
أستتاليب التقيتتيم عنتتد اإلثبتتات اتولتتي للقتتروض والتستتهيالت ، يتتتم تقيتتيم القيمتتة العادلتتة للضتتمانات بنتتاء علتتى 

المستخدمة عادة في اتصول المماثلتة . وفتي الفتترات الالحقتة ، يتتم تحتديه القيمتة العادلتة بأستعار الستوق أو 
 بأسعار اتصول المماثلة .

 
 قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة

 قروض وتسهيالت للعمالء *

ل اتخذ في االعتبار التدفقات النقدية بلغ رصيد القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قب 
 لألفراد .  لف جنيه مصرما 334 وللمؤسسات  مالف جنيه مصر 443،298 من الضمانات 

   
ة للقروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة متضمناً القيمة جمالىوفيما يلي تحليل بالقيمة اال 

 تلك القروض :العادلة للضمانات التي حصل عليها البنك في مقابل 
 

 مؤسسات
 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31

قروض  
 مباشرة

قروض 
 مشتركة

قروض  ىاإلجمال
 مباشرة

قروض 
 مشتركة

 اإلجمالى

 325.823 - 325.823 180.735 29.595 151.140 يوما   30 ىمتأخرات حت
 68.278 47.601 20.677 27.144 - 27.144 يوم 60 ىال  30متأخرات من 
 476.567 13.573 462.994 1.017.677 73.118 944.559 يوماً  90 ىال  60متأخرات من 

 870.668 61.174 809.494 1.225.556 102.713 1.122.843 جمالىاال
 3.650.511 - 3.650.511 1.730.761 - 1.730.761 القيمة العادلة للضمانات
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية -3

 خطر االئتمان )تابع( -أ
 )تابع( قروض وتسهيالت   6أ/
 
 

 مؤسسات إفراد 
حسنننابات  2015ديسمبر  31

جاريننننننننة 
 مدينة

بطاقنننننات 
 ائتمان

قننننننننروض 
 شخصية

قننننننننروض 
 عقارية

حسنننابات 
جاريننننننننة 

 مدينة

قننننننننننننننروض 
 مباشرة

قنننننروض 
 مشتركة

 قنننننننننننروض
 ىاخر

 جمالىاال

 443.632 - 9.713 433.585 - - 4 330 - قروض محل إضمحالل بصفة منفردة
 371.014 - - - - - - - - القيمة العادلة للضمانات

          
          2014ديسمبر  31

 350.792 - 9.713 340.914 - - 9 156 - قروض محل إضمحالل بصفة منفردة
 140.534 - - - - - - - - القيمة العادلة للضمانات
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 خطر االئتمان )تابع( -أ
 )تابع ( قروض وتسهيالت   6أ/

 
 قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها*      
تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السداد ، وتنفيذ برامج اإلدارة الجبرية ، وتعديل وتأجيل  

السداد . وتعتمد سياسات تطبيق إعادة الهيكلة على مؤشرات أو معايير تشير الي أن هناك احتماالت 
ياسات للمراجعة عاليه الستمرار السداد وذلك بناء على الحكم الشخصي لإلدارة . وتخضع تلك الس

المستمرة . ومن المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة اتجل ، خاصة قروض تمويل 
 المالية . السنةالعمالء ، ويبين الجدول التالي القروض التي تم إعادة التفاوض بشأنها في نهاية 

 

 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31 قروض وتسهيالت للعمالء تم إعادة هيكلتها
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

    مؤسسات
 391.263  925.334 قروض مباشرة

 391.263  925.334 جمالىاال
 

 
 واإلستثمارات األخرى أدوات دين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخري   7أ/

 

يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة واتوراق الحكومية اتختري وفقتاً لوكتاالت التقيتيم فتي  
 ما يعادله وأ، بناًء علي تقييم ستاندرد أند بور  السنة الماليةآخر 

 
 
 
 

اذون خزانة وأوراق  
 ىحكومية أخر

 وسندات حكومية
 متاحة للبيع

 

استثمارات في أوراق مالية  
محتفظ بها وواستثمارات 

 تاريخ االستحقاق ىحت

 جمالىاال 

B - 7.044.047  694.115  7.697.672 
 7.697.672  694.115  7.044.047 االجمالى

 
 

 تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر االئتمان 8أ/
  القطاعات الجغرافية  1/ 8أ/ 

يمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية ، موزعة حسب القطاع 
الحالية . عند إعداد هذا الجدول  العامالجغرافي في آخر 
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية -3
 خطر االئتمان )تابع( -أ

 المعرضة لخطر االئتمانتركز مخاطر األصول المالية  8أ/
 القطاعات الجغرافية  1/ 8أ/ 

 الحالية . عند إعداد هذا الجدول ، العاميمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية ، موزعة حسب القطاع الجغرافي في آخر 
 )القيمة بااللف جنيه(                                                               المرتبطة بعمالء البنك .تم توزيع المخاطر علي القطاعات الجغرافية وفقاً للمناطق 

    جمهورية مصر العربية 2015ديسمبر  31
اإلسكندرية والدلتا  القاهرة الكبرم 

 و القناة وسيناء
 اجمالى دول أخرم دول الخليج اجمالى الوجه القبلي

 4.524.871   4.524.871   4.524.871 الخزانة واوراق حكومية اخرماذون 
        قروض وتسهيالت للعمالء

قروض أفراد        
 629.007 7.553 5.929 615.525 156.181 102.653 356.691 حسابات جارية مدينة / قروض شخصية-
 23.278 461 842 21.975 5.003 5.515 11.457 بطاقات ائتمانية-
 24.245 187 - 24.058 16.648 4.628 2.782 قروض شخصية-
 - - - - - - - قروض عقارية-
قروض لمؤسسات        
 434.458 5 37 434.416 231.511 25.753 177.152 حسابات جارية مدينة-
 9.814.899 38.738 72.896 9.703.265 2.174.743 1.726.910 5.801.612 قروض مباشرة-
 4.780.272 - - 4.780.272 20.535 - 4.759.737 قروض مشتركة-
 69 - - 69 - - 69 قروض لبنوك-
استثمارات مالية        
 3.093.201 - - 3.093.201 - - 3.093.201 ادوات دين-

 23.324.300 46.944 79.704 23.197.652 2.604.621 1.865.459 18.727.572 العامفي نهاية  جمالىاال
 (800.474)       اإلضمحاللمخصص خسائر -
 (11.178)       العوائد المجنبة-
خصم غير مكتسب على اتوراق التجارية -

 (7.823)       المخصومة
 22.504.825       عامفي نهاية ال جمالىاال
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية -3

 خطر االئتمان )تابع( -أ
 االئتمان تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر 8أ/

 قطاعات النشاط  2/ 8أ/ 
      النشاط الذي يزاوله عمالء البنك . نوعول التالي تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية ، موزعة حسب ديمثل الج  

 )القيمة بااللف جنيه(                
مؤسسات  2015ديسمبر  31

 مالية
مؤسسات 

 صناعية
بيع الجملة  عقارمنشاط 

 وتجارة  التجزئة
 جمالىاال أفراد أنشطة اخرم قطاع حكومي

 4.524.871 - - 4.524.871 - - - - اذون الخزانة واوراق حكومية اخرم
         قروض وتسهيالت للعمالء

قروض أفراد         
 629.007 629.007 - - - - - - حسابات جارية مدينة / قروض شخصية-
 23.278 22.444 431  182 51 165 5 ائتمانيةبطاقات -
 24.245 24.245 - - - - - - قروض شخصية-
 - - - - - - - - قروض عقارية-
قروض لمؤسسات         
 434.458 13.576 283.279 - 11.997 15.617 109.957 32 حسابات جارية مدينة-
 9.814.899 180.761 1.798.030 - 1.625.179 1.644.390 4.555.076 11.463 قروض مباشرة-
 4.780.272 - 1.440.819 - - 587.476 2.751.977 - قروض مشتركة-
 69 - - - - - - 69 قروض لبنوك-
استثمارات مالية         
 3.093.201 - - 2.972.975 - - - 120.226 ادوات دين-

 23.324.300 870.033 3.522.559 7.497.846 1.637.358 2.247.534 7.417.175 131.795 العامفي نهاية  جمالىاال
 (800.474)        مخصص خسائر اإلضمحالل-
 (11.178)        العوائد المجنبة-
خصم غير مكتسب علي اتوراق التجارية -

 (7.823)        المخصومة
 22.504.825        عامالفي نهاية  جمالىاال
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 )تابع( المخاطر الماليةإدارة  -3

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

في أسعار السوق . وينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية ، 
التغيرات في مستوم الحساسية لمعدالت حيه أن كل منها معرض للتحركات العامة والخاصة في السوق و

السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية . ويفصل البنك 
 .مدم تعرضه لخطر السوق الي محافظ للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة 

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

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

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

المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لألصول وااللتزامات المتعلقة  المحافظ لغير غرض
بمعامالت التجزئة . وتتضمن هذه المحافظ مخاطر العمالت اتجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن 

 .االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المتاحة للبيع 
 

 س خطر السوقأساليب قيا 1ب/
كجزء من إدارة خطر السوق ، يقوم البنك بالعديد من استراتيجيات التغطية . وكذلك التدخول فتي عقتود  

مبادلة سعر العائد وذلك لموازنة الخطتر المصتاحب تدوات التدين والقتروض طويلتة اتجتل ذات العائتد 
لقيتاس المستتخدمة للستيطرة علتى خطتر الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة . وفيما يلي أهم وسائل ا

 السوق :
 

 (Value at Riskالقيمة المعرضة للخطر ) 
يقوم البنك بتطبيق أسلوب " القيمة المعرضة للخطر، وذلك لتقدير خطر السوق للمراكز القائمة وأقصى  

يقتوم حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء على عدد من االفتراضات للتغيترات المتنوعتة لظتروف الستوق  و
مجلس اإلدارة بوضع حتدود للقيمتة المعرضتة للخطتر التتي يمكتن تقبلهتا متن قبتل البنتك للمتتاجرة وغيتر 

 المتاجرة بصورة منفصلة ويتم مراقبتها يومياً بمعرفة إدارة المخاطر الشاملة بالبنك .
 
القيمة المعرضة للخطر هي توقع إحصتائي للخستارة المحتملتة للمحفظتة الحاليتة الناتجتة عتن التحركتات  

ثقتة معتامالت  العكسية للسوق . وهي تعبر عن أقصى قيمتة يمكتن أن يخسترها البنتك ، ولكتن باستتخدام 
( %1،  %2.5% ، 5. وبالتالي هنتاك احتمتال إحصتائي بنستبة )  (%99% ، 97.5، %95) ةمحدد

أن تكون الخسارة الفعلية أكبر من القيمة المعرضة للخطر المتوقعة . ويفترض نموذي القيمة المعرضتة 
 .رة أيام(للخطر فترة احتفاظ محددة )عش

 
قبل أن يمكن إقفال المراكز المفتوحة . وكذلك يفترض أن حركة السوق خالل فترة االحتفاظ ستتبع ذات 

يام السابقة . ويقوم البنك بتقدير الحركة السابقة بناء على بيانتات نمط الحركة التي حدثت خالل العشرة أ
عتتن الخمتتس ستتنوات الستتابقة . ويقتتوم البنتتك بتطبيتتق تلتتك التغيتترات التاريخيتتة فتتي المعتتدالت واتستتعار 

وهذه الطريقة تعترف بالمحاكتاة التاريخيتة . ويتتم  –والمؤشرات ، بطريقة مباشرة على المراكز الحالية 
رجتتات الفعليتتة بصتتورة منتظمتتة لقيتتاس ستتالمة االفتراضتتات والعوامتتل المستتتخدمة لحستتاب مراقبتتة المخ

 القيمة المعرضة للخطر.
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 )تابع( خطر السوق -ب 
 )تابع (  أساليب قياس خطر السوق 1ب/

 وجود تحركات أكبر بالسوق في حالةوال يمنع استخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود وذلك 
وحيه أن القيمة المعرضتة للخطتر تعتبتر جتزء أساستي متن نظتام البنتك فتي رقابتة خطتر الستوق، يقتوم  

مجلس اإلدارة سنوياً بوضع الحدود الخاصة بالقيمة المعرضة للخطر لكتل متن عمليتات المتتاجرة وغيتر 
م الفعليتتة المعرضتتة للخطتتر بالحتتدود المتتتاجرة ويتتتم تقستتيمها علتتى وحتتدات النشتتاط . ويتتتم مقارنتتة القتتي
 بالبنك .السوق الموضوعة من قبل البنك ومراجعتها يومياً من قبل إدارة مخاطر 

 
 Stress Testingاختبارات الضغوط  
تعطي اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشتأ عتن ظتروف معاكستة بشتكل  

بما يالءم النشاط باستتخدام تحلتيالت نمطيتة لستيناريوهات محتددة   حاد . ويتم تصميم اختبارات الضغوط
وتتضمن اختبارات الضغوط التي تقوم بها إدارة المخاطر بالبنك ، اختبار ضغط عوامل الخطر ، حيته 
يتم تطبيق مجموعة من التحركات الحادة على كتل فئتة خطتر واختبتار ضتغوط اتستواق الناميتة ، حيته 

لتحركات حادة واختبتار ضتغوط خاصتة ، تتضتمن أحتداه محتملتة متؤثرة علتى تخضع اتسواق النامية 
مراكز أو مناطق معينة ، مثل ما قد ينتج في منطقة ما بسبب تحرير القيود على إحدم العمتالت  وتقتوم 

 اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بمراجعة نتائج اختبارات الضغوط .
 

 ملخص القيمة المعرضة للخطر 2ب/
  

 القيمة المعرضة للخطر طبقاً لنوع الخطر اجمالى -
 )القيمة باأللف جنيه مصرى(                                                                            

 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31                   
 أقل أعلى متوسط أقل أعلى  متوسط 

 74.9 95.4 82.7 37.6 44.9 41.8 خطر سعر العائد
 41.8 44.9 37.6 82.7 95.4 74.9 

 
 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 3ب/

صرف العمالت اتجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية  يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار  
ة لكل من المراكز في نهاية جمالىوقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت اتجنبية وذلك بالقيمة اال

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

 لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها :
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 )تابع(الماليةادارة المخاطر  -3

 خطر السوق )تابع ( –ب 
 )تابع (  خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 3ب/

 (المعادل الف جنيه مصري)                                                                               العملة علي األدوات الماليةتركز خطر   -           
 2015ديسمبر  31

 األصول
جنيه  يورو دوالر امريكي جنيه مصري

 استرليني
عمالت 
 أخرى

 جمالىاال

 1.972.234 448 1.784 3.917 25.214 1.940.871 نقدية وارصدة لدم البنك المركزي 
 5.246.483 37.434 25.606 234.665 3.380.013 1.568.765 أرصدة  لدم البنوك

 4.524.871 - - - - 4.524.871 اذون خزانة وأوراق حكومية أخرم
 29.808 - - - - 29.808 أصول مالية بغرض المتاجرة

 14.886.753 5 25.060 86.359 4.692.814 10.082.515 قروض وتسهيالت للعمالء والبنوك
 40.490 - - - - 40.490 استثمارات فى شركات تابعة

       استثمارات مالية :
 2.558.969 - - 260 - 2.558.709 متاحة للبيع

 39.223 - - - - 39.223 استثمارات عقارية
 584.025 - - - - 584.025 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 698.364 - 27 126 99.060 599.151 ثابتة وأخرماصول 
 30.581.220 37.887 52.477 325.327 8.197.101 21.968.428 األصول  اجمالى

       اإللتزامات

 325.139 30 - 1.098 61.745 262.266 أرصدة مستحقة للبنوك
 73 - - - 37 36 مشتقات مالية بغرض المتاجرة

 26.451.960 34.347 52.411 329.254 6.184.849 19.851.099 ودائع العمالء
 924.058 3.280 79 2.238 466.943 451.518 التزامات ومخصصات أخرم

 27.701.230 37.657 52.490 332.590 6.713.574 20.564.919 االلتزامات  اجمالى
 2.879.990 230 (13) (7.263) 1.483.527 1.403.509 2015ديسمبر  31المركز المالي في  صافى
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  -  3
 

 خطر السوق )تابع(  -ب 
 خطر سعر العائد 4ب/

يتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد الستائدة فتي الستوق وهتو خطتر التتدفقات النقديتة  
لسعر العائتد المتمثتل فتي تذبتذب التتدفقات النقديتة المستتقبلية تداة ماليتة بستبب التغيترات فتي ستعر عائتد 

الماليتة نتيجتة للتغيتر فتي أستعار اتداة ، وخطر القيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبتات قيمتة اتداة 
العائتد فتتي الستوق ، وقتتد يزيتتد هتامش العائتتد نتيجتتة لتلتك التغيتترات ولكتن قتتد تتتنخفض اتربتاح فتتي حالتتة 
حدوه تحركتات غيتر متوقعتة . ويقتوم مجلتس إدارة البنتك بوضتع حتدود لمستتوم االختتالف فتي إعتادة 

اتصتول والخصتوم ذلك يوميتاً بواستطة إدارة  تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك ، ويتم مراقبة
 بالبنك . بالتعاون مع إدارة التجزئه
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  -
 خطر السوق )تابع( -ب  

 خطر سعر العائد )تابع( 4ب/
 يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة على أساس سعر تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ االستحقاق أيهما  أقرب .ويلخص الجدول التالي مدم تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي 

 
 2015ديسمبر  31

 
 األصول

اكثر من شهر  شهر واحد ىحت
 ثالثة أشهر ىحت

اكثر من ثالثة 
 سنة ىاشهر حت

أكثر من سنة 
خمس  ىحت

 سنوات

اكثر من 
 خمس سنوات

 جمالىاال بدون عائد

 1.972.234 - - - - - 1.972.234 البنك المركزي  منقدية وارصدة لد
 5.246.483 - - - 246.930 663.822 4.335.731 البنوك مأرصدة  لد

 4.524.871 - - - 909.770 3.512.344 102.757 ماذون خزانة وأوراق حكومية أخر
 29.808 - - - - - 29.808 مالية بغرض المتاجرة لصوأ

 14.886.753 - - - 143.190 445.472 14.298.091 قروض وتسهيالت للعمالء والبنوك
 40.490 40.490 - - - - - استثمارات مالية فى شركات تابعة

        استثمارات مالية :
 2.558.969 39.793 369.407 1.298.416 716.379 - 134.974 متاحة للبيع

 39.223 39.223 - - - - - استثمارات عقارية
 584.025 10.000 - 154.195 419.830 - - تاريخ االستحقاق ىمحتفظ بها حت

 698.364 698.364 - - - - - ماصول ثابتة وأخر
 30.581.220 827.870 369.407 1.452.611 2.436.099 4.621.638 20.873.595 األصول  اجمالى

        لتزاماتالا
 325.139 - - - - - 325.139 أرصدة مستحقة للبنوك

 73 - - - - - 73 مشتقات مالية بغرض المتاجرة
 26.451.960 - 467.175 6.061.558 4.091.447 4.367.340 11.464.440 ودائع العمالء

 924.058 924.058 - - - - - مالتزامات ومخصصات أخر
 27.701.230 924.058 467.175 6.061.558 4.091.447 4.367.340 11.789.652 اجمالى االلتزامات 

 2.879.990 (96.188) (97.768) (4.608.947) (1.655.348) 254.298 9.083.943 فجوة إعادة تسعير العائد
        2014ديسمبر  31

 24.962.504 738.338 2.711.502 5.868.203 4.497.191 2.185.421 8.961.849 اتصول  اجمالى
 22.857.669 744.850 2.421.961 5.596.056 5.313.942 3.285.446 5.495.414 اجمالى االلتزامات

 2.104.835 (6.512) 289.541 272.147 (816.751) (1.100.025) 3.466.435 فجوة إعادة تسعير العائد
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( -3
 خطر السيولة -ج 

البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االستحقاق خطر السيولة هو خطر تعرض 
واستبدال المبالغ التي يتم سحبها . ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين 

 والوفاء بارتباطات اإلقراض .
 

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

 

يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافة المتطلبات .  *
المال العالمية ويتواجد البنك في أسواق حقاقها أو عند إقراضها للعمالء .ويتضمن ذلك إحالل اتموال عند است

 لتأكيد تحقيق ذلك الهدف .
االحتفاظ بمحفظة من اتصول عالية التسويق التي من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية اضطرابات غير  *

 متوقعة في التدفقات النقدية .
 بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصري . ةمراقبة نسب السيول *
 إدارة التركز وبيان استحقاقات القروض . *
 

وتغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقديتة لليتوم واتستبوع والشتهر التتالي ، وهتي الفتترات 
الرئيستتية إلدارة الستتيولة. وتتمثتتل نقطتتة البدايتتة لتلتتك التوقعتتات فتتي تحليتتل االستتتحقاقات التعاقديتتة لاللتزامتتات الماليتتة 

 وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية .
 

وتقتتوم إدارة المختتاطر أيضتتاً بمراقبتتة عتتدم التطتتابق بتتين اتصتتول متوستتطة اتجتتل ، ومستتتوم ونتتوع الجتتزء غيتتر 
المستخدم من ارتباطات القروض ، ومدم استتخدام تستهيالت الحستابات الجاريتة المدينتة وأثتر االلتزامتات العرضتية 

 واالعتمادات المستندية . مثل خطابات الضمان
 

 منهج التمويل
يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بمدارة المخاطر بالبنك بهدف توفير تنوع واسع في العمتالت ، 

 والمناطق الجغرافية ، والمصادر ، والمنتجات واآلجال .
 
 

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

 المالية. السنةلم يحده تغير في القيمة العادلة التقديرية بمستخدام وسائل تقييم خالل  
 
 

 أرصدة لدي البنوك -

، ويتم تقدير القيمة تمثل القيمة العادلة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها  
العادلة المتوقعة للودائع التي تحمل عائد متغير بناء علي التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد 

 السائد في اتسواق المالية للديون ذات خطر ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه .
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( -3
 )تابع(  واأللتزامات الماليةالقيمة العادلة لألصول  -د

 )تابع( أدوات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة بإستخدام وسائل تقييم  1د/   
 قروض وتسهيالت للبنوك -

تتمثل القروض والتسهيالت للبنوك في قروض غير الودائع لدي البنوك . وتمثل القيمة العادلة المتوقعة 
قات النقدية المستقبلية المتقو تحصيلها ، ويتم خصم التدفقات للقروض والتسهيالت القيمة المخصومة للتدف

 النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق لتحديد القيمة العادلة .
    

 قروض وتسهيالت للعمالء -

بعد خصم مخصص االضمحالل . وتمثل القيمة العادلة المتوقعة  صافىض والتسهيالت بالرويتم إثبات الق
للقروض والتسهيالت القيمة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها . ويتم خصم التدفقات 

 النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق لتحديد القيمة العادلة .
 

 استثمارات في أوراق مالية  -

االستثمارات في أوراق مالية في الجدول السابق تتضمن فقط اتصول التي تحمل عائد المحتفظ بها حتي 
تاريخ االستحقاق حيه يتم تقييم اتصول المتاحة للبيع بالقيمة العادلة فيما عد أدوات حقوق الملكية التي لم 

القيمة العادلة لألصول المالية المحتفظ  يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة بدرجة موثوق بها ويتم تحديد
بها حتي تاريخ االستحقاق بناء علي اسعار السوق أو اتسعار التي تم الحصول عليها من السماسرة . وإذا 
لم تتوفر هذه البيانات ، يتم تقدير القيمة العادلة بمستخادم أسعار اتسواق المالية لألوراق المالية المتداولة 

 ن وتاريخ استحقاق مشابهة .ذات خصائص ائتما
 

 المستحق لبنوك وللعمالء -

تمثل القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محدد ، التي تتضمن ودائع ال تحمل عائد ، 
 المبلغ الذي سيتم دفعه عند الطلب .

 
لمتداولة في سوق نشطة ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت والقروض اتخري غير ا

 تخدام سعر العائد علي الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابه سبناء علي التدفقات النقدية المخصومة با
 

 رأس المالل المخاطر المالية إدارة  -هـ 
بالميزانية أهداف البنك عند أدارة رأس المال، الذي يشمل عناصر أخرم باإلضافة الى حقوق الملكية الظاهرة تتمثل 

 فيما يلي:
 .االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال، في جمهورية مصر العربية وفى البلدان التي تعمل بها فروع البنك 

  حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد االستمرار في توليد عائد للمساهمين
 البنك. واتطراف اتخرم التي تتعامل مع

 .الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط 

يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقا لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك المركزي المصري      
في جمهورية مصر العربية( بواسطة إدارة البنك، من خالل نماذي تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة 

 ي المصري على أساس ربع سنوي.   المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وايداعها لدم البنك المركز
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( -3
 )تابع(  رأس المالل المخاطر المالية إدارة  -هـ   

 ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي:
  مليون جنية حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع. 500االحتفاظ بمبلغ 

 رأس المال وبين عناصر اتصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر  االحتفاظ بنسبة بين عناصر
 %.10تعادل أو تزيد عن 

وتخضع فروع البنك التي تعمل خاري جمهورية مصر العربية لقواعد االشراف المنظمة لألعمال المصرفية في 
 البلدان التي تعمل بها.

 ة رأس المال من الشريحتين التاليتين:، يتكون بسط معيار كفاي2ووفقاً لمتطلبات بازل 
 

 الشريحة األولى:
 

 :رأس المال اتساسي المستمر ويتكون مما يلي -أ 

   رأس المال المصدر والمدفوع واالحتياطي القانوني والنظامي والرأسمالي واترباح المحتجزة )الخسائر
 -المرحلة( مستبعدا منه ما يلي: 

 .أسهم الخزينة 

 .الشهرة 

  أو أكثر من 10البنك في الشركات المالية )بنوك وشركات( وشركات التأمين )ما يزيد عن استثمارات %
 رأس المال المصدر للشركة(.

  من رأس المال المصدر 10الزيادة في كافة استثمارات البنك التي يقل فيها كل استثمار على حده عن %
يالت الرقابية )رأس المال اتساسي قبل % من رأس المال اتساسي المستمر بعد التعد10للشركة عن قيمة 

 استبعاد االستثمارات في شركات مالية وشركات التأمين(.

 كما ال يعتد بالعناصر التالية: 
 

 .)رصيد احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع )إذا كان سالبا 

 .)احتياطي فروق ترجمة العمالت اتجنبية )إذا كان سالبا 

 نت تخصم البنود سالفة الذكر من راس المال اتساسي إذا كان الرصيد سالبا بينما ال يعتد بها إذا كا حيه
 موجبة. 

 
 رأس المال اتساسي اإلضافي ويتكون مما يلي:  -ب 

  اتسهم الممتازة الدائمة غير المتراكمة واترباح )الخسائر( المرحلية ربع السنوية وحقوق اتقلية والفرق
 االسمية والقيمة الحالية للقرض )الوديعة( المساند.بين القيمة 

  وال يعتد باترباح المرحلية اال بعد اعتمادها من مراقب الحسابات واعتماد الجمعية العامة للتوزيعات
 تم طرحها من غير شروط.يوموافقة البنك المركزي على ذلك، أما الخسائر المرحلية ف
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية  -3
 )تابع(  رأس المالل المخاطر المالية إدارة  -هـ   

 الشريحة الثانية:
 -ساند ويتكون مما يلي: مرأس المال ال

 45 من الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية )احتياطي القيمة العادلة إذا كان %
 تاريخ االستحقاق، االستثمارات في شركات تابعة وشقيقة(.موجبا، االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى 

 45.من االحتياطي الخاص % 

 45.من احتياطي فروق ترجمة العمالت اتجنبية الموجبة % 

 .اتدوات المالية المختلطة 

 .القروض )الودائع( المساندة 

 ال يزيد عن مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة )يجب ا
المرجحة بأوزان  ةالمخاطر االئتمانية لألصول وااللتزامات العرضية المنتظم اجمالى% من 1.25

المخاطر، كما يتعين ان يكون مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت االئتمانية وااللتزامات 
 العرضية غير المنتظمة كاف لمواجهة االلتزامات المكون من أجلها المخصص(.

 
 % من الشريحة الثانية:50% من الشريحة األولى و50استبعادات 

  او أكثر من رأس المال 15كل شركة على حده والتي تبلغ  –االستثمارات في شركات غير مالية %
 اتساسي المستثمر للبنك قبل التعديالت الرقابية. 

 من رأس 15التي تقل عن كل شركة على حده و –قيمة استثمارات البنك في شركات غير مالية  اجمالى %
% من 60المال اتساسي المستثمر قبل التعديالت الرقابية بشرط أن تزيد تلك االستثمارات مجتمعة عن 

 رأس المال اتساسي المستمر قبل التعديالت الرقابية.

 .محافظ التوريق 

 ة العام.ما يخص قيمة اتصول التي الت ملكيتها للبنك وفاء لديون باحتياطي المخاطر البنكي 

  50بسط معيار كفاية رأس المال، يراعى اال تزيد القروض )الودائع( المساندة عن  اجمالىوعند حساب %
 من الشريحة اتولى بعد االستبعادات.

 ويتم ترجيح اتصول وااللتزامات العرضية بأوزان مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل. 
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية  -3
 

 )تابع( رأس المالل المخاطر المالية إدارة  -هـ 
 

 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  
 مالف جنيه مصر  ىالف جنيه مصر  

     الشريحة األولي
 1.500.000  2.000.000  المصدر والمدفوعرأس المال 

 137.434  155.705   احتياطي قانوني
 2.908  2.908  احتياطي رأسمالي
 15.266  171.365   اترباح المحتجزة

 11.645  12.623  حقوق اتقلية
% من ما يخص قيمة اتصول التي آلت ملكيتها للبنك بمحتياطي 50استبعاد 

 (761)  -  المخاطر البنكية العام
 1.666.492  2.342.601  ىالشريحة األول اجمالى

     
     الشريحة الثانية

 1.389  1.389  االحتياطي الخاص% من قيمة 45
 37.326  36.376  % من الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية 45

ت وااللتزامات العرضية المخصص خسائر اإلضمحالل للقروض و التسهي
 173.615  235.326  المنتظمة
ملكيتها للبنك بمحتياطي % من ما يخص قيمة اتصول التي آلت 50استبعاد 

 (761)  -  المخاطر البنكية العام
 211.569  273.502  إلستبعاداتبعد االثانية  الشريحة  اجمالى
 1.878.061  2.616.103  القاعدة الرأسمالية اجمالى

     
     األصول واإللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر

 13.889.444  18.858.985  مخاطر اإلئتمان اجمالى
 87.450  95.390  متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

 1.275.780  1.623.650  متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل
 15.252.674  20.578.025  األصول والأللتزامات العرضية مرجحة باوزان المخاطر اجمالى

     
 %12.31  %12.71  معيار كفاية رأس المال )%(

     
 
 ( طبقاً لتعليمات البنك المركنزي الصنادرة فني هنذا الشنأن 2تم احتساب معيار كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل )

 ، وتم إعدادها طبقاً للقوائم المالية المجمعة.2012ديسمبر  24بتاريخ 
 

 ية المال افعةرال المخاطر المالية إدارة  - 2هـ 
لمصرفى المصرى و ذلك بهدف افى اطار حرص البنك المركزى المصرى على تطبيق احدث الممارسات الدولية بالقطاع 

تعزيز قدرته التنافسية، وتحصينه من االزمات المالية المحتملة، و مواكبة لما قامت به لجنة بازل  للرقابة المصرفية فى 
بنسبة الرافعة المالية حيث اقترحت نسبة للرافعة ال تقوم على اساس بتحديث ما سبق اصداره فيما يتعلق  2014يناير 

، المخاطر بصوره مباشره، و لتمثل مقياساً مكمالً و بسيطاً لمعيار كفاية رأس المال لكن ال يتم حسابه وفقاً ألوزان المخاطر
س المال )بعد االستبعدات(، و أصول ة األولى لرأس المال المستخدمة فى معيار كفاية رأو ذلك لتعكس العالقة بين الشريح

 :% ، وذلك وفقاً لما يلى3البنك )داخل و خارج الميزانية( غير مرجحة بأوزان مخاطر حيث يجب اال تقل عن 
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 ية )تابع(المال فعةرألل المخاطر المالية إدارة  - 2هـ 
 

  2015ديسمبر  31                                                                                          

 الف جنيه مصرى                    

 
 اإلجمالى بندال

 2.342.601 الشريحة االولى من رأس المال بعد االستبعادات
 31.883.309 إجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية

 30.614.671 إجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل االوراق المالية
  تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم استبعادات الشريحة األولى

 1.972.234 نقديه وأرصدة لدى البنك المركزى
 5.246.552 تشمل : األرصدة المستحقة على البنوك

 5.246.483 حسابات جارية وودائع 1
 69 القروض والتسهيالت االئتمانية الممنوحة للبنوك 2
  

 4.524.871 ة وأوراق حكومية أخرىنإجمالى أذون خزا
 29.808 أصول مالية بغرض المتاجرة
 2.558.969 استثمارات ماليه متاحة للبيع

 584.025 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 

 14.959.405 تشمل: القروض والتسهيالت االئتمانية للعمالء إجمالى
 15.773.339 القروض والتسهيالت االئتمانية   

 802.756 مخصص خسائر االضمحالل( -)
 11.178 العوائد المجنبه( -)

 369.741 االصول الثابتة )بعد خصم كال من مخصص خسائر االضمحالل ومجمع االهالك(
 369.066 االخرىاألصول 

 قيمة ما يتم خصمه من التعرضات )بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة الرأسمالية(
 

 

  معامل التحويل % المبلغ التعرضات خارج الميزانية
    :إجمالى االلتزامات العرضية

  %20 4.317 استيراد –اعتمادات مستنديه 
  %20 50.395 تصدير -اعتمادات مستنديه 

  %50 2.325.525 خطابات ضمان
  %50 88.610 خطابات ضمان بناء على طلب بنوك خارجية أو بكفالتهم

  %100 50.628 كمبياالت مقبولة
  %7.35   نسبة الرافعة المالية

 

  
  

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
اتصول وااللتزامات التي يتم اإلفصاح عنها خالل السنة يقوم البنك باستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ 

المالية التالية ، ويتم تقييم التقديرات واالفتراضات باستمرارعلى أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل ، بما في 
 ذلك التوقعات لألحداه المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف والمعلومات المتاحة .
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 )تابع( التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
 

 خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت -أ 

يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على اتقل . ويقوم باستخدام 
، وذلك لمعرفة ما إذا كان  الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء االضمحالل في قائمة الدخل

هناك أية بيانات موثوق بها تشير الي أنه يوجد انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من 
محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على مستوم القرض الواحد في تلك المحفظة . وقد تشمل هذه 

وه تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنك ، أو ظروف اتدلة وجود بيانات تشير الي حد
محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصول البنك . عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية ، تقوم اإلدارة باستخدام 

دلة موضوعية تشير الي تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية في وجود أ
االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة . ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ 
وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء 

 على الخبرة 
 

 اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع -ب 
يحدد البنك اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض هام أو ممتد في 

هذا الحكم  قيمتها العادلة عن التكلفة ويحتاي تحديداً ما إذا كان اإلنخفاض هاماً أو ممتداً إلى حكم شخصي ، والتخاذ
( المعتادة لسعر السهم باإلضافة إلى ذلك قد يكون هناك Volatilityالتذبذبات ) –يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل أخرم 

اضمحالل عندما يكون هناك دليل على وجود تدهور في الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية 
 عة أو القطاع أو التغيرات في التكنولوجيا. التشغيلية والتمويلية أو أداء الصنا

 

 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -ج 
يتم تبويب اتصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ استحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على أنها استثمارات 

الشخصي بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم
البنك بتقييم النية والقدرة على االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق ، وإذا أخفق البنك في االحتفاظ بتلك 
االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيما عدا في بعض الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد 

قاق عندها يتم إعادة تبويب كل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى االستثمارات المتاحة للبيع االستح
، وبالتالي سوف يتم قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية 

 استثمارات بذلك البند . 
 

 ضرائب الدخل -د 
لضرائب الدخل في عدد من الدوائر الضريبية بالنسبة لفروع الخاري مما يستدعي استخدام تقديرات  يخضع البنك

للضريبة على الدخل . وهناك عدد من العمليات والحسابات التي يصعب تحديد  جمالىهامة لتحديد المخصص اال
ائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقاً الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد . ويقوم البنك بمثبات االلتزامات عن النت

لتقديرات مدم احتمال نشأة ضرائب إضافية . وعندما يكون هناك اختالف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبالغ 
التي يتم  العامالسابق تسجيلها ، فمن هذه االختالفات سوف تؤثر على ضريبة الدخل ومخصص الضريبة المؤجلة في 

 .هاتحديد االختالف في
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 التحليل القطاعي  -5
 
 التحليل القطاعي لألنشطة  - أ

في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر المحيطتة يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واتصول المستخدمة 
 بها والعائد المرتبط بهذا النشاط التي قد تختلف عن باقي اتنشطة اتخري .

 -للعمليات وفقا ً لألعمال المصرفية الواردة فيمايلي :ويتضمن التحليل القطاعي 
 

 المؤسسات الكبيرة , والمتوسطة والصغيرة 
 وتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات جارية مدينة والقروض والتشهيالت االئتمانية والمشتقات المالية. 

 

 االستثمار 
 ويشمل أنشطة اندماي الشركات وشراء االستثمارات وتمويل اعادة هيكلة الشركات واتدوات المالية . 

 
 

 األفراد 
 وتشمل أنشطة الحسابات الجارية واالدخار والودائع وبطاقات االئتمان والقروض الشخصية والقروض العقارية . 

 
 أنشطة أخري 

 وتشمل اتعمال المصرفية اتخري , كمدارة اتموال . 
وتتم المعامالت بين اتنشطة القطاعية وفقا ً لدورة النشاط العادي للبنك وتتضمن اتصول وااللتزامات اتصول 

 وااللتزامات التشغيلية كما تم عرضها في ميزانية البنك . 
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)تابع( ىالتحليل القطاع-5
 لألنشطة )تابع( ىالتحليل القطاع - أ

 ( مصري ) باأللف جنيه                                                                                                          
مؤسسات   مؤسسات كبيرة  2015ديسمبر  31 الحالى العام

متوسطة 
 وصغيرة

 جمالىاال  انشطة اخرى  افراد  استثمار 

             اإليرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعى
 2.564.942  143.711  1.460.537  344.468  15.934  600.292  إيرادات النشاط القطاعي

 (1.906.861)  (50.621)  (1.204.680)  (71.782)  (13.789)  (565.989)  النشاط القطاعيمصروفات 
 658.081  93.090  255.857  272.686  2.145  34.303  نتيجة أعمال القطاع

 658.081  93.090  255.857  272.686  2.145  34.303  قبل الضرائب العامربح 
 (186.955)  (20.945)  (57.567)  (100.242)  (483)  (7.718)  ضرائب الدخل

 471.126  72.145  198.290  172.444  1.662  26.585  عامربح ال
             األصول واإللتزامات وفقاً للنشاط القطاعى

 30.581.220  738.271  878.322  14.758.495  78.606  14.127.526  أصول النشاط القطاعي
 30.581.220  738.271  878.322  14.758.495  78.606  14.127.526  اتصول اجمالى

 27.701.230  1.441.478  18.305.650  2.667.863  190.693  5.095.546  التزامات النشاط القطاعي
 27.701.230  1.441.478  18.305.650  2.667.863  190.693  5.095.546  اإللتزامات اجمالى

             ىللنشاط القطاع ىبنود أخر
 (251.992)          (251.992)  اضمحالل 
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)تابع( ىتحليل القطاع-5
 لألنشطة )تابع( ىالتحليل القطاع - أ

مؤسسات   مؤسسات كبيرة  2014مبر ديس 31فترة المقارنة 
متوسطة 
 وصغيرة

 جمالىاال  انشطة اخرم  افراد  استثمار 

             للنشاط القطاعى اإليرادات والمصروفات وفقاً 
 2.221.296  64.745  1.296.439  370.259  24.527  465.326  إيرادات النشاط القطاعي

 (1.637.743)  (57.697)  (1.108.784)  (65.971)  (16.105)  (389.186)  مصروفات النشاط القطاعي
 583.553  7.048  187.655  304.288  8.422  76.140  نتيجة أعمال القطاع

 583.553  7.048  187.655  304.288  8.422  76.140  قبل الضرائب العامربح 
 (222.498)  (1.410)  (37.531)  (166.645)  (1.684)  (15.228)  ضرائب الدخل

 361.055  5.638  150.124  137.643  6.738  60.912  عامربح ال
             القطاعىاتصول واإللتزامات وفقاً للنشاط 

 24.962.504  114.701  544.494  11.815.151  221.004  12.267.154  أصول النشاط القطاعي
 24.962.504  114.701  544.494  11.815.151  221.004  12.267.154  اجمالى اتصول

 22.857.669  661.905  15.413.198  2.616.076  186.793  3.979.697  التزامات النشاط القطاعي
 22.857.669  661.905  15.413.198  2.616.076  186.793  3.979.697  اجمالى اإللتزامات

  بنود أخرم للنشاط القطاعى
 

 
 

          

 اضمحالل
 

 (179.820)  -  (57)  -  -  (179.877) 
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)تابع( ىتحليل القطاع-5
 ) باأللف جنيه مصري (                                                                          الجغرافيةتحليل القطاعات  - ب

          جمهورية مصر العربية  2015ديسمبر  31 الحالى العام

اإلسكندرية   القاهرة الكبرى  
 والدلتا وسيناء

  جمالىاال  دول أخرى  دول الخليج  اجمالى  الوجه القبلى 

اإليرادات والمصروفات وفقاً للقطاعات 
 الجغرافية

               

  2.564.942      2.564.942  29.065  571.222  1.964.655  إيرادات القطاعات الجغرافية
  (1.906.861)      (1.906.861)  (25.100)  (465.838)  (1.415.923)  مصروفات القطاعات الجغرافية

  658.081      658.081  3.964  105.385  548.732  أعمال القطاعنتيجة 
                قليةتحقوق ا

  658.081      658.081  3.964  105.385  548.732  قبل الضرائب العامربح 
  186.955      186.955      186.955  ضرائب الدخل

  471.126      471.126  3.964  105.385  361.778  العامربح 
ً ل  لقطاعاتاألصول واإللتزامات وفقا

 الجغرافية
               

  30.581.644  46.944  79.704  30.454.996  21.303  1.461.392  28.972.301  أصول القطاعات الجغرافية
  30.581.644  46.944  79.704  30.454.996  21.303  1.461.392  28.972.301  اتصول اجمالى

  30.581.644      30.581.644  331.532  7.719.136  22.530.976  التزامات القطاعات الجغرافية
  30.581.644      30.581.644  331.532  7.719.136  22.530.976  اإللتزامات اجمالى

                القطاعات الجغرافية ىبنود أخر
  (251.992)      (251.992)      (251.992)  اضمحالل 
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)تابع( ىتحليل القطاع-5
 تحليل القطاعات الجغرافية )تابع( - ب

 ) باتلف جنيه مصري (                                                                                          
  مبرديس31 فترة المقارنة

2014 
         جمهورية مصر العربية                       

اإلسكندرية   القاهرة الكبرم  
 والدلتا وسيناء

  جمالىاال  دول أخرم  دول الخليج  اجمالى  الوجه القبلى 

اإليرادات والمصروفات وفقاً للقطاعات 
 الجغرافية

               

  2.221.296  -  -  2.221.296  23.595  455.800  1.741.901  إيرادات القطاعات الجغرافية
  (1.637.743)  -  -  (1.637.743)  (20.717)  (404.078)  (1.212.948)  مصروفات القطاعات الجغرافية

  583.553  -  -  583.553  2.878  51.722  528.953  نتيجة أعمال القطاع
                حقوق اتقلية

  583.553  -  -  583.553  2.878  51.722  528.953  قبل الضرائب العامربح 
 (222.498)  -  -  (222.498)  -  -  (222.498)  ضرائب الدخل

 361.055  -  -  361.055  2.878  51.722  306.455  العامربح 
اتصول واإللتزامات وفقاً للنشاط 

 الجغرافي
              

 24.962.504  -  -  24.962.504  12.909  1.319.769  23.629.826  أصول القطاعات الجغرافية
 24.962.504  -  -  24.962.504  12.909  1.319.769  23.629.826  اجمالى اتصول

 22.857.669  -  -  22.857.669  278.370  5.325.775  17.253.524  التزامات القطاعات الجغرافية
 22.857.669  -  -  22.857.669  278.370  5.325.775  17.253.524  اجمالى اإللتزامات

               بنود أخرم القطاعات الجغرافية
 (179.877)       (179.877)       (179.877)   ل اضمحال
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 تحليل القطاعي )تابع( -5

 تحليل القطاعات الجغرافية )تابع( - ب
 قواعد تحديد القطاعات ) ال ترد في االيضاحات المنشورة ( 

 يمكن تحديد قطاع النشاط أو النشاط الجعرافي كقطاع مطلوب التقرير عنه إذا تحقق أي من العوامل التالية :  -

  اإليرادات وفقا للقوائم المالية المستقلة للبنك .  اجمالى% أو أكثر من 10إذا بلغت إيرادات القطاع 

  أو أكثر من نتائج البنك بصرف النظر عن نتائج 10أو أذا نتائج أعمال القطاع سواء ربحا أو خسارة %
 أعمال القطاع ربحا ً أو خسارة . 

  أصول البنك .  اجمالىن % أو أكثر م10أو إذا بلغت أصول القطاع 

 
يمكن تجميع قطاعين أو أكثر من قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافية المعد عنها تقارير داخلية في قطاع  -

 نشاط واحد أو قطاع جغرافي واحد إذا تشابهت القطاعات وذلك فقط إذا تحقق ما يلي : 

  . تشابه اتداء المالي تجل طويل ومن ذلك مؤشرات الربحية 

  . أو التشابه في أي من العوامل سالف اإلشارة إليها 

 

إذا كان القطاع أدني من جميع حدود اتهمية النسبية الواردة بالعوامل سالف اإلشارة إليها يمكن التقرير عنته   -
أنه قطاعاً  منفصالً  رغما متن حجمته أو دمجته فتي قطتاع آختر تتتوافر بشتأنه أي متن هتذه العوامتل أو إدراي 

 ضمن بند " قطاعات أخري " في التحليل القطاعي . بياناته 

 

إيترادات  اجمتالىبعد تحديد القطاعات التي يتم النقرير عنها بشكل منفصتل وفقتاً  لمتا تقتدم وتتتم المقارنتة بتين  -
 جمتالىهذه القطاعات وفقا لما تتضمنه قائمة الدخل للبنك وبين االيترادات التواردة بهتذه القائمتة , فتمذا كتان اال

% من اإليرادات بقائمتة التدخل للبنتك يضتاف إلتي التحليتل القطتاعي قطاعتات أختري 75ر إليه أقل من المشا
حتي ولو لم يتوافر فيها أي من العوامل سالف االشارة اليها وذلك بهدف الوصول الي تحليل بيانتات قطاعتات 

 مستقلة ال تقل إيراداتها من االيرادات بقائمة الدخل للبنك . 
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 الدخل من العائد ىصاف -6
 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 مالف جنيه مصر  الف جنيه مصرى  عائد القروض وااليرادات المشابهه من :

 927.030  1.227.653  قروض وتسهيالت للعمالء

 971.467  848.081  أذون وسندات خزانة

 30.536  158.202  ودائع وحسابات جارية

 1.929.033  2.233.936  جمالىاال

     تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من :

     ودائع وحسابات جارية :

 (27.136)  (22.118)  للبنوك

 (1.158.527)  (1.321.129)  للعمالء

 (1.158.663)  (1.343.247)  جمالىاال

 743.370  890.689  الدخل من العائد صافى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الدخل من األتعاب والعموالت  ىصاف -7

 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 مالف جنيه مصر  الف جنيه مصرى  إيرادات اإلتعاب والعموالت :

 242.774  227.623  اتتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

 8.913  6.764   أتعاب أعمال اآلمانة والحفظ

 4.209  13.074  أتعاب أخرم

 255.896  247.461  جمالىاال

     مصروفات األتعاب والعموالت :

 (4.567)  (4.942)  أتعاب أخرم مدفوعة

 (4.567)  (4.942)  جمالىاال

 251.329  242.519  التعاب والعموالتالدخل من ا صافى
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 دخل المتاجرة صافى -8
 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 يجنيه مصرالف   الف جنيه مصري  

 26.840  71.358  أرباح عمليات النقد اتجنبي

 3.194  (73)  إعاده تقييم مشتقات مالية أرباح ) خسائر (

 2.095  2.479  فروق تقييم أدوات حقوق ملكية بغرض المتاجرة

 32.129  73.764  جمالىاال

 
 

 مصروفات إدارية وعمومية واهالك -9
 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

     تكلفة العاملين

 93.935  110.472  أجور ومرتبات ومزايا عاملين

 5.887  7.418  تأمينات اجتماعية

 99.822  117.890  تكلفة العاملين اجمالى

 29.863  26.652  إهالك

 137.343  129.502  ممصروفات إدارية أخر

 267.028  274.044  إدارية تمصروفا اجمالى

 

وأربتتاح  يقتتدر المتوستتط الشتتهرم لمتتا يتقضتتاه أعلتتى عشتترون فتترد متتن مرتبتتات وبتتدالت ومزايتتا وأستتهم تحفيتتز -
التتف جنيتته  2014:2.289ديستتمبر 31كمتتا فتتي ) جنيتته مصتترمالتتف  2.537ومكافتتآت فتتى البنتتك مجتمعتتين مبلتتغ 

 مصرم(.
 
 

 تشغيل أخرى إيرادات )مصروفات( -10

 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

 20.453  79.499  أرباح تقييم اصول والتزامات بخالف تلك التي بغرض المتاجرة

 4.711  316  أرباح بيع أصول آلت ملكيتها للبنك

 (47.963)  (134.129)  )عبء( مخصصات أخرم صافى

 22.191  21.678  ايرادات اخرم

 (608)  (32.636)  جمالىاال
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 )عبء( االضمحالل عن خسائر االئتمان -11

 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 يلف جنيه مصرا  الف جنيه مصري  

 (179.820)  (251.992)  ( 17) إيضاح عبء إضمحالل قروض وتسهيالت للعمالء   

 (179.820)  (251.992)   جمالىاال

 

 العامصافى أرباح نصيب السهم في  -12
اترباح الخاصة بمساهمي البنك على المتوسط المرجح لعدد لألسهم  صافىيحسب نصيب السهم في الربح بقسمة 

 وذلك بعد خصم نصيب العاملين ومكافأت مجلس االدارة على النحو التالى: العامالل العادية خ
 

 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

الربح صافى   471.126     361.055 

 (36.105)  (47.113)  يخصم نصيب العاملين من اترباح  

   اإلدارةلس مكافأت مجيخصم نصيب 

 نصيب مساهمي البنك فى صافى الربح

 - 

424.013 

 (4.514) 

320.436 

 150.000  166.667  المتوسط المرجح لألسهم المصدرة

 2.14  2.54  العامنصيب السهم  فى صافى أرباح 

     
 
 

 
 نقدية وأرصدة لدي البنك المركزي  -13

 
 2014 ديسمبر 31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

 255.612  97.650  نقدية

 1.165.464  1.874.584  أرصدة لدم البنك المركزي المصري في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي

 1.421.076  1.972.234   جمالىاال

 1.421.076  1.972.234  أرصدة بدون عائد
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 أرصدة لدي البنوك  - 14
 2014 ديسمبر 31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

 289.731  559.922  حسابات جارية

 2.606.995  4.686.561  ودائع

 2.896.726  5.246.483   جمالىاال

     : ىموزعة إل

 911.034  2.163.420  البنك المركزي بخالف نسبة اإلحتياطي اإللزامي

 234.773  186.994  بنوك محلية

 1.750.919  2.896.069  بنوك خارجية

  5.246.483  2.896.726 

     : ىموزعة إل

 611.036  559.922  أرصدة بدون عائد

 2.285.690  4.686.561  أرصدة ذات عائد ثابت

  5.246.483  2.896.726 
 
 
 
 
 

 خزانة وأوراق حكومية أخرىأذون  -15

 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

 228.725  425.550  يوماً  91اذون خزانة  استحقاق 

 308.750  1.171.500  يوماً  182اذون خزانة  استحقاق 

 710.450  1.626.975  يوماً  273خزانة  استحقاق اذون 

 2.215.375  1.398.725  يوماً  365اذون خزانة  استحقاق 

  4.622.750  3.463.300 

 (139.483)  (97.879)  عوائد لم تستحق بعد

 3.323.817  4.524.871  جمالىاال
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 أصول مالية بغرض المتاجرة -16
 2014 ديسمبر 31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

مصر اتول  –وثائق صندوق استثمار البنك اتهلي المتحد 

 14.995  16.280  /أ(35)ثروة( )إيضاح 

 6.364  6.905  رخاء –وثائق صناديق استثمار المصرف المتحد 

 5.970  6.623  وثائق صندوق استثمار البنك العقارم المصري

 27.329  29.808  جمالىاال

 
 قروض وتسهيالت للعمالء والبنوك -17

 
 ل بدء العمل بالتعليمات الجديدة.تمثل اترصدة المتبقية قب *
 

 2014 ديسمبر 31  2015مبر  ديس  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

     افراد
 401.325  629.007  حسابات جارية مدينه / قروض شخصية

 18.104  23.278  بطاقات ائتمان

 4.108  24.245  قروض شخصية

 423.537  676.530  (1) اجمالى

     مؤسسات شامالً القروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية

 403.474  434.458  حسابات جارية مدينه

 7.654.324  9.814.899  قروض مباشرة

 4.119.285  4.780.272  قروض مشتركة

 12.177.083  15.029.629  (2) اجمالى

 12.600.620  15.706.159  (2+1القروض والتسهيالت للعمالء ) اجمالى

 (576.340)  (800.474)  مخصص خسائر اإلضمحالل  -يخصم :

 (11.117)  (11.178)  العوائد المجنبة *

 (1.548)  (7.823)  خصم غير مكتسب لألوراق التجارية المخصومة

  14.886.684  12.011.615 

     يوزع إلى : صافىال

 6.268.850  8.143.396  أرصدة متداولة

 5.742.765  6.743.288  أرصدة غير متداولة

 12.011.615  14.886.684  القروض والتسهيالت للعمالء صافى

 58  69  قروض وتسهيالت للبنوك

 12.011.673  14.886.753  قروض وتسهيالت للعمالء والبنوك اجمالى
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 حركة مخصص خسائر اضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء :تحليل 
 

 2014 ديسمبر 31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

 385.585  576.340  الرصيد أول العام

 179.820  251.992  (11عبء اإلضمحالل خالل العام )إيضاح 

 4.888  13.411  اإلجنبيةفروق إعادة تقييم أرصدة المخصص بالعمالت 

 7.187  4.582  متحصالت من ديون سبق إعدامها

 (1.140)  (45.851)  العام الديون المعدومة خالل

 576.340  800.474  الرصيد في آخر العام

 
 : تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت للعمالء وفقاً لألنواع

 
 

 2014 ديسمبر 31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  أفراد

 1.126  1.333  الرصيد أول العام

 356  125  متحصالت من ديون سبق إعدامها

 13  39  فروق إعادة تقييم أرصدة المخصص بالعمالت اإلجنبية

 (162)  -  الديون المعدومة خالل العام

 1.333  1.497  (1الرصيد في آخر العام )
 

     

     مؤسسات

 384.459  575.007  الرصيد أول العام

 179.820  251.992  (11العام )إيضاح  عبء اإلضمحالل خالل

 6.831  4.457  متحصالت من ديون سبق إعدامها

 4.875  13.372  فروق إعادة تقييم أرصدة المخصص بالعمالت اإلجنبية

 (978)  (45.851)  الديون المعدومة خالل العام

 574.007  798.977  (2الرصيد في آخر العام )

 576.340  800.474  (2(+)1) جمالىاال
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 عقود آجلة المتاجرةبغرض  مشتقات مالية -18
 لتزاماتاال  المبلغ التعاقدي  2015ديسمبر  31

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

 

 مشتقات مالية بغرض المتاجرة
    

 

 2016استحقاق خالل عقود الصرف اآلجلة 

 
 38.066  73 

 73  38.066  جمالىاال
 

 

 

 2014ديسمبر  31

 اتصول  يالمبلغ التعاقد 

 يالف جنيه مصر  يالف جنيه مصر  

 مشتقات مالية بغرض المتاجرة

 

 2015عقود الصرف اآلجلة استحقاق خالل  

 
 

 

 

 

294.448 

 

 

 

 

 

 

3.194 

 

 3.194  294.448  االجمالى
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 استثمارات مالية  -19

 2014 ديسمبر 31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  استثمارات مالية متاحة للبيع

     بالقيمة العادلة : –أدوات دين 

 3.709.015  2.519.176  (مدرجة في السوق )سندات الخزانة -

 300.000  -  (حكومية غير مدرجة في السوق )سندات -

     بالقيمة العادلة : – حقوق ملكيةأدوات  -

 16.718  14.085  مدرجة بالسوق -

 25.985  25.708  غير مدرجة بالسوق -

 4.051.718  2.558.969  استثمارات مالية متاحة للبيع اجمالى -

 

 استثمارات محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق
    

 2014 ديسمبر 31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

 2.884  -  )مدرجة( 2016استحقاق حتى  - شركة كونتكت للتوريق   -

 426.577  453.799  2016استحقاق حتى -سندات )حكومية( زيرو كوبون  -

 59.172  59.113  2018ديسمبر  23استحقاق  - شركة كوربليس -

 -  18.008  2016استحقاق  ديسمبر  - ثروة -نتكت للتوريق شركة كو -

 -  30.073  2018استحقاق  ديسمبر  -ثروة  -شركة كونتكت للتوريق  -

 -  13.032  2020استحقاق  أكتوبر  -ثروة  -شركة كونتكت للتوريق  -

 -ثروة  -وثائق صندوق استثمار البنك االهلى المتحد  -

 / أ(35)مدرجة( )ايضاح  2037استحقاق 

 5.000  5.000 

استحقاق  -الفا  -وثائق صندوق استثمار البنك االهلى المتحد  -

 / ب(35)مدرجة( )ايضاح  2038

 5.000  5.000 

 498.633  584.025  اجمالى استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -

 4.550.351  3.142.994  االستثمارات المالية اجمالى -

 42.703  39.793  أرصدة متداولة  -

 4.507.648  3.103.201  أرصدة غير متداولة -

  3.142.994  4.550.351 

 42.703  39.793  أدوات حقوق ملكية -
 4.197.648  3.093.201  أدوات دين ذات عائد ثابت -

 300.000  -  أدوات دين ذات عائد متغير -

 10.000  10.000  أدوات دين بدون عائد -

 4.550.351  3.142.994  جمالىاال -
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 )تابع( – استثمارات مالية19 -

                 وتتمثل حركة االستثمارات الماليه خالل الفتره فيما يلى:
استثمارات مالية   2015مبرديس 31

 متاحة للبيع
استثمارات مالية  

محتفظ بها حتى 
 تاريخ االستحقاق

 جمالىاال  

   يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

 4.550.351  498.633  4.051.718  2015يناير  1الرصيد في 
 415.067  325.722  89.345  إضافات

 (1.868.134)  (292.894)  (1.575.240)  إستبعادات )بيع / استهالك(
 51.058  52.564  (1.506)  إستهالك خصم / عالوة اإلصدار

 4    -  4  فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت اإلجنبية
 (5.352)  -  (5.352)  صافى التغيير في القيمة العادلة

 3.142.994  584.025  2.558.969  2015ديسمبر  31الرصيد في 

 
استثمارات مالية   2014ديسمبر  31

 متاحة للبيع
استثمارات مالية  

 ىمحتفظ بها حت
 تاريخ االستحقاق

 جمالىاال  

   الف جنيه مصري  الف جنيه مصري  

 4.075.231  229.306  3.845.925  2014يناير  1في الرصيد 

 1.393.172  379.025  1.014.147  إضافات

 (865.726)  (137.388)  (728.338)  إستبعادات )بيع / استهالك(

 907  907  -  فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية

 29.964  26.783  3.181  إستهالك خصم / عالوة اإلصدار

 (57)  -  (57)  خسائر اضمحالل

 (83.140)  -  (83.140)  التغيير في القيمة العادلة صافى

 4.550.351  498.633  4.051.718  2014ديسمبر  31الرصيد في 

 
 

                                 استثمارات مالية بيع  أرباح  -20
 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  مصري الف جنيه  

 2.836  3.015  أرباح بيع اذون خزانة

 -  4.917  أرباح استثمارات مالية متاحة للبيع

 2.836  7.932  اإلجمالى
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  استثمارات مالية في شركة تابعة -21

 2014ديسمبر 31  2015ديسمبر 31  نسبة المساهمة  

 ىالف جنيه مصر  ىالف جنيه مصر    مساهمات في رؤوس أموال شركات تابعة

 40.490  40.490  % 80.98  غير مقيدة في السوق-شركة اتهلي المتحد للتمويل

 

 
 )بالصافى( استثمارات عقارية -22

 
 

 أصول أخرى -23

 2014 ديسمبر 31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

 290.844  233.304  ايرادات مستحقة

 6.125  5.587  مصروفات مقدمة

 18.527  61.575  دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

 8.092  8.092  أصول آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون

 3.528  6.179  التأمينات والعهد

 27.259  53.179  أصول أخرم

 354.375  367.916  جمالىاال

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 2014 ديسمبر 31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

 40.396  41.646  القيمة الدفترية أول العام

 1.250  -  محول من اتصول الثابتة 

 (757)  (1.590)  مجمع اإلهالك

 (833)  (833)  إهالك العام

 40.056  39.223  القيمة الدفترية آخر العام صافى
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 (صافى)بال أصول ثابتة -24
    

 
 
جنيه مصري تمثل أصول لم  الف 29.799 مبلغ الميزانيةتتضمن اتصول الثابتة )بعد اإلهالك( في تاريخ  -  

 تسجل بعد باسم البنك وجارم حاليا اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسجيل تلك اتصول.

  
 

 

 أرصدة مستحقة للبنوك -25

 2014 ديسمبر 31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

 42.174  64.599  بنوك خارجية

 638.658  260.540  بنوك محلية

 680.832  325.139  جمالىاال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أراضى   
 ومبانى

تحسينات  
على أصول 

 مستأجرة

االت  
 ومعدات

 جمالىاال  أصول أخرى 

 293.417  41.005  13.425  60.484  178.503  2015يناير  1الدفترية في  القيمة صافى

 62.850  22.933  5.367  17.900  16.650  أضافات

 (25.819)  (11.459)  (2.642)  (7.324)  (4.394)  تكلفة اإلهالك

 330.448  52.479  16.150  71.060  190.759  2015ديسمبر  31 يالقيمة الدفترية ف صافى

           الرصيد في آخر الحالية يتمثل في 

 558.621  177.454  34.968  119.747  226.452  التكلفة

 (228.173)  (124.975)  (18.818)  (48.687)  (35.693)  مجمع االهالك

 330.448  52.479  16.150  71.060  190.759  2015ديسمبر  31الدفترية في صافى القيمة 

 293.417  41.005  13.425  60.484  178.503  2014ديسمبر  31القيمة الدفترية في  صافى
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 ودائع العمالء -26

 2014 ديسمبر 31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

 5.142.921  6.264.777  ودائع تحت الطلب

 10.812.261  13.903.308  ودائع آلجل وبمخطار

 3.564.425  3.978.334  شهادات ادخار وإيداع

 1.649.008  1.920.869  التوفير ودائع

 263.372  384.672  ودائع أخرم

 21.431.987  26.451.960  اإلجمالى

 15.349.822  19.858.886  ودائع مؤسسات

 6.082.165  6.593.074  ودائع أفراد

 21.431.987  26.451.960  اإلجمالى

 5.406.293  6.649.449  أرصدة بدون عائد

 12.461.269  15.824.177  متغير أرصدة ذات عائد

 3.564.425  3.978.334  أرصدة ذات عائد ثابت

 21.431.987  26.451.960  اإلجمالى

 17.867.562  22.473.626  أرصدة متداولة

 3.564.425  3.978.334  ارصدة غير متداولة

 21.431.987  26.451.960  جمالىاال
 

 التزامات أخرى -27
 2014 ديسمبر 31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  الف جنيه مصري  

 168.109  188.393  عوائد مستحقة

 92.513  66.782  البنك المركزم المصرم –عمليات المقاصة 

 39.851  43.862  امانات عامة

 126.725  127.204  ضرائب مستحقة

 21.310  35.117  ايرادات محصلة مقدماً 

 37.375  42.080  مصروفات مستحقة

 3.117  4.421  دائنو توزيعات

 52.289  76.219  أرصدة دائنة متنوعة

 541.289  584.078  جمالىاال
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 مخصصات أخرى -28

 ألف جنيه مصرى 2015ديسمبر  31

مخصص   
 القضايا

مخصص  
 مطالبات محتملة

مخصص  
التزامات 
 عرضية

 جمالىاال 

 203.561  34.919  146.532  22.110  العامالرصيد في أول 

 134.129  -  128.129  6.000  العامالمكون خالل 

 (687)  -  -  (687)  العامالمستخدم خالل 

 2.977  1.591  1.386  -  فروق تقييم مخصصات بالعمالت االجنبية

 339.980  36.510  276.047  27.423  العامخر آ يالرصيد ف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ألف جنيه مصرى                     2014 ديسمبر 31
 

 

 

مخصص    
 القضايا

مخصص  
 مطالبات محتملة

مخصص  
التزامات 
 عرضية

 جمالىاال 

 166.891  34.376  109.810  22.705  الرصيد في أول العام

 47.963  -  42.308  5.655  المكون خالل العام

 (8.990)  -  (2.740)  (6.250)  المستخدم خالل العام

 (3.395)  -  (3.395)  -  الغرض منها ىمخصصات انتف

 1.092  543  549  -  فروق تقييم مخصصات بالعمالت االجنبية

 203.561  34.919  146.532  22.110  عامخر الآ يالرصيد ف
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 المؤجلة  ائبالضرمصروفات ضرائب الدخل و   -29

 مصروفات ضريبة الدخل 29/1
 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 الف جنيه مصري  جنيه مصري الف  

 583.553  658.081  الربح قبل الضرائب

 145.888 %25.0 148.068 %22.5 ضريبة الدخل

 29.128 %5،0 - %0,0 الضريبة االضافية

     التأثر الضريبى على :

 (5.369)  (2.245)  ايرادات غير خاضعة للضريبة 

 26.318  43.476  مخصصات

 (1.477)  (2.839)  فرق اهالكات

 28.010  495  بنود اخرم

 222.498  186.955  مصروفات ضرائب الدخل

 
 الضريبة المؤجلة 29/2
 

 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  يالف جنيه مصر  

 (6.111)  (7.616)  اتصول الثابتة

 77.674  90.844  مخصصات

 71.563  83.228  صافىضريبية مؤجلة بالأصول 

 

 من االستفادة منها في المستقبل التأكدمؤجلة نظرا لعدم الضريبية الصول تلم يتم اثبات ا  -
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 مدفوعالمصدر وال مالالرأس  -30

  أسهم عادية    
  الف    
      

  150.000    العامفي أول  الرصيد
  50.000    زيادة رأس المال

  200.000    العامالرصيد في آخر 
 

 

مليار  2.5من  تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ووافقت علي زيادة رأس المال المرخص به  2015مارس  26بتاريخ 
تم زيادة رأس المال  2014ديسمبر  25قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ بناًء علي . و  مليار جنيه مصري 4جنيه مصرم الي 

جنيه مصري  10مليون سهم  القيمة اإلسمية للسهم  50، موزعة علي  مليون جنيه 500بمبلغ   المصدر والمدفوع نقداً 
التأشير فى  وتم   2015يونيو  16تم أخذ موافقه البنك المركزم المصرم بتاريخ  بالمعادل بالدوالر االمريكي ، و  ددتس

 .السجل التجارم

   
 حتجزةواالرباح الماالحتياطيات  -31

 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  يالف جنيه مصر  اإلحتياطيات

 3.087  3.087  إحتياطي خاص

 6.856  6.856  / أ ( 31احتياطي المخاطر البنكية العام )

 137.172  155.225  / ب ( 31احتياطي قانوني )

 2.908  2.908  احتياطي رأسمالي

 82.946  77.594  / ي ( 31استثمارات مالية متاحة للبيع ) –احتياطي القيمة العادلة 

 232.969  245.670  اإلحتياطيات في آخر العام اجمالى

 

 احتياطي المخاطر البنكية العام * -أ 
 

 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  يالف جنيه مصر  

 8.792  6.856  الرصيد في أول العام

 (1.936)  -  مستخدم خالل العام**

 6.856  6.856  العاماإلحتياطيات في آخر اجمالى
 

المخاطر البنكية العام لمقابلة المخاطر غير  ىبتكوين احتياط مالمصر متعليمات البنك المركز ىتقض*  
 . مالمصر مإال بعد الحصول على موافقة البنك المركز ىالمتوقعة ، وال يتم التوزيع من هذا االحتياط

  .2008ديسسمبر   16ات البنك المركزي المصري بتاريخ يمطبقاً لتعل
  .عامخالل الوالتي تم بيعها  (ل آلت ملكيتها للبنكصوأمخصص اإلحتياطي )* * يمثل االمستخدم من 
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 االحتياطيات واألرباح المحتجزة )تابع(-31
 
 * احتياطي قانوني -ب   

 
 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  يالف جنيه مصر  

 123.061  137.172  العام الرصيد في أول

 14.111  18.053  المحول الى اإلحتياطات خالل العام

 137.172  155.225  اإلحتياطيات في آخر العام اجمالى

 
أرباح السنة لتغذية االحتياطي القانوني ويتم  صافى% من  5*  وفقاً للنظام االساسي للبنك يتم احتجاز 

 % من رأس المال المصدر .50ايقاف تكوين االحتياطي القانوني عندما يبلغ رصيده ما يعادل 
 
 
 
 

 استثمارات مالية متاحة للبيع  – احتياطي القيمة العادلة -ج 
 
 

 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  يالف جنيه مصر  

 166.086  82.946  الرصيد في أول العام

 (83.140)  (5.352)  فروق تقييم القيمة العادلة خالل العام

 82.946  77.594  العام الرصيد في آخر

 
 األرباح المحتجزة -ز 
 

2015ديسمبر  31   2014ديسمبر  31    

يمصرالف جنيه    يالف جنيه مصر    

 431.672  371.866  الرصيد في أول العام

(14.111)  (18.053)  محول إلى اإلحتياطي القانوني  

(375.000)  -  أسهم ممنوحة  

المساهمينتوزيعات    (150.000)  - 

(28.222)  (36.105)  حصة العاملين في اترباح  

أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت   (4.514)  (3.528)  

أرباح العام صافى   471.126  361.055 

اإلحتياطيات في آخر العام اجمالى   634.320  371.866 
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 النقدية وما في حكمها -32

تغراض عرض قائمة التدفقات النقدية ، تتضمن النقدية وما في حكمها اترصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ  
 االقتناء .استحقاقها ثالثة أشهر من تاريخ 

 
 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  ايضاح                                                                                          

 يالف جنيه مصر  يالف جنيه مصر  رقم                                                                      

 1.387.050  1.972.234  (13)نقدية وأرصدة لدم البنك المركزي المصري                  

 2.547.620  5.246.483  (14أرصدة لدم البنوك                                              )

 3.558.983  4.524.871  (15أذون خزانة وأوراق حكومية أخرم                           )

 (2.271.704)  (4.686.561)  (14ودائع لدم البنوك                                                )

 (3.225.858)  (4.099.321)  أذون خزانة وأوراق حكومية أخرم آلجل أكثر من ثالثة أشهر

 1.996.091  2.957.706   عامالنقدية وما في حكمها آخر ال
 

 
 
 

 وارتباطاتالتزامات عرضية  -33

 التزامات مقابل خطابات ضمان وإعتمادات مستندية وارتباطات اخرى       
 

 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  يالف جنيه مصر  

 114.278  50.628  اتوراق المقبولة

 1.292.076  2.414.135  خطابات الضمان

 139.975  4.317  اعتمادات مستندية استيراد

 63.651  50.395  اعتمادات مستندية تصدير

 294448  38.066  عقود الصرف اآلجلة

  2.557.541  1.904.428 
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 عالقة اتالمعامالت مع أطراف ذ -34

%  من اتسهم العادية . أما باقي النسبة 85.37البحرين التي تمتلك  -يتبع البنك الشركة اتم البنك االهلي المتحد  
. وتتمثل أرصدة اتطراف  %80.98كما يملك البنك شركة تابعه بنسبة  %  فهي مملوكة لمساهمين أخرين14.63

 ذوي العالقة  فيما يلي:
 

 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31  

 يالف جنيه مصر  يالف جنيه مصر  نوع المعامالت

 126.792  237.343  أرصدة لدم البنوك

 31.623  14.158  ارصدة مستحقة للبنوك

 3.449  870  ودائع العمالء

 27.767  135.343  قروض للعمالء

 151  340  )بنوك( عوائد محصلة

 3.670  61  )عمالء(  عوائد محصلة

 3.489  6.095  مدفوعة )عمالء( عوائد

 2.318  2.170  ايرادات اخرم
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 ستثمار اال قيداصن -35

  مصر األول النقدي ذو العائد اليومي التراكمي )ثروة( –المتحد صندوق استثمار البنك األهلي     -أ
 

 95أنشأ البنك الصندوق كأحد اتنشطة المصرفىة المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم 
بمدارة الصندوق شركة القاهرة إلدارة صناديق االستثمار ، وبلغ   والئحته التنفىذية ، وتقوم 1992لسنة 

جنيه مصرم  141.5665وثيقة القيمة االسترداديه لها  5.717.914الصندوق هذا  ائق فىعدد الوث
 5االسمية  قيمتها وثيقة منها ) 50.000خصص للبنك وجنيه مصري الف  809.465للوثيقة بمجمالى 

استثمارات محتفظ بها حتي تاريخ   ( لمباشرة نشاط الصندوق ، وتظهر ضمن مصرم مليون جنيه
 ( .19) ايضاح   االستحقاق

 

 141.5665 مبلغ 2015ديسمبر 31وثيقة بلغت قيمتها االسـترداديـة فى  115.000كما يمتلك البنك عدد 
( ، وتظهر ضمن اصول مالية  16جنيه مصري ) ايضاح  الف 16.280 جنيه مصرم للوثيقة بمجمالى

 وثيقة. 5.717.914وثائق الصندوق القائمة فى ذات التاريخ  كما بلغ إجماليبغرض المتاجرة .
  

وطبقاً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل البنك علي أتعاب وعموالت مقابل إشرافه علي 
جنيه  الف 2.830الصندوق وكذلك الخدمات اإلدارية اتخري التي يؤديها له ، وقد بلغ إجمالي العموالت 

 موادرجت ضمن بند اتتعاب والعموالت أخر 2015ديسمبر 31المالية المنتهية فى  السنةمصري عن 
  بقائمة الدخل.

 
               االسهم ذو العائد التراكمي )صندوق ألفا( فىلالستثمار  الثانى مصر -البنك االهلي المتحد  استثمار صندوق  -ب 

 
 95المال رقم أنشا البنك الصندوق كأحد اتنشطة المصرفىة المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس 

بمدارة الصندوق شركة القاهرة إلدارة صناديق االستثمار، وبلغ عدد   والئحته التنفىذية ، وتقوم 1992لسنة 
جنيه مصرم للوثيقة 12.32432 القيمة االستردادية لها وبلغت  وثيقة 750.480 الوثائق فى هذا الصندوق

مليون جنيه  5االسميه ) قيمتها   يقة منهاوث 500.000خصص للبنك و،  جنيه مصريالف  9.249بمجمالى 
( 19استثمارات محتفظ بها حتي تاريخ اإلستحقاق )إيضاح   ( لمباشرة نشاط الصندوق ، وتظهر ضمنمصرم

. 

  
 ىأتعاب وعموالت مقابل إشرافه عل ىوطبقاً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل البنك عل

الف جنيه مصري  91التي يؤديها له ، وقد بلغ إجمالي العموالت  مة اتخرالصندوق وكذلك الخدمات اإلداري
 .بقائمة الدخل موادرجت ضمن بند اتتعاب والعموالت أخر 2015ديسمبر 31 ىالمالية المنتهية ف السنةعن 
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 الموقف الضريبى -36

 أوال: ضرائب الدخل

 ويقوم بسداد الضرائب من واقع تلك االقرارات يقوم البنك بتقديم اقراراته الضريبية فى المواعيد القانونية 
  وسداد الضريبة المستحقة عليها  2012تم فحص البنك من بداية نشاطة حتى عام 

  وحتى تاريخه 2013عام من الفترة فحص لم يتم 

 ثانيا: ضرائب الدمغة 
  31/7/2006من بداية النشاط وحتى  

 الضريبة وجارم فحص باقى الفروع .وسداد  31/7/2006تم فحص بعض فروع البنك حتى 
  31/12/2009حتى  1/8/2006من  

 وتم االعتراض عليها وجارم متابعتها باللجان الداخلية . الفترةتم فحص تلك 
  وتم االعتراض عليها31/12/2011حتى  1/1/2010من  الفترةفحص تم. 

  وتم االعتراض عليها . 31/3/2013حتى  1/1/2012من  الفترةتم فحص 

  وحتى تاريخه. 30/6/2013من  الفترةلم يتم فحص 
 

 ثالثا: ضرائب المرتبات 
 
  يقوم البنك باستقطاع الضريبة شهريا وتوريدها الى مصلحة الضرائب بصفة منتظمة 
   وسداد الضريبة المستحقة . 1980تم فحص البنك من بداية نشاطه حتى عام 

  منظورة امام  القضاء . 1984حتى  1981من  الفترة 

  وسداد الضريبة المستحقة . 1996حتى عام  1985 من عام   الفترةتم فحص 

  جارم تسويتها مع مصلحة الضرائب . 2002حتى  1997من الفترة 

  و تم االعتراض عليها امام اللجنة الداخلية . 2004حتى عام  2003من عام  الفترةتم فحص 
  ليها امام اللجنة الداخلية .جزافيا و تم االعتراض ع 2005تم تقدير الضريبة عن عام 
  2007وحتى  2006من عام  الفترةلم يتم فحص. 

  جزافيا و تم االعتراض2012 حتى عام 2008 من عام الفترةتم تقدير الضريبة عن . 

 

 ارقام المقارنة -37

   . ةيالحال سنةللتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتمشى مع عرض القوائم المالية 
 


