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31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012ايضاح
الف جنيه مصريالف جنيه مصريرقم

1,170,014808,989عائد القروض واإليرادات المشابهة

(489,513)(730,026)تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

439,988319,476)6(صافى الدخل من العائد

111,87197,493إيرادات األتعاب والعموالت

(1,306)(1,989)مصروفات األتعاب والعموالت

109,88296,187)7(صافى الدخل من األتعاب والعموالت

1,011893توزيعات أرباح

30,73124,158)8(صافى دخل المتاجرة

1,7892,509)20(ارباح استثمارات مالية

(47,603)(64,372))11()عبء ( االضمحالل عن خسائر االئتمان

(157,968)(182,838))9(مصروفات إدارية وعمومية وإهالك

6,92512,163)10(إيرادات تشغيل أخرى

343,116249,815صافى أرباح العام  قبل الضرائب

(54,230)(99,898)ضرائب الدخل

243,218195,585صافي أرباح العام

2.232.35)12(نصيب السهم من حصة المساهمين في صافي أرباح العام

 

 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها .73( إلى )1اإليضاحات المرفقة من ) -
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احتياطي راس المال
قانوني

احتياطي 
مخاطر بنكية 

 عام

احتياطي أرباح محتجزة
رأسمالي

احتياطي القيمة 
العادلة – 

استثمارات مالية 
متاحة للبيع

احتياطي 
خاص

اإلجماليأرباح العام

600,00092,9388,792131,6372,35314,8693,087164,2251,017,901الرصيد في أول العام
--(8,605)----415----8,190--محول الي االحتياطيات

--(79,239)------79,239------محول الي االرباح المحتجزة

----------(150,000)----150,000توزيعات ) اسهم مجانية (

(76,381)(76,381)--------------األرباح الموزعة

(40,671)----(40,671)----------فروق تقييم استثمارات مالية  متاحة للبيع

195,585195,585--------------صافي أرباح العام
3,087195,5851,096,434(25,802)750,000101,1288,79260,8762,768الرصيد في 31 ديسمبر 2011

3,087195,5851,096,434(25,802)750,000101,1288,79260,8762,768الرصيد في أول العام
375,000--------------375,000زيادة رأس المال

--(9,779)----------9,779--محول الي االحتياطي القانوني

--58,753------(58,753)------محول من االرباح المحتجزة

(244,559)(244,559)--------------األرباح الموزعة

81,071----81,071----------فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع
243,218243,218--------------صافي أرباح العام

1,125,000110,9078,7922,1232,76855,2693,087243,2181,551,164الرصيد في 31  ديسمبر 2012

بااللف جنيه

 
 

 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها .73( إلى )1ضاحات المرفقة من )اإلي -
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31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012ايضاح
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى رقم

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
343,116249,815ارباح العام قبل خصم ضرائب الدخل

تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
27,05222,530)23(إهالك

64,37247,603)11(عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان
(675)(232))27(المستخدم من المخصصات األخرى

20,9511,324)27(مخصصات اخرى -المكون خالل العام
6,1593,127)17(فروق اعادة تقييم مخصص خسائر اضمحالل القروض بالعمالت األجنبية

543445)27(فروق تقييم أرصدة المخصصات األخرى بالعمالت األجنبية
4639)19(استهالك خصم إصدار استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

362(3,067))19(استهالك خصم إصدار استثمارات مالية متاحة للبيع
(3,405)(2,224))19(فروق اعادة  تقييم استثمارات مالية بالعمالت االجنبية

509277)20(خسائر أضمحالل اوراق مالية
--(103))20(أرباح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع

--(25))8(أرباح بيع استثمارات مالية بغرض المتاجرة

--(804))8(فروق تقييم أصول مالية بغرض المتاجرة

--(140))10(أرباح بيع أصول ثابتة

(1,325)(1,220)فروق تقييم مشتقات مالية بغرض المتاجرة

(9,517)--)10(مخصصات أنتفي الغرض منها

454,933310,600أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول وااللتزامات المستخدمة فى أنشطة التشغيل
صافى النقص والزيادة في األصول وااللتزامات

(1,395,903)606,920أرصدة لدى البنوك

(60,330)60,330شهادات ايداع

232,559(200,551)أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى ) ألجل أكثر من ثالثة أشهر(
--(9,875)أصول مالية بغرض المتاجرة

(423,186)(1,685,560)قروض وتسهيالت للعمالء و البنوك

(42,837)(95,630)أصول أخرى

166,587(97,706)أرصدة مستحقة للبنوك
2,222,6662,600,252ودائع العمالء

80,18120,463التزامات أخرى
(54,230)(73,023)ضرائب الدخل المسددة

1,262,6851,353,975صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

(52,030)(54,424)مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع

--140)10(متحصالت من بيع أصول ثابتة

147,14262,211)19(متحصالت من بيع استثمارات مالية بخالف اصول مالية بغرض المتاجرة
(850,443)(1,366,155))19(مدفوعات لشراء استثمارات مالية بخالف أصول مالية بغرض المتاجرة

(840,262)(1,273,297)صافى التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من انشطة التمويل
--375,000الزيادة في رأس المال

(77,217)(243,799)توزيعات األرباح المدفوعة

(77,217)131,201صافي التدفقات النقدية الناتجة من  )المستخدمة في( انشطة التمويل

120,589436,496صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خالل العام
907,033470,537النقدية وما في حكمها أول العام

1,027,622907,033النقدية وما في حكمها أخر العام
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31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012ايضاحوتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى :
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى رقم

781,066769,483)13(نقدية وأرصدة لدي البنك المركزي
1,995,2782,483,808)14/أ(أرصدة لدى البنوك

1,077,495886,328)15(أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى
(2,356,034)(1,749,114))14/أ(ودائع لدى البنوك 

(876,552)(1,077,103)أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى ألجل أكثر من ثالثة أشهر 

1,027,622907,033النقدية وما في حكمها آخر  العام 

 

 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها .73( إلى )1اإليضاحات المرفقة من ) -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  )شرآة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 

رقم١٩٧٧أغسطس٨اريختأسس البنك شرآة مساهمة مصرية  القانون

لسنة  ٤٣بموجب
مرآز  –التسعين  ارعش ٨١في  والئحته التنفيذية  في جمهورية مصر العربية ويقع المرآز الرئيسي للبنك ١٩٧٤
تم شطب البنك اختياريًا من  ٢٠١٠يوليو  ١٤في ،  محافظة القاهرة -القاهرة الجديدة  –التجمع الخامس  –المدينة 

  .اإلسكندرية لألوراق المالية بورصتي القاهرة ، و

  

  ٢٠١٣ يناير ٣١إعتماد القوائم المالية للبنك من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

  

  

  ملخص السياسات المحاسبية -٢

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المستقلة للبنك وقد تم إتباع هذه السياسات   
  :لمعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلكبثبات لكل السنوات ا

  

  أسس إعداد القوائم المالية   -أ 

ام           ايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل ع ـقًا    ٢٠٠٦يتم إعداد القوائم المالية المستقلة وفقًا لمع ديالتها ووف وتع
اريخ     ه بت ايير    ال ٢٠٠٨ديسمبر   ١٦ لتعليمات البـنك المرآزي المـصري المعتمدة من مجلس إدارت ة مع المع متفق

اجرة ،       ة بغرض المت المشار إليها ، وعلى أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة تقييم األصول وااللتزامات المالي
تثمارات     ائر واالس اح والخس ن خالل األرب ة م ة العادل أتها بالقيم د نش ة عن ة المبوب ات المالي واألصول وااللتزام

  . ود المشتقات المالية المالية المتاحة للبيع ، وجميع عق

  

وقد تم إعداد هذه القوائم المالية المستقلة  للبنك طبقًا ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة وأعد البنك ايضًا القوائم   
المالية المستقلة للبنك وشرآته التابعة طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وقد تم تجميع الشرآة التابعة تجميعًا آليًا 

وهي الشرآة التي للبنك فيها ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أآثر من نصف  جمعةقوائم المالية المفي ال
حقوق التصويت أو لديه القدره علي السيطرة علي السياسات المالية والتشغيلية للشرآة التابعة بصرف النظر عن 

ويتم عرض االستثمارات في .من إدارة البنكنوعية النشاط ، ويمكن الحصول علي القوائم المالية المستقلة للبنك 
  .الشرآة التابعة في القوائم المالية المستقلة للبنك ومعالجتها محاسبيًا بالتكلفة ناقصًا خسائر اإلضمحالل 

  

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١فى  ىالمنته للعامالقوائم المالية المستقلة للبنك يجب أن تقرأ مع القوائم المالية المجمعة 

لمعلومات الكاملة للموقف المالى للبنك الناتج عن عمليات التشغيل والتدفقات النقدية والتغير فى للحصول على ا
  .حقوق المساهمين

  

  ٢٠١٠تعديالت تعليمات البنك المرآزي المصري المنشورة السارية من أول يناير    

داد وتصوير الق        د إع زي الخاصة بقواع ك المرآ ات البن ق تعليم ت اإلدارة بتطبي وك وأسس  قام ة للبن وائم المالي
 .المتعلقة بأنشطة البنك  التي تختلف في بعض الجوانب عن معايير المحاسبة المصرية، واإلعتراف والقياس

        

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

طلبات اإلفصاح الخاصة بأهداف وسياسات وأساليب إدارة المخاطر المالية وإدارة آفاية رأس المال تغيرت مت -
  .وبعض اإليضاحات األخرى 

  

.  
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 )تابع (  ملخص السياسات المحاسبية -2

 )تابع ( أسس إعداد القوائم المالية  -أ 
قام البنك بإعادة النظر في القيمة التخريدية لألصول الثابتة لتقدير أهمية تأثيرها على القيمة القابلة لإلهالك ،  -

 م ينتج عن ذلك آثار مادية على القوائم المالية . ول
  

حدد البنك األطراف ذوي العالقة وفقاً للمتطلبات المعدلة وأضاف بعم اإليضاحات الجديدة بخصوص هذه  -
 األطراف

 

ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة الحالية للتدفقات  -
المستقبلية المتوقعة ، وال يدخل في ذلك خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تحملها بعد ، مخصومة  النقدية

باستخدام معدل العائد الفعلي األصلي لألصل المالي . ويتم تخفيم القيمة الدفترية لألصل باستخدام حساب 
 ئتمان في قائمة الدخل .مخصص خسائر االضمحالل ويتم االعتراف بعبء االضمحالل عن خسائر اال

 
تم ت يير طريقة قياس اضمحالل القروم والتسهيالت وأدوات الدين األخرى التي يتم قياسها بالتكلفة  -

المستهلكة ، وترتب على ذلك إل اء المخصص العام المكون للقروم والتسهيالت وبدالً عنه تم تكوين 
تماني ومواصفات متشابهه أو مخصصات مخصصات إجمالية للمجموعات من األصول التي تحمل خطر ائ

طبقا للطريقة المتبعة  9222فردية وقد تم ترحيل الزيادة اإلجمالية في المخصصات القائمة في أول يناير 
سابقا عن المخصصات وفقاً للطريقة الجديدة الي احتياطي خاص ضمن حقوق الملكية . وتبين قائمة الت ير 

 ياسة على حقوق الملكية.في حقوق الملكية أثر ت يير تلك الس
 

عند تحديد معدل العائد الفعلي ب رم تطبيق طريقة التكلفة المستهلكة لحساب إيرادات وتكلفة العائد على  -
أدوات الدين ، تم تحديد العموالت واألتعاب المرتبطة بعمليات اقتناء أو إصدار أدوات الدين وإضافتها أو 

معدل العائد ا جزء من تكلفة المعاملة ، مما ترتب عليه ت يير خصمها من قيمة االقتناء / اإلصدار بصفته
 . الفعلي لتلك األدوات

 
قواعد تصنيفها ضمن  تطبيقسة األصول التي آلت ملكيتها إليه وفاًء لديون ب رم التأكد من اقام البنك بدر -

ك اختالف في األصول غير المتداولة المحتفظ بها ب رم البيع ضمن األصول األخرى ، ولم ينتج عن ذل
 التبويب أو القيمة التي تقاس بها تلك األصول.

 
 الشركات التابعة  -ب 

( التبي Special Purpose Entities / SPEsهبي الشبركات )بمبا فبي ذلبك المنشب ت ذات األغبرام الخاصبة 
كون للبنك يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتش يلية ، وعادة ي

حصة ملكية تزيد عن نصف حقوق التصويت . ويؤخذ فبي االعتببار وجبود وتبأثير حقبوق التصبويت المسبتقبلية 
 .ك القدرة على السيطرة على الشركةمكن ممارستها أو تحويلها في الوقت الحالي عند تقييم ما إذا كان للبنيالتي 

 
 التقارير القطاعية -ج 

والعمليبات المرتبطبة بتقبديم منتجبات أو خبدمات تتسبم بمخباطر ومنبافع قطاع النشاط هو مجموعة مبن األصبول 
تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى . والقطاع الج رافي يبرتبط بتقبديم منتجبات أو خبدمات داخبل 
بيئببة اقتصببادية واحببدة تتسببم بمخبباطر ومنببافع تخصببها عببن تلببك المرتبطببة بقطاعببات ج رافيببة تعمببل فببي بيئببة 

 تلفة .اقتصادية مخ
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع ( -2

 ترجمة العمالت األجنبية -د 

 عملة التعامل والعرض  1د/

 جنيه المصري وهو عملة التعامل والعرم للبنك . باأللف يتم عرم القوائم المالية للبنك
 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية  2د/

المعبامالت ببالعمالت األخبرى خبالل السبنة الماليبة علبى أسباس تمسك حسابات البنبك بالجنيبه المصبري وتثببت 
أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة ، ويتم إعادة تقيبيم أرصبدة األصبول وااللتزامبات ذات الطبيعبة 
النقدية بالعمالت األخرى في نهاية السنة الماليبة علبى أسباس أسبعار الصبرف السبارية فبي ذلبك التباريخ ، ويبتم 

تراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسبوية تلبك المعبامالت وببالفروق الناتجبة عبن التقيبيم االع
 ضمن البنود التالية :

 

صافى دخل المتاجرة أو صافى الدخل مبن األدوات الماليبة المبوببة عنبد نشبأتها بالقيمبة العادلبة مبن خبالل  * 
م المتاجرة أو تلبك المبوببة عنبد نشبأتها بالقيمبة العادلبة مبن األرباح والخسائر لألصول / االلتزامات ب ر

 خالل األرباح والخسائر بحسب النوع .
   

 إيرادات ) مصروفات ( تش يل أخرى بالنسبة لباقي البنود . * 

يتم تحليبل الت يبرات فبي القيمبة العادلبة لبألدوات الماليبة ذات الطبيعبة النقديبة ببالعمالت األجنبيبة المصبنفة  
ارات متاحة للبيع )أدوات دين( ما بين فروق تقييم نتجت عن الت يبرات فبي التكلفبة المسبتهلكة لبألداة استثم

وفروق نتجت عن ت ييبر أسبعار الصبرف السبارية وفبروق نتجبت عبن ت ييبر القيمبة العادلبة لبألداة ، ويبتم 
لكة ضبمن عائبد القبروم االعتراف في قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة ببالت ييرات فبي التكلفبة المسبته

واإليرادات المشبابهة وببالفروق المتعلقبة بت ييبر أسبعار الصبرف فبي بنبد إيبرادات ) مصبروفات ( تشب يل 
أخرى، ويتم االعتراف ضمن حقوق الملكية بفبروق الت ييبر فبي القيمبة العادلبة )احتيباطي القيمبة العادلبة / 

 استثمارات مالية متاحة للبيع( .
 
يم الناتجبة عبن البنبود غيبر ذات الطبيعبة النقديبة األربباح والخسبائر الناتجبة عبن ت يبر تتضمن فبروق التقيب * 

القيمبة العادلببة مثبل أدوات حقببوق الملكيبة المحببتفظ بهبا بالقيمببة العادلبة مببن خبالل األرببباح والخسبائر ويببتم 
للبيبع ضبمن  االعتراف بفروق التقييم الناتجة عن أدوات حقبوق الملكيبة المصبنفة اسبتثمارات ماليبة متاحبة

 إحتياطى القيمة العادلة في حقوق الملكية .
 

 األصول المالية -هـ 

 يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية : 
أصببول ماليببة مبوبببة بالقيمببة العادلببة مببن خببالل األرببباح والخسببائر، وقببروم ومببديونيات ، واسببتثمارات ماليببة 

واستثمارات مالية متاحة للبيع ، وتقبوم اإلدارة بتحديبد تصبنيف اسبتثماراتها  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،
 عند االعتراف األولي .

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

لبة مبن تشمل هذه المجموعة أصول مالية ب رم المتاجرة ، واألصول التى تم تبويبها عنبد نشبأتها بالقيمبة العاد
 خالل األرباح والخسائر . 

 

يتم تبويب األداة المالية على أنها ب رم المتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمل قيمتها بصفة أساسية ب رم بيعها فبي 
إدارتهبا معباً وكبان هنباك دليبل علبى   األجل القصير أو إذا كانت تمثل جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يبتم

شير إلى الحصول على أرباح فبي األجبل القصبير كمبا يبتم تصبنيف المشبتقات علبى أنهبا معامالت فعلية حديثة ت
 ب رم المتاجرة إال إذا تم تخصيصها على أنها أدوات ت طية. 
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع ( -2
 )تابع (  األصول المالية  1هـ/

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

عندما يقلل ذلك تضارب القياس الذي قد ينشأ إذا تبم معالجبة المشبتق ذو العالقبة علبى أنبه ب برم المتباجرة  -
في الوقت الذي يبتم فيبه تقيبيم األداة الماليبة محبل المشبتق بالتكلفبة المسبتهلكة بالنسببة للقبروم والتسبهيالت 

 دوات الدين المصدرة .للبنوك والعمالء وأ
 

عنببد إدارة بعببم االسببتثمارات مثببل االسببتثمارات فببي أدوات حقببوق الملكيببة وتقييمهببا بالقيمببة العادلببة وفقبباً  -
إلستراتيجية االستثمار أو إدارة المخاطر وإعداد التقارير عنها لإلدارة العليا على هبذا األسباس ، يبتم عنبدها 

 ة العادلة من خالل األرباح والخسائر.تبويب تلك االستثمارات على أنها بالقيم
 

األدوات المالية ، مثل أدوات الدين المحتفظ بها التي تحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية التبي  -
تببؤثر بشببدة علببى التببدفقات النقديببة ، فيببتم تبويببب تلببك األدوات علببى أنهببا بالقيمببة العادلببة مببن خببالل األرببباح 

 والخسائر .
 

ألرباح والخسائر الناتجة عن الت يرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية التي يتم إدارتها باالرتباط يتم تسجيل ا
مع أصول أو التزامبات ماليبة مبوببة عنبد نشبأتها بالقيمبة العادلبة مبن خبالل األربباح والخسبائر وذلبك فبي قائمبة 

 .دلة من خالل األرباح  والخسائر"بالقيمة العا الدخل " بند صافي الدخل من األدوات المالية المبوبة عند نشأتها
 

ال يببتم إعببادة تبويببب أيببة مشببتقة ماليببة مببن مجموعببة األدوات الماليببة المقيمببة بالقيمببة العادلببة مببن خببالل األرببباح 
والخسائر وذلك أثناء فترة االحتفاظ بها أو سبريانها ، كمبا ال يبتم إعبادة تبويبب أيبة أداه ماليبة نقبالً مبن مجموعبة 

وات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إذا كانت هذه األداة قبد تبم تخصيصبها بمعرفبة البنبك األد
 عند االعتراف األولي كأداة تقيم بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

 
الماليبة المقيمبة بالقيمبة في جميع األحوال ال يقوم البنك بإعادة تبويبب أي أداة ماليبة نقبالً إلبى مجموعبة األدوات 
 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو إلى مجموعة األصول المالية ب رم المتاجرة .

 
 القروض والمديونيات 2هـ/

 :ست متداولة في سوق نشطة فيما عداتمثل أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد ولي
 

اً أو في مدى زمني قصير ، يتم تبويبها فبي هبذه الحالبة ضبمن األصبول األصول التي ينوي البنك بيعها فور -
 ب رم المتاجرة ، أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

 األصول التي بوبها البنك على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولي بها. -
هريببة اسببترداد قيمببة اسببتثماره األصببلي فيهببا ألسببباب أخببرى األصببول التببي لببن يسببتطيع البنببك بصببورة جو -

  بخالف تدهور القدرة االئتمانية .

 
 االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  3هـ/

تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلبغ سبداد محبدد أو 
د وتاريخ استحقاق محدد ولدى إدارة البنك النية والقدرة علبى االحتفباظ بهبا حتبى تباريخ اسبتحقاقها ، قابل للتحدي

ويتم إعادة تبويب كل المجموعة على أنها متاحة للبيع إذا باع البنك مبلغ هبام مبن األصبول الماليبة المحبتفظ بهبا 
 حتى تاريخ االستحقاق باستثناء حاالت الضرورة .
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 المحاسبية )تابع( ملخص السياسات -2

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

تمثل االستثمارات المالية المتاحة للبيع أصوالً مالية غير مشتقة تكون هناك النية لالحتفاظ بها لمبدة غيبر محبددة 
 ئد أو الصرف أو األسهم .وقد يتم بيعها استجابة للحاجة إلى السيولة أو الت يرات في أسعار العا

 
 المالية : واإللتزامات ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول

يتم االعتراف بعمليات الشراء والبيبع بالطريقبة المعتبادة لألصبول الماليبة فبي تباريخ المتباجرة وهبو التباريخ  -
مبن خبالل األربباح  الذي يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل وذلك بالنسبة لألصول المبوبة بالقيمة العادلبة

 والخسائر واالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المالية المتاحة للبيع . 
  

يببتم االعتببراف أوالً باألصببول الماليببة التببي ال يببتم تبويبهببا عنببد نشببأتها بالقيمببة العادلببة مببن خببالل األرببباح  -
كاليف المعاملة ويتم االعتراف باألصول المالية التي يبتم تبويبهبا عنبد والخسائر بالقيمة العادلة مضافاً إليها ت

نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك بالقيمة العادلة فقط مع تحميل تكاليف المعاملة علبى 
 قائمة الدخل بند صافى دخل المتاجرة . 

 
الحبق التعاقبدي فبي الحصبول علبى تبدفقات نقديبة مبن يتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهي فتبرة سبريان  -

األصل المالى أو عندما يحول البنك معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إلى طرف أخر ويتم استبعاد 
 االلتزامات عندما تنتهي إما بالتخلص منها أو إل ائها أو انتهاء مدتها التعاقدية . 

 
لكل من االستثمارات المالية المتاحة للبيبع واألصبول الماليبة المبوببة بالقيمبة  يتم القياس الحقاً بالقيمة العادلة -

 العادلة من خالل األرباح والخسائر وبالتكلفة المستهلكة لالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  
 

ة لألصبول الماليبة يتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عبن الت يبرات فبي القيمبة العادلب -
المبوبة بالقيمة العادلة من خبالل األربباح والخسبائر وذلبك فبي الفتبرة التبي تحبدي فيهبا بينمبا يبتم االعتبراف 
مباشرة في حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجبة عبن الت يبرات فبي القيمبة العادلبة لالسبتثمارات الماليبة 

ل أو اضبمحالل قيمتبه عنبدها يبتم االعتبراف فبي قائمبة البدخل المتاحة للبيع وذلك إلبى أن يبتم اسبتبعاد األصب
 باألرباح والخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق الملكية . 

 
يتم االعتراف في قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسائر العمالت األجنبية  -

يببة المبوبببة متاحببة للبيببع ، وكببذلك يببتم االعتببراف فببي قائمببة الببدخل الخاصببة باألصببول ذات الطبيعببة النقد
نببدما ينشببأ الحببق للبنببك فببي بتوزيعببات األرببباح الناتجببة عببن أدوات حقببوق الملكيببة المبوبببة متاحببة للبيببع ع

 .تحصيلها
 
يببتم تحديببد القيمببة العادلببة لالسببتثمارات المعلببن عببن أسببعارها فببي أسببواق نشببطة علببى أسبباس أسببعار الطلببب  -

أمبا إذا لبم تكبن هنباك سبوق نشبطة لألصبل المبالى أو لبم تتبوافر أسبعار الطلبب  Closing Priceيبة الجار
الجارية، فيحدد البنك القيمة العادلبة باسبتخدام أحبد أسباليب التقيبيم ويتضبمن ذلبك اسبتخدام معبامالت محايبدة 

التقيبيم األخبرى شبائعة حديثة أو تحليل التبدفقات النقديبة المخصبومة ، أو نمباذع تسبعير الخيبارات أو طبرق 
االستخدام من قبل المتعباملين بالسبوق وإذا لبم يبتمكن البنبك مبن تقبدير القيمبة العادلبة ألدوات حقبوق الملكيبة 

 .فة بعد خصم أي اضمحالل في القيمةالمبوبة متاحة للبيع ، يتم قياس قيمتها بالتكل
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع( -2

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

يقوم البنك بإعادة تبويب األصل المالى المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع البذي يسبرى  -
المديونيات )سبندات أو قبروم( نقبالً عبن مجموعبة األدوات المتاحبة للبيبع إلبى  –عليه تعريف القروم 

وذلبك عنبدما  –ونيات أو األصبول الماليبة المحبتفظ بهبا حتبى تباريخ االسبتحقاق مجموعة القروم والمبدي
تتوافر لدى البنك النية والقدرة على االحتفاظ بهذه األصول المالية خالل المستقبل المنظور أو حتى تاريخ 

بباح أو خسبائر االستحقاق وتتم إعادة التبويب بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التبويب ، ويتم معالجة أيبة أر
 متعلقة بتلك األصول التي تم االعتراف بها سابقاً ضمن حقوق الملكية وذلك على النحو التالي :

 
في حالة األصل المالى المعاد تبويبه الذي له تباريخ اسبتحقاق ثاببت يبتم اسبتهالك األربباح أو الخسبائر  .1

اق بطريقببة العائببد الفعلببي ويببتم علببى مببدار العمببر المتبقببي لإلسببتثمار المحببتفظ بببه حتببى تبباريخ االسببتحق
استهالك أي فرق بين القيمة على أساس التكلفة المستهلكة والقيمة على أسباس تباريخ االسبتحقاق علبى 
مدار العمر المتبقي لألصل المالى باستخدام طريقة العائد الفعلي ، وفى حالبة اضبمحالل قيمبة األصبل 

سبق االعتراف بها مباشرة ضبمن حقبوق الملكيبة فبي  المالى الحقاً يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر
 األرباح والخسائر . 

 
في حالة األصبل المبالى البذي لبيس لبه تباريخ اسبتحقاق ثاببت تظبل األربباح أو الخسبائر ضبمن حقبوق  .9

الملكية حتى بيع األصل أو التصرف فيه ، عندئذ يتم االعتراف بها فبي األربباح والخسبائر وفبى حالبة 
صل المالى الحقاً يتم االعتراف بأية أربباح أو خسبائر سببق االعتبراف بهبا مباشبرة اضمحالل قيمة األ

 ضمن حقوق الملكية في األرباح والخسائر. 
  

إذا قبام البنببك بتعببديل تقديراتببه للمببدفوعات أو المقبوضببات فيبتم تسببوية القيمببة الدفتريببة لألصببل المببالي )أو  -
ة الفعليبة والتقبديرات المعدلبة علبى أن يبتم إعبادة حسباب مجموعة األصول المالية( لتعكس التبدفقات النقديب

القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقديبة المسبتقبلية المقبدرة بسبعر العائبد الفعلبي لبألداة 
المالية يتم االعتراف بالتسوية كإيراد أو مصروف في األرباح والخسائر . في جميع األحوال إذا قام البنك 

 .أصل مالي طبقاً لما هو مشار إليهادة تبويب بإع

 

وقام البنك في تاريخ الحق بزيادة تقديراته للمتحصالت النقدية المستقبلية نتيجبة لزيبادة مبا سبيتم اسبترداده  -
مبن هبذه المتحصبالت النقديبة ، يبتم االعتبراف بتبأثير هبذه الزيبادة كتسبوية لسبعر العائبد الفعلبي وذلبك مببن 

 .في التقدير قدير وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل في تاريخ الت يرتاريخ الت ير في الت
 

 المقاصة بين األدوات المالية -و 

يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان هنباك حبق قبانوني قاببل للنفباذ إلجبراء المقاصبة ببين 
اس صبافى المببالغ ، أو السبتالم األصبل وتسبوية المبالغ المعترف بها وكانت هناك النية إلجراء التسبوية علبى أسب

 االلتزام في آن واحد . 
 
وتعرم بنود اتفاقيات شراء أذون خزانبة مبع التبزام بإعبادة البيبع واتفاقيبات بيبع أذون خزانبة مبع التبزام بإعبادة  

 الشراء على أساس الصافي بالميزانية ضمن بند أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى . 
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 السياسات المحاسبية )تابع(ملخص  -2

 أدوات المشتقات المالية  -ز 

يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة ، ويبتم قياسبها  الحقباً بقيمتهبا العادلبة . 
ية ويببتم الحصببول علببى القيمببة العادلببة مببن أسببعارها السببوقية المعلنببة فببي األسببواق النشببطة ، أو المعببامالت السببوق

الحديثة ، أو أساليب التقييم مثل نماذع التدفقات النقدية المخصبومة ونمباذع تسبعير الخيبارات ، بحسبب األحبوال . 
وتظهر جميع المشبتقات ضبمن األصبول إذا كانبت قيمتهبا العادلبة موجببة ، أو ضبمن االلتزامبات إذا كانبت قيمتهبا 

 العادلة سالبة .
 

" صافي دخل المتاجرة " بالت يرات في القيمة العادلة للمشبتقات غيبر يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن  1ز/
المؤهله لمحاسبة الت طية ، ويتم اإلعتبراف فبي قائمبة البدخل "صبافي البدخل " مبن اإلدوات الماليبة المبوببة 
عند نشأتها بالقيمة العادلة من خبالل األربباح والخسبائروذلك باألربباح والخسبائر الناتجبة عبن الت يبرات فبي 
القيمببة العادلببة للمشببتقات التببي يببتم إدارتهببا باإلرتببباط مببع األصببول واإللتزامببات الماليببة المبوبببة عنببد نشببأتها 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

 
 تغطية القيمة العادلة  2ز/

ت القيمبة يتم االعتراف في قائمة الدخل ببالت يرات فبي القيمبة العادلبة للمشبتقات المخصصبة المؤهلبة لت طيبا
 العادلة ، وذلك مع أي ت يرات في القيمة العادلة المنسوبة لخطر األصل أو االلتزام الم طي . 

 ويؤخببذ أثببر الت يببرات الفعالببة فببي القيمببة العادلببة لعقببود مبببادالت سببعر العائببد والبنببود الم طبباة المتعلقببة بهببا 
 " صافي الدخل من العائد " . 

 لقيمة العادلة لعقود العملة المستقبلية إلي " صافي دخل المتاجرة " . ويؤخذ أثر الت يرات الفعالة في ا
ويؤخذ أثر عدم الفاعلية في كافة العقود والبنود الم طاة المتعلقة بها الواردة في الفقبرة السبابقة البي "صبافي 

 دخل المتاجرة " . 
 

 إيرادات ومصروفات العائد -ح 

كلفبة الودائببع والتكبباليف القببروم واإليبرادات المشببابهة أو " تيبتم االعتببراف فبي قائمببة البدخل ضببمن بنببد " عائبد 
" بإيرادات ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي تحمل بعائد فيمبا المشابهة

 الخسائر.عدا تلك المبوبة ب رم المتاجرة أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح و
 

وطريقببة العائببد الفعلببي هببي طريقببة حسبباب التكلفببة المسببتهلكة ألصببل أو ألتببزام مببالي وتوزيببع إيببرادات العائببد أو 
مصبباريف العائببد علببي مببدار عمببر اإلداه المتعلقببة بهببا . ومعببدل العائببد الفعلببي هببو المعببدل الببذي ي سببتخدم لخصببم 

ها خالل العمر المتوقع لألداه المالية ، أو فتبرة زمنيبة اقبل إذا التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها او تحصيل
كان ذلك مناسباً وذلك للوصول بدقة الي القيمة الدفترية ألصل أو ألتزام مالي . وعند حساب معدل العائد الفعلي ، 

ل خيار السداد المبكبر( يقوم البنك بتقدير التدفقات النقديااة باألخذ في اإلعتبار جميع شروط عقد األداه المالية ) مث
ولكببن ال يؤخببذ فببي اإلعتبببار خسببائر االئتمببان المسببتقبلية ، وتتضببمن طريقببة الحسبباب كافببة األتعبباب المدفوعببة أو 
المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معدل العائد الفعلي ، كما تتضمن تكلفة المعاملة أية عبالوات أو 

 خصومات .
  

المديونيات بأنها غيبر منتظمبة أو مضبمحلة بحسبب الحالبة ال يبتم االعتبراف ببإيرادات  وعند تصنيف القروم أو
العائد الخاص بها ويتم قيدها في سجالت هامشية خارع القوائم المالية ، ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقباً 

 لألساس النقدي وذلك وفقاً لما يلي :
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع( -2

 )تابع (  دات ومصروفات العائدإيرا -ح 

عندما يتم تحصيلها وذلك بعد استرداد كامل المتأخرات بالنسبة للقروم االستهالكية والعقارية لإلسكان    -
 الشخصي والقروم الص يرة لألنشطة االقتصادية.

حقاً وفقباً بالنسبة للقروم الممنوحة للمؤسسات يتبع األساس النقدي أيضاً حيي يعلى العائد المحسوب ال -
% مبن أقسباط الجدولبة وبحبد أدنبى انتظبام لمبدة سبنة 92لشروط عقد الجدولة على القرم لحبين سبداد 

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

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

يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عبن خدمبة قبرم أو تسبهيل ضبمن اإليبرادات عنبد تأديبة الخدمبة ويبتم إيقباف 
المبديونيات غيبر المنتظمبة أو المضبمحلة ، حيبي االعتراف بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروم أو 

يتم قيدها في سجالت هامشية خارع القوائم المالية ، ويتم االعتراف بها ضبمن اإليبرادات وفقباً لألسباس النقبدي 
عندما يبتم االعتبراف ببإيرادات العائبد ، بالنسببة لألتعباب التبي تمثبل جبزءاً مكمبالً للعائبد الفعلبي لألصبل المبالي 

 يتم معالجتها باعتبارها تعديالً لمعدل العائد الفعلي .بصفة عامة 
 

ويتم تأجيل أتعاب االرتبباط علبى القبروم إذا كبان هنباك احتمبال مبرجس بأنبه سبوف يبتم سبحب هبذه القبروم 
وذلك على اعتبار أن أتعاب االرتباط التي يحصل عليها البنك تعتبر تعويضاً عن التدخل المسبتمر القتنباء األداة 

ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائبد الفعلبي علبى القبرم ، وفبي حالبة انتهباء فتبرة االرتبباط دون  المالية ،
 إصدار البنك للقرم يتم االعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات عند انتهاء فترة سريان االرتباط .

 
ة ضبمن اإليبراد عنبد االعتبراف ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقبة ببأدوات البدين التبي يبتم قياسبها بقيمتهبا العادلب

األولي ويتم االعتراف بأتعاب ترويج القروم المشتركة ضمن اإليبرادات عنبد اسبتكمال عمليبة التبرويج وعبدم 
احتفاظ البنك بأية جزء من القرم أو كبان البنبك يحبتفظ بجبزء لبه ذات معبدل العائبد الفعلبي المتباح للمشباركين 

 اآلخرين .
 

دخل باألتعبباب والعمببوالت الناتجبة عببن التفباوم أو المشبباركة فبي التفبباوم علببى ويبتم االعتببراف فبي قائمببة الب
وذلبك  –مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخبرى أو اقتنباء أو بيبع المنشب ت  –معاملة لصالس طرف أخر 

علبى  عنبد اسبتكمال المعاملبة المعنيبة . ويبتم االعتبراف بأتعباب االستشبارات اإلداريبة والخبدمات األخبرى عبادة
أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة . ويتم االعتبراف بأتعباب إدارة التخطبيط المبالي وخبدمات 

 الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مدار الفترة التي يتم أداء الخدمة فيها .
 

 إيرادات توزيعات األرباح -ي 

 ت األرباح عند صدور الحق في تحصيلها . يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعا
 
 اتفاقيات الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع وإعادة الشراء -ك 

يتم عرم األدوات المالية المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضبمن األصبول مضبافة علبى أرصبدة أذون 
الشبراء وإعبادة البيبع( مخصبوما  مبن  الخزانة وأوراق حكومية أخرى بالميزانية ويتم عبرم االلتبزام )اتفاقيبات

أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى بالميزانية . ويتم االعتراف ببالفرق ببين سبعر البيبع وسبعر إعبادة 
 .ستخدام طريقة معدل العائد الفعليالشراء على أنه عائد يستحق على مدار مدة االتفاقية با
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع( -2

 األصول المالية اضمحالل -ل 

 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة 1 /ل

يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي علبى اضبمحالل أحبد األصبول الماليبة 
أو مجموعة من األصول المالية ، ويعد األصل المالي أو المجموعة من األصول الماليبة مضبمحلة ويبتم تحميبل 
خسائر االضمحالل عندما يكون هناك دليل موضوعي على االضمحالل نتيجة لحدي أو أكثر من األحداي التي 

( وكان حدي الخسارة يؤثر علبى التبدفقات Loss eventوقعت بعد االعتراف األولى لألصل )حدي الخسارة 
 رها بدرجة يعتمد عليها .النقدية المستقبلية لألصل المالي أو لمجموعة األصول المالية التي يمكن تقدي

 

 وتتضمن المؤشرات التي يستخدمها البنك لتحديد وجود دليل موضوعي على خسائر االضمحالل أيا مما يلي : 
 صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترم أو المدين .  -
 مخالفة شروط اتفاقية القرم مثل عدم السداد . -
 أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له . توقع إفالس المقترم أو دخول في دعوي تصفية  -
 تدهور الوضع التنافسي للمقترم . -
قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترم بمنحه امتيازات أو تنازالت قد ال  -

مع االخذ في االعتبار التعليمات الصادرة عن البنك يوافق البنك على منحها في الظروف العادية 
الخاصة بشأن التعامل مع قروم التجزئة و  9211ابريل  13لمركزي المصري في تاريخ ا

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

 

ومن األدلة الموضوعية على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالية وجبود بيانبات واضبحة تشبير البي 
ام يمكن قياسه فبي التبدفقات النقديبة المسبتقبلية المتوقعبة مبن هبذه المجموعبة منبذ االعتبراف األولبى علبى انخف

الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا االنخفام لكل أصل على حدة ، ومثال زيادة عدد حاالت اإلخفاق فبي السبداد 
 بالنسبة ألحد المنتجات المصرفية .

 

ين وقوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظة محبددة وتتبراوح هبذه الفتبرة بصبفة ويقوم البنك بتقدير الفترة ما ب
 عامة بين ثالثة الي اثنى عشر شهراً .

 

كما يقوم البنك أوال بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االضمحالل لكل أصل مالي على حده إذا كبان 
فبردي لألصبول الماليبة التبي لبيس لهبا أهميبة منفبردة ،  ذو أهمية منفرداً ، ويتم التقدير على مسبتوى إجمبالي أو

 وفي هذا المجال يراعى ما يلي :
 

إذا حدد البنك أنه ال يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي تم دراسته منفرداً ، سواء كان  -
ماني هاماً بذاته أم ال ، عندها يتم إضافة هذا األصل مع األصول المالية التي لها خصائص خطر ائت

  مشابهة ثم يتم تقييمها معاً لتقدير االضمحالل وفقاً لمعدالت اإلخفاق التاريخية .
إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي ، عندها يتم دراسته منفرداً لتقدير   -

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

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

ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفتريبة لألصبل وببين القيمبة الحاليبة للتبدفقات 
توقعببة ، واليببدخل فببي ذلببك خسببائر االئتمببان المسببتقلة التببي لببم يببتم تحميلهببا بعببد ، مخصببومة النقديبة المسببتقلة الم

بأستخدام معدل العائد الفعلي األصبلي لألصبل المبالي . ويبتم تخفبيم القيمبة الدفتريبة لألصبل بأسبتخدام حسباب 
 دخل . مخصص خسائر األضمحالل ويتم األعتراف بعبء األضمحالل عن خسائر االئتمان في قائمة ال
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 )تابع( اضمحالل األصول المالية -ل 

 )تابع( األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة 1 /ل

وإذا كان القرم أو االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق يحمل معدل عائد مت يبر ، عنبدها يكبون سبعر 
ل هببو معببدل العائببد الفعلببي وفقبباً للعقببد عنببد تحديببد وجببود دليببل الخصببم المسببتخدم لقيبباس أيببة خسببائر اضببمحال

موضوعي على اضمحالل األصل . ولألغرام العملية ، قد يقوم البنبك بقيباس خسبائر اضبمحالل القيمبة علبى 
أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام أسعار سوق معلنة ، وبالنسبة لألصول الماليبة المضبمونة ، يراعبى إضبافة 

الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مبن األصبل المبالي ، وتلبك التبدفقات التبي قبد تنبتج مبن التنفيبذ القيمة 
 على وبيع الضمان بعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك .

 
وألغرام تقدير االضمحالل على مسبتوى إجمبالي ، يبتم تجميبع األصبول الماليبة فبي مجموعبات متشبابهة مبن 

طر االئتماني ، أي على أساس عملية التصنيف التبي يجريهبا البنبك أخبذاً فبي االعتببار نبوع ناحية خصائص الخ
األصببل والصببناعة والموقببع الج رافببي ونببوع الضببمان وموقببف المتببأخرات والعوامببل األخببرى ذات الصببلة . 

شبراً لقبدرة وترتبط تلك الخصائص بتقدير التدفقات النقديبة المسبتقبلية للمجموعبات مبن تلبك األصبول لكونهبا مؤ
 المدينين على دفع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة .

 
وعنببد تقببدير االضببمحالل لمجموعببة مببن األصببول الماليببة علببى أسبباس معببدالت اإلخفبباق التاريخيببة  يببتم تقببدير 

ألصبول فبي البنبك ومقبدار الخسبائر التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة على أساس التدفقات النقدية التعاقديبة ل
التاريخيببة لألصببول ذات خصببائص خطببر االئتمببان المشببابهة لألصببول التببي يحوزهببا البنببك ويببتم تعببديل مقببدار 
الخسائر التاريخية علبى أسباس البيانبات المعلنبة الحاليبة بحيبي تعكبس أثبر األحبوال الحاليبة التبي لبم تتبوافر فبي 

لخسببائر التاريخيببة وكببذلك إلل بباء آثببار األحببوال التببي كانببت موجببودة فببي الفتببرة التببي تببم خاللهببا تحديببد مقببدار ا
 الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حالياً .

 
ويعمل البنك على أن تعكس توقعات الت يرات في التدفقات النقدية لمجموعة مبن األصبول الماليبة مبع الت يبرات 

، مثال لذلك الت يبرات فبي معبدالت البطالبة ، وأسبعار  في البيانات الموثوق بها ذات العالقة من فترة الي أخرى
العقارات ، وموقف التسديدات وأيبة عوامبل أخبرى تشبير البي الت يبرات فبي احتمباالت الخسبارة فبي المجموعبة 

 ومقدارها ، ويقوم البنك بإجراء مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية .
 

 ارات المالية المتاحة للبيعاالستثم 2/ل

يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي علبى اضبمحالل أحبد أو مجموعبة مبن 
األصببول الماليببة المبوبببة ضببمن اسببتثمارات ماليببة متاحببة للبيببع أو اسببتثمارات ماليببة محببتفظ بهببا حتببي تبباريخ 

ت حقببوق الملكيببة المبوبببة متاحببة للبيببع ، يؤخببذ فببي االعتبببار االسببتحقاق ، وفببى حالببة االسببتثمارات فببي أدوا
االنخفام الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية ، وذلك عند تقدير مبا إذا كبان هنباك 

 اضمحالل في األصل .
 

% من تكلفبة   القيمبة الدفتريبة 12، فيعد االنخفام كبيراً إذا بلغ  9222خالل الفترات التي تبدأ من أول يناير 
، ويعد االنخفام ممتداً إذا استمر لفتبرة تزيبد عبن تسبعة أشبهر ، وإذا تبوافرت األدلبة المشبار إليهبا يبتم ترحيبل 
الخسارة المتراكمة من حقوق الملكية ويعترف بها في قائمة الدخل، وال يبتم رد اضبمحالل القيمبة البذي يعتبرف 

أدوات حقوق الملكية إذا حدي ارتفاع في القيمة العادلة الحقاً أما إذا ارتفعبت القيمبة به بقائمة الدخل فيما يتعلق ب
العادلة ألدوات الدين المبوبة متاحة للبيبع ، وكبان مبن الممكبن رببط ذلبك االرتفباع بموضبوعية بحبدي وقبع بعبد 

 االعتراف باالضمحالل في قائمة الدخل ، يتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل .
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع( -2

 األصول الثابتة -م 

تتمثل األراضي والمبباني بصبفة أساسبية فبي مقبار المركبز الرئيسبي والفبروع . وتظهبر جميبع األصبول الثابتبة 
بالتكلفة التاريخية ناقصاً اإلهالك وخسائر االضبمحالل . وتتضبمن التكلفبة التاريخيبة النفقبات المرتبطبة مباشبرة 

 األصول الثابتة . باقتناء بنود
 

ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصبل القبائم أو باعتبارهبا أصبالً مسبتقالً  حسببما يكبون 
مالئماً ، وذلك عندما يكون محتمالً تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل الي البنك وكبان مبن الممكبن 

ا . ويتم تحميبل مصبروفات الصبيانة واإلصبالح فبي الفتبرة التبي يبتم تحملهبا تحديد هذه التكلفة بدرجة موثوق به
 ضمن مصروفات التش يل األخرى 

 
ال يتم إهالك األراضي ، ويتم حساب اإلهالك لألصول الثابتبة األخبري باسبتخدام طريقبة القسبط الثاببت لتوزيبع 

 :ة ، كالتالي اإلنتاجي ارالتكلفة بحيي تصل الي القيمة التخريدية على مدار األعم
 

 سنة  32 مباني -

 سنوات  12 تحسينات علي أصول مستاجرة  -

 سنوات   12 آالت ومعدات -

 سنوات 12- 2 أصول أخري -
 

ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة في تاريخ كل ميزانية ، وتعدل كلما كبان ذلبك 
إهالكها ب رم تحديد االضمحالل عند وقوع أحداي أو ت يرات فبي  ضرورياً . ويتم مراجعة األصول التي يتم

الظروف تشير الي أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسبترداد . ويبتم تخفبيم القيمبة الدفتريبة لألصبل علبى 
 الفور الي القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية 

 
دادية صبافي القيمبة البيعيبة لألصبل أو القيمبة االسبتخدامية لألصبل أيهمبا أعلبى ويبتم تحديبد وتمثل القيمة االستر

أرببباح وخسببائر االسببتبعادات مببن األصببول الثابتببة بمقارنببة صببافي المتحصببالت بالقيمببة الدفتريببة . ويببتم إدراع 
 األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تش يل أخرى في قائمة الدخل .

 
 قتراضتكلفة اإل -ن 

يببتم إدراع أعببباء تكلفببه االقتببرام علببى قائمببه الببدخل مباشببرة كمصببروفات تمويليببة فيمببا عببدا تكلفببة اإلقتببرام 
 المتعلقة مباشرة ً بإقتناء أو إنشاء أو إنتاع أصل مؤهل والتي يتم تحميلها كجزء من تكلفة األصل .

 
 النقدية وما في حكمها-س 

النقديبة ومبا فبي حكمهبا األرصبدة التبي ال تتجباوز اسبتحقاقاتها ألغرام عرم قائمة التبدفقات النقديبة تتضبمن 
ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء ، وتتضمن النقدية ، واألرصدة لدى البنك المركزي خارع إطار نسب االحتياطي 

 اإللزامي واألرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى .
  

 المخصصات األخرى -ع 

تكبباليف إعببادة الهيكلببة والمطالبببات القانونيببة عنببدما يكببون هنبباك التببزام قببانوني أو يببتم االعتببراف بمخصببص 
اسببتداللي حببالي نتيجببة ألحببداي سببابقة ويكببون مببن المببرجس أن يتطلببب ذلببك اسببتخدام مببوارد البنببك لتسببوية هببذه 

 االلتزامات ، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام .
هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارع الذي يمكن استخدامه للتسوية باألخبذ وعندما يكون 

في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات . ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمبال ضبئيل فبي 
 وجود تدفق نقدي خارع بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة .
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 ت المحاسبية )تابع(ملخص السياسا -2
 )تابع( المخصصات األخرى -ع 

وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارع الذي يمكن استخدامه للتسوية باألخبذ 
في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات . ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمبال ضبئيل فبي 

 خارع بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة .وجود تدفق نقدي 
 

 .ند إيرادات )مصروفات( تش يل أخرىويتم رد المخصصات التي انتفى ال رم منها كلياً أو جزئياً ضمن ب
 

ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل بعد سنة من تباريخ 
الذي يعكبس  –دون تأثره بمعدل الضرائب الساري  –خدام معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام الميزانية باست

القيمة الزمنية للنقود ، وإذا كان األجل أقبل مبن سبنة تحسبب القيمبة المقبدرة لاللتبزام مبا لبم يكبن أثرهبا جوهريباً 
 فتحسب بالقيمة الحالية .

 
 ضرائب الدخل -ف 

كبل مبن الضبريبة والضبريبة المؤجلبة ، ويبتم االعتبراف بهبا  الفتبرةرة تتضمن ضريبة الدخل على ربس أو خسا
بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التي يبتم االعتبراف بهبا مباشبرة ضبمن حقبوق 

 الملكية .
 

السبارية  ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربس الخاضبع للضبريبة باسبتخدام أسبعار الضبريبة
 في تاريخ إعداد الميزانية باإلضافة الي التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة .

 
ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فبروق زمنيبة مؤقتبة ببين القيمبة الدفتريبة لألصبول وااللتزامبات 

قيمببة الضببريبة المؤجلببة بنبباء علببى  طبقبباً ألسببس المحاسبببية وقيمتهببا طبقبباً لألسببس الضببريبية ، هببذا ويببتم تحديببد
الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية فبي تباريخ إعبداد 

 الميزانية .
 

ويببتم االعتببراف باألصببول الضببريبية المؤجلببة للبنببك عنببدما يكببون هنبباك احتمببال مببرجس بإمكانيببة تحقيببق أرببباح 
لمستقبل يمكن مبن خاللهبا االنتفباع بهبذا األصبل ، ويبتم تخفبيم قيمبة األصبول الضبريبية تخضع للضريبة في ا

المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التاليبة ، علبى أنبه فبي حالبة 
 دود ما سبق تخفيضه .ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجلة وذلك في ح

 

 االقتراض -ص 

يتم االعتراف بالقروم التي يحصل عليهبا البنبك أوالً بالقيمبة العادلبة ناقصباً الحصبول علبى القبرم . ويقباس 
القرم الحقاً بالتكلفة المستهلكة ، ويتم تحميل قائمبة البدخل ببالفرق ببين صبافي المتحصبالت وببين القيمبة التبي 

 االقترام باستخدام طريقة العائد الفعلي . سيتم الوفاء بها على مدار فترة
 

 رأس المال -ق 

 تكلفة رأس المال  1ق/
يتم عرم مصاريف االصدار التى ترتبط بصورة مباشرة بأصدار أسبهم جديبدة أو أسبهم مقاببل أقتنباء كيبان أو 

 أصدار خيارات خصماً من حقوق الملكية وبصافى المتحصالت بعد الضرائب.
 

 توزيعات االرباح  2ق/
ببت توزيعبات األرببباح خصبماً علبى حقببوق الملكيبة فببي الفتبرة التبي تقببر فيهبا الجمعيبة العامببة للمسباهمين هببذه تث

التوزيعات . وتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين في األرباح ومكافأة مجلس اإلدارة المقررة بالنظام األساسي 
 والقانون .
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع( -2
 أنشطة األمانة -ر 

م البنك بمزاولة أنشطة األمانة مما ينتج عنه امتالك أو إدارة أصبول خاصبة ببأفراد أو أمانبات ، أو صبناديق يقو
مزايا ما بعد انتهاء الخدمة ويتم استبعاد هذه األصول واألرباح الناتجة عنها من القبوائم الماليبة للبنبك حيبي أنهبا 

 ليست أصوالً للبنك .
 

 أرقام المقارنة -ش 

 .السنة الحالية فى م المقارنة كلما كان ذلك ضروريا لتتوافق مع الت يرات في العرم المستخدميعاد تبويب ارقا
 
 

 إدارة المخاطر المالية -3
 

يتعرم البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها الي مخاطر مالية متنوعة ، وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالي ،  
جموعة من المخاطر مجتمعة معاً ، ولذلك يهدف البنك الي تحقيق ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعم المخاطر أو م

والى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك ، ويعد أهم أنواع  التوازن المالئم بين الخطر والعائد
ق خطر المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التش يلية األخرى . ويتضمن خطر السو

 أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى .
   

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

دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيي تعكس الت يرات في األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل 
 التطبيقات الحديثة .

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

م وت طية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التش يلية المختلفة بالبنك ، ويوفر مجلس اإلدارة بتحديد وتقيي
مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل  باإلضافة الي سياسات مكتوبة ت طي مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان 

ام أدوات المشتقات وغير المشتقات المالية . وخطر أسعار صرف العمالت األجنبية ، وخطر أسعار العائد، واستخد
باإلضافة الي ذلك فإن إدارة المخاطر الشاملة تعد مسئولة عن المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل 

 مستقل.
 
 

 خطر االئتمان -أ 
داتببه ، ويعببد خطببر يتعببرم البنببك لخطببر االئتمببان وهببو الخطببر النبباتج عببن قيببام أحببد األطببراف بعببدم الوفبباء بتعه 

االئتمان أهبم األخطبار بالنسببة للبنبك ، لبذلك تقبوم اإلدارة بحبرص ببإدارة التعبرم لبذلك الخطبر . ويتمثبل خطبر 
االئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقرام التي ينشأ عنها القروم والتسهيالت وأنشبطة االسبتثمار التبي يترتبب 

كمببا يوجببد خطببر االئتمببان أيضبباً فببي األدوات الماليببة خببارع  عليهببا أن تشببتمل أصببول البنببك علببى أدوات الببدين .
الميزانية مثل ارتباطات القروم . وتتركز عمليات اإلدارة والرقابة على خطبر االئتمبان لبدى فريبق إدارة خطبر 
االئتمان في إدارة المخاطر الذي يرفع تقاريره الي مجلس اإلدارة واإلدارة العليبا ورؤسباء وحبدات النشباط بصبفة 

 رية .دو
 

 
 
 
 
 



 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 
  2132 ديسمبر  13في  االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

19 
 

 
 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 )تابع( خطر االئتمان -أ 
 قياس خطر االئتمان 1أ/

 القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء
لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروم والتسهيالت للبنوك والعمبالء ، ينظبر البنبك فبي ثالثبة مكونبات كمبا 

 يلي :
في الوفاء بالتزاماته  ( من قبل العميل أو ال يرProbability of defaultاحتماالت اإلخفاق )التأخر( ) *

 .التعاقدية

   
المركز الحالي والتطور المستقبلي المرجس له الذي يستنتج منه البنك الرصيد المعرم لإلخفاق  *

(Exposure at default. ) 

   
 ( .Loss given defaultخطر اإلخفاق االفتراضي ) *

 
يم احتمال التأخر على مسبتوى كبل عميبل باسبتخدام أسباليب تقيبيم داخليبة لتصبنيف الجبدارة يقوم البنك بتقي

مفصلة لمختلف فئات العمالء . وقد تم تطوير تلك األساليب للتقيبيم داخليباً وتراعبى التحلبيالت اإلحصبائية 
عمبالء البنبك  مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول الي تصنيف الجدارة المالئم . وقبد تبم تقسبيم

أربع فئات للجدارة . ويعكبس هيكبل الجبدارة المسبتخدم بالبنبك كمبا  عشرة فئات والتى يتم تقسيمها الى الي
هو مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكل فئة مبن فئبات الجبدارة ، ممبا يعنبي بصبفة أساسبية أن 

 في تقييم مدى احتمال التأخر .المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعاً للت ير 
 

ويببتم مراجعببة وتطببوير أسبباليب التقيببيم كلمببا كببان ذلببك ضببرورياً . ويقببوم البنببك دوريبباً بتقيببيم أداء أسبباليب 
 تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت التأخر .

 
 فئات التصنيف الداخلي للبنك 
 مدلول التصنيف              التصنيف 
 دةديون جي    1 
 المتابعة العادية    9 
 المتابعة الخاصة    7 
 ديون غير منتظمة    3 

 
يعتمد المركز المعرم لإلخفاق على المببالغ التبي يتوقبع البنبك أن تكبون قائمبة عنبد وقبوع التبأخر وتمثبل 

تبأخر الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حبدي ال
. ويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين وبالتأكيد يختلف ذلك بحسب نوع المدين ، وأولوية المطالبة ، 

 ومدى توافر الضمانات أو وسائل ت طية االئتمان األخرى .
 

 أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى
فات الخارجية مثل تصبنيف سبتاندرد أنبد ببور بالنسبة ألدوات الدين واألذون ، يقوم البنك باستخدام التصني

أو ما يعادله إلدارة خطر االئتمان ، وإن لم تكن مثل هذه التقييمات متاحة ، يتم استخدام طرق مماثلة لتلك 
المطبقة على عمالء االئتمان . ويبتم النظبر البي تلبك االسبتثمارات فبي األوراق الماليبة واألذون علبى أنهبا 

 ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل. طريقة للحصول على جودة
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 )تابع (  خطر االئتمان -أ 

 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 2أ/
يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على مستوى المدين والمجموعات والصناعات  

لدول ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبلبه وذلبك بوضبع حبدود لمقبدار الخطبر التبي سبيتم وا
قبولبببه علبببى مسبببتوى كبببل مقتبببرم ، أو مجموعبببة مقترضبببين ، وعلبببى مسبببتوى األنشبببطة االقتصبببادية 
والقطاعات الج رافية . ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكبون خاضبعة للمراجعبة السبنوية أو 

صببورة متكببررة إذا دعببت الحاجببة الببي ذلببك . ويببتم اعتمبباد الحببدود للخطببر االئتمبباني علببى مسببتوى ب
 المقترم / المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل مجلس اإلدارة بصفة ربع سنوية .

 
لغ داخبل ويتم تقسيم حدود االئتمبان ألي مقتبرم بمبا فبي ذلبك البنبوك وذلبك بحبدود فرعيبة تشبمل المببا 

وخارع الميزانية ، وحد المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثبل عقبود الصبرف األجنببي اآلجلبة . 
 ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يومياً .

 
يببتم أيضببباً إدارة مخبباطر التعبببرم لخطببر االئتمبببان عبببن طريببق التحليبببل الببدوري لقبببدرة المقترضبببين 

 قابلة سداد التزاماتهم وكذلك بتعديل حدود اإلقرام كلما كان ذلك مناسباً.والمقترضين المحتملين على م

 
 وفيما يلي بعم وسائل الحد من الخطر :

 
 الضمانات

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

 المقبولة . ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروم والتسهيالت :
 

 *  الرهن العقاري .
 *  رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع .

 *  رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية .
 

رام للشركات مضموناً بينما تكون التسهيالت وغالباً ما يكون التمويل على المدى األطول واإلق
االئتمانية لألفراد بدون ضمان . ولتخفيم خسارة االئتمان الي الحد األدنى ، يسعى البنك للحصول على 
 ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروم أو التسهيالت 

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

وعادة ما تكون أدوات الدين واذون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية الم طاة 
واألدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات  Asset-Backed Securitiesبأصول 
 . المالية 

 
 المشتقات

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

والشراء على مستوى كل من القيمة والمدة . ويكون المبلغ المعرم لخطر االئتمان في أي وقت من األوقات 
لة موجبة الذي يمثل جزءاً محدد بالقيمة العادلة لألداة التي تحقق منفعة لصالس البنك أي أصل ذو قيمة عاد

ضئيالً من القيمة التعاقدية / االفتراضية المستخدمة للتعبير عن حجم األدوات القائمة. ويتم إدارة هذا الخطر 
 االئتماني كجزء من حد اإلقرام الكلي الممنوح للعميل وذلك مع الخطر المتوقع نتيجة للت يرات في السوق . 
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 )تابع (  خطر االئتمان -أ 
 سياسات الحد من وتجنب المخاطر )تابع( 2أ/

 )تابع( المشتقات
وال يتم عادة الحصول على ضمانات في مقابل الخطر االئتماني على تلك األدوات فيما عدا المبالغ التي 

 يطلبها البنك كإيداعات هامشية من األطراف األخرى .
لتي يكون فيها السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق وينشأ خطر التسوية في المواقف ا

مالية أخرى أو مقابل توقع الحصول على نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى ويتم وضع 
حدود تسوية يومية لكل من األطراف األخرى لت طية مخاطر التسوية المستقلة الناتجة عن تعامالت البنك في 

 يوم . أي
 

 Master Netting Arrangementsترتيبات المقاصة الرئيسية 
يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقيات تصفية رئيسية مبع األطبراف التبي تمثبل 
حجم هبام مبن المعبامالت . وال ينبتج بصبفة عامبة عبن اتفاقيبات التصبفية الرئيسبية أن يبتم إجبراء مقاصبة ببين 

ل وااللتزامببات الظبباهرة بالميزانيببة وذلببك ألن التسببوية عببادة مببا تببتم علببى أسبباس إجمببالي ، إال أنببه يببتم األصببو
تخفيم خطر االئتمان المصاحب للعقود التي فبي صبالس البنبك عبن طريبق اتفاقيبات التصبفية الرئيسبية وذلبك 

اء المقاصبة . ومبن الممكبن أن ألنه إذا ما حدي تعثر ، يتم إنهاء وتسوية جميع المبالغ مع الطرف األخر بإجر
يت ير مقدار تعرم البنك للخطر االئتماني الناتج عن أدوات المشتقات الخاضبعة التفاقيبات التصبفية الرئيسبية 

 وذلك خالل فترة قصيرة نظراً ألنه يتأثر بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقيات .
 

 االرتباطات المتعلقة باالئتمان 
رتباطات المتعلقة باالئتمان فبي التأكبد مبن إتاحبة األمبوال للعميبل عنبد الطلبب . يتمثل ال رم الرئيسي من اال 

ذات خطبر االئتمبان  Guarantees and stand by letters of creditوتحمبل عقبود الضبمانات الماليبة 
 Documentary and Commercialالمتعلببق بببالقروم . وتكببون االعتمببادات المسببتندية والتجاريببة 

Letters of Credit  التي يصدرها البنبك بالنياببة عبن العميبل لمبنس طبرف ثالبي حبق السبحب مبن البنبك فبي
حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً مضبمونة بموجبب البضبائع التبي يبتم شبحنها وبالتبالي 

 تحمل درجة مخاطر أقل من القرم المباشر .
 

دم مببن المصببرح ببه لمببنس القببروم ، أو الضببمانات ، أو وتمثبل ارتباطببات مببنس االئتمبان الجببزء غيببر المسبتخ 
االعتمادات المستندية . ويتعبرم البنبك لخسبارة محتملبة بمبلبغ يسباوي إجمبالي االرتباطبات غيبر المسبتخدمة 
وذلك بالنسبة لخطر االئتمان النباتج عبن ارتباطبات مبنس االئتمبان . إال أن مبلبغ الخسبارة المبرجس حبدوثها فبي 

رتباطات غير المسبتخدمة وذلبك نظبراً ألن أغلبب االرتباطبات المتعلقبة بمبنس االئتمبان تمثبل الواقع يقل عن اال
التزامات محتملبة لعمبالء يتمتعبون بمواصبفات ائتمانيبة محبددة . ويراقبب البنبك المبدة حتبى تباريخ االسبتحقاق 

مبن خطبر االئتمبان الخاصة بارتباطات االئتمان حيي أن االرتباطات طويلة األجل عادة ما تحمل درجة أعلى 
 بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل .

 
 سياسات االضمحالل والمخصصات 3أ/

( بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلبك مبن 1تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها )إيضاح أ/ 
خسائر االضمحالل التي وقعبت بداية إثبات أنشطة اإلقرام واالستثمار . وبخالف ذلك ، يتم االعتراف فقط ب

في تاريخ الميزانية ألغرام التقارير المالية بناء على أدلة موضوعية تشير الي االضبمحالل وفقباً لمبا سبيرد 
ذكره بهذا اإليضاح ونظراً الختالف الطرق المطبقة ، تقل عادة خسائر االئتمبان المحملبة علبى القبوائم الماليبة 

م نمببوذع الخسببارة المتوقعببة المسببتخدم ألغببرام قواعببد البنببك المركببزي عببن مبلببغ الخسببارة المقببدر باسببتخدا
 ( .3المصري )إيضاح أ/
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

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

م الداخلية األربعة . مخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية في نهاية السنة مستمد من درجات التقيي 
ومع ذلك ، فإن أغلبية المخصص ينتج من آخبر درجتبين مبن التصبنيف . ويببين الجبدول التبالي النسببة للبنبود 
 داخل الميزانية المتعلقة بالقروم والتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها لكل من فئات التقييم الداخلي للبنك :

   

قروض 
وتسهيالت

مخصص خسائر  
االضمحالل

%%
92.6043.70ديون جيدة

2.201.24المتابعة العادية
3.009.35المتابعة الخاصة

2.2045.71ديون غير منتظمة
%100%100

تقييم البنك
31 ديسمبر 2012

 
 

قروض 
وتسهيالت

مخصص خسائر  
االضمحالل

%%
93.1255.76ديون جيدة

3.271.65المتابعة العادية
0.170.07المتابعة الخاصة

3.4442.52ديون غير منتظمة
%100%100

تقييم البنك
31 ديسمبر 2011

تسبباعد أدوات التقيببيم الداخليببة اإلدارة علببى تحديببد مببا إذا كانببت هنبباك أدلببة موضببوعية تشببير الببي وجببود  
 ( ، واستناداً الي المؤشرات التالية التي حددها البنك .92اضمحالل طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم )

 
 صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترم أو المدين .  -
 مخالفة شروط اتفاقية القرم مثل عدم السداد . -
 توقع إفالس المقترم أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له .  -
 تدهور الوضع التنافسي للمقترم . -
قيام البنك ألسباب اقتصبادية أو قانونيبة بالصبعوبات الماليبة للمقتبرم بمنحبه امتيبازات أو تنبازالت قبد ال  -

 يوافق البنك على منحها في الظروف العادية .
 اضمحالل قيمة الضمان . -
 تدهور الحالة االئتمانية -
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

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

محددة على األقبل سبنوياً أو أكثبر  تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية
عندما تقتضي الظروف ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات التي تبم تقييمهبا علبى أسباس فبردي 
وذلك بتقييم الخسارة المحققة في تاريخ الميزانية على أساس كل حالة على حدة ، ويجري تطبيقها علبى جميبع 

 نفردة . الحسابات التي لها أهمية نسبية بصفة م
 

ويشمل التقييم عادة الضمان القائم ، بما في ذلك إعادة تأكيد التنفيبذ علبى الضبمان والتحصبيالت المتوقعبة مبن 
 تلك الحسابات .

 
ويتم تكوين مخصبص خسبائر االضبمحالل علبى أسباس المجموعبة مبن األصبول المتجانسبة باسبتخدام الخببرة 

 حصائية.التاريخية المتاحة والحكم الشخصي واألساليب اإل
 

 نموذج قياس المخاطر البنكية العام 4أ/
، تقبوم اإلدارة بتصبنيفات فبي شبكل  ( 1إيضباح أ/ ) باإلضافة الي فئات تصبنيف الجبدارة األربعبة المبينبة فبي

مجموعات فرعية أكثر تفصيالً بحيي تتفق مبع متطلببات البنبك المركبزي المصبري . ويبتم تصبنيف األصبول 
هببذه المجموعببات وفقبباً لقواعببد وشببروط تفصببيلية تعتمببد بشببكل كبيببر علببى  المعرضببة لخطببر االئتمببان فببي

 المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالي ومدى انتظامه في السداد .
 

ويقبوم البنبك بحسباب المخصصبات المطلوببة الضبمحالل األصبول المعرضبة لخطبر االئتمبان ، بمبا فبي ذلببك 
ى أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي المصري . وفبي حالبة زيبادة االرتباطات المتعلقة باالئتمان ، عل

مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقاً لقواعد البنبك المركبزي المصبري عبن ذلبك المطلبوب ألغبرام 
إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، يتم تجنيب احتياطي المخاطر البنكية العام ضمن حقوق 

ية خصماً على األرباح المحتجزة بمقدار تلك الزيادة . ويتم تعديل ذلك االحتيباطي بصبفة دوريبة بالزيبادة الملك
والنقص بحيبي يعبادل دائمباً مبلبغ الزيبادة ببين المخصصبين . ويعبد هبذا االحتيباطي غيبر قاببل للتوزيبع ويببين 

 لسنة المالية ./أ( الحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل ا72إيضاح )
 

وفيمببا يلببي بيببان فئببات الجببدارة للمؤسسببات وفقبباً ألسببس التقيببيم الببداخلي مقارنببة بأسببس تقيببيم البنببك المركببزي 
 المصري ونسب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان:

تصنيف البنك 
المركزي المصري

نسبة المخصص مدلول التصنيف
المطلوب

مدلول التصنيف التصنيف الداخلي
الداخلي

ديون جيدة1صفرمخاطر منخفضة1
ديون جيدة11 %مخاطر معتدلة2
ديون جيدة11 %مخاطر مرضية3
ديون جيدة21 %مخاطر مناسبة4
ديون جيدة21 %مخاطر مقبولة5
المتابعة العادية32 %مخاطر مقبولة حديا6ً
المتابعة الخاصة53 %مخاطر تحتاج لعناية خاصة7
ديون غير منتظمة204 %دون المستوى8
ديون غير منتظمة504 %مشكوك في تحصيلها9
ديون غير منتظمة1004 %رديئة10
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

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

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية
1,077,495886,328أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى

قروض وتسهيالت للعمالء :
قروض ألفراد :
12,60510,427- بطاقات ائتمان

5,1398,033- قروض شخصية
قروض لمؤسسات :

166,37182,980- حسابات جارية مدينة
4338- قروض لبنوك

4,344,4413,366,584- قروض مباشرة
3,117,9102,567,335-قروض مشتركة

استثمارات مالية :
3,565,6652,276,494- أدوات دين

12,289,6699,198,219
(231,465)(227,715)يخصم – مخصص إضمحالل القروض

(11,561)(11,047)- العوائد المجنبة

--(347)يخصم : خصم غير مكتسب لألوراق التجارية المخصومة

12,050,5608,955,193اإلجمالي
البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية

155,248245,453اعتمادات مستندية
829,506858,197خطابات ضمان

7,45019,315أوراق مقبولة عن تسهيالت موردين
269,216363,614عقود الصرف اإلجله

1,261,4201,486,579اإلجمالي

 

وذلبك ببدون األخبذ فبي  9219 ديسبمبر  71يمثل الجدول السبابق أقصبى حبد يمكبن التعبرم لبه فبي أخبر -
ة التي تم االعتبار أية ضمانات . بالنسبة لبنود الميزانية ، تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القيمة الدفتري

 عرضها في الميزانية.
 

من الحد األقصى المعرم لخطر االئتمان  (22:%9211% )  29 وكما هو مبين بالجدول السابق، فإن
 %  78 واذون خزانبة  ناتج عن قروم والتسهيالت للعمالء ، بينمبا تمثبل االسبتثمارات فبي أدوات ديابان

 (9211: % 72.) 
 

مرار في السيطرة واإلبقاء على الحد األدنى لخطر االئتمان النباتج عبن وتثق اإلدارة في قدرتها على االست
 كل من محفظة القروم والتسهيالت وأدوات الدين بناء على ما يلي :
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 خطر االئتمان )تابع( -أ

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

 وم والتسببهيالت مصببنفة فببي أعلببى درجتببين مببن درجببات التقيببيم الداخااببالي % مببن محفظببة القببر81.23 -
 (9211  :22.72. ) % 

 
  المالية المنتهية في السنةقام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عند منس قروم وتسهيالت خالل  -

 .9219 ديسمبر  71
 

ل أدوات ديببن علببى الحكومببة ة تمثبب% مببن االسببتثمارات فببي أدوات ديببن وأذون خزانبب 22.2أكثببر مببن  -
 .المصرية

 

 
 قروض وتسهيالت   6أ/

 فيما يلي موقف أرصدة القروم والتسهيالت للعمالء والبنوك من حيي الجدارة االئتمانية : 
 

 قروض وتسهيالت للعمالء والبنوك بالصافي
 

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرى
قروض و تسهيالت 

للعمالء
قروض و تسهيالت 

للبنوك
قروض و تسهيالت 

للعمالء
قروض و تسهيالت 

للبنوك
--5,504,693--7,019,021اليوجد عليها متاخرات وليست محل اضمحالل

--323,209--458,933متأخرات ليست محل اضمحالل
168,51243207,45738متأخرات محل اضمحالل

7,646,466436,035,35938اإلجمالي
يخصم :

--)231,465(--)227,715(مخصص خسائر اإلضمحالل
--)11,561(--)11,047(العوائد المجنبة

------)347(خصم غير مكتسب لألوراق التجارية المخصومة
7,407,357435,792,33338الصافي

31 ديسمبر 2011 31 ديسمبر 2012

 

الف   129.223ه عن قروم منفردة ومبلغ الف جني 192.111يمثل مخصص خسائر االضمحالل مبلغ  -
 جنيه عن مجموعات محفظة االئتمان .
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 خطر االئتمان )تابع( -أ
 

 )تابع( قروض وتسهيالت     6أ/
 

    2212 ديسمبر 31فى  القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء ) بالصافي(

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

     القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء ) بالصافي(
 

  -:الحالية  العام  
 

التقييم

حسابات 
جارية مدينة

بطاقات 
ائتمان

قروض 
شخصية

قروض 
عقارية

حسابات 
قروض أخريقروض مشتركةقروض مباشرةجارية مدينة

--6,738,723--3,695,6423,043,081----------جيدة 

--151,955----137,212----10,1884,555--المتابعة العادية 

128,34343--73,12555,218----------المتابعة الخاصة 
7,019,02143--3,905,9793,098,299----10,1884,555--االجمالي 
يخصم : 

--(85,253)مخصص خسائر اإلضمحالل 

6,933,76843الصافي 

اجمالي 
القروض 

والتسهيالت 
للعمالء

( القيمة بااللف جنيه)     
مؤسساتافـــــــــــراد

اجمالي القروض 
والتسهيالت 

للبنوك

 

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

 خطر االئتمان )تابع( -أ
 

 )تابع ( قروض وتسهيالت   6أ/
 

 : 2211ديسمبر 31القروض والتسهيالت للعمالء والبنوك بالصافي في 

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

 
     القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء ) بالصافي(

 
      -:سنة المقارنة   

التقييم
حسابات 

جارية مدينة
قروض قروض شخصيةبطاقات ائتمان

عقارية
حسابات 

جارية مدينة
قروض 
مباشرة

قروض 
مشتركة

قروض أخري

--5,356,494--2,810,4192,546,075----------جيدة 

--146,737----130,449----9,3246,964--المتابعة العادية 

1,46238----1,462----------المتابعة الخاصة 
5,504,69338--2,942,3302,546,075----9,3246,964--االجمالي 

يخصم : 
--(68,141)مخصص خسائر اإلضمحالل 

5,436,55238الصافي 

اجمالي القروض 
والتسهيالت 

للعمالء

( القيمة بااللف جنيه)     
اجمالي القروض مؤسساتافـــــــــــراد

والتسهيالت 
للبنوك
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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 
يومباً ولكنهبا ليسبت محبل اضبمحالل ، إال إذا  22هي القروم والتسهيالت التي توجد عليهبا متبأخرات حتبى 

وتتمثل القروم والتسبهيالت للعمبالء التبي يوجبد عليهبا متبأخرات  لك .توافرت معلومات أخرى تفيد عكس ذ
 :وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلي 

 

حسابات جارية 
اإلجمالىقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات أئتمانمدينة

ً 2,016--1,715301--متأخرات حتى 30  يوما
----------متأخرات أكثر من 30 الي60 يوماً

ً ----------متأخرات أكثر من60 الي90 يوما

2,016--1,715301--اإلجمالي
703----703--القيمة العادلة للضمانات

أفراد
( القيمة بااللف جنيه)     

 

حسابات جارية 
اإلجمالىقروض أخرىقروض مشتركةقروض مباشرةمدينة

ً 98,346--95,8062,540--متأخرات حتى 30  يوما
62,669----62,669--متأخرات أكثر من 30 الي60 يوماً
295,902--288,9436,959--متأخرات أكثر من60 الي90 يوماً

456,917--447,4189,499--اإلجمالي
3,507,712--1,676,2171,831,495--القيمة العادلة للضمانات

مؤسسات
( القيمة بااللف جنيه)     

 
بنبباء علببى أسبباليب التقيببيم  عنببد اإلثبببات األولببي للقببروم والتسببهيالت ، يببتم تقيببيم القيمببة العادلببة للضببمانات

المستخدمة عادة في األصول المماثلبة . وفبي الفتبرات الالحقبة ، يبتم تحبديي القيمبة العادلبة بأسبعار السبوق أو 
 بأسعار األصول المماثلة .

 
 قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة

 قروض وتسهيالت للعمالء *

منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدية  بلغ رصيد القروم والتسهيالت محل اضمحالل بصفة 
 لألفراد . 282الف جنيه مصري للمؤسسات و  123.292من الضمانات 

   
وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروم والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة متضمناً القيمة  

 وم :العادلة للضمانات التي حصل عليها البنك في مقابل تلك القر
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

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

القيمة باأللف جنيه

حسابات 
جارية 
مدينة

بطاقات 
أئتمان

قروض 
شخصية

قروض 
عقارية

حسابات 
جارية مدينة

قروض 
مباشرة

قروض 
مشتركة

قروض 
أخرى

31 ديسمبر 2012
168,512------167,526------986قروض محل اضمحالل بصفة منفردة

119,476----------------القيمة العادلة للضمانات

31 ديسمبر 2011

207,495------205,325------2,170قروض محل اضمحالل بصفة منفردة

113,578----------------القيمة العادلة للضمانات 

مؤسسات افراد 

اجمالي 

 

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

. وتعتمد سياسات تطبيق إعادة الهيكلة على مؤشرات أو معايير تشير الي أن هناك احتماالت  السداد
عاليه الستمرار السداد وذلك بناء على الحكم الشخصي لإلدارة . وتخضع تلك السياسات للمراجعة 
المستمرة . ومن المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروم طويلة األجل ، خاصة قروم تمويل 

 المالية . السنةلعمالء ، ويبين الجدول التالي القروم التي تم إعادة التفاوم بشأنها في نهاية ا
 

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

قروض وتسهيالت للعمالء تم اعادة هيكلتها
مؤسسات

17,56848,214قروض مباشرة
17,56848,214اإلجمالي

 

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

لحكومية األخبري وفقباً لوكباالت التقيبيم فبي يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق ا 
 آخر السنة المالية ، بناًء علي تقييم ستاندرد أند بور وما يعادله

 

أذون خزانة وأوراق 
حكومية أخري وستدات 

حكومية

استثمارات في أوراق مالية 
واستثمارات في شركات 
تابعة ومحتفظ بها حتي 

تاريخ االستحقاق

االجمالي

+AA------

A------

+BBB------

+BB------

+B------

-B4,437,251266,3194,703,570
40,49040,490--غير مصنفة

4,437,251306,8094,744,060االجمالي
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3
 خطر االئتمان )تابع( -أ

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

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

اجماليدول أخريدول الخليج 

االسكندرية القاهرة الكبري
اجماليالوجه القبليوالدلتا وسيناء

1,077,495----1,077,495----1,077,495اذون الخزانة وأوراق حكومية أخري
قروض وتسهيالت للبنوك

•  قروض افراد
5,8672,9413,18511,99316145112,605-   بطاقات ائتمانية

5,139----4,5571544285,139-    قروض شخصية
•  قروض لمؤسسات

101,93025,79237,749165,471183717166,371-   حسابات جارية مدينة
2,745,551492,414921,8834,159,848149,30035,2934,344,441-   قروض مباشرة
3,035,80922,77339,0163,097,59820,3123,117,910-   قروض مشتركة

43----43----43-   قروض لبنوك
•   استثمارات مالية

3,565,665----3,565,665----3,565,665-   أدوات دين
10,536,917544,0741,002,26112,083,252149,64456,77312,289,669االجمالي في نهاية العام الحالى

(227,715)يخصم :- مخصص خسائر االضمحالل

(11,047)يخصم :- العوائد المجنبة

(347)يخصم :- خصم غير مكتسب لألوراق التجارية المخصومة

12,050,560االجمالي في نهاية العام

جمهورية مصر العربية
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

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

 قطاعات النشاط  2/ 8أ/ 

     النشاط الذي يزاوله عمالء البنك . نوعتحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية ، موزعة حسب  ول التاليديمثل الج              
 )القيمة بااللف جنيه(                

مؤسسات مؤسسات مالية
نشاط عقاريصناعية

بيع الجملة 
وتجارة 
التجزئة

االجماليأفرادأنشطة أخريقطاع حكومي

1,077,495--1,077,495--------اذون الخزانة وأوراق حكومية أخري
قروض وتسهيالت للبنوك

·   قروض افراد
53011,72512,605--20130119--بطاقات ائتمانية

5,1395,139------------قروض شخصية

قروض للمؤسسات
84,0965,198166,371--8754,0868,18114,723حسابات جارية مدينة

1,345,592340,0844,344,441--115,0472,024,833151,860367,025قروض مباشرة
3,117,910--1,042,134----1,751,037324,739--قروض مشتركة

43------------43قروض لبنوك
----------------استثمارات مالية

3,565,665----3,359,756----179,75426,155أدوات دين
294,9313,856,312484,810381,8674,437,2512,472,352362,14612,289,669االجمالي في نهاية العام الحالى

(227,715)يخصم :- مخصص خسائر االضمحالل

(11,047)يخصم :-العوائد المجنبة

(347)يخصم :- خصم غير مكتسب لألوراق التجارية المخصومة

12,050,560االجمالي في نهاية العام
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 خطر السوق -ب 
بات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن الت ير يتعرم البنك لخطر السوق المتمثل في تقل 

في أسعار السوق . وينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية ، 
حيي أن كل منها معرم للتحركات العامة والخاصة في السوق والت يرات في مستوى الحساسية لمعدالت 

سوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية . ويفصل البنك ال
 .مدى تعرضه لخطر السوق الي محافظ للمتاجرة أو ل ير غرم المتاجرة 

 
ك وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو ل ير المتاجرة في إدارة المخاطر الشاملة بالبن 

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  

سعر العائد لألصول وااللتزامات المتعلقة المحافظ ل ير غرم المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة 
بمعامالت التجزئة . وتتضمن هذه المحافظ مخاطر العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن 

 .االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المتاحة للبيع 
 

 أساليب قياس خطر السوق 1ب/
، يقوم البنك بالعديد من استراتيجيات الت طية . وكذلك البدخول فبي عقبود كجزء من إدارة خطر السوق  

مبادلة سعر العائد وذلك لموازنة الخطبر المصباحب ألدوات البدين والقبروم طويلبة األجبل ذات العائبد 
الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة . وفيما يلي أهم وسائل القيباس المسبتخدمة للسبيطرة علبى خطبر 

 : السوق
 

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

حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء على عدد من االفتراضات للت يبرات المتنوعبة لظبروف السبوق  ويقبوم 
معرضبة للخطبر التبي يمكبن تقبلهبا مبن قببل البنبك للمتباجرة وغيبر مجلس اإلدارة بوضع حبدود للقيمبة ال

 المتاجرة بصورة منفصلة ويتم مراقبتها يومياً بمعرفة إدارة المخاطر الشاملة بالبنك .
 
القيمة المعرضة للخطر هي توقع إحصبائي للخسبارة المحتملبة للمحفظبة الحاليبة الناتجبة عبن التحركبات  

أقصى قيمة يمكن أن يخسرها البنك ، ولكن باستخدام معامل ثقة محبدد العكسية للسوق . وهي تعبر عن 
%( أن تكببون الخسببارة الفعليببة أكبببر مببن القيمببة 9%( . وبالتببالي هنبباك احتمببال إحصببائي بنسبببة )28)

 .رة أيام(المعرضة للخطر المتوقعة . ويفترم نموذع القيمة المعرضة للخطر فترة احتفاظ محددة )عش
 

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

سببعار عببن الخمببس سببنوات السببابقة . ويقببوم البنببك بتطبيببق تلببك الت يببرات التاريخيببة فببي المعببدالت واأل
وهذه الطريقة تعبرف بالمحاكباة التاريخيبة . ويبتم  –والمؤشرات ، بطريقة مباشرة على المراكز الحالية 

مراقبببة المخرجببات الفعليببة بصببورة منتظمببة لقيبباس سببالمة االفتراضببات والعوامببل المسببتخدمة لحسبباب 
 القيمة المعرضة للخطر.
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

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

 في حالة وجود تحركات أكبر بالسوقوال يمنع استخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود وذلك 
وحيي أن القيمة المعرضبة للخطبر تعتببر جبزء أساسبي مبن نظبام البنبك فبي رقاببة خطبر السبوق، يقبوم  

بالقيمة المعرضة للخطر لكبل مبن عمليبات المتباجرة وغيبر  مجلس اإلدارة سنوياً بوضع الحدود الخاصة
المتبباجرة ويببتم تقسببيمها علببى وحببدات النشبباط . ويببتم مقارنببة القببيم الفعليببة المعرضببة للخطببر بالحببدود 

 الموضوعة من قبل البنك ومراجعتها يومياً من قبل إدارة المخاطر بالبنك .
 
 Stress Testingاختبارات الضغوط  
الض وط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشبأ عبن ظبروف معاكسبة بشبكل  تعطي اختبارات 

حاد . ويتم تصميم اختبارات الض وط بما يالءم النشاط باسبتخدام تحلبيالت نمطيبة لسبيناريوهات محبددة  
وتتضمن اختبارات الض وط التي تقوم بها إدارة المخاطر بالبنك ، اختبار ض ط عوامل الخطر ، حيبي 

تطبيق مجموعة من التحركات الحادة على كبل فئبة خطبر واختببار ضب وط األسبواق الناميبة ، حيبي  يتم
تخضع األسواق النامية لتحركات حادة واختببار ضب وط خاصبة ، تتضبمن أحبداي محتملبة مبؤثرة علبى 
م مراكز أو مناطق معينة ، مثل ما قد ينتج في منطقة ما بسبب تحرير القيود على إحدى العمبالت  وتقبو

 اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بمراجعة نتائج اختبارات الض وط .
 

 ملخص القيمة المعرضة للخطر 2ب/
  

 إجمالي القيمة المعرضة للخطر طبقاً لنوع الخطر -
 

(باأللف جنيه مصري)

أقل أعلي متوسط أقل أعلي متوسط 

7. 711. 279. 850. 210. 476. 30خطر سعر العائد

7. 711. 279. 850. 210. 476. 30إجمالي القيمة عند الخطر

3 أشهر حتي نهاية سنة المقارنة3 أشهر حتي نهاية السنة الحالية

 
 

 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 3ب/
ت األجنبية على المركز المالي والتبدفقات النقديبة  يتعرم البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمال 

وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز فبي نهايبة 
اليوم وكذلك خالل اليوم التي يتم مراقبتهبا لحظيباً . ويلخبص الجبدول التبالي مبدى تعبرم البنبك لخطبر 

األجنبية في نهاية السبنة الماليبة . ويتضبمن الجبدول التبالي القيمبة الدفتريبة تقلبات سعر صرف العمالت 
 لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها :
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

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

 ي األدوات الماليةتركز خطر العملة عل  -           
 

االجماليعمالت أخريجنيه استرلينييورودوالر أمريكيجنيه مصري31 ديسمبر 2012
األصول المالية

453,163307,5319,19867510,499781,066نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
2,3581,727,046219,83939,7656,2701,995,278أرصدة لدى البنوك

------------شهادات ايداع

1,077,495----866,54747,638163,310أذون خزانة وأوراق حكومية أخري
10,704--------10,704أصول مالية بغرض المتاجرة

4,077,9353,222,74787,34419,37137,407,400قروض وتسهيالت للعمالء والبنوك
2,545------2,545--مشتقات مالية بغرض المتاجرة

استثمارات مالية :
3,430,617--------3,430,617متاحة للبيع

184,754------137,36247,392محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
40,490--------40,490استثمارات فى شركة تابعة

663,742--615,97547,541116110أصول ثابتة و أخرى

9,635,1515,402,440479,80759,92116,77215,594,091إجمالى األصول المالية
االلتزامات المالية

706,00117,213188871723,481أرصدة مستحقة للبنوك
7,717,1874,722,836468,74559,2025,26612,973,236ودائع للعمالء

346,210--178,521166,88173870التزامات ومخصصات أخرى
8,601,7094,906,930469,67159,2805,33714,042,927إجمالى االلتزامات المالية

1,033,442495,51010,13664111,4351,551,164صافى المركز المالى للميزانية

المعادل الف جنيه مصري

 



 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 
  2132 ديسمبر  13في  االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

35 
 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  -  3
 

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

يتعرم البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السبائدة فبي السبوق وهبو خطبر التبدفقات النقديبة  
النقديبة المسبتقبلية ألداة ماليبة بسببب الت يبرات فبي سبعر عائبد لسعر العائبد المتمثبل فبي تذببذب التبدفقات 

األداة ، وخطر القيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلببات قيمبة األداة الماليبة نتيجبة للت يبر فبي أسبعار 
العائبد فببي السبوق ، وقببد يزيببد هبامش العائببد نتيجببة لتلبك الت يببرات ولكبن قببد تببنخفم األربباح فببي حالببة 

غيبر متوقعبة . ويقبوم مجلبس إدارة البنبك بوضبع حبدود لمسبتوى االخبتالف فبي إعبادة حدوي تحركبات 
 تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك ، ويتم مراقبة ذلك يومياً بواسطة إدارة المخاطر بالبنك .
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  -  3
 خطر السوق )تابع( -ب 

 خطر سعر العائد )تابع( 4ب/
ة التسبعير أو تبواريخ االسبتحقاق الجدول التالي مدى تعرم البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة على أساس سعر تبواريخ إعبادويلخص 

 أيهما  أقرب .

31 ديسمبر 2012
أكثر من شهر حتى شهر واحد

حتى ثالثة أشهر
أكثر من ثالثة 
أشهر حتى سنة

أكثر من سنة 
حتى خمس 

سنوات

أكثر من خمس 
سنوات

االجماليبدون عائد

األصول المالية
781,066----------781,066نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

1,995,278------1,152,639678,345164,294أرصدة لدى البنوك
--------------شهادات ايداع

1,077,495------239,955166,744670,796أذون الخزانة وأوراق حكومية أخري
10,704----------10,704أصول مالية بغرض المتاجرة

7,407,400--2,117,298262,636531,0591,816,9952,679,412قروض وتسهيالت للعمالء والبنوك
2,545------2,545----مشتقات مالية بغرض المتاجرة

استثمارات مالية :
3,430,617--184,2542,935,852308,917--1,594متاحة للبيع

184,754----5,269179,485----محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
40,49040,490----------استثمارات مالية في شركة تابعة

333,932663,742----65,962--263,848أصول أخري
4,567,1041,107,7251,624,1794,932,3322,988,329374,42215,594,091إجمالي األصول المالية

االلتزامات المالية
723,481--------223,481500,000أرصدة مستحقة للبنوك

12,973,236--2,878,4942,394,8552,813,0283,962,605924,254ودائع العمالء
346,210346,210----------التزامات ومخصصات أخرى

3,101,9752,894,8552,813,0283,962,605924,254346,21014,042,927إجمالي االلتزامات المالية
969,7272,064,07528,2121,551,164(1,188,849)(1,787,130)1,465,129فجوة أعادة تسعير العائد

31 ديسمبر 2011
1,740,4202,680,2313,076,9312,071,6372,308,9101,007,19412,885,323إجمالي األصول المالية

11,788,889--3,622,0451,788,5472,211,9702,236,8491,929,478إجمالي االلتزامات المالية
379,4321,007,1941,096,434(165,212)891,684864,961(1,881,625)فجوة أعادة تسعير العائد

 الف جنيه مصري
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( -3
 خطر السيولة -ج 

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

 والوفاء بارتباطات اإلقرام .
 

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

 

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

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

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

وألغرام الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقديبة لليبوم واألسببوع والشبهر التبالي ، وهبي الفتبرات 
لماليببة الرئيسببية إلدارة السببيولة. وتتمثببل نقطببة البدايببة لتلببك التوقعببات فببي تحليببل االسببتحقاقات التعاقديببة لاللتزامببات ا

 وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية .
 

وتقببوم إدارة المخبباطر أيضبباً بمراقبببة عببدم التطببابق بببين األصببول متوسببطة األجببل ، ومسببتوى ونببوع الجببزء غيببر 
المستخدم من ارتباطات القروم ، ومدى اسبتخدام تسبهيالت الحسبابات الجاريبة المدينبة وأثبر االلتزامبات العرضبية 

 الضمان واالعتمادات المستندية . مثل خطابات
 

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

 والمناطق الج رافية ، والمصادر ، والمنتجات واآلجال .
 

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

 المالية. السنةلم يحدي ت ير في القيمة العادلة التقديرية بإستخدام وسائل تقييم خالل  
 

 أرصدة لدي البنوك -

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

 السائد في األسواق المالية للديون ذات خطر ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه .
 

 قروض وتسهيالت للبنوك -

البنوك . وتمثل القيمة العادلة المتوقعة  تتمثل القروم والتسهيالت للبنوك في قروم غير الودائع لدي
للقروم والتسهيالت القيمة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتقو تحصيلها ، ويتم خصم التدفقات 

 النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق لتحديد القيمة العادلة .
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( -3
 )تابع (  لألصول واأللتزامات الماليةالقيمة العادلة    -د

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

م والتسهيالت بالصافي بعد خصم مخصص االضمحالل . وتمثل القيمة العادلة المتوقعة رويتم إثبات الق
ة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها . ويتم خصم التدفقات للقروم والتسهيالت القيمة المخصوم

 النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق لتحديد القيمة العادلة .
 

 استثمارات في أوراق مالية  -

االستثمارات في أوراق مالية في الجدول السابق تتضمن فقط األصول التي تحمل عائد المحتفظ بها حتي 
ريخ االستحقاق حيي يتم تقييم األصول المتاحة للبيع بالقيمة العادلة فيما عد أدوات حقوق الملكية التي لم تا

يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة بدرجة موثوق بها ويتم تحديد القيمة العادلة لألصول المالية المحتفظ 
التي تم الحصول عليها من السماسرة . وإذا  بها حتي تاريخ االستحقاق بناء علي اسعار السوق أو األسعار

لم تتوفر هذه البيانات ، يتم تقدير القيمة العادلة بإستخادم أسعار األسواق المالية لألوراق المالية المتداولة 
 ذات خصائص ائتمان وتاريخ استحقاق مشابهة .

 
 المستحق لبنوك أخري وللعمالء -

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

 
ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت والقروم األخري غير المتداولة في سوق نشطة 

 جديدة ذات تاريخ استحقاق مشابه تخدام سعر العائد علي الديون السبناء علي التدفقات النقدية المخصومة با
 

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

 بالميزانية فيما يلي :
 
 .لبلدان التي تعمل بها فروع البنكفي اااللتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية و -
حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين واألطراف األخرى التي  -

 تتعامل مع البنك .
 

 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط . -
 

المال وفقاً لمتطلبات الجهة الرقابيبة )البنبك المركبزي المصبري فبي يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس 
جمهوريببة مصببر العربيببة( يوميبباً بواسببطة إدارة البنببك ، مببن خببالل نمبباذع تعتمببد علببى إرشببادات لجنببة بببازل للرقابببة 

 .لمركزي المصري على أساس ربع سنويالمصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعات لدى البنك ا
 البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي : ويطلب

 
 مليون جنيه مصري حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع . 222االحتفاظ بمبلغ  -
االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر  -

 % .12تعادل أو تزيد عن 
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 خاطر المالية )تابع(إدارة الم -3

 
 )تابع( رأس المالل المخاطر المالية إدارة  -هـ 

 ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين :
 

وهي رأس المال األساسبي ، ويتكبون مبن رأس المبال المبدفوع )بعبد خصبم القيمبة الدفتريبة ألسبهم  الشريحة األولى :
االحتياطيات الناتجة عن توزيع األربباح فيمبا عبدا احتيباطي المخباطر البنكيبة العبام ، الخزينة( ، واألرباح المحتجزة و

 ويخصم منه أية شهرة سبق االعتراف بها وأية خسائر مرحلة .
 

وهببي رأس المببال المسبباند ، ويتكببون ممببا يعببادل مخصببص المخبباطر العببام وفقبباً ألسببس الجببدارة  الشررريحة الثانيررة :
% مببن إجمببالي األصببول وااللتزامببات 1.92نببك المركببزي المصببري بمببا ال يزيببد عببن االئتمانيببة الصببادرة عببن الب

العرضية المرجحة بأوزان المخاطر ، والقروم / الودائع المساندة التي تزيد آجالها عن خمس سنوات )مع استهالك 
ة العادلة والقيمبة % من الزيادة بين القيم32% من قيمتها في كل سنة من السنوات الخمس األخيرة من آجالها( و 92

 .الدفترية لكل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وفي شركات تابعة وشقيقة 
 

وعند حساب إجمالي بسط معيبار كفايبة رأس المبال ، يراعبى أال يزيبد رأس المبال المسباند عبن رأس المبال األساسبي 
 ساندة عن نصف رأس المال األساسي .وأال تزيد القروم )الودائع( الم

 
% مبوبة بحسبب طبيعبة الطبرف المبدين بكبل أصبل 922ويتم ترجيس األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر الي 

بمبا يعكبس مخبباطر االئتمبان المرتبطببة ببه ، ومبع أخببذ الضبمانات النقديببة فبي االعتببار . ويببتم اسبتخدام ذات المعالجببة 
 .المحتملة لتلك المبالغ إجراء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائرللمبالغ خارع الميزانية بعد 

 
وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلية خالل السنة المالية ، ويلخبص الجبدول التبالي مكونبات رأس المبال 

 األساسي والمساند ونسب معيار كفاية رأس المال :
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 (إدارة المخاطر المالية )تابع -3

 )تابع( رأس المالل المخاطر المالية إدارة  -هـ 

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

رأس المال
1,125,000750,000) الشريحة األولى( رأس المال األساسي

110,907101,128االحتياطي القانوني
(23,034)2,768احتياطيات أخرى

2,12360,876األرباح المحتجزة
1,240,798888,970إجمالي رأس المال األساسي

) الشريحة الثانية ( رأس المال المساند
مخصص المخاطر العامة للتسهيالت االئتمانية واإللتزامات العرضية 

المنتظمة
113,19087,095

45 %  من الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات 
--35,450المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وفي شركات 

148,64087,095إجمالي رأس المال المساند
1,389,438976,065إجمالي رأس المال

األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر :
8,645,7656,964,519األصول داخل الميزانية

409,474465,383االلتزامات العرضية
9,055,2397,429,902إجمالي األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر

13.14%15.35%معيار كفاية رأس المال %

 
 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

يقوم البنك باستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات التي يتم اإلفصاح عنها خالل السنة 
واالفتراضات باستمرارعلى أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل ، بما في  المالية التالية ، ويتم تقييم التقديرات

 ذلك التوقعات لألحداي المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف والمعلومات المتاحة .
  

 خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت -أ 

لى أساس ربع سنوي على األقل . ويقوم باستخدام يراجع البنك محفظة القروم والتسهيالت لتقييم االضمحالل ع
الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينب ي تسجيل عبء االضمحالل في قائمة الدخل ، وذلك لمعرفة ما إذا كان 
هناك أية بيانات موثوق بها تشير الي أنه يوجد انخفام يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من 

لقروم وذلك قبل التعرف على االنخفام على مستوى القرم الواحد في تلك المحفظة . وقد تشمل هذه محفظة ا
األدلة وجود بيانات تشير الي حدوي ت يير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنك ، أو ظروف 

قدية المستقبلية ، تقوم اإلدارة باستخدام محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصول البنك . عند جدولة التدفقات الن
تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية في وجود أدلة موضوعية تشير الي 
االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة . ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ 

قات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء وتوقيت التدف
 .على الخبرة 
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 )تابع( التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
 اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع -ب 

الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفام هام أو ممتد في  يحدد البنك اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق
قيمتها العادلة عن التكلفة ويحتاع تحديداً ما إذا كان اإلنخفام هاماً أو ممتداً إلى حكم شخصي ، والتخاذ هذا الحكم 

ة إلى ذلك قد يكون هناك ( المعتادة لسعر السهم باإلضافVolatilityالتذبذبات ) –يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل أخرى 
اضمحالل عندما يكون هناك دليل على وجود تدهور في الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية 

 التش يلية والتمويلية أو أداء الصناعة أو القطاع أو الت يرات في التكنولوجيا. 
 

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

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصي بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم 
ارات حتى تاريخ االستحقاق ، وإذا أخفق البنك في االحتفاظ بتلك البنك بتقييم النية والقدرة على االحتفاظ بتلك االستثم

االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيما عدا في بعم الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد 
للبيع  االستحقاق عندها يتم إعادة تبويب كل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى االستثمارات المتاحة

، وبالتالي سوف يتم قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية 
 استثمارات بذلك البند . 

 

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

حديد المخصص اإلجمالي للضريبة على الدخل . وهناك عدد من العمليات والحسابات التي يصعب تحديد هامة لت
الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد . ويقوم البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقاً 

الف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبالغ لتقديرات مدى احتمال نشأة ضرائب إضافية . وعندما يكون هناك اخت
رة التي يتم السابق تسجيلها ، فإن هذه االختالفات سوف تؤثر على ضريبة الدخل ومخصص الضريبة المؤجلة في الفت

 .تحديد االختالف فيها
 

 التحليل القطاعي  -5
 التحليل القطاعي لألنشطة  - أ

في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر المحيطبة المستخدمة يتضمن النشاط القطاعي العمليات التش يلية واألصول 
 بها والعائد المرتبط بهذا النشاط التي قد تختلف عن باقي األنشطة األخري .

 -ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقا ً لألعمال المصرفية الواردة فيمايلي :
 

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

 

 االستثمار 
 ويشمل أنشطة اندماع الشركات وشراء االستثمارات وتمويل اعادة هيكلة الشركات واألدوات المالية . 

 

 األفراد 
 ائع وبطاقات االئتمان والقروم الشخصية والقروم العقارية . وتشمل أنشطة الحسابات الجارية واالدخار والود

 أنشطة أخري 
 وتشمل األعمال المصرفية األخري ، كإدارة األموال . 

وتتم المعامالت بين األنشطة القطاعية وفقا ً لدورة النشاط العادي للبنك وتتضمن األصول وااللتزامات األصول 
 في ميزانية البنك . وااللتزامات التش يلية كما تم عرضها 
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 التحليل القطاعي )تابع( -5

 التحليل القطاعي لألنشطة )تابع( - أ

سنة الحالية
مؤسسات مؤسسات كبيرة

متوسطة وصغيرة
االجماليأنشطة أخريأفراداستثمار

االيرادات والمصروفات وفقا للنشاط القطاعي
695,97417,711571,89143,42114,2951,343,292إيرادات النشاط القطاعي

(1,000,176)18,05757,140(391,984)(11,325)(672,064)مصروفات النشاط القطاعي

23,9106,386179,90761,47871,435343,116نتيجة أعمال القطاع
------------مصروفات غير مصنفة

23,9106,386179,90761,47871,435343,116ربح السنة قبل الضرائب
(99,898)(20,454)(17,750)(44,537)(1,850)(15,307)الضريبة

8,6034,536135,37043,72850,981243,218ربح السنة

االصول وااللتزامات وفقا للنشاط القطاعي
7,999,120148,0426,724,903282,369439,65715,594,091أصول  النشاط القطاعي

------------أصول غير مصنفة

7,999,120148,0426,724,903282,369439,65715,594,091اجمالي االصول
1,945,105265,7472,037,1059,445,4581,900,67615,594,091التزامات النشاط القطاعي 

------------التزامات غير مصنفة 

1,945,105265,7472,037,1059,445,4581,900,67615,594,091اجمالي االلتزامات

بنود اخري للنشاط القطاعي
64,880--------64,880اضمحالل

64,880--------64,880

يشمل :اضمحالل ا . ماليه بمبلغ 508 الف جنيه , 64372 الف جنيه عبء اضمحالل القروض خالل العام 

 الف جنيه مصري
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 تحليل القطاعي )تابع( -5

 التحليل القطاعي لألنشطة )تابع( - أ

سنة المقارنة
مؤسسات مؤسسات كبيرة

متوسطة وصغيرة
االجماليأنشطة أخريأفراداستثمار

االيرادات والمصروفات وفقا للنشاط القطاعي
550,45917,960320,17145,19613,743947,529إيرادات النشاط القطاعي

(697,714)79,345(12,007)(204,989)(11,521)(548,542)مصروفات النشاط القطاعي

1,9176,439115,18233,18993,088249,815نتيجة أعمال القطاع
--مصروفات غير مصنفة

1,9176,439115,18233,18993,088249,815ربح السنة قبل الضرائب
(54,230)(20,207)(7,205)(25,004)(1,398)(416)الضريبة

1,5015,04190,17825,98472,881195,585ربح السنة

االصول وااللتزامات وفقا للنشاط القطاعي
6,317,255113,9896,017,908127,787308,38412,885,323أصول  النشاط القطاعي

------------أصول غير مصنفة

6,317,255113,9896,017,908127,787308,38412,885,323اجمالي االصول
2,232,812213,1782,058,2027,067,5661,313,56512,885,323التزامات النشاط القطاعي 

التزامات غير مصنفة 
2,232,812213,1782,058,2027,067,5661,313,56512,885,323اجمالي االلتزامات

بنود اخري للنشاط القطاعي
47,880--------47,880اضمحالل*

47,880--------47,880

يشمل :اضمحالل ا . ماليه بمبلغ 277 الف جنيه , 47603 الف جنيه عبء اضمحالل القروض خالل العام *

 الف جنيه مصري
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 تحليل القطاعي )تابع( -5

 تحليل القطاعات الجغرافية - ب

السنة الحالية
االجماليدول أخريدول الخليج

االسكندرية القاهرة الكبري
اجماليالوجه القبليوالدلتا وسيناء

االيرادات والمصروفات وفقا للقطاعات الجغرافية
1,343,292----1,121,457204,22417,6111,343,292إيرادات القطاعات الجغرافية

(1,000,176)----(1,000,176)(20,859)(189,372)(789,945)مصروفات القطاعات الجغرافية

343,116----343,116(3,248)331,51214,852نتيجة أعمال القطاع
--------------مصروفات غير مصنفة

343,116----343,116(3,248)331,51214,852ربح السنة  قبل الضرائب

(99,898)----(99,898)(484)(6,792)(92,621)الضريبة

243,218----243,218(484)(6,792)238,891ربح السنة

االصول وااللتزامات وفقا للقطاعات الجغرافية
15,594,091----15,019,152569,2635,67615,594,091أصول القطاعات الجغرافية

--------------أصول غير مصنفة

15,594,091----15,019,152569,2635,67615,594,091اجمالي االصول
12,927,2992,463,335203,45715,594,09115,594,091التزامات القطاعات الجغرافية 

------------التزامات غير مصنفة 

15,594,091----12,927,2992,463,335203,45715,594,091اجمالي االلتزامات

بنود اخري للقطاعات الجغرافية
64,880----64,880----64,880اضمحالل

64,880----64,880----64,880

يشمل :اضمحالل ا . ماليه بمبلغ 508 الف جنيه , 64372 الف جنيه عبء اضمحالل القروض خالل العام *

 الف جنيه مصري
جمهورية مصر العربية 



 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 
  2132 ديسمبر  13في  االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

45 
 

 
 تحليل القطاعي )تابع( -5

 تحليل القطاعات الجغرافية )تابع( - ب
سنة المقارنة

االجماليدول أخريدول الخليج
االسكندرية القاهرة الكبري

والدلتا وسيناء
اجماليالوجه القبلي

االيرادات والمصروفات وفقا للقطاعات الجغرافية
947,529----803,925131,25012,354947,529إيرادات القطاعات الجغرافية

(697,714)----(697,714)(11,245)(117,012)(569,457)مصروفات القطاعات الجغرافية

249,815----234,46814,2381,109249,815نتيجة أعمال القطاع
--------------مصروفات غير مصنفة

249,815----234,46814,2381,109249,815ربح السنة  قبل الضرائب

(54,230)----(54,230)(233)(4,184)(49,813)الضريبة

195,585----184,65510,054876195,585ربح السنة

االصول وااللتزامات وفقا للقطاعات الجغرافية
12,885,323----12,319,923559,4395,96112,885,323أصول القطاعات الجغرافية

--------------أصول غير مصنفة

12,885,323----12,319,923559,4395,96112,885,323اجمالي االصول
10,783,6691,934,813166,84112,885,32312,885,323التزامات القطاعات الجغرافية 

التزامات غير مصنفة 
12,885,323----10,783,6691,934,813166,84112,885,323اجمالي االلتزامات

بنود اخري للقطاعات الجغرافية
47,880----47,880----47,880اضمحالل

47,880----47,880----47,880

يشمل :اضمحالل ا . ماليه بمبلغ 277 الف جنيه , 47603 الف جنيه عبء اضمحالل القروض خالل العام *

 الف جنيه مصري

جمهورية مصر العربية 
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 تحليل القطاعي )تابع( -5

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

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

  أو أكثر من إجمالي اإليرادات وفقا للقوائم المالية المستقلة للبنك . 12إذا بل ت إيرادات القطاع % 

  أو أكثر من نتائج البنك بصرف النظر عن نتائج 12أو أذا نتائج أعمال القطاع سواء ربحا أو خسارة %
 أعمال القطاع ربحا ً أو خسارة . 

  أو أكثر من إجمالي أصول البنك . 12إذا بل ت أصول القطاع أو % 

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

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

 جل طويل ومن ذلك مؤشرات الربحية . تشابه األداء المالي أل 

  . أو التشابه في أي من العوامل سالف اإلشارة إليها 

 

إذا كان القطاع أدني من جميع حدود األهمية النسبية الواردة بالعوامل سالف اإلشارة إليها يمكن التقرير عنبه   -
ي مبن هبذه العوامبل أو إدراع أنه قطاعاً  منفصالً  رغما مبن حجمبه أو دمجبه فبي قطباع آخبر تتبوافر بشبأنه أ

 بياناته ضمن بند " قطاعات أخري " في التحليل القطاعي . 

 

بعد تحديد القطاعاتا التي يتم النقرير عنها بشكل منفصل وفقا ً لما تقدم وتتم المقارنة بين إجمالي إيرادات هبذه  -
ه القائمة ، فإذا كان االجمالي المشار القطاعات وفقا لما تتضمنه قائمة الدخل للبنك وبين االيرادات الواردة بهذ

% من اإليرادات بقائمة الدخل للبنك يضاف إلي التحليل القطاعي قطاعبات أخبري حتبي ولبو 32إليه أقل من 
لم يتوافر فيها أي من العوامل سالف االشارة اليها وذلك بهدف الوصول الي تحليل بيانات قطاعات مسبتقلة ال 

 بقائمة الدخل للبنك . تقل إيراداتها من االيرادات 
 
 

 صافي الدخل من العائد -6

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

عائد القروض واإليرادات المشابهة من :
596,524480,793قروض وتسهيالت للعمالء

564,630323,371أذون وسندات خزانة

8,8604,825ودائع وحسابات جارية

1,170,014808,989اإلجمالي

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من :
ودائع وحسابات جارية :

106,425122,836للبنوك

623,601366,677للعمالء

730,026489,513اإلجمالي

439,988319,476صافي الدخل من العائد
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 صافي الدخل من األتعاب والعموالت  -7

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

إيرادات األتعاب والعموالت :
97,61480,825األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

6,2415,041أتعاب أعمال األمانة والحفظ
8,01611,627أتعاب أخرى

111,87197,493اإلجمالي
مصروفات األتعاب والعموالت :

(1,306)(1,989)أتعاب أخرى مدفوعة

(1,306)(1,989)اإلجمالي

109,88296,187صافي الدخل من االتعاب والعموالت

 

 

 صافي دخل المتاجرة -8

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

27,35722,833أرباح عمليات النقد األجنبي
2,5451,325ارباح تقييم مشتقات مالية

 -- 25ارباح بيع اوراق مالية بغرض المتاجرة

 -- 804ارباح تقييم ادوات حقوق ملكية بغرض المتاجرة

30,73124,158صافي دخل المتاجرة

 
 مصروفات إدارية وعمومية واهالك -9

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

تكلفة العاملين
79,33369,871أجور ومرتبات و مزايا عاملين

4,1983,600تأمينات اجتماعية
83,53173,471إجمالي تكلفة العاملين

27,05222,530إهالك
72,25561,967مصروفات إدارية أخرى
182,838157,968إجمالي مصروفات إدارية

 
المتوسط الشهرى لما مايتقضاه أعلى عشرون فرد من مرتبات وبدالت ومزايا وأسهم تحفيز وأرباح ومكاف ت  يقدر

 جنيه مصرى.الف  1,932 فى البنك مجتمعين مبلغ
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 إيرادات تشغيل أخرى -12

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

أرباح تقييم اصول والتزامات بالعمالت اإلجنبية
بخالف اغراض المتاجرة

5,859562أرباح بيع أصول ألت ملكيتها للبنك
9,517--رد مخصصات أخري

(1,324)(20,951))عبء ( مخصصات أخري

--140أرباح بيع أصول ثابتة

3,8477،328إيرادات اخري
6,92512,163

18,030--

 

 

 

 

 )عبء( رد االضمحالل عن خسائر االئتمان -11

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

(47,603)(64,372)عبء إضمحالل قروض وتسهيالت للعمالء

(47,603)(64,372)اإلجمالي )ايضاح 17(

 

 يب السهم في الربحنص -12
 األساسي

يحسب نصيب السهم في الربس بقسمة صافي األرباح الخاصة بمساهمي البنك على المتوسط المرجس لعدد لألسهم 
 . العامالعادية خالل 

 

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

243,218195,585صافي الربح

(19,559)(27,346)يخصم نصيب العاملين من األرباح ومكافأت مجلس اإلدارة )المقترح(

215,872176,026صافي الربح القابل للتوزيع على مساهمي البنك
96,87575,000المتوسط المرجح لألسهم المصدرة

2.232.35نصيب السهم من حصة المساهمين فى صافى أرباح العام
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 نقدية وأرصدة لدي البنك المركزي  -13

 

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

292,829278,384نقدية
3,016--أرصدة أخري لدي البنك المركزي المصرى

488,237488,083أرصدة لدى البنك المركزي المصري في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي
781,066769,483االجمالي

781,066769,483أرصدة بدون عائد

 
 

 بنوكأرصدة لدي ال  -/أ14

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

246,164127,774حسابات جارية
1,749,1142,356,034ودائع

1,995,2782,483,808االجمالي

موزع الي :
489,075391,561البنك المركزي بخالف نسبة اإلحتياطي اإللزامي

243,968418,648بنوك محلية
1,262,2351,673,599بنوك خارجية

1,995,2782,483,808
موزع الي :

246,164127,774أرصدة بدون عائد
1,749,1142,356,034أرصدة ذات عائد ثابت

1,995,2782,483,808
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 شهادات ايداع  -ب/14
31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

شهادات ايداع لدي البنك االهلي –قطر
60,563--استحقاق 28 مارس 2012

--60,563

(233)--عوائد لم تستحق بعد

60,330--االجمالي

 
 أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى -15

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

40010,025أذون خزانة استحقاق 91 يوما
181,725159,050أذون خزانة استحقاق 182 يوما
--514,275أذون خزانة استحقاق 273 يوما

1,122,345756,570أذون خزانة استحقاق 365 يوما
1,818,745925,645

(39,317)(91,250)عوائد لم تستحق بعد

1,727,495886,328إجمالي  )1(
--(650,000)يخصم عمليات بيع أذون خزانة مع االلتزام بإعادة الشراء خالل اسبوع

--(650,000)إجمالي)2(

1,077,495886,328االجمالي )2+1(

 

 أصول مالية بغرض المتاجرة -16

 
31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

--5,379وثائق صندوق استثمار البنك االهلي المتحد – ثروة ) ايضاح 34 (

--5,325وثائق صندوق استثمار المصرف المتحد - رخاء

--10,704االجمالي
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 قروض وتسهيالت للعمالء والبنوك -17

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

أفراد
12,60510,427بطاقات ائتمان

5,1398,033قروض شخصية
17,74418,460إجمالي )1(

مؤسسات شامالً القروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية
166,37182,980حسابات جارية مدينة

4,344,4413,366,584قروض مباشرة
3,117,9102,567,335قروض مشتركة

7,628,7226,016,899إجمالي )2(
7,646,4666,035,359إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء )2+1(

(231,465)(227,715)يخصم : مخصص خسائر االضمحالل

(11,561)(11,047)يخصم : العوائد المجنبة    *

--(347)يخصم : خصم غير مكتسب لألوراق التجارية المخصومة

7,407,3575,792,333الصافي يوزع الي :
2,929,3231,779,206أرصدة متداولة

4,478,0344,013,127أرصدة غير متداولة
7,407,3575,792,333صافي القروض والتسهيالت للعمالء

4338قروض و تسهيالت للبنوك

 

 ل بدء العمل بالتعليمات الجديدة.تمثل األرصدة المتبقية قب *
 

 تحليل حركة مخصص خسائر اضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء :
 

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

231,465270,723الرصيد أول العام
64,37247,603عبء االضمحالل خالل العام )إيضاح 11(

6,1597،193فروق إعادة تقييم أرصدة المخصص بالعمالت اإلجنبية
99،227--المحول من مخصصات أخري

4443،239متحصالت من ديون سبق إعدامها
(119,563)(74,725)الديون المعدومة خالل  العام

227,715231,465
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 تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت للعمالء وفقاً لألنواع : 

 
31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

1,3923,344الرصيد أول العام
2,008(12)المحول من مخصصات أخري

--262متحصالت من ديون سبق إعدامها

--35فروق إعادة تقييم أرصدة المخصص بالعمالت اإلجنبية

(3,960)(596)الديون التي تم اعدامها خالل  العام

1,0811,392الرصيد في أخر العام )1(

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرىمؤسسات

230,073267,379الرصيد أول العام
64,37247,603عبء االضمحالل خالل  العام

1827,572متحصالت من ديون سبق إعدامها
1219,995المحول من مخصصات أخري

6,1243,127فروق تقييم المخصص
(115,603)(74,129)الديون التي تم اعدامها خالل العام

226,634230,073الرصيد في أخر  العام )2(
227,715231,465األجمالي )1( + )2(

أفراد

 

 

 وات المشتقات الماليةأد -18

االلتزاماتاألصولالمبلغ التعاقدي31 ديسمبر 2012
الف جنيه مصريالف جنيه مصريالف جنيه مصري

مشتقات مالية بغرض المتاجرة

--269,2162,545عقود الصرف اآلجلة استحقاق خالل  2013

--269,2162,545االجمالي

 
االلتزاماتاألصولالمبلغ التعاقدي31 ديسمبر 2011

الف جنيه مصريالف جنيه مصريالف جنيه مصري

مشتقات مالية بغرض المتاجرة
--363,6141,325عقود الصرف اآلجلة استحقاق خالل  2012

--363,6141,325االجمالي
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   استثمارات مالية -19

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

استثمارات مالية متاحة للبيع
أدوات دين – بالقيمة العادلة :

3,059,2471,817,620-  مدرجة في السوق ) سندات الخزانة (
26,15537,899-  مدرجة في السوق ) سندات غير حكومية (

300,509300,612-  مدرجة في السوق)سندات حكومية(
أدوات حقوق ملكية – بالقيمة العادلة :

15,9446,636-  مدرجة في السوق
28,76227,318-  غير مدرجة في السوق

3,430,6172,190,085إجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع

استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

47,39267,859سندات شركة جولدن بيراميدز بالزا استحقاق 2014)مدرجة(

132,36252,504سندات شركة كونتكت للتوريق استحقاق حتي 2016 )مدرجة(
وثائق صندوق استثمار البنك االهلي المتحد – ثروة استحقاق حتي  2037 

--5,000)مدرجة( ) ايضاح 34(

184,754120,363إجمالي استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

3,615,3712,310,448إجمالي استثمارات مالية

44,70633,954أرصدة متداولة
3,570,6652,276,494أرصدة غير متداولة

3,615,3712,310,448

44,70633,954أدوات حقوق ملكية
3,217,7641,908,023أدوات دين ذات عائد ثابت

347,901368,471أدوات دين ذات عائد متغير
--5,000أدوات دين بدون عائد

3,615,3712,310,448
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استثمارات مالية 
متاحة للبيع

استثمارات مالية 
محتفظ بها حتي 
تاريخ االستحقاق

االجمالي

الف جنيه مصريالف جنيه مصريالف جنيه مصري

2,190,085120,3632,310,448الرصيد في 1 يناير 2012
1,266,92099,2351,366,155إضافات

(147,039)(37,022)(110,017)إستبعادات )بيع / استهالك(

2,2242,224--فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية
(509)--(509)خسائر االضمحالل

81,071--81,071صافي التغير في القيمة العادلة
3,021(46)3,067إستهالك خصم / عالوة اإلصدار
3,430,617184,7543,615,371الرصيد في 31  ديسمبر 2012

 
 

 أرباح االستثمارات المالية : -22

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

--103أرباح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع

(277)(509)خسائر اضمحالل استثمارات مالية متاحة للبيع

2,1952,786أرباح بيع أذون خزانة
1,7892,509

 
 

 استثمارات مالية في شركة تابعة -21

 
نسبة المساهمة31 ديسمبر 312011  ديسمبر2012

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

مساهمات في رؤوس أموال شركات تابعة
80.98%40,49040,490شركة األهلي المتحد للتمويل-غير مقيدة في السوق

 
 
 
 
 
 
 
 



 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 
  2132 ديسمبر  13في  االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

55 
 

 
 أصول أخرى -22

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

243,313152,535ايرادات مستحقة
2,0884,354مصروفات مقدمة

6,32310,844دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة
104,818--أصول تحت التنفيذ )مشروع انشاء مقر المركز الرئيسى(

25,45136,448أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون 
4,3853,936التأمينات والعهد

48,25030,584اصول أخرى
329,810343,519اإلجمالي

 ج

 
 )بالصافي( أصول ثابتة -23

73,50366,58412,49244,642197,221صافي القيمة الدفترية في  1 يناير 2012
148,5775601,22013,406163,763إضافات

(27,052)(16,180)(1,954)(6,825)(2,093)تكلفة االهالك 

219,98760,31911,75841,868333,932صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2012
الرصيد في أخر الفترة الحالية يتمثل في 

242,07690,44123,732122,448478,697التكلفة 
(144,765)(80,580)(11,974)(30,122)(22,089)مجمع االهالك 

219,98760,31911,75841,868333,932صافي القيمة الدفترية في31 ديسمبر 2012

الــف جنيــه مـــصري 
تحسينات علي أراضي ومباني

أصول مستأجرة
االجماليأصول أخرياالت ومعدات

    

 الف جنيه 132قد حقق ربس قدره ( وبالكامل مهلك) تم بيع أصل  -  

ل أصول لم تسجل جنيه مصري تمث الف 2222مبلغ  الميزانيةتتضمن األصول الثابتة )بعد اإلهالك( في تاريخ  -
 بعد باسم البنك وجارى حاليا اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسجيل تلك األصول.
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 أرصدة مستحقة للبنوك -24

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

18,90985,797بنوك خارجية
704,572735,390بنوك محلية

723,481821,187
 

 ودائع العمالء -25

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

1,889,0511,934,473ودائع تحت الطلب
6,809,4785,811,978ودائع ألجل وبإخطار
3,028,8041,983,510شهادات ادخار وإيداع

1,070,242867,124ودائع توفير
175,661153,485ودائع أخرى

12,973,23610,750,570
8,267,0187,358,966ودائع مؤسسات

4,706,2183,391,604ودائع أفراد
12,973,23610,750,570

2,064,7122,087,958أرصدة بدون عائد
7,879,7206,679,102أرصدة ذات عائد متغير
3,028,8041,983,510أرصدة ذات عائد ثابت

12,973,23610,750,570
9,944,4328,767,060أرصدة متداولة

3,028,8041,983,510أرصدة غير متداولة
12,973,23610,750,570

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 
  2132 ديسمبر  13في  االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

57 
 

 

 التزامات أخرى -26

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

111,10069,591عوائد مستحقة
29,2803,912عمليات المقاصة – البنك المركزي

28,19626,087أمانات عامة
42,29315,418ضرائب اذون و دخل واخرى تحت اتسويه

24,61318,387إيرادات محصلة مقدماً
13,56412,122مصروفات مستحقة

1,065305دائنو توزيعات
20,39216,865أرصدة دائنة متنوعة

270,503162,687اإلجمالي

 
 مخصصات أخرى -27

مخصص مطالبات مخصص قضايا
محتملة

مخصص 
االجماليالتزامات عرضية

الف جنيه مصريالف جنيه مصريالف جنيه مصريالف جنيه مصري

10,44726,50517,49354,445الرصيد في اول السنه المالية
20,951--8,00012,951المكون خالل العام

(232)--(222)(10)المستخدم خالل العام

330213543--فروق تقييم مخصصات بالعمالت االجنبية
18,43739,56417,70675,707الرصيد في اخر السنة المالية

31 ديسمبر 2012

مخصص مطالبات مخصص قضايا
محتملة

مخصص 
االجماليالتزامات عرضية

الف جنيه مصريالف جنيه مصريالف جنيه مصريالف جنيه مصري

18,60947,00419,25884,871الرصيد في اول السنة المالية
(22,003)(2,008)(19,995)--تحويل بين المخصصات

1,324----1,324المكون خالل العام
(675)--(536)(139)المستخدم خالل العام

17032243445فروق تقييم مخصصات بالعمالت االجنبية
(9,517)----(9,517)مخصصات انتفي الغرض منها

10,44726,50517,49354,445الرصيد في اخر السنة المالية

31 ديسمبر 2011
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 األصول الضريبة المؤجلة غير المعترف بها -28

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

(8,687)(7,609)االصول الثابتة

14,6359,365مخصصات

7,026678أصول ضريبة مؤجلة بالصافي

-  

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

 
 رأس المال -29

اجمالي عدد االسهمأسهم عاديةعدد االسهم
الفالفالف

75,00075,00075,000الرصيد في اول يناير 2012
37,50037,50037,500الزيادة  في أسهم رأس المال

112,500112,500112,500الرصيد في 31 ديسمبر 2012

 

مليار جنيه مصري موزعة علي  1،192جنيه مصري والمصدر والمدفوع مليار  9.2بلغ رأس المال المصرح به 
جنيه للسهم وجميع األسهم المصدرة مسددة بالكامل حيي تم زيادة رأس  12الف سهم  بقيمة اسمية 119،222عدد 

العادية مليون جنيه سددت بالدوالر االمريكي طبقاً لموافقة الجمعية العامة غير  732المال المصدر والمدفوع بمبلغ 
 .  9219مارس  99بجلستها المنعقدة بتاريخ 

من النظام  3و  2علي تعديل المادتين  9219يونيو  12وبناًء علي موافقة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 
 .التجاري  السجل التأشير في تم ادراع قيمة الزيادة ضمن رأس المال وجاري اتخاذ اجراءاتللبنك و االساسي 

 
   

 واالرباح المحتجزةياطيات االحت -32

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرىاالحتياطيات

3,0873,087احتياطي خاص
8,7928,792احتياطي المخاطر البنكية العام ) 30/أ(

110,907101,128احتياطي قانوني )30/ ب (
2,7682,768احتياطي رأسمالي

(25,802)55,269احتياطي القيمة العادلة – استثمارات مالية متاحة للبيع ) 30/ ج (

180,82389,973إجمالي االحتياطيات في أخر السنة المالية
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 )تابع(  واالرباح المحتجزة  االحتياطيات -32

 احتياطي المخاطر البنكية العام * -أ 
 

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

8,7928,792الرصيد في أول العام

8,7928,792الرصيد في أخر العام

 

*  تقضي تعليمات البنك المركزي المصري بتكوين احتياطي المخاطر البنكية العام لمقابلة المخاطر غير 
 . قعة ، وال يتم التوزيع من هذا االحتياطي إال بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصريالمتو

 
 

 احتياطي قانوني * -ب  
 

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

101,12892,938الرصيد في أول  العام
9,7798,190المحول من األرباح

110,907101,128الرصيد في أخر العام

 
% من صافي أرباح السنة لت ذية االحتياطي القانوني ويتم  2*  وفقاً للنظام االساسي للبنك يتم احتجاز 

 % من رأس المال المصدر .22ي القانوني عندما يبلغ رصيده ما يعادل ايقاف تكوين االحتياط
 
 

 استثمارات مالية متاحة للبيع  –احتياطي القيمة العادلة  -ج 
 
 

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

14,869(25,802)الرصيد في أول العام
(40,671)81,071التغير في القيمة العادلة

(25,802)55,269الرصيد في أخر العام
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 )تابع(  و االرباح المحتجزة االحتياطيات -32

 األرباح المحتجزة -ز 
 

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

256,461295,862الرصيد في أول العام
(8,190)(9,779)محول الي االحتياطي القانوني

(60,000)(225,000)توزيعات أرباح نقدية

(16,381)(19,559)حصة العاملين في األرباح

(150,000)--توزيعات ) اسهم مجانية (

(415)--محول الي االحتياطي الراسمالي

243,218195,585صافي أرباح العام
245,341256,461الرصيد في أخر العام

 
 وما في حكمهاالنقدية  -31

ألغرام عرم قائمة التدفقات النقدية ، تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ  
 استحقاقها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء .

 
31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

781,066769,483نقدية وارصدة لدي البنك المركزي المصرى  )ايضاح13( 
246,164127,774أرصدة لدي البنوك 

3929,776أذون خزانة وأوراق حكومية أخري
1,027,622907,033

 
 التزامات عرضية وارتباطات -32

 دية وارتباطات اخرى :التزامات مقابل خطابات ضمان وإعتمادات مستن      
31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

7,45019,315األوراق المقبولة
829,506858,197خطابات ضمان

154,744243,958اعتمادات مستندية استيراد
5041,495اعتمادات مستندية تصدير

269,216363,614عقود الصرف األجله
1,261,4201,486,579
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 المعامالت مع أطراف ذوي عالقة -33

%  من األسهم العادية . أما باقي النسبة 82.73البحرين التي تمتلك  -يتبع البنك الشركة األم البنك االهلي المتحد  
 المالية السنةذوي العالقة خالل %  فهي مملوكة لمساهمين أخرين . وتتمثل المعامالت وأرصدة األطراف 13.27

 فيما يلي: 9219 ديسمبر  71المنتهية في
 
 

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

112,612114,606أرصدة لدى البنوك
4,3998,887أرصدة مستحقة للبنوك

5,63440,618ودائع العمالء
 --5,210قروض للعمالء

 
 

 : (يومي التراكمي مع توزيع جوائـز )ثروةمصر األول النقدي ذو العائد ال –صندوق استثمار البنك األهلي المتحد  -34

والئحته  1229لسنة  22انون سوق رأس المال رقم الصندوق احد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب ق
التنفيذية ، وتقوم  بإدارة الصندوق شركة القاهرة إلدارة صناديق االستثمار ، وبلغ عدد الوثائق فى هذا الصندوق 

 االسمية قيمتهاوثيقة منها ) 22،222بنك الف جنيه مصري ، خصص لل  999.323وثيقة قيمتها  9.272.223
) ايضاح  ت محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاقلمباشرة نشاط الصندوق ، وتظهر ضمن  استثمارا مليون جنيه ( 2 

12 ). 

 
الف جنيه  2732 مبلغ  9219ديسمبر 71وثيقة بل ت قيمتها االساتردادياة فااي  32،938كما يمتلك البنك عدد 

ي اااايمة االستردادية للوثيقة ف، وتظهر ضمن اصول مالية ب رم المتاجرة .وقد بل ت الق(  12) ايضاح مصري 
 وثيقة . 9272223جنيه كما بل ت وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ  122.9791مبلغ  9219 ديسمبر 71

 
وطبقاً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل البنك علي أتعاب وعموالت مقابل إشرافه علي الصندوق 

 السنةالف جنيه مصري عن  322ي التي يؤديها له ، وقد بلغ إجمالي العموالت وكذلك الخدمات اإلدارية األخر
 .وادرجت ضمن بند األتعاب والعموالت أخري بقائمة الدخل 9219ديسمبر 71المالية المنتهية في 

 
 

 الموقف الضريبى -35

 أوال: ضرائب الدخل

 سداد الضرائب من واقع تلك االقراراتيقوم البنك بتقديم اقراراته الضريبية فى المواعيد القانونية ويقوم ب. 
  وسداد الضريبة المستحقة عليها  9222تم فحص البنك من بداية نشاطة حتى عام. 

  وتم االعترام عليها وجارى متابعتها امام اللجنة الداخلية 9228حتى عام  9223تم فحص الفترة من. 
  وحتى تاريخه 9222لم يتم فحص الفترة من عام. 

 

 
 



 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 
  2132 ديسمبر  13في  االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
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 ) تابع(  ضريبىالموقف ال -35

 ثانيا: ضرائب الدم ة 
  71/3/9222الفترة من بداية النشاط وحتى . 

 وسداد الضريبة وجارى فحص باقى الفروع . 71/3/9222تم فحص بعم فروع البنك حتى 
  71/19/9222حتى  1/8/9222الفترة من . 

 تم فحص تلك الفترة وتم االعترام عليها وجارى متابعتها باللجان الداخلية .

  حتى تاريخة 1/1/9212لم يتم فحص الفترة من. 
 

 ثالثا: ضرائب كسب العمل 
  يقوم البنك باستقطاع الضريبة شهريا وتوريدها الى مصلحة الضرائب بصفة منتظمة 
   وسداد الضريبة المستحقة .  1227تم فحص البنك من بداية نشاطه حتى عام 

   منظورة امام  القضاء . 1222حتى  1223الفترة من 

  جارى تسويتها مع مصلحة الضرائب . 9229حتى  1223الفترة من 

  و تم االعترام عليها امام اللجنة الداخلية . 9223حتى عام  9227تم فحص الفترة من عام 
  و تم االعترام عليها امام اللجنة الداخلية . 9222حتى عام  9222تم تقدير الضريبة عن الفترة من عام 
 حتى تاريخه 9223ام لم يتم فحص الفترة من ع. 

 
عدة قرارات بقانون لتعديل بعم احكام قوانين الضرائب وتم نشرها بالجريدة  9219ديسمبر  2صدرت فى 

رئاسة مجلس الوزراء بتجميد العمل بتلك والرسمية ، اال انه صدر بعد ذلك تصريحات من رئاسة الجمهورية 
 القرارات .

 

 األحداث الالحقه -36
 حجمه و بلغ(  الفا ر الثانى ذو العائد التراكمى )اامص –ى المتحد ااااق استثمار البنك االهلقام البنك بانشاء صندو

جنيه للوثيقه وذلك بعد اعتماد الهيئه العامه 12مليون وثيقه بقيمه اسميه  9.2مليون جنيه مصرى موزع على   92
 طلبات االكتتاب فى وثائق الصندوق. ( وجارى تلقى391برقم ) 12/12/9219للرقابه الماليه لنشره االكتتاب فى 

 
 ارقام المقارنة -37

   . للعام الحاليتم إعادة تبويب بعم أرقام المقارنة لتتمشى مع عرم القوائم المالية 
 


