






 مصرية(مصر )شركة مساهمة  –البنك األهلي المتحد 
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31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013ايضاح

الف جنيه مصريالف جنيه مصريرقم

1.457.2941.170.014)6(عائد القروض واإليرادات المشابهة

(730.026)(917.938))6(تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

539.356439.988)6(صافى الدخل من العائد

189.755111.871)7(إيرادات األتعاب والعموالت

(1.989)(4.627))7(مصروفات األتعاب والعموالت

185.128109.882)7(صافى الدخل من األتعاب والعموالت

9201.011توزيعات أرباح

58.58230.731)8(صافى دخل المتاجرة

2.3671.789)20(ارباح استثمارات مالية

(64.372)(141.281))11()عبء ( االضمحالل عن خسائر االئتمان

(182.838)(203.136))9(مصروفات إدارية وعمومية وإهالك

6.925(29.976))10()مصروفات(إيرادات تشغيل أخرى

411.960343.116صافى أرباح العام قبل الضرائب

(99.898)(129.739)مصروف ضرائب الدخل

282.221243.218صافي أرباح العام

23 .262 .2)12(نصيب السهم  في صافي أرباح العام

  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 

 3131 ديسمبر  13المنتهية فى السنه المالية قائمة التغير فى حقوق المساهمين المستقلة عن 

3 

 

 

احتياطي راس المال

قانوني

احتياطي 

مخاطر بنكية  

عام

احتياطي أرباح محتجزة

رأسمالي

احتياطي القيمة 

العادلة – استثمارات 

مالية متاحة للبيع

احتياطي 

خاص

اإلجماليأرباح العام

3.087195.5851.096.434(25.802)750.000101.1288.79260.8762.768الرصيد يف أول العام
375.000   -                  -                -                          -                 -                  -                -             375.000زيادة راس املال )ايضاح 30 (

   -                  (9.779)   -                -                          -                 -                  -             9.779   -                 حمول ايل االحتياطيات
   -                  58.753   -                -                          -              (58.753)   -                -                -                 حمول من االرباح احملتجزة

(244.559)(244.559)   -                -                          -                 -                  -                -                -                 توزيعات األرباح
81.071   -                  -             81.071   -                 -                  -                -                -                 فروق تقييم استثمارات مالية  متاحة للبيع

243.218243.218   -                -                          -                 -                  -                -                -                 صايف أرباح العام
1.125.000110.9078.7922.1232.76855.2693.087243.2181.551.164الرصيد في 31 ديسمبر 2012

1.125.000110.9078.7922.1232.76855.2693.087243.2181.551.164الرصيد يف أول العام
   -                  (12.154)   -                -                          -                 -                  -             12.154   -                 حمول ايل اإلحتياطي القانوين
   -                  (140)   -                -                       140              -                  -                -                -                 حمول ايل اإلحتياطي الرأمسايل

   -                  (147.328)   -                -                          -              147.328   -                -                -                 حمول ايل األرباح احملتجزة
(83.596)(83.596)   -                -                          -                 -                  -                -                -                 توزيعات األرباح

110.817   -                  -             110.817   -                 -                  -                -                -                 فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع
282.221         282.221   -                -                          -                 -                  -                -                -                 صايف أرباح العام

282.2211.860.606      1.125.000123.0618.792149.4512.908166.0863.087الرصيد في 31  ديسمبر 2013

بااللف جنيه

 
 

 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها .37( إلى )1اإليضاحات المرفقة من ) -
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31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013ايضاح

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى رقم
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

411.960343.116ارباح العام قبل الضرائب
تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :

28.62627.052)24،22(إهالك
141.28164.372)11(عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان
20.951              87.856)28(مخصصات اخرى -المكون خالل العام

13.7626.159)17(فروق اعادة تقييم مخصص خسائر اضمحالل القروض بالعمالت األجنبية
3.358543)28(فروق تقييم أرصدة المخصصات األخرى بالعمالت األجنبية

46(2.332))19(استهالك خصم إصدار استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
(3.067)(1.898))19(استهالك خصم إصدار استثمارات مالية متاحة للبيع

509   -                         )20(خسائر أضمحالل استثمارات مالية متاحة للبيع
(2.224)(4.647))19(فروق اعادة  تقييم استثمارات مالية بالعمالت االجنبية

(103)                     -                         )20(أرباح بيع استثمارات مالية
(25)                      -                         )8(أرباح بيع استثمارات مالية بغرض المتاجرة

(804)                  (1.615))8(فروق تقييم أصول مالية بغرض المتاجرة
(140)                     -                         )10(أرباح بيع أصول ثابتة

456.385            676.351                أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول وااللتزامات المستخدمة فى أنشطة التشغيل

صافى النقص والزيادة في األصول وااللتزامات المستخدمة في أنشطة التشغيل

113.006606.920ودائع لدى البنوك
60.330   -                         شهادات إيداع

(200.551)(1.139.489)أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى ) ألجل أكثر من ثالثة أشهر(
(9.875)               (9.379)أصول مالية بغرض المتاجرة

(1.685.560)(2.081.620)قروض وتسهيالت للعمالء و البنوك
(1.220)5.737)18(فروق تقييم مشتقات مالية بغرض المتاجرة

(95.630)(11.883)أصول أخرى
(97.706)(165.591)أرصدة مستحقة للبنوك

4.068.9202.222.666ودائع العمالء
51.32080.181التزامات أخرى

(232)(30))28(المستخدم من المخصصات األخرى
(73.023)(126.123)ضرائب الدخل المسددة

1.262.685          1.381.219             صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

(54.424)(31.003)مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع
140                      -                         متحصالت من بيع أصول ثابتة

147.142            183.951)19(متحصالت من بيع استثمارات ماليه متاحه للبيع
-44.748)19(متحصالت من بيع استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

(1.366.155)(568.866))19(مدفوعات لشراء استثمارات مالية بخالف أصول مالية بغرض المتاجرة
(1.273.297)         (371.170)               صافى التدفقات النقدية )المستخدمه فى( أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من انشطة التمويل

375.000   -                         الزيادة في رأس المال
(243.799)(81.296)توزيعات األرباح المدفوعة

131.201            (81.296)                 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من انشطة التمويل
120.589            928.753                صافي  الزيادة في النقدية وما في حكمها خالل العام

1.027.622907.033النقدية وما في حكمها أول العام
1.027.622          1.956.375             النقدية وما في حكمها آخر العام
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 تابع - 3131ديسمبر  13قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى 

5 

 

 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013ايضاحوتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى :

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى رقم

1.332.227781.066)13(نقدية وأرصدة لدي البنك المركزي
1.886.8311.995.278)14(أرصدة لدى البنوك

2.590.0011.077.495)15(أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى
(1.749.114)(1.636.108))14(ودائع لدى البنوك 

(1.077.103)(2.216.576)أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى ألجل أكثر من ثالثة أشهر 
1.027.622            1.956.375           )32(النقدية وما في حكمها آخر العام

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 

 

 1103ديسمبر  13قائمة التوزيع المقترحة ألرباح العام عن السنة المالية المنتهية في                   
 
 
 

 2203ديسمبر   13 1103ديسمبر   13       
             
     

 211.232  121.113            صافي أرباح العام
 

   يخصم
  (310)            _     الراسماليأرباح بيع أصول ثابتة محولة لالحتياطي 

             _________             _________ 
                                                            

 211.042  121.113     صافي أرباح  العام القابلة للتوزيع
 

   2.321  394.943  أرباح محتجزة في أول السنة  
                                                                   _________             _________    

 212.203  913.131        اإلجمالي
             =========  ========= 

 يوزع كاآلتي
 

          32.321  39.333        احتياطي قانوني
 

  25.220   _        توزيعات نقدية للمساهمين
 

 _  134.000       أسهم مجانية
 
 بقيمه  أصلية سهمأ 1سهم لكل  3بواقع)
 جنيه مصرى للسهم  30قدرها  أسميه 
 االمريكى(بالدوالر  تسدد 
 

 21.102            12.111       حصة العاملين
 

 1.012   1.412     أعضاء مجلس االدارة مكافأة
 

  314.123       30.233     العامأرباح محتجزة في آخر 
                                                                      _______          ________ 

       
 212.203  913.131        اإلجمالي
              ========  ======= 

 
 

 



 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 

  3131 ديسمبر 13في االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
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 معلومات عامة -1

مصر)شركة مساهمة مصرية( خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في  -المتحديقدم البنك االهلي 

 موظفاً في تاريخ الميزانية. 737 ويوظففرعاً  31جمهورية مصر العربية من خالل المركز الرئيسي و 

 

لسنة  33بموجب القانون رقم  1777أغسطس  7تأسس البنك شركة مساهمة مصرية تحت اسمه السابق بتاريخ 

شارع التسعين ، مركز  71والئحته التنفيذية  في جمهورية مصر العربية ويقع المركز الرئيسي للبنك في 1773

تم شطب البنك اختيارياً من  0212يوليو  13في ،  محافظة القاهرةالقاهرة الجديدة .  -المدينة، التجمع الخامس

 بورصتي القاهرة ، واإلسكندرية لألوراق المالية .

 

  0213 فبراير 17 إعتماد القوائم المالية للبنك من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ

 
 

 ملخص السياسات المحاسبية -2

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المستقلة للبنك وقدد تدم إتبداع هدذه السياسدات  

 غير ذلك:بثبات لكل السنوات المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن 
 

 أسس إعداد القوائم المالية  -أ 

   يتم إعداد القوائم المالية المستقلة وفقاً لتعليمات البـنك المركدز  المدـصر  المعتمددة مدن مجلدس إدارتده بتداريخ   

، وعلددى أسدداس التكلفددة التاريخيددة معدلددة بمعددادة تقيدديم  وكددذلك لمعاييرالمحاسددبه المصددريه 0227ديسددمبر  11

األصول وااللتزامات المالية بغرض المتاجرة ، واألصول وااللتزامات المالية المبوبة عندد نشدأتها بالقيمدة العادلدة 

 من خالل األرباح والخسائر واالستثمارات المالية المتاحة للبيع ، وجميع عقود المشتقات المالية . 

 

م إعداد هذه القوائم المالية المستقلة  للبنك طبقاً ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة وأعد البنك ايضاً القوائم وقد ت 

المالية المستقلة للبنك وشركته التابعة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وقد تم تجميع الشركة التابعة تجميعاً كلياً 

كة التي للبنك فيها ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أكثر من نصف وهي الشر جمعةفي القوائم المالية الم

حقوق التصويت أو لديه القدره علي السيطرة علي السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة بصرف النظر عن 

مارات في نوعية النشاط ، ويمكن الحصول علي القوائم المالية المستقلة للبنك من إدارة البنك.ويتم عرض االستث

 الشركة التابعة في القوائم المالية المستقلة للبنك ومعالجتها محاسبياً بالتكلفة ناقصاً خسائر اإلضمحالل .

 

 0213 ديسمبر 31فى  يهالمنته للفترهالقوائم المالية المستقلة للبنك يجب أن تقرأ مع القوائم المالية المجمعة 

للحصول على المعلومات الكاملة للموقف المالى للبنك الناتج عن عمليات التشغيل والتدفقات النقدية والتغير فى 

 حقوق المساهمين.

 

 2212تعديالت تعليمات البنك المركزي المصري المنشورة السارية من أول يناير   

اد وتصددوير القددوائم الماليددة للبنددوك وأسددس قامددت اإلدارة بتطبيددق تعليمددات البنددك المركددز  الخاصددة بقواعددد إعددد  

 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 

 المحاسبية :التعديالت 

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

 وبعض اإليضاحات األخرى .
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 )تابع (  ملخص السياسات المحاسبية -2

 )تابع ( أسس إعداد القوائم المالية  -أ 

قام البنك بمعادة النظر في القيمة التخريدية لألصول الثابتة لتقدير أهمية تأثيرها على القيمة القابلة لإلهالك ،  -

 ولم ينتج عن ذلك آثار مادية على القوائم المالية . 

  

حدد البنك األطراف ذو  العالقة وفقاً للمتطلبات المعدلة وأضاف بعض اإليضاحات الجديدة بخصوص هذه  -

 رافاألط

 

ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة الحالية للتدفقات  -

النقدية المستقبلية المتوقعة ، وال يدخل في ذلك خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تحملها بعد ، مخصومة 

ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل باستخدام حساب  باستخدام معدل العائد الفعلي األصلي لألصل المالي .

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

 

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

المخصص العام المكون للقروض والتسهيالت وبدالً عنه تم تكوين  المستهلكة ، وترتب على ذلك إلغاء

مخصصات إجمالية للمجموعات من األصول التي تحمل خطر ائتماني ومواصفات متشابهه أو مخصصات 

طبقا للطريقة المتبعة  0227فردية وقد تم ترحيل الزيادة اإلجمالية في المخصصات القائمة في أول يناير 

وفقاً للطريقة الجديدة الي احتياطي خاص ضمن حقوق الملكية . وتبين قائمة التغير  سابقا عن المخصصات

 في حقوق الملكية أثر تغيير تلك السياسة على حقوق الملكية.

 

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

موالت واألتعاب المرتبطة بعمليات اقتناء أو إصدار أدوات الدين وإضافتها أو أدوات الدين ، تم تحديد الع

معدل العائد خصمها من قيمة االقتناء / اإلصدار بصفتها جزء من تكلفة المعاملة ، مما ترتب عليه تغيير 

 . الفعلي لتلك األدوات

 

قواعد تصنيفها ضمن  تطبيقتأكد من سة األصول التي آلت ملكيتها إليه وفاًء لديون بغرض الاقام البنك بدر -

األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع ضمن األصول األخرى ، ولم ينتج عن ذلك اختالف في 

 التبويب أو القيمة التي تقاس بها تلك األصول.

 

 الشركات التابعة  -ب 

( التدي Special Purpose Entities / SPEsهدي الشدركات )بمدا فدي ذلدك المنشد ت ذات األغدراض الخاصدة 

يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية ، وعادة يكون للبنك 

حصة ملكية تزيد عن نصف حقوق التصويت . ويؤخذ فدي االعتبدار وجدود وتدأثير حقدوق التصدويت المسدتقبلية 

 .ك القدرة على السيطرة على الشركةالحالي عند تقييم ما إذا كان للبنمكن ممارستها أو تحويلها في الوقت يالتي 

 

 التقارير القطاعية -ج 

قطاع النشاط هو مجموعة مدن األصدول والعمليدات المرتبطدة بتقدديم منتجدات أو خددمات تتسدم بمخداطر ومندافع 

أو خددمات داخدل  تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى . والقطاع الجغرافي يدرتبط بتقدديم منتجدات

بيئددة اقتصددادية واحدددة تتسددم بمخدداطر ومنددافع تخصددها عددن تلددك المرتبطددة بقطاعددات جغرافيددة تعمددل فددي بيئددة 

 اقتصادية مختلفة .
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع( -2

 ترجمة العمالت األجنبية -د 

 عملة التعامل والعرض  1د/

 المصر  وهو عملة التعامل والعرض للبنك .جنيه  باأللف يتم عرض القوائم المالية للبنك   

 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية  2د/

تمسك حسابات البنك بالجنيه المصر  وتثبت المعامالت بالعمالت األخدرى خدالل السدنة الماليدة علدى أسداس    

اللتزامات ذات الطبيعة أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة ، ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول وا

النقدية بالعمالت األخرى في نهاية السنة المالية على أساس أسعار الصدرف السدارية فدي ذلدك التداريخ ، ويدتم 

االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عدن التقيديم 

 ضمن البنود التالية :

 

المتاجرة أو صافى الدخل مدن األدوات الماليدة المبوبدة عندد نشدأتها بالقيمدة العادلدة مدن خدالل صافى دخل  * 

األرباح والخسائر لألصول / االلتزامات بغرض المتاجرة أو تلدك المبوبدة عندد نشدأتها بالقيمدة العادلدة مدن 

 خالل األرباح والخسائر بحسب النوع .

   

 بالنسبة لباقي البنود .إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرى  * 

يتم تحليدل التغيدرات فدي القيمدة العادلدة لدألدوات الماليدة ذات الطبيعدة النقديدة بدالعمالت األجنبيدة المصدنفة  

استثمارات متاحة للبيع )أدوات دين( ما بين فروق تقييم نتجت عن التغيدرات فدي التكلفدة المسدتهلكة لدألداة 

رية وفدروق نتجدت عدن تغييدر القيمدة العادلدة لدألداة ، ويدتم وفروق نتجت عن تغييدر أسدعار الصدرف السدا

االعتراف في قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بدالتغييرات فدي التكلفدة المسدتهلكة ضدمن عائدد القدروض 

واإليرادات المشدابهة وبدالفروق المتعلقدة بتغييدر أسدعار الصدرف فدي بندد إيدرادات ) مصدروفات ( تشدغيل 

ف ضمن حقوق الملكية بفدروق التغييدر فدي القيمدة العادلدة )احتيداطي القيمدة العادلدة / أخرى، ويتم االعترا

 استثمارات مالية متاحة للبيع( .

 

تتضمن فدروق التقيديم الناتجدة عدن البندود غيدر ذات الطبيعدة النقديدة األربداح والخسدائر الناتجدة عدن تغيدر  * 

بالقيمددة العادلدة مددن خدالل األربدداح والخسدائر ويددتم القيمدة العادلددة مثدل أدوات حقددوق الملكيدة المحددتفظ بهدا 

االعتراف بفروق التقييم الناتجة عن أدوات حقدوق الملكيدة المصدنفة اسدتثمارات ماليدة متاحدة للبيدع ضدمن 

 إحتياطى القيمة العادلة في حقوق الملكية .

 

 األصول المالية -هـ 

 يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية : 

أصددول ماليددة مبوبددة بالقيمددة العادلددة مددن خددالل األربدداح والخسددائر، وقددروض ومددديونيات ، واسددتثمارات ماليددة 

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ، واستثمارات مالية متاحة للبيع ، وتقدوم اإلدارة بتحديدد تصدنيف اسدتثماراتها 

 د االعتراف األولي .عن

 

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

تشمل هذه المجموعة أصول مالية بغرض المتاجرة ، واألصول التى تم تبويبها عندد نشدأتها بالقيمدة العادلدة مدن 

 خالل األرباح والخسائر . 

تاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمل قيمتها بصفة أساسية بغرض بيعها فدي يتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض الم

إدارتهدا معداً وكدان هنداك دليدل علدى   األجل القصير أو إذا كانت تمثل جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يدتم

معامالت فعلية حديثة تشير إلى الحصول على أرباح فدي األجدل القصدير كمدا يدتم تصدنيف المشدتقات علدى أنهدا 

 غرض المتاجرة إال إذا تم تخصيصها على أنها أدوات تغطية. ب
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع( -2

 )تابع(  األصول المالية  1هـ/

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

 

قد ينشأ إذا تدم معالجدة المشدتق ذو العالقدة علدى أنده بغدرض المتداجرة  عندما يقلل ذلك تضارب القياس الذ  -

في الوقت الذ  يدتم فيده تقيديم األداة الماليدة محدل المشدتق بالتكلفدة المسدتهلكة بالنسدبة للقدروض والتسدهيالت 

 للبنوك والعمالء وأدوات الدين المصدرة .

 

ق الملكيددة وتقييمهددا بالقيمددة العادلددة وفقدداً عنددد إدارة بعددض االسددتثمارات مثددل االسددتثمارات فددي أدوات حقددو -

إلستراتيجية االستثمار أو إدارة المخاطر وإعداد التقارير عنها لإلدارة العليا على هدذا األسداس ، يدتم عنددها 

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

 

فظ بها التي تحتو  على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية التدي األدوات المالية ، مثل أدوات الدين المحت -

تددؤثر بشدددة علددى التدددفقات النقديددة ، فيددتم تبويددب تلددك األدوات علددى أنهددا بالقيمددة العادلددة مددن خددالل األربدداح 

 والخسائر .

 

يتم إدارتها باالرتباط يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية التي 

مع أصول أو التزامدات ماليدة مبوبدة عندد نشدأتها بالقيمدة العادلدة مدن خدالل األربداح والخسدائر وذلدك فدي قائمدة 

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

 

اليددة مددن مجموعددة األدوات الماليددة المقيمددة بالقيمددة العادلددة مددن خددالل األربدداح ال يددتم إعددادة تبويددب أيددة مشددتقة م

والخسائر وذلك أثناء فترة االحتفاظ بها أو سدريانها ، كمدا ال يدتم إعدادة تبويدب أيدة أداه ماليدة نقدالً مدن مجموعدة 

تدم تخصيصدها بمعرفدة البندك األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إذا كانت هذه األداة قدد 

 عند االعتراف األولي كأداة تقيم بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

 

في جميع األحوال ال يقوم البنك بمعادة تبويدب أ  أداة ماليدة نقدالً إلدى مجموعدة األدوات الماليدة المقيمدة بالقيمدة 

 صول المالية بغرض المتاجرة .العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو إلى مجموعة األ

 

 القروض والمديونيات 2هـ/

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

األصول التي ينو  البنك بيعها فوراً أو في مدى زمني قصير ، يتم تبويبها فدي هدذه الحالدة ضدمن األصدول  -

 ، أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.بغرض المتاجرة 

 األصول التي بوبها البنك على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولي بها. -

األصددول التددي لددن يسددتطيع البنددك بصددورة جوهريددة اسددترداد قيمددة اسددتثماره األصددلي فيهددا ألسددباب أخددرى  -

  انية .بخالف تدهور القدرة االئتم

 

 االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  3هـ/

تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصوالً ماليدة غيدر مشدتقة ذات مبلدغ سدداد محددد 

تدداريخ أو قابددل للتحديددد وتدداريخ اسددتحقاق محدددد ولدددى إدارة البنددك النيددة والقدددرة علددى االحتفدداظ بهددا حتددى 

استحقاقها ، ويتم إعادة تبويب كل المجموعة على أنها متاحة للبيع إذا باع البنك مبلغ هام من األصدول الماليدة 

 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق باستثناء حاالت الضرورة .
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع( -2

 األصول المالية )تابع( -هـ

 المتاحة للبيعاالستثمارات المالية   4هـ/

تمثل االستثمارات المالية المتاحة للبيع أصوالً ماليدة غيدر مشدتقة تكدون هنداك النيدة لالحتفداظ بهدا لمددة غيدر 

 محددة وقد يتم بيعها استجابة للحاجة إلى السيولة أو التغيرات في أسعار العائد أو الصرف أو األسهم .

 

 المالية : واإللتزامات ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول   

يتم االعتراف بعمليات الشراء والبيدع بالطريقدة المعتدادة لألصدول الماليدة فدي تداريخ المتداجرة وهدو التداريخ  -

الذ  يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل وذلك بالنسبة لألصول المبوبة بالقيمة العادلدة مدن خدالل األربداح 

 اريخ االستحقاق واالستثمارات المالية المتاحة للبيع . والخسائر واالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى ت

  

يددتم االعتددراف أوالً باألصددول الماليددة التددي ال يددتم تبويبهددا عنددد نشددأتها بالقيمددة العادلددة مددن خددالل األربدداح  -

والخسائر بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة ويتم االعتراف باألصول المالية التي يدتم تبويبهدا عندد 

بالقيمة العادلة فقط مع تحميل تكاليف المعاملة علدى نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك 

 قائمة الدخل بند صافى دخل المتاجرة . 

 

يتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهي فتدرة سدريان الحدق التعاقدد  فدي الحصدول علدى تددفقات نقديدة مدن  -

ى طرف أخر ويتم استبعاد األصل المالى أو عندما يحول البنك معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إل

 االلتزامات عندما تنتهي إما بالتخلص منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها التعاقدية . 

 

يتم القياس الحقاً بالقيمة العادلة لكل من االستثمارات المالية المتاحة للبيدع واألصدول الماليدة المبوبدة بالقيمدة  -

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

 

يتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عدن التغيدرات فدي القيمدة العادلدة لألصدول الماليدة  -

المبوبة بالقيمة العادلة من خدالل األربداح والخسدائر وذلدك فدي الفتدرة التدي تحددي فيهدا بينمدا يدتم االعتدراف 

رة في حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجدة عدن التغيدرات فدي القيمدة العادلدة لالسدتثمارات الماليدة مباش

المتاحة للبيع وذلك إلدى أن يدتم اسدتبعاد األصدل أو اضدمحالل قيمتده عنددها يدتم االعتدراف فدي قائمدة الددخل 

 .  باألرباح والخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق الملكية

 

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

الخاصددة باألصددول ذات الطبيعددة النقديددة المبوبددة متاحددة للبيددع ، وكددذلك يددتم االعتددراف فددي قائمددة الدددخل 

ندددما ينشددأ الحددق للبنددك فددي للبيددع ع بتوزيعددات األربدداح الناتجددة عددن أدوات حقددوق الملكيددة المبوبددة متاحددة

 .تحصيلها

 

يددتم تحديددد القيمددة العادلددة لالسددتثمارات المعلددن عددن أسددعارها فددي أسددواق نشددطة علددى أسدداس أسددعار الطلددب  -

أمدا إذا لدم تكدن هنداك سدوق نشدطة لألصدل المدالى أو لدم تتدوافر أسدعار الطلدب  Closing Priceالجاريدة 

باسدتخدام أحدد أسداليب التقيديم ويتضدمن ذلدك اسدتخدام معدامالت محايددة  الجارية، فيحدد البنك القيمة العادلدة

حديثة أو تحليل التددفقات النقديدة المخصدومة ، أو نمداذع تسدعير الخيدارات أو طدرق التقيديم األخدرى شدائعة 

 االستخدام من قبل المتعداملين بالسدوق وإذا لدم يدتمكن البندك مدن تقددير القيمدة العادلدة ألدوات حقدوق الملكيدة

 .فة بعد خصم أ  اضمحالل في القيمةالمبوبة متاحة للبيع ، يتم قياس قيمتها بالتكل

 

 

 

 

 



 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 

  3131 ديسمبر 13في االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

11 

 

 ملخص السياسات المحاسبية )تابع( -2

 األصول المالية )تابع( -هـ

 )تابع( االستثمارات المالية المتاحة للبيع  4هـ/

المالية المتاحة للبيع الدذ  يسدرى يقوم البنك بمعادة تبويب األصل المالى المبوب ضمن مجموعة األدوات  -

المديونيات )سدندات أو قدروض( نقدالً عدن مجموعدة األدوات المتاحدة للبيدع إلدى  –عليه تعريف القروض 

وذلدك عنددما  –مجموعة القروض والمدديونيات أو األصدول الماليدة المحدتفظ بهدا حتدى تداريخ االسدتحقاق 

ذه األصول المالية خالل المستقبل المنظور أو حتى تاريخ تتوافر لدى البنك النية والقدرة على االحتفاظ به

االستحقاق وتتم إعادة التبويب بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التبويب ، ويتم معالجة أيدة أربداح أو خسدائر 

 متعلقة بتلك األصول التي تم االعتراف بها سابقاً ضمن حقوق الملكية وذلك على النحو التالي :

 

في حالة األصل المالى المعاد تبويبه الذ  له تداريخ اسدتحقاق ثابدت يدتم اسدتهالك األربداح أو الخسدائر  .1

علددى مدددار العمددر المتبقددي لإلسددتثمار المحددتفظ بدده حتددى تدداريخ االسددتحقاق بطريقددة العائددد الفعلددي ويددتم 

يخ االسدتحقاق علدى استهالك أ  فرق بين القيمة على أساس التكلفة المستهلكة والقيمة على أسداس تدار

مدار العمر المتبقي لألصل المالى باستخدام طريقة العائد الفعلي ، وفى حالدة اضدمحالل قيمدة األصدل 

المالى الحقاً يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها مباشرة ضدمن حقدوق الملكيدة فدي 

 األرباح والخسائر . 

 

في حالة األصدل المدالى الدذ  لديس لده تداريخ اسدتحقاق ثابدت تظدل األربداح أو الخسدائر ضدمن حقدوق  .0

الملكية حتى بيع األصل أو التصرف فيه ، عندئذ يتم االعتراف بها فدي األربداح والخسدائر وفدى حالدة 

مباشدرة  اضمحالل قيمة األصل المالى الحقاً يتم االعتراف بأية أربداح أو خسدائر سدبق االعتدراف بهدا

 ضمن حقوق الملكية في األرباح والخسائر. 

  

إذا قدام البنددك بتعددديل تقديراتدده للمدددفوعات أو المقبوضددات فيدتم تسددوية القيمددة الدفتريددة لألصددل المددالي )أو  -

مجموعة األصول المالية( لتعكس التددفقات النقديدة الفعليدة والتقدديرات المعدلدة علدى أن يدتم إعدادة حسداب 

وذلك بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقديدة المسدتقبلية المقددرة بسدعر العائدد الفعلدي لدألداة  القيمة الدفترية

المالية يتم االعتراف بالتسوية كميراد أو مصروف في األرباح والخسائر . في جميع األحوال إذا قام البنك 

 .أصل مالي طبقاً لما هو مشار إليهبمعادة تبويب 

 

حق بزيادة تقديراته للمتحصالت النقدية المستقبلية نتيجدة لزيدادة مدا سديتم اسدترداده وقام البنك في تاريخ ال -

مدن هدذه المتحصدالت النقديدة ، يدتم االعتدراف بتدأثير هدذه الزيدادة كتسدوية لسدعر العائدد الفعلدي وذلدك مددن 

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

 

 المقاصة بين األدوات المالية -و 

يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانوني قابدل للنفداذ إلجدراء المقاصدة 

بين المبالغ المعترف بها وكانت هناك النية إلجراء التسوية على أساس صدافى المبدالغ ، أو السدتالم األصدل 

 وتسوية االلتزام في آن واحد . 

 

وتعدرض بنددود اتفاقيددات شدراء أذون خزانددة مددع التددزام بمعدادة البيددع واتفاقيددات بيدع أذون خزانددة مددع التددزام  

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

 أدوات المشتقات المالية  -ز 

بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة ، ويتم قياسها  الحقاً بقيمتها العادلدة . يتم االعتراف 

ويتم الحصول على القيمدة العادلدة مدن أسدعارها السدوقية المعلندة فدي األسدواق النشدطة ، أو المعدامالت السدوقية 

ومة ونماذع تسعير الخيارات ، بحسب األحدوال . الحديثة ، أو أساليب التقييم مثل نماذع التدفقات النقدية المخص

وتظهر جميع المشتقات ضمن األصول إذا كانت قيمتها العادلدة موجبدة ، أو ضدمن االلتزامدات إذا كاندت قيمتهدا 

 العادلة سالبة .

 

يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن " صافي دخل المتاجرة " بالتغيرات في القيمة العادلة للمشدتقات غيدر  1ز/

المؤهله لمحاسبة التغطية ، ويتم اإلعتدراف فدي قائمدة الددخل "صدافي الددخل " مدن اإلدوات الماليدة المبوبدة 

عند نشأتها بالقيمة العادلة من خدالل األربداح والخسدائروذلك باألربداح والخسدائر الناتجدة عدن التغيدرات فدي 

إللتزامددات الماليددة المبوبددة عنددد نشددأتها القيمددة العادلددة للمشددتقات التددي يددتم إدارتهددا باإلرتبدداط مددع األصددول وا

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

 

 تغطية القيمة العادلة  2ز/

يتم االعتراف في قائمة الدخل بدالتغيرات فدي القيمدة العادلدة للمشدتقات المخصصدة المؤهلدة لتغطيدات القيمدة 

 العادلة ، وذلك مع أ  تغيرات في القيمة العادلة المنسوبة لخطر األصل أو االلتزام المغطي . 

 لبنددود المغطدداة المتعلقددة بهددا ويؤخددذ أثددر التغيددرات الفعالددة فددي القيمددة العادلددة لعقددود مبددادالت سددعر العائددد وا

 " صافي الدخل من العائد " . 

 ويؤخذ أثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود العملة المستقبلية إلي " صافي دخل المتاجرة " . 

 ويؤخذ أثر عدم الفاعلية في كافة العقود والبنود المغطاة المتعلقة بها الواردة في الفقدرة السدابقة الدي "صدافي

 دخل المتاجرة " . 

 

 إيرادات ومصروفات العائد -ح 

كلفدة الودائدع والتكداليف يتم االعتراف في قائمة الددخل ضدمن بندد " عائدد القدروض واإليدرادات المشدابهة أو " ت

" بميرادات ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائدد الفعلدي لجميدع األدوات الماليدة التدي تحمدل بعائدد المشابهة

ك المبوبددة بغددرض المتدداجرة أو التددي تددم تبويبهددا عنددد نشددأتها بالقيمددة العادلددة مددن خددالل األربدداح فيمددا عدددا تلدد

 والخسائر.

 

وطريقة العائدد الفعلدي هدي طريقدة حسداب التكلفدة المسدتهلكة ألصدل أو ألتدزام مدالي وتوزيدع إيدرادات العائدد أو 

الفعلدي هدو المعددل الدذ  يدسدتخدم لخصددم  مصداريف العائدد علدي مددار عمدر اإلداه المتعلقدة بهدا . ومعددل العائدد

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها او تحصيلها خالل العمر المتوقدع لدألداه الماليدة ، أو فتدرة زمنيدة اقدل 

إذا كان ذلك مناسباً وذلك للوصول بدقة الي القيمة الدفترية ألصدل أو ألتدزام مدالي . وعندد حسداب معددل العائدد 

وم البنك بتقدير التددفقات النقديـدـة باألخدذ فدي اإلعتبدار جميدع شدروط عقدد األداه الماليدة ) مثدل خيدار الفعلي ، يق

السداد المبكر( ولكن ال يؤخذ في اإلعتبار خسائر االئتمان المستقبلية ، وتتضدمن طريقدة الحسداب كافدة األتعداب 

العائد الفعلي ، كما تتضدمن تكلفدة المعاملدة  المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معدل

 أية عالوات أو خصومات .

  

وعند تصنيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أو مضمحلة بحسب الحالدة ال يدتم االعتدراف بدميرادات 

اإليدرادات العائد الخاص بها ويتم قيدها في سجالت هامشية خدارع القدوائم الماليدة ، ويدتم االعتدراف بهدا ضدمن 

 وفقاً لألساس النقد  وذلك وفقاً لما يلي :

 

 

 



 مصر )شركة مساهمة مصرية( –البنك األهلي المتحد 

  3131 ديسمبر 13في االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

13 
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 )تابع (  إيرادات ومصروفات العائد -ح 

عندما يتم تحصيلها وذلك بعد استرداد كامل المتأخرات بالنسبة للقروض االستهالكية والعقارية لإلسكان    -

 االقتصادية.الشخصي والقروض الصغيرة لألنشطة 

بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يتبع األساس النقد  أيضاً حيي يعلى العائد المحسوب الحقاً وفقداً  -

% مدن أقسداط الجدولدة وبحدد أدندى انتظدام لمددة سدنة 02لشروط عقد الجدولة على القرض لحدين سدداد 

لى رصيد القرض القائم باإليرادات وفي حالة استمرار العميل في االنتظام يتم إدراع العائد المحسوب ع

)العائد على رصيد الجدولة المنتظمة( دون العائد المهمش قبل الجدولة الذ  ال يدرع باإليرادات إال بعد 

 سداد كامل رصيد القرض في الميزانية قبل الجدولة 

 

 إيرادات األتعاب والعموالت -ط 

من اإليدرادات عندد تأديدة الخدمدة ويدتم إيقداف يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عدن خدمدة قدرض أو تسدهيل ضد

االعتراف بميرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المدديونيات غيدر المنتظمدة أو المضدمحلة ، حيدي 

يتم قيدها في سجالت هامشية خارع القوائم المالية ، ويتم االعتراف بها ضدمن اإليدرادات وفقداً لألسداس النقدد  

اف بدميرادات العائدد ، بالنسدبة لألتعداب التدي تمثدل جدزءاً مكمدالً للعائدد الفعلدي لألصدل المدالي عندما يدتم االعتدر

 بصفة عامة يتم معالجتها باعتبارها تعديالً لمعدل العائد الفعلي .
 

ويتم تأجيل أتعاب االرتبداط علدى القدروض إذا كدان هنداك احتمدال مدرجس بأنده سدوف يدتم سدحب هدذه القدروض 

أن أتعاب االرتباط التي يحصل عليها البنك تعتبر تعويضاً عن التدخل المسدتمر القتنداء األداة  وذلك على اعتبار

المالية ، ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائدد الفعلدي علدى القدرض ، وفدي حالدة انتهداء فتدرة االرتبداط دون 

 ترة سريان االرتباط .إصدار البنك للقرض يتم االعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات عند انتهاء ف

 

ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقدة بدأدوات الددين التدي يدتم قياسدها بقيمتهدا العادلدة ضدمن اإليدراد عندد االعتدراف 

األولي ويتم االعتراف بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن اإليدرادات عندد اسدتكمال عمليدة التدرويج وعددم 

البندك يحدتفظ بجدزء لده ذات معددل العائدد الفعلدي المتداح للمشداركين  احتفاظ البنك بأية جزء من القرض أو كدان

 اآلخرين .

 

ويدتم االعتددراف فدي قائمددة الددخل باألتعدداب والعمددوالت الناتجدة عددن التفداوض أو المشدداركة فدي التفدداوض علددى 

وذلدك  –مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخدرى أو اقتنداء أو بيدع المنشد ت  –معاملة لصالس طرف أخر 

عندد اسدتكمال المعاملدة المعنيدة . ويدتم االعتدراف بأتعداب االستشدارات اإلداريدة والخددمات األخدرى عدادة علدى 

أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة . ويتم االعتدراف بأتعداب إدارة التخطديط المدالي وخددمات 

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

 

 إيرادات توزيعات األرباح -ي 

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

 

 اتفاقيات الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع وإعادة الشراء -ك 

ضدمن األصدول مضدافة علدى أرصددة أذون يتم عرض األدوات المالية المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها 

د مدن  الخزانة وأوراق حكومية أخرى بالميزانية ويتم عدرض االلتدزام )اتفاقيدات الشدراء وإعدادة البيدع( مخصدوما

أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى بالميزانية . ويتم االعتراف بدالفرق بدين سدعر البيدع وسدعر إعدادة 

 .ستخدام طريقة معدل العائد الفعليمدار مدة االتفاقية با الشراء على أنه عائد يستحق على
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 ملخص السياسات المحاسبية )تابع( -2

 اضمحالل األصول المالية -ل 

 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة 1 /ل

يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي علدى اضدمحالل أحدد األصدول الماليدة 

أو مجموعة من األصول المالية ، ويعد األصل المالي أو المجموعة من األصول الماليدة مضدمحلة ويدتم تحميدل 

لحدي أو أكثر من األحداي التي  خسائر االضمحالل عندما يكون هناك دليل موضوعي على االضمحالل نتيجة

( وكان حدي الخسارة يؤثر علدى التددفقات Loss eventوقعت بعد االعتراف األولى لألصل )حدي الخسارة 

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

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

 صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين .  -

 مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد . -

 توقع إفالس المقترض أو دخول في دعو  تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له .  -

 قترض .تدهور الوضع التنافسي للم -

قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو تنازالت قد ال  -

مع االخذ في االعتبار التعليمات الصادرة عن البنك يوافق البنك على منحها في الظروف العادية 

قروض التجزئة و الخاصة بشأن التعامل مع  0211ابريل  13المركز  المصر  في تاريخ 

 .المؤسسات في ظل االزمة الحالية

  اضمحالل قيمة الضمان . -

 تدهور الحالة االئتمانية .  -

 

ومن األدلة الموضوعية على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالية وجدود بياندات واضدحة تشدير الدي 

المجموعدة مندذ االعتدراف األولدى علدى  انخفاض يمكن قياسه فدي التددفقات النقديدة المسدتقبلية المتوقعدة مدن هدذه

الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا االنخفاض لكل أصل على حدة ، ومثال زيادة عدد حاالت اإلخفاق فدي السدداد 

 بالنسبة ألحد المنتجات المصرفية .

 

فتدرة بصدفة ويقوم البنك بتقدير الفترة ما بين وقوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظة محدددة وتتدراوح هدذه ال

 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 كدان 

ذو أهمية منفرداً ، ويتم التقدير على مسدتوى إجمدالي أو فدرد  لألصدول الماليدة التدي لديس لهدا أهميدة منفدردة ، 

 جال يراعى ما يلي :وفي هذا الم

 

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

هاماً بذاته أم ال ، عندها يتم إضافة هذا األصل مع األصول المالية التي لها خصائص خطر ائتماني 

  ت اإلخفاق التاريخية .مشابهة ثم يتم تقييمها معاً لتقدير االضمحالل وفقاً لمعدال

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

االضمحالل ، وإذا نتج عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل ، ال يتم ضم األصل الي المجموعة التي 

 يتم حساب خسائر اضمحالل لها على أساس مجمع .

 عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم عندئذ ضم األصل الي المجموعة . إذا نتج -
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 )تابع( اضمحالل األصول المالية -ل 

 )تابع( األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة 1 /ل
 

ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفتريدة لألصدل وبدين القيمدة الحاليدة للتددفقات 

النقديدة المسددتقلة المتوقعددة ، واليدددخل فددي ذلددك خسددائر االئتمددان المسددتقلة التددي لددم يددتم تحميلهددا بعددد ، مخصددومة 

يض القيمدة الدفتريدة لألصدل بأسدتخدام حسداب بأستخدام معدل العائد الفعلي األصدلي لألصدل المدالي . ويدتم تخفد

 مخصص خسائر األضمحالل ويتم األعتراف بعبء األضمحالل عن خسائر االئتمان في قائمة الدخل . 

 

وإذا كان القرض أو االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق يحمل معدل عائد متغيدر ، عنددها يكدون سدعر 

محالل هددو معدددل العائددد الفعلددي وفقدداً للعقددد عنددد تحديددد وجددود دليددل الخصددم المسددتخدم لقيدداس أيددة خسددائر اضدد

موضوعي على اضمحالل األصل . ولألغراض العملية ، قد يقوم البندك بقيداس خسدائر اضدمحالل القيمدة علدى 

أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام أسعار سوق معلنة ، وبالنسبة لألصول الماليدة المضدمونة ، يراعدى إضدافة 

مة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مدن األصدل المدالي ، وتلدك التددفقات التدي قدد تندتج مدن التنفيدذ القي

 على وبيع الضمان بعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك .

 

وألغراض تقدير االضمحالل على مسدتوى إجمدالي ، يدتم تجميدع األصدول الماليدة فدي مجموعدات متشدابهة مدن 

الخطر االئتماني ، أ  على أساس عملية التصنيف التدي يجريهدا البندك أخدذاً فدي االعتبدار ندوع ناحية خصائص 

األصددل والصددناعة والموقددع الجغرافددي ونددوع الضددمان وموقددف المتددأخرات والعوامددل األخددرى ذات الصددلة . 

مؤشدراً لقددرة  وترتبط تلك الخصائص بتقدير التدفقات النقديدة المسدتقبلية للمجموعدات مدن تلدك األصدول لكونهدا

 المدينين على دفع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة .

 

وعنددد تقدددير االضددمحالل لمجموعددة مددن األصددول الماليددة علددى أسدداس معدددالت اإلخفدداق التاريخيددة  يددتم تقدددير 

ة لألصدول فدي البندك ومقددار الخسدائر التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة على أساس التدفقات النقدية التعاقديد

التاريخيددة لألصددول ذات خصددائص خطددر االئتمددان المشددابهة لألصددول التددي يحوزهددا البنددك ويددتم تعددديل مقدددار 

الخسائر التاريخية علدى أسداس البياندات المعلندة الحاليدة بحيدي تعكدس أثدر األحدوال الحاليدة التدي لدم تتدوافر فدي 

ر الخسددائر التاريخيددة وكددذلك إللغدداء آثددار األحددوال التددي كانددت موجددودة فددي الفتددرة التددي تددم خاللهددا تحديددد مقدددا

 الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حالياً .

 

ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة مدن األصدول الماليدة مدع التغيدرات 

أخرى ، مثال لذلك التغيدرات فدي معددالت البطالدة ، وأسدعار في البيانات الموثوق بها ذات العالقة من فترة الي 

العقارات ، وموقف التسديدات وأيدة عوامدل أخدرى تشدير الدي التغيدرات فدي احتمداالت الخسدارة فدي المجموعدة 

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

 

 ستثمارات المالية المتاحة للبيعاال 2/ل

يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي علدى اضدمحالل أحدد أو مجموعدة مدن 

األصددول الماليددة المبوبددة ضددمن اسددتثمارات ماليددة متاحددة للبيددع أو اسددتثمارات ماليددة محددتفظ بهددا حتددي تدداريخ 

أدوات حقددوق الملكيددة المبوبددة متاحددة للبيددع ، يؤخددذ فددي االعتبددار االسددتحقاق ، وفددى حالددة االسددتثمارات فددي 

االنخفاض الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية ، وذلك عند تقدير مدا إذا كدان هنداك 

 اضمحالل في األصل .
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 )تابع( االستثمارات المالية المتاحة للبيع 2/ل

 

% مدن تكلفدة القيمدة الدفتريدة ، 12، فيعدد االنخفداض كبيدراً إذا بلدغ  0227خالل الفترات التدي تبددأ مدن أول ينداير 

ويعد االنخفاض ممتداً إذا استمر لفترة تزيد عن تسعة أشهر ، وإذا توافرت األدلة المشار إليها يدتم ترحيدل الخسدارة 

راكمة من حقوق الملكيدة ويعتدرف بهدا فدي قائمدة الددخل، وال يدتم رد اضدمحالل القيمدة الدذ  يعتدرف بده بقائمدة المت

الددخل فيمددا يتعلدق بددأدوات حقدوق الملكيددة إذا حددي ارتفدداع فدي القيمددة العادلدة الحقدداً أمدا إذا ارتفعددت القيمدة العادلددة 

ذلدك االرتفداع بموضدوعية بحددي وقدع بعدد االعتدراف  ألدوات الدين المبوبة متاحة للبيدع ، وكدان مدن الممكدن ربدط

 باالضمحالل في قائمة الدخل ، يتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل .

 

 االستثمارات العقاريه -م 

من أجل الحصول على عوائدد ايجاريده أو زيداده المملوكه للبنك  فى األراضى والمبانى تتمثل االستثمارات العقاريه

أو تلك التى آلت اليده وفداء لدديون  التى يمارس البنك أعماله من خاللها العقاريه التشمل األصولرأسماليه وبالتالى 

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

 

 األصول الثابتة -ن 

والفروع . وتظهر جميع األصول الثابتدة بالتكلفدة تتمثل األراضي والمباني بصفة أساسية في مقار المركز الرئيسي 

التاريخية ناقصاً اإلهالك وخسائر االضمحالل . وتتضمن التكلفدة التاريخيدة النفقدات المرتبطدة مباشدرة باقتنداء بندود 

 األصول الثابتة .

 

ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً مستقالً  حسبما يكون مالئماً 

، وذلك عندما يكون محتمالً تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل الي البنك وكان من الممكدن تحديدد هدذه 

فات الصيانة واإلصالح في الفترة التي يتم تحملها ضمن مصروفات التكلفة بدرجة موثوق بها . ويتم تحميل مصرو

 التشغيل األخرى 

 

ال يددتم إهددالك األراضددي ، ويددتم حسدداب اإلهددالك لألصددول الثابتددة األخددر  باسددتخدام طريقددة القسددط الثابددت لتوزيددع 

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

 

 سنة 22  – 32 مباني -

 سنوات  12 تحسينات علي أصول مستاجرة  -

 سنوات   12 آالت ومعدات -

 سنوات 12- 2 أصول أخر  -

 

ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجيدة لألصدول الثابتدة فدي تداريخ كدل ميزانيدة ، وتعددل كلمدا كدان ذلدك 

ضرورياً . ويتم مراجعة األصول التي يدتم إهالكهدا بغدرض تحديدد االضدمحالل عندد وقدوع أحدداي أو تغيدرات فدي 

رداد . ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل علدى الفدور الظروف تشير الي أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالست

 الي القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية 

 

وتمثل القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهمدا أعلدى ويدتم تحديدد أربداح 

األصددول الثابتددة بمقارنددة صددافي المتحصددالت بالقيمددة الدفتريددة . ويددتم إدراع األربدداح وخسددائر االسددتبعادات مددن 

 )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى في قائمة الدخل .
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 تكلفة اإلقتراض -س 

فيما عدا تكلفة اإلقتراض المتعلقة  يتم إدراع أعباء تكلفه االقتراض على قائمه الدخل مباشرة كمصروفات تمويلية

 مباشرة ً بمقتناء أو إنشاء أو إنتاع أصل مؤهل والتي يتم تحميلها كجزء من تكلفة األصل .

 

 النقدية وما في حكمها -ع 

ألغراض عرض قائمة التددفقات النقديدة تتضدمن النقديدة ومدا فدي حكمهدا األرصددة التدي ال تتجداوز اسدتحقاقاتها 

االقتناء ، وتتضمن النقدية ، واألرصدة لدى البنك المركز  خارع إطار نسب االحتياطي ثالثة أشهر من تاريخ 

 اإللزامي واألرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى .

  

 المخصصات األخرى -ف 

يددتم االعتددراف بمخصددص تكدداليف إعددادة الهيكلددة والمطالبددات القانونيددة عندددما يكددون هندداك التددزام قددانوني أو 

سددتداللي حددالي نتيجددة ألحددداي سددابقة ويكددون مددن المددرجس أن يتطلددب ذلددك اسددتخدام مددوارد البنددك لتسددوية هددذه ا

 االلتزامات ، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام .

 

استخدامه للتسوية باألخدذ وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فمنه يتم تحديد التدفق النقد  الخارع الذ  يمكن 

في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات . ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمدال ضدئيل فدي 

 وجود تدفق نقد  خارع بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة .

ستخدامه للتسوية باألخدذ وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فمنه يتم تحديد التدفق النقد  الخارع الذ  يمكن ا

في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات . ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمدال ضدئيل فدي 

 وجود تدفق نقد  خارع بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة .
 

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

ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل بعد سنة من تداريخ 

الذ  يعكدس  –دون تأثره بمعدل الضرائب السار   –الميزانية باستخدام معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام 

أقدل مدن سدنة تحسدب القيمدة المقددرة لاللتدزام مدا لدم يكدن أثرهدا جوهريداً القيمة الزمنية للنقود ، وإذا كان األجل 

 فتحسب بالقيمة الحالية .

 

 ضرائب الدخل -ص 

كدل مدن الضدريبة والضدريبة المؤجلدة ، ويدتم االعتدراف بهدا  الفتدرةتتضمن ضريبة الدخل على ربس أو خسارة 

التي يدتم االعتدراف بهدا مباشدرة ضدمن حقدوق بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية 

 الملكية .

 

ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربس الخاضدع للضدريبة باسدتخدام أسدعار الضدريبة السدارية 

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

 

الناشئة عن فدروق زمنيدة مؤقتدة بدين القيمدة الدفتريدة لألصدول وااللتزامدات ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة 

طبقدداً ألسددس المحاسددبية وقيمتهددا طبقدداً لألسددس الضددريبية ، هددذا ويددتم تحديددد قيمددة الضددريبة المؤجلددة بندداء علددى 

يخ إعدداد الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية فدي تدار

 الميزانية .
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 ( )تابع ضرائب الدخل -ص

ويددتم االعتددراف باألصددول الضددريبية المؤجلددة للبنددك عندددما يكددون هندداك احتمددال مددرجس بممكانيددة تحقيددق أربدداح 

الضدريبية تخضع للضريبة في المستقبل يمكن مدن خاللهدا االنتفداع بهدذا األصدل ، ويدتم تخفديض قيمدة األصدول 

المؤجلة بقيمة الجزء الذ  لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التاليدة ، علدى أنده فدي حالدة 

 ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفيضه .
 

 االقتراض -ق 

لبندك أوالً بالقيمدة العادلدة ناقصداً الحصدول علدى القدرض . ويقداس يتم االعتراف بالقروض التي يحصل عليهدا ا

القرض الحقاً بالتكلفة المستهلكة ، ويتم تحميل قائمدة الددخل بدالفرق بدين صدافي المتحصدالت وبدين القيمدة التدي 

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

 رأس المال -ر 

 المالتكلفة رأس   1/ر

يتم عرض مصاريف االصدار التى ترتبط بصورة مباشرة بأصدار أسدهم جديددة أو أسدهم مقابدل أقتنداء كيدان أو 

 أصدار خيارات خصماً من حقوق الملكية وبصافى المتحصالت بعد الضرائب.

 

 توزيعات االرباح  2/ر

الجمعيدة العامددة للمسداهمين هددذه تثبدت توزيعدات األربدداح خصدماً علدى حقددوق الملكيدة فددي الفتدرة التدي تقددر فيهدا 

التوزيعات . وتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين في األرباح ومكافأة مجلس اإلدارة المقررة بالنظام األساسي 

 والقانون .

 

 أنشطة األمانة -ش 

 يقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة مما ينتج عنه امتالك أو إدارة أصدول خاصدة بدأفراد أو أماندات ، أو صدناديق

مزايا ما بعد انتهاء الخدمة ويتم استبعاد هذه األصول واألرباح الناتجة عنها من القدوائم الماليدة للبندك حيدي أنهدا 

 ليست أصوالً للبنك .

 

 أرقام المقارنة -ت 

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

 

 خاطر الماليةإدارة الم -3

يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها الي مخاطر مالية متنوعة ، وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالي ،  

ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معاً ، ولذلك يهدف البنك الي تحقيق 

والى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك ، ويعد أهم أنواع  التوازن المالئم بين الخطر والعائد

المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرى . ويتضمن خطر السوق خطر 

 أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى .

   

ت إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه ، ولمراقبة وقد تم وضع سياسا 

المخاطر وااللتزام بالحدود من خالل أساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوالً بأول . ويقوم البنك بمراجعة 

اق والمنتجات والخدمات وأفضل دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيي تعكس التغيرات في األسو

 التطبيقات الحديثة .
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 )تابع( ادارة المخاطر الماليه -3

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

التشغيلية المختلفة بالبنك ، ويوفر مجلس اإلدارة بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات 

مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل  باإلضافة الي سياسات مكتوبة تغطي مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان 

وخطر أسعار صرف العمالت األجنبية ، وخطر أسعار العائد، واستخدام أدوات المشتقات وغير المشتقات المالية . 

لي ذلك فمن إدارة المخاطر الشاملة تعد مسئولة عن المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل باإلضافة ا

 مستقل.

 

 

 خطر االئتمان -أ 

يتعددرض البنددك لخطددر االئتمددان وهددو الخطددر الندداتج عددن قيددام أحددد األطددراف بعدددم الوفدداء بتعهداتدده ، ويعددد خطددر  

لدذلك تقدوم اإلدارة بحدرص بدمدارة التعدرض لدذلك الخطدر . ويتمثدل خطدر  االئتمان أهدم األخطدار بالنسدبة للبندك ،

االئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنها القروض والتسهيالت وأنشدطة االسدتثمار التدي يترتدب 

 عليهددا أن تشددتمل أصددول البنددك علددى أدوات الدددين . كمددا يوجددد خطددر االئتمددان أيضدداً فددي األدوات الماليددة خددارع

الميزانية مثل ارتباطات القروض . وتتركز عمليات اإلدارة والرقابة على خطدر االئتمدان لددى فريدق إدارة خطدر 

االئتمان في إدارة المخاطر الذ  يرفع تقاريره الي مجلس اإلدارة واإلدارة العليدا ورؤسداء وحددات النشداط بصدفة 

 دورية .

 

 قياس خطر االئتمان 1أ/

 للبنوك والعمالءالقروض والتسهيالت 

لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمدالء ، ينظدر البندك فدي ثالثدة مكوندات كمدا 

 يلي :

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

 .التعاقدية

   

تقبلي المرجس له الذ  يستنتج منه البنك الرصيد المعرض لإلخفاق المركز الحالي والتطور المس *

(Exposure at default. ) 

   

 ( .Loss given defaultخطر اإلخفاق االفتراضي ) *

 

يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر على مسدتوى كدل عميدل باسدتخدام أسداليب تقيديم داخليدة لتصدنيف الجددارة 

وقد تم تطوير تلك األساليب للتقيديم داخليداً وتراعدى التحلديالت اإلحصدائية  مفصلة لمختلف فئات العمالء .

مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول الي تصنيف الجدارة المالئم . وقدد تدم تقسديم عمدالء البندك 

ا أربع فئات للجدارة . ويعكدس هيكدل الجددارة المسدتخدم بالبندك كمد عشرة فئات والتى يتم تقسيمها الى الي

هو مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكل فئة مدن فئدات الجددارة ، ممدا يعندي بصدفة أساسدية أن 

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

 

بتقيدديم أداء أسدداليب ويددتم مراجعددة وتطددوير أسدداليب التقيدديم كلمددا كددان ذلددك ضددرورياً . ويقددوم البنددك دوريدداً 

 تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت التأخر .
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 )تابع( ادارة المخاطر الماليه -3

 )تابع(  خطر االئتمان -أ 

 )تابع(  قياس خطر االئتمان 1أ/

 )تابع(القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء     

 

 فئات التصنيف الداخلي للبنك 

 مدلول التصنيف              التصنيف 

 ديون جيدة    1 

 المتابعة العادية    0 

 المتابعة الخاصة    3 

 ديون غير منتظمة    3 

 

يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبدالغ التدي يتوقدع البندك أن تكدون قائمدة عندد وقدوع التدأخر وتمثدل 

الخسارة عند المطالبة بالدين إن حددي التدأخر  الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى

. ويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين وبالتأكيد يختلف ذلك بحسب نوع المدين ، وأولوية المطالبة ، 

 ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخرى .

 

 أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى

ن واألذون ، يقوم البنك باستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصدنيف سدتاندرد أندد بدور بالنسبة ألدوات الدي

أو ما يعادله إلدارة خطر االئتمان ، وإن لم تكن مثل هذه التقييمات متاحة ، يتم استخدام طرق مماثلة لتلك 

واألذون علدى أنهدا المطبقة على عمالء االئتمان . ويدتم النظدر الدي تلدك االسدتثمارات فدي األوراق الماليدة 

 طريقة للحصول على جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل.

 

  

 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 2أ/

يقوم البنك بمدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على مستوى المدين والمجموعات والصناعات  

مستويات خطر االئتمان الذ  يقبلده وذلدك بوضدع حددود لمقددار الخطدر التدي سديتم والدول ويقوم بتنظيم 

قبولددده علدددى مسدددتوى كدددل مقتدددرض ، أو مجموعدددة مقترضدددين ، وعلدددى مسدددتوى األنشدددطة االقتصدددادية 

والقطاعات الجغرافية . ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكدون خاضدعة للمراجعدة السدنوية أو 

ت الحاجددة الددي ذلددك . ويددتم اعتمدداد الحدددود للخطددر االئتمدداني علددى مسددتوى بصددورة متكددررة إذا دعدد

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

 

ويتم تقسيم حدود االئتمدان أل  مقتدرض بمدا فدي ذلدك البندوك وذلدك بحددود فرعيدة تشدمل المبدالغ داخدل  

المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثدل عقدود الصدرف األجنبدي اآلجلدة . وخارع الميزانية ، وحد 

 ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يومياً .

 

يددتم أيضددداً إدارة مخدداطر التعدددرض لخطددر االئتمدددان عدددن طريددق التحليدددل الدددور  لقددددرة المقترضدددين 

 عديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسباً.والمقترضين المحتملين على مقابلة سداد التزاماتهم وكذلك بت

 

 وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر :

 

 الضمانات

يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان . ومن هذه الوسائل الحصول على 

الضمانات ضمانات مقابل األموال المقدمة . ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من 

 المقبولة . ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت :
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 )تابع( ادارة المخاطر الماليه -3

 )تابع(  خطر االئتمان -أ 

 سياسات الحد من وتجنب المخاطر )تابع( 2أ/

  الضمانات)تابع(           

 *  الرهن العقار  .              

 والبضائع . *  رهن أصول النشاط مثل اآلالت

 *  رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية .

 

وغالباً ما يكون التمويل على المدى األطول واإلقراض للشركات مضموناً بينما تكون التسهيالت 

االئتمانية لألفراد بدون ضمان . ولتخفيض خسارة االئتمان الي الحد األدنى ، يسعى البنك للحصول على 

 ية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو التسهيالت ضمانات إضاف

 

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

وعادة ما تكون أدوات الدين واذون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة 

واألدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات  Asset-Backed Securitiesأصول ب

 . المالية 

 

 المشتقات

  
يحتفظ البنك بمجراءات رقابية حصيفة على صافي المراكز المفتوحة للمشتقات أ  الفرق بين عقود البيع 

والشراء على مستوى كل من القيمة والمدة . ويكون المبلغ المعرض لخطر االئتمان في أ  وقت من األوقات 

مة عادلة موجبة الذ  يمثل جزءاً محدد بالقيمة العادلة لألداة التي تحقق منفعة لصالس البنك أ  أصل ذو قي

ضئيالً من القيمة التعاقدية / االفتراضية المستخدمة للتعبير عن حجم األدوات القائمة. ويتم إدارة هذا الخطر 

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

 

 

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

 يطلبها البنك كميداعات هامشية من األطراف األخرى .

وينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيها السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق 

دية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى ويتم وضع مالية أخرى أو مقابل توقع الحصول على نق

حدود تسوية يومية لكل من األطراف األخرى لتغطية مخاطر التسوية المستقلة الناتجة عن تعامالت البنك في 

 أ  يوم .

 

 Master Netting Arrangementsترتيبات المقاصة الرئيسية 

الدخول في اتفاقيات تصفية رئيسية مدع األطدراف التدي تمثدل يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق 

حجم هدام مدن المعدامالت . وال يندتج بصدفة عامدة عدن اتفاقيدات التصدفية الرئيسدية أن يدتم إجدراء مقاصدة بدين 

األصددول وااللتزامددات الظدداهرة بالميزانيددة وذلددك ألن التسددوية عددادة مددا تددتم علددى أسدداس إجمددالي ، إال أندده يددتم 

ئتمان المصاحب للعقود التي فدي صدالس البندك عدن طريدق اتفاقيدات التصدفية الرئيسدية وذلدك تخفيض خطر اال

ألنه إذا ما حدي تعثر ، يتم إنهاء وتسوية جميع المبالغ مع الطرف األخر بمجراء المقاصدة . ومدن الممكدن أن 

قيدات التصدفية الرئيسدية يتغير مقدار تعرض البنك للخطر االئتماني الناتج عن أدوات المشتقات الخاضدعة التفا

 وذلك خالل فترة قصيرة نظراً ألنه يتأثر بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقيات .
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 )تابع( ادارة المخاطر الماليه -3

 )تابع(  خطر االئتمان -أ 

 سياسات الحد من وتجنب المخاطر )تابع( 2أ/

 

 االرتباطات المتعلقة باالئتمان 

يتمثل الغرض الرئيسي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان فدي التأكدد مدن إتاحدة األمدوال للعميدل عندد الطلدب .  

ذات خطدر االئتمدان  Guarantees and stand by letters of creditوتحمدل عقدود الضدمانات الماليدة 

 Documentary and Commercialالمتعلددق بددالقروض . وتكددون االعتمددادات المسددتندية والتجاريددة 

Letters of Credit  التي يصدرها البندك بالنيابدة عدن العميدل لمدنس طدرف ثالدي حدق السدحب مدن البندك فدي

حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً مضدمونة بموجدب البضدائع التدي يدتم شدحنها وبالتدالي 

 تحمل درجة مخاطر أقل من القرض المباشر .

 

االئتمدان الجددزء غيددر المسدتخدم مددن المصددرح بده لمددنس القددروض ، أو الضددمانات ، أو وتمثدل ارتباطددات مددنس  

االعتمادات المستندية . ويتعدرض البندك لخسدارة محتملدة بمبلدغ يسداو  إجمدالي االرتباطدات غيدر المسدتخدمة 

وثها فدي وذلك بالنسبة لخطر االئتمان النداتج عدن ارتباطدات مدنس االئتمدان . إال أن مبلدغ الخسدارة المدرجس حدد

الواقع يقل عن االرتباطات غير المسدتخدمة وذلدك نظدراً ألن أغلدب االرتباطدات المتعلقدة بمدنس االئتمدان تمثدل 

التزامات محتملدة لعمدالء يتمتعدون بمواصدفات ائتمانيدة محدددة . ويراقدب البندك المددة حتدى تداريخ االسدتحقاق 

ل عادة ما تحمل درجة أعلى مدن خطدر االئتمدان الخاصة بارتباطات االئتمان حيي أن االرتباطات طويلة األج

 بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل .

 

 

 سياسات االضمحالل والمخصصات 3أ/

( بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلدك مدن 1تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها )إيضاح أ/ 

وبخالف ذلك ، يتم االعتراف فقط بخسائر االضمحالل التي وقعدت بداية إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار . 

في تاريخ الميزانية ألغراض التقارير المالية بناء على أدلة موضوعية تشير الي االضدمحالل وفقداً لمدا سديرد 

 ذكره بهذا اإليضاح ونظراً الختالف الطرق المطبقة ، تقل عادة خسائر االئتمدان المحملدة علدى القدوائم الماليدة

عددن مبلددغ الخسددارة المقدددر باسددتخدام نمددوذع الخسددارة المتوقعددة المسددتخدم ألغددراض قواعددد البنددك المركددز  

 ( .3المصر  )إيضاح أ/

 

 

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

درجتدين مدن التصدنيف . ويبدين الجددول التدالي النسدبة للبندود ومع ذلك ، فمن أغلبية المخصص ينتج من آخدر 

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

وتسهيالت

مخصص خسائر  

االضمحالل

%%

81 .0735 .76ديون جيدة
68 .3111 .18المتابعة العادية

-28 .3المتابعة الخاصة
51 .3452 .2ديون غير منتظمة

%100%100

تقييم البنك
31 ديسمبر 2013

 

قروض 

وتسهيالت

مخصص خسائر  

االضمحالل

%%

70 .643 .92ديون جيدة

24 .201 .2المتابعة العادية

35 .009 .3المتابعة الخاصة

71 .2045 .2ديون غير منتظمة

%100%100

تقييم البنك

31 ديسمبر 2012

 

علددى تحديددد مددا إذا كانددت هندداك أدلددة موضددوعية تشددير الددي وجددود تسدداعد أدوات التقيدديم الداخليددة اإلدارة  

 ( ، واستناداً الي المؤشرات التالية التي حددها البنك .01اضمحالل طبقاً لمعيار المحاسبة المصر  رقم )

 

 صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين .  -

 مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد . -

 الس المقترض أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له .توقع إف  -

 تدهور الوضع التنافسي للمقترض . -

بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو تنازالت قدد  تتعلق قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية -

مدع اآلخددذ فددى االعتبدار التعليمددات الصدادره عددن البنددك  ال يوافدق البنددك علدى منحهددا فددي الظدروف العاديددة

الخاصه بشدان التعامدل مدع قدروض التجزئده والمؤسسدات  0211ابريل 13المركزى المصرى فى تاريخ 

 . فى ظل االزمه الحاليه

 اضمحالل قيمة الضمان . -

 تدهور الحالة االئتمانية -
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 )تابع ( االئتمانخطر  -أ 

 )تابع( سياسات االضمحالل والمخصصات 3أ/

تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقدل سدنوياً أو أكثدر 

عندما تقتضي الظروف ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات التي تدم تقييمهدا علدى أسداس فدرد  

الخسارة المحققة في تاريخ الميزانية على أساس كل حالة على حدة ، ويجر  تطبيقها علدى جميدع  وذلك بتقييم

 الحسابات التي لها أهمية نسبية بصفة منفردة . 

 

ويشمل التقييم عادة الضمان القائم ، بما في ذلك إعادة تأكيد التنفيدذ علدى الضدمان والتحصديالت المتوقعدة مدن 

 تلك الحسابات .

 

ين مخصدص خسدائر االضدمحالل علدى أسداس المجموعدة مدن األصدول المتجانسدة باسدتخدام الخبدرة ويتم تكو

 التاريخية المتاحة والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية.

 
 نموذج قياس المخاطر البنكية العام 4أ/

، تقدوم اإلدارة بتصدنيفات فدي شدكل  ( 1إيضداح أ/ ) باإلضافة الي فئات تصدنيف الجددارة األربعدة المبيندة فدي

مجموعات فرعية أكثر تفصيالً بحيي تتفق مدع متطلبدات البندك المركدز  المصدر  . ويدتم تصدنيف األصدول 

المعرضددة لخطددر االئتمددان فددي هددذه المجموعددات وفقدداً لقواعددد وشددروط تفصدديلية تعتمددد بشددكل كبيددر علددى 

 دى انتظامه في السداد .المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالي وم

 
ويقدوم البندك بحسداب المخصصدات المطلوبدة الضدمحالل األصدول المعرضدة لخطدر االئتمدان ، بمدا فدي ذلددك 

االرتباطات المتعلقة باالئتمان ، على أساس نسب محددة من قبل البنك المركز  المصر  . وفدي حالدة زيدادة 

لمركدز  المصدر  عدن ذلدك المطلدوب ألغدراض مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقاً لقواعد البندك ا

إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، يتم تجنيب احتياطي المخاطر البنكية العام ضمن حقوق 

الملكية خصماً على األرباح المحتجزة بمقدار تلك الزيادة . ويتم تعديل ذلك االحتيداطي بصدفة دوريدة بالزيدادة 

دل دائمداً مبلدغ الزيدادة بدين المخصصدين . ويعدد هدذا االحتيداطي غيدر قابدل للتوزيدع ويبدين والنقص بحيدي يعدا

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

 

 وفيمددا يلددي بيددان فئددات الجدددارة للمؤسسددات وفقدداً ألسددس التقيدديم الددداخلي مقارنددة بأسددس تقيدديم البنددك المركددز 

 المصر  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

 خطر االئتمان )تابع( -أ

 الحد االقصي لخطر االئتمان قبل الضمانات 5أ/

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية

2.590.0011.077.495أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى
قروض وتسهيالت للعمالء :

قروض ألفراد :

292.035305.395-حسابات جاريه مدينه/ قروض شخصية
14.89712.605- بطاقات ائتمان

1.8135.139- قروض شخصية

قروض لمؤسسات :

239.326166.371- حسابات جارية مدينة
5243- قروض لبنوك

5.377.1044.039.046- قروض مباشرة
3.805.5203.117.910- قروض مشتركة

استثمارات مالية :

4.018.9313.565.665- أدوات دين
        16.339.67912.289.669

(227.715)(385.585)يخصم – مخصص إضمحالل القروض
(11.047)(11.097)- العوائد المجنبة

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

15.942.90912.050.560        اإلجمالي

البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية

294.523155.248اعتمادات مستندية
1.095.999829.506خطابات ضمان

65.7957.450أوراق مقبولة عن تسهيالت موردين
229.653269.216عقود الصرف اإلجله

1.685.9701.261.420           اإلجمالي
 

وذلدك بدددون األخدذ فددي  0213 ديسدمبر 31يمكدن التعدرض لدده فدي أخددريمثدل الجددول السددابق أقصدى حددد  -

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

 عرضها في الميزانية.
 

مددن الحددد األقصددى المعددرض لخطددر  %(10 : 0210% ) 2761 فددمنوكمددا هددو مبددين بالجدددول السددابق، 

واذون خزاندة  االئتمان ناتج عن قروض والتسهيالت للعمدالء ، بينمدا تمثدل االسدتثمارات فدي أدوات ديـدـن

 %(. 37 :0210% )   3263 حكوميه آخرى وراقوأ

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

 كل من محفظة القروض 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/

 

 مددن محفظددة القددروض والتسددهيالت مصددنفة فددي أعلددى درجتددين مددن درجددات التقيدديم الداخــددـلي  73.3% -

 (0210  :73. 7. ) % 

 

الماليدة المنتهيدة  الفتدرهقام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عندد مدنس قدروض وتسدهيالت خدالل  -

 .0213ديسمبر 31في 
 

ل أدوات ديددن علددى الحكومددة مددن االسددتثمارات فددي أدوات ديددن وأذون خزانددة تمثدد % 77.7 أكثددر مددن -

 .المصرية

 
 قروض وتسهيالت   6أ/

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

 

 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

--7.019.021--9.148.774اليوجد عليها متاخرات وليست محل اضمحالل

--458.933--354.177متأخرات ليست محل اضمحالل
227.74452168.51243متأخرات محل اضمحالل

9.730.695527.646.46643اإلجمالي
يخصم :

--          (227.715)--             (385.585)مخصص خسائر اإلضمحالل

--            (11.047)--               (11.097)العوائد المجنبة

--                (347)--                      (88)خصم غير مكتسب لألوراق التجارية المخصومة
527.407.35743           9.333.925الصافي

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013

 

 1776177الف جنيه عن قروض منفردة ومبلغ  1716771 يمثل مخصص خسائر االضمحالل مبلغ -

 الف جنيه عن مجموعات محفظة االئتمان . 
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 خطر االئتمان )تابع( -أ

 
 )تابع( قروض وتسهيالت     6أ/

 

    2213 ديسمبر 31فى  لعمالء )بالصافي(لالقروض والتسهيالت 

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

   
  
 

  -:الحالية  السنة  
 

التقييم

حسابات جارية 

مدينة /قروض 

شخصيه

بطاقات 

ائتمان

قروض 

شخصية

قروض 

عقارية

حسابات جارية 

مدينة

قروض أخريقروض مشتركةقروض مباشرة

7.274.265            -3.797.4583.197.189               -          -            -          -            279.618جيدة 
1.577.615            -               -1.550.685               -          -12.9261.587              12.417المتابعة العادية 
296.894            -296.894               -          -            -          -                   -المتابعة الخاصة 

9.148.774           -5.645.0373.197.189               -         -292.03512.9261.587االجمالي 
يخصم : 

(188.939)مخصص خسائر اإلضمحالل 
8.959.835الصافي 

اجمالي 

القروض 

والتسهيالت 

للعمالء

( القيمة بااللف جنيه)     

مؤسساتافـــــــــــراد

 

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

 خطر االئتمان )تابع( -أ

 
 )تابع( قروض وتسهيالت   6أ/

 

 : 2212ديسمبر 31القروض والتسهيالت للعمالء بالصافي في 

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

 

    

 

      -:المقارنة  سنة  

التقييم

حسابات جارية مدينة 

/قروض شخصية

قروض قروض شخصيةبطاقات ائتمان

عقارية

حسابات 

جارية مدينة

قروض أخريقروض مشتركةقروض مباشرة

6.738.723               -3.392.8443.043.081           -           -               -           -             302.798جيدة 

151.955               -                  -136.516           -           -10.1884.555                     696المتابعة العادية 

128.343               -73.12555.218           -           -               -           -                     -المتابعة الخاصة 

762176201               -361206372362776077--           -323637312617736222االجمالي 

يخصم : 

(726173)مخصص خسائر اإلضمحالل 

6.928.847الصافي 

اجمالي القروض 

والتسهيالت 

للعمالء

( القيمة بااللف جنيه)     

مؤسساتافـــــــــــراد
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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 

يومداً ولكنهدا ليسدت محدل اضدمحالل ، إال إذا  72هي القروض والتسهيالت التي توجد عليهدا متدأخرات حتدى 

وتتمثل القروض والتسدهيالت للعمدالء التدي يوجدد عليهدا متدأخرات  توافرت معلومات أخرى تفيد عكس ذلك .

 :لقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلي وليست محل اضمحالل وا

 

 

31 ديسمبر 2013

حسابات جارية 

مدينة /قروض 

شخصيه

اإلجمالىقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات أئتمان

ً 1.549   -                1.376173   -                   متأخرات حتى 30  يوما

--   -                   -                      -                      -                   متأخرات حتى 60 الى90 يوماً فأكثر

1.549                 -                173                 1.376                 -                   اإلجمالي

31 ديسمبر 2012

حسابات جارية 

مدينة /قروض 

شخصيه

اإلجمالىقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات أئتمان

ً 3.346   -                 1.3301.715301              متأخرات حتى 30  يوما

2.586   -                    -                      -                   2.586              متأخرات حتى 60 الى90 يوماً فأكثر

5.932                -                 301                 1.715             3.916              اإلجمالي

أفراد

( القيمة بااللف جنيه)     

( القيمة بااللف جنيه)     

أفراد
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية - 3

 خطر االئتمان )تابع( -أ

 
 )تابع ( قروض وتسهيالت   6أ/

 (تابع)قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل 

 

31 ديسمبر 2013

حسابات جارية 

مدينة

اإلجمالىقروض أخرىقروض مشتركةقروض مباشرة

ً 74.610               -                      -                   74.610               -                   متأخرات حتى 30  يوما
ً 9.192                 -                      -                   9.192                 -                   متأخرات أكثر من 30 الي60 يوما
ً 268.826             -                      -                   268.826             -                   متأخرات أكثر من60 الي90 يوما

352.628             -                      -                   352.628             -                   اإلجمالي
قيمة العادلة للضمانات 2.384.801   -                      -                   2.384.801          -                   ال

31 ديسمبر 2012

حسابات جارية 

مدينة

اإلجمالىقروض أخرىقروض مشتركةقروض مباشرة

ً 97.016   -                   94.4762.540   -                   متأخرات حتى 30  يوما

62.669   -                      -                   62.669   -                   متأخرات أكثر من 30 الي60 يوماً

293.316   -                   286.3576.959   -                   متأخرات أكثر من60 الي90 يوماً

453.001   -                   443.5029.499   -                   اإلجمالي

قيمة العادلة للضمانات 3.507.712   -                   1.676.2171.831.495   -                   ال

مؤسسات

قيمة بااللف جنيه)      ( ال

قيمة بااللف جنيه)      ( ال

مؤسسات

 

اإلثبددات األولددي للقددروض والتسددهيالت ، يددتم تقيدديم القيمددة العادلددة للضددمانات بندداء علددى أسدداليب التقيدديم عنددد 

المستخدمة عادة في األصول المماثلدة . وفدي الفتدرات الالحقدة ، يدتم تحدديي القيمدة العادلدة بأسدعار السدوق أو 

 بأسعار األصول المماثلة .

 

 قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة

 قروض وتسهيالت للعمالء *

بلغ رصيد القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدية  

 لألفراد .  الف جنيه مصرى 137للمؤسسات و  ىالف جنيه مصر 0076271 من الضمانات

   

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

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

 خطر االئتمان )تابع( -أ

 )تابع( قروض وتسهيالت   6أ/

 

 

القيمة باأللف جنيه

حسابات جارية 
مدينة

قروض قروض شخصيةبطاقات أئتمان
عقارية

حسابات جارية 
مدينة

قروض قروض مشتركةقروض مباشرة
أخرى

31 ديسمبر 2013

227.744     -          9.833       217.263     -          53        595         -قروض محل اضمحالل بصفة منفردة
قيمة العادلة للضمانات 157.646     -             -              -          -     -        -        -         -ال

31 ديسمبر 2012

168.512     -           9.813              -157.713     -         284         702          -قروض محل اضمحالل بصفة منفردة
119.476     -              -              -          -     -         -         -          -القيمة العادلة للضمانات 

مؤسسات افراد 
اجمالي 
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 خطر االئتمان )تابع( -أ

 )تابع ( قروض وتسهيالت   6أ/

 

 قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها*      

تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السداد ، وتنفيذ برامج اإلدارة الجبرية ، وتعديل وتأجيل  

السداد . وتعتمد سياسات تطبيق إعادة الهيكلة على مؤشرات أو معايير تشير الي أن هناك احتماالت 

ياسات للمراجعة عاليه الستمرار السداد وذلك بناء على الحكم الشخصي لإلدارة . وتخضع تلك الس

المستمرة . ومن المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة األجل ، خاصة قروض تمويل 

 المالية . السنةالعمالء ، ويبين الجدول التالي القروض التي تم إعادة التفاوض بشأنها في نهاية 
 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

قروض وتسهيالت للعمالء تم اعادة هيكلتها

مؤسسات

456.91917.568قروض مباشرة

456.91917.568            اإلجمالي

 

 

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

يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخدر  وفقداً لوكداالت التقيديم فدي  

 آخر السنة المالية ، بناًء علي تقييم ستاندرد أند بور وما يعادله

 
القيمة باأللف جنيه

أذون خزانة وأوراق 

حكومية أخري وستدات 

حكومية

استثمارات في أوراق مالية 

واستثمارات في شركات تابعة 

ومحتفظ بها حتي تاريخ 

االستحقاق

االجمالي

-BB6.375.137           290.095                        6.665.232     

     6.665.232                      290.095         6.375.137االجمالي
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 خطر االئتمان )تابع( -أ

 تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر االئتمان 8أ/

 القطاعات الجغرافية   1/ 8أ/ 

 الحالية . عند إعداد هذا الجدول ، السنةيمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية ، موزعة حسب القطاع الجغرافي في آخر 

 )القيمة بااللف جنيه(                                                               تم توزيع المخاطر علي القطاعات الجغرافية وفقاً للمناطق المرتبطة بعمالء البنك .

خليج  اجماليدول أخريدول ال

قاهرة الكبري دلتا ال االسكندرية وال

وسيناء

قبلي وجه ال اجماليال

         2.590.001               -               -           2.590.001                     -                 -        2.590.001اذون الخزانة وأوراق حكومية أخري

قروض وتسهيالت للبنوك

•  قروض افراد
           292.035               -               -             247.06215.24929.724292.035-  حسابات جاريه مدينه/  قروض شخصية

             17248114.897               6.8983.5933.75314.244-   بطاقات ائتمانية

               1.813               -               -                 1.580332001.813-    قروض شخصية

•  قروض لمؤسسات

           239.326                  7               451             110.48013.338115.050238.868-   حسابات جارية مدينة

         5.377.104--111.488           3.559.295542.6051.163.7165.265.616-   قروض مباشرة

         3.805.520               -               -           3.805.520               3.752.68220.08832.750-   قروض مشتركة

                   52               -               -                     52                     -                 -52-   قروض لبنوك

•   استثمارات مالية

         4.018.931               -               -           4.018.931                     -                 -4.018.931-   أدوات دين

       16.339.679               488        16.227.080112.111           1.345.193          14.286.981594.906االجمالي في نهاية العام

          (385.585) مخصص خسائر االضمحالل

            (11.097)العوائد المجنبة

                  (88) خصم غير مكتسب لألوراق التجارية المخصومة

       15.942.909االجمالي 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 الذ  يزاوله عمالء البنك . نوعول التالي تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية ، موزعة حسب ديمثل الج              
 )القيمة بااللف جنيه(                

مؤسسات مؤسسات مالية

صناعية

بيع الجملة نشاط عقاري

وتجارة 

التجزئة

االجماليأفرادأنشطة أخريقطاع حكومي

         2.590.001            -               -2.590.001            -            -              -              -اذون الخزانة وأوراق حكومية أخري

قروض وتسهيالت للبنوك

·   قروض افراد

            292.035292.035               -               -            -            -              -              -حسابات جاريه مدينه /قروض شخصية

              50313.86914.897               -23248224                21بطاقات ائتمانية

                1.8131.813               -               -            -            -              -              -قروض شخصية

·  قروض للمؤسسات

            191.7074.653239.326               -64428.9868.6804.656حسابات جارية مدينة

         1.327.46861.9425.377.104               -59.2902.961.950279.853686.601قروض مباشرة

         3.805.520            -1.401.355               -            -2.002.811401.354              -قروض مشتركة

                     52            -               -               -            -            -              -52قروض لبنوك

استثمارات مالية

         4.018.931            -               -3.864.894            -            -139.54914.488أدوات دين

       199.5565.008.467689.935691.4816.454.8952.921.033374.31216.339.679االجمالي في نهاية العام

(385.585) مخصص خسائر االضمحالل

(11.097)العوائد المجنبة

(88) خصم غير مكتسب لألوراق التجارية المخصومة

15.942.909االجمالي في نهاية العام
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية -3

 خطر السوق -ب 

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

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

التغيرات في مستوى الحساسية لمعدالت حيي أن كل منها معرض للتحركات العامة والخاصة في السوق و

السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية . ويفصل البنك 

 .مدى تعرضه لخطر السوق الي محافظ للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة 

 

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

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

 بصفة دورية .

 

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

المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لألصول وااللتزامات المتعلقة  المحافظ لغير غرض

بمعامالت التجزئة . وتتضمن هذه المحافظ مخاطر العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن 

 .االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المتاحة للبيع 

 

 س خطر السوقأساليب قيا 1ب/

كجزء من إدارة خطر السوق ، يقوم البنك بالعديد من استراتيجيات التغطية . وكذلك الددخول فدي عقدود  

مبادلة سعر العائد وذلك لموازنة الخطدر المصداحب ألدوات الددين والقدروض طويلدة األجدل ذات العائدد 

لقيداس المسدتخدمة للسديطرة علدى خطدر الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة . وفيما يلي أهم وسائل ا

 السوق :

 

 (Value at Riskالقيمة المعرضة للخطر ) 

يقوم البنك بتطبيق أسلوب " القيمة المعرضة للخطر، وذلك لتقدير خطر السوق للمراكز القائمة وأقصى  

ويقدوم حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء على عدد من االفتراضات للتغيدرات المتنوعدة لظدروف السدوق  

مجلس اإلدارة بوضع حددود للقيمدة المعرضدة للخطدر التدي يمكدن تقبلهدا مدن قبدل البندك للمتداجرة وغيدر 

 المتاجرة بصورة منفصلة ويتم مراقبتها يومياً بمعرفة إدارة المخاطر الشاملة بالبنك .

 

التحركدات  القيمة المعرضة للخطر هي توقع إحصدائي للخسدارة المحتملدة للمحفظدة الحاليدة الناتجدة عدن 

العكسية للسوق . وهي تعبر عن أقصى قيمة يمكن أن يخسرها البنك ، ولكن باستخدام معامل ثقة محددد 

%( أن تكددون الخسددارة الفعليددة أكبددر مددن القيمددة 0%( . وبالتددالي هندداك احتمددال إحصددائي بنسددبة )77)

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

 

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

نمط الحركة التي حدثت خالل العشرة أيام السابقة . ويقوم البنك بتقدير الحركة السابقة بناء على بياندات 

لددك التغيددرات التاريخيددة فددي المعدددالت واألسددعار عددن الخمددس سددنوات السددابقة . ويقددوم البنددك بتطبيددق ت

وهذه الطريقة تعدرف بالمحاكداة التاريخيدة . ويدتم  –والمؤشرات ، بطريقة مباشرة على المراكز الحالية 

مراقبددة المخرجددات الفعليددة بصددورة منتظمددة لقيدداس سددالمة االفتراضددات والعوامددل المسددتخدمة لحسدداب 

 القيمة المعرضة للخطر.
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 )تابع( المخاطر الماليةإدارة  -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 المعرضدة للخطدر تعتبدر جدزء أساسدي مدن نظدام البندك فدي رقابدة خطدر السدوق، يقدوم  

مجلس اإلدارة سنوياً بوضع الحدود الخاصة بالقيمة المعرضة للخطر لكدل مدن عمليدات المتداجرة وغيدر 

المتدداجرة ويددتم تقسدديمها علددى وحدددات النشدداط . ويددتم مقارنددة القدديم الفعليددة المعرضددة للخطددر بالحدددود 

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

 

 Stress Testingت الضغوط اختبارا 

تعطي اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشدأ عدن ظدروف معاكسدة بشدكل  

حاد . ويتم تصميم اختبارات الضغوط بما يالءم النشاط باسدتخدام تحلديالت نمطيدة لسديناريوهات محدددة  

بالبنك ، اختبار ضغط عوامل الخطر ، حيدي وتتضمن اختبارات الضغوط التي تقوم بها إدارة المخاطر 

يتم تطبيق مجموعة من التحركات الحادة على كدل فئدة خطدر واختبدار ضدغوط األسدواق الناميدة ، حيدي 

تخضع األسواق النامية لتحركات حادة واختبدار ضدغوط خاصدة ، تتضدمن أحدداي محتملدة مدؤثرة علدى 

بسبب تحرير القيود على إحدى العمدالت  وتقدوم  مراكز أو مناطق معينة ، مثل ما قد ينتج في منطقة ما

 اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بمراجعة نتائج اختبارات الضغوط .

 

 ملخص القيمة المعرضة للخطر 2ب/

  

 إجمالي القيمة المعرضة للخطر طبقاً لنوع الخطر -

 

(باأللف جنيه مصري)

أقل أعلي متوسط أقل أعلي متوسط 

7. 012. 371. 732. 231. 3077. 71خطر سعر العائد

8. 210. 476. 830. 031. 4277. 96إجمالي القيمة عند الخطر

31ديسمبر312012ديسمبر2013

 

 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 3ب/

البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتددفقات النقديدة   يتعرض 

وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز فدي نهايدة 

تعدرض البندك لخطدر  اليوم وكذلك خالل اليوم التي يتم مراقبتهدا لحظيداً . ويلخدص الجددول التدالي مددى

تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية في نهاية السدنة الماليدة . ويتضدمن الجددول التدالي القيمدة الدفتريدة 

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

 خطر السوق )تابع (  –ب 

 )تابع (  صرف العمالت األجنبيةخطر تقلبات سعر  3ب/

 تركز خطر العملة علي األدوات المالية  -           
 

االجماليعمالت أخريجنيه استرلينييورودوالر أمريكيجنيه مصري31 ديسمبر 2013

األصول المالية

        1.332.227         1.191             794           5.827        103.299      1.221.116نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

        1.886.831       12.138        35.072       156.777      1.481.230         201.614أرصدة لدى البنوك

        2.590.001----         47.050                -      2.542.951أذون خزانة وأوراق حكومية أخري

              21.698--------           21.698أصول مالية بغرض المتاجرة

        9.333.977                 4        50.416         39.549      4.208.110      5.035.898قروض وتسهيالت للعمالء والبنوك

استثمارات مالية :

        3.845.925--------      3.845.925متاحة للبيع

              39.639--------           39.639استثمارات عقاريه

            229.306------          31.224         198.082محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

              40.490--------           40.490استثمارات فى شركة تابعة

            638.380--                 1               154          46.744         591.481أصول ثابتة و أخرى

      19.958.474       13.333        86.283       249.357      5.870.607    13.738.894إجمالى األصول المالية

االلتزامات المالية

            557.890             404--               432          36.780         520.274أرصدة مستحقة للبنوك

      17.042.156       12.253        57.924       243.691      4.921.875    11.806.413ودائع للعمالء

                3.192--------            3.195                   (3)مشتقات مالية بغرض المتاجرة

            494.630                 2               68           1.813        233.219         259.528التزامات ومخصصات أخرى

      18.097.868       12.659        57.992       245.936      5.195.069    12.586.212إجمالى االلتزامات المالية

        1.860.606             674        28.291           3.421        675.538      1.152.682صافى المركز المالى للميزانية

المعادل الف جنيه مصري
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  -  3
 

 خطر السوق )تابع(  -ب 

 خطر سعر العائد 4ب/

العائد السدائدة فدي السدوق وهدو خطدر التددفقات النقديدة يتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار  

لسعر العائدد المتمثدل فدي تذبدذب التددفقات النقديدة المسدتقبلية ألداة ماليدة بسدبب التغيدرات فدي سدعر عائدد 

األداة ، وخطر القيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبدات قيمدة األداة الماليدة نتيجدة للتغيدر فدي أسدعار 

ق ، وقددد يزيددد هدامش العائددد نتيجددة لتلدك التغيددرات ولكدن قددد تددنخفض األربداح فددي حالددة العائدد فددي السدو

حدوي تحركدات غيدر متوقعدة . ويقدوم مجلدس إدارة البندك بوضدع حددود لمسدتوى االخدتالف فدي إعدادة 

 تسعير العائد الذ  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/

االسدتحقاق  خ إعدادة التسدعير أو تدواريخويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذ  يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعدة علدى أسداس سدعر تدواري

 أقرب . أيهما

أكثر من شهر حتى حتى شهر واحد31 ديسمبر 2013

ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة أشهر 

حتى سنة

أكثر من سنة حتى 

خمس سنوات

أكثر من خمس 

سنوات

االجماليبدون عائد

األصول المالية

           1.332.227                 -                  -                -                 -                -      1.332.227نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

           1.886.831                 -                  -                -          145.711        584.437      1.156.683أرصدة لدى البنوك

           2.590.001                 -                  -                -       1.500.456        463.058         626.487أذون الخزانة وأوراق حكومية أخري

                21.698                 -                  -                -                 -                -           21.698أصول مالية بغرض المتاجرة

           9.333.977       2.280.516     2.559.763       1.020.577        540.053      2.933.068قروض وتسهيالت للعمالء والبنوك

                39.639                 -            39.639                -                 -                -                 -استثمارات عقاريه

استثمارات مالية :

           3.845.925                 -          340.385     2.751.044          651.931          56.432           46.133متاحة للبيع

              229.306        198.083            31.223                -                 -محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

                40.490           40.490                  -                -                 -                -                 -استثمارات مالية في شركة تابعة

              638.380         638.380                  -                -                 -                -                 -أصول أخري

         19.958.474         678.870       2.660.540     5.508.890       3.349.898     1.643.980      6.116.296إجمالي األصول المالية

االلتزامات المالية

              557.890                 -                  -                -                 -        500.000           57.890أرصدة مستحقة للبنوك

         17.042.156                 -       1.316.254     5.185.667       3.734.503     2.796.452      4.009.280ودائع العمالء

                  3.192                 -                  -                -                 -                -             3.192مشتقات مالية بغرض المتاجرة

              494.630         494.630                  -                -                 -                -                 -التزامات ومخصصات أخرى

         18.097.868         494.630       1.316.254     5.185.667       3.734.503     3.296.452      4.070.362إجمالي االلتزامات المالية

           323.2231.344.286184.2401.860.606(384.605)(1.652.472)2.045.934فجوة أعادة تسعير العائد

31 ديسمبر 2012

4.567.1041.107.7251.624.1794.932.3322.988.329374.42215.594.091إجمالي األصول المالية

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

 الف جنيه مصري
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( -3

 خطر السيولة -ج 

خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االستحقاق 

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

 والوفاء بارتباطات اإلقراض .
 

 إدارة مخاطر السيولة

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

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

ويتواجد البنك في أسواق المال العالمية حقاقها أو عند إقراضها للعمالء .ويتضمن ذلك إحالل األموال عند است

 لتأكيد تحقيق ذلك الهدف .

ولة لمقابلة أية اضطرابات غير االحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق التي من الممكن تسييلها بسه *

 متوقعة في التدفقات النقدية .

 بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركز  المصر  . ةمراقبة نسب السيول *

 إدارة التركز وبيان استحقاقات القروض . *

 

لليدوم واألسدبوع والشدهر التدالي ، وهدي الفتدرات وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقديدة 

الرئيسددية إلدارة السدديولة. وتتمثددل نقطددة البدايددة لتلددك التوقعددات فددي تحليددل االسددتحقاقات التعاقديددة لاللتزامددات الماليددة 

 وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية .

 

وسددطة األجددل ، ومسددتوى ونددوع الجددزء غيددر وتقددوم إدارة المخدداطر أيضدداً بمراقبددة عدددم التطددابق بددين األصددول مت

المستخدم من ارتباطات القروض ، ومدى اسدتخدام تسدهيالت الحسدابات الجاريدة المديندة وأثدر االلتزامدات العرضدية 

 مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية .
 

 منهج التمويل

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

 والمناطق الجغرافية ، والمصادر ، والمنتجات واآلجال .

 
 

 القيمة العادلة لألصول واأللتزامات المالية -د 

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

 المالية. السنةقييم خالل لم يحدي تغير في القيمة العادلة التقديرية بمستخدام وسائل ت 
 

 

 أرصدة لدي البنوك -

تمثل القيمة العادلة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها ، ويتم تقدير القيمة  

العادلة المتوقعة للودائع التي تحمل عائد متغير بناء علي التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد 

 السائد في األسواق المالية للديون ذات خطر ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه .
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( -3

 )تابع(  القيمة العادلة لألصول واأللتزامات المالية -د

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

 قروض وتسهيالت للبنوك -

تتمثل القروض والتسهيالت للبنوك في قروض غير الودائع لد  البنوك . وتمثل القيمة العادلة المتوقعة 

للقروض والتسهيالت القيمة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتقو تحصيلها ، ويتم خصم التدفقات 

 ة .النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق لتحديد القيمة العادل

    

 قروض وتسهيالت للعمالء -

ض والتسهيالت بالصافي بعد خصم مخصص االضمحالل . وتمثل القيمة العادلة المتوقعة رويتم إثبات الق

للقروض والتسهيالت القيمة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها . ويتم خصم التدفقات 

 في السوق لتحديد القيمة العادلة .النقدية باستخدام معدل العائد الحالي 
 

 استثمارات في أوراق مالية  -

االستثمارات في أوراق مالية في الجدول السابق تتضمن فقط األصول التي تحمل عائد المحتفظ بها حتي 

تاريخ االستحقاق حيي يتم تقييم األصول المتاحة للبيع بالقيمة العادلة فيما عد أدوات حقوق الملكية التي لم 

مكن البنك من تقدير قيمتها العادلة بدرجة موثوق بها ويتم تحديد القيمة العادلة لألصول المالية المحتفظ يت

بها حتي تاريخ االستحقاق بناء علي اسعار السوق أو األسعار التي تم الحصول عليها من السماسرة . وإذا 

ار األسواق المالية لألوراق المالية المتداولة لم تتوفر هذه البيانات ، يتم تقدير القيمة العادلة بمستخادم أسع

 ذات خصائص ائتمان وتاريخ استحقاق مشابهة .
 

 المستحق لبنوك وللعمالء -

تمثل القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محدد ، التي تتضمن ودائع ال تحمل عائد ، 

 المبلغ الذ  سيتم دفعه عند الطلب .

 

يمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت والقروض األخر  غير المتداولة في سوق نشطة ويتم تحديد الق

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

 رأس المالل المخاطر المالية إدارة  -هـ 

المال، الذ  يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية أهداف البنك عند أدارة رأس تتمثل 

 فيما يلي:

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

  االستمرار في توليد عائد للمساهمين حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد

 واألطراف األخرى التي تتعامل مع البنك.

 .الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط 

يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقا لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك المركز  المصر       

سطة إدارة البنك، من خالل نماذع تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة في جمهورية مصر العربية( بوا

 المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وايداعها لدى البنك المركز  المصر  على أساس ربع سنو .   
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( -3

 )تابع(  رأس المالل المخاطر المالية إدارة  -هـ   

 المركز  المصر  أن يقوم البنك بما يلي:ويطلب البنك 

  مليون جنية حد 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 

جمهورية مصر العربية لقواعد االشراف المنظمة لألعمال المصرفية في وتخضع فروع البنك التي تعمل خارع 

 البلدان التي تعمل بها.

 ، يتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين:0ووفقاً لمتطلبات بازل 

 

 الشريحة األولى:

 

 :رأس المال األساسي المستمر ويتكون مما يلي -أ 

   رأس المال المصدر والمدفوع واالحتياطي القانوني والنظامي والرأسمالي واألرباح المحتجزة )الخسائر

 -المرحلة( مستبعدا منه ما يلي: 

 .أسهم الخزينة 

 .الشهرة 

  أو أكثر من 12استثمارات البنك في الشركات المالية )بنوك وشركات( وشركات التأمين )ما يزيد عن %

 شركة(.رأس المال المصدر لل

  من رأس المال المصدر 12الزيادة في كافة استثمارات البنك التي يقل فيها كل استثمار على حده عن %

% من رأس المال األساسي المستمر بعد التعديالت الرقابية )رأس المال األساسي قبل 12للشركة عن قيمة 

 استبعاد االستثمارات في شركات مالية وشركات التأمين(.

 بالعناصر التالية:  كما ال يعتد

 

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

 .)احتياطي فروق ترجمة العمالت األجنبية )إذا كان سالبا 

 نت حيي تخصم البنود سالفة الذكر من راس المال األساسي إذا كان الرصيد سالبا بينما ال يعتد بها إذا كا

 موجبة. 

 

 رأس المال األساسي اإلضافي ويتكون مما يلي:  -ب 

  األسهم الممتازة الدائمة غير المتراكمة واألرباح )الخسائر( المرحلية ربع السنوية وحقوق األقلية والفرق

 بين القيمة االسمية والقيمة الحالية للقرض )الوديعة( المساند.

 ا من مراقب الحسابات واعتماد الجمعية العامة للتوزيعات وال يعتد باألرباح المرحلية اال بعد اعتماده

 تم طرحها من غير شروط.يوموافقة البنك المركز  على ذلك، أما الخسائر المرحلية ف
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( -3

 )تابع(  رأس المالل المخاطر المالية إدارة  -هـ   

 الشريحة الثانية:

 -رأس المال الساند ويتكون مما يلي: 

 32 من الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية )احتياطي القيمة العادلة إذا كان %

 موجبا، االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، االستثمارات في شركات تابعة وشقيقة(.

 32 الخاص.% من االحتياطي 

 32.من احتياطي فروق ترجمة العمالت األجنبية الموجبة % 

 .األدوات المالية المختلطة 

 .القروض )الودائع( المساندة 

  مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة )يجب اال يزيد عن

المرجحة بأوزان  ةية المنتظم% من إجمالي المخاطر االئتمانية لألصول وااللتزامات العرض1602

المخاطر، كما يتعين ان يكون مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت االئتمانية وااللتزامات 

 العرضية غير المنتظمة كاف لمواجهة االلتزامات المكون من أجلها المخصص(.

 

 % من الشريحة الثانية:05% من الشريحة األولى و05استبعادات 

  او أكثر من رأس المال 12كل شركة على حده والتي تبلغ  –االستثمارات في شركات غير مالية %

 األساسي المستثمر للبنك قبل التعديالت الرقابية. 

  من رأس 12كل شركة على حده والتي تقل عن  –إجمالي قيمة استثمارات البنك في شركات غير مالية %

% من 12ت الرقابية بشرط أن تزيد تلك االستثمارات مجتمعة عن المال األساسي المستثمر قبل التعديال

 رأس المال األساسي المستمر قبل التعديالت الرقابية.

 .محافظ التوريق 

 .ما يخص قيمة األصول التي الت ملكيتها للبنك وفاء لديون باحتياطي المخاطر البنكية العام 

 22ى اال تزيد القروض )الودائع( المساندة عن وعند حساب إجمالي بسط معيار كفاية رأس المال، يراع %

 من الشريحة األولى بعد االستبعادات.

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

 )تابع( رأس المالل المخاطر المالية إدارة  -هـ 

 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

الشريحة األولي

          1.125.000          1.125.000رأس المال

             110.907             123.061احتياطي قانوني

                 2.768                 2.908احتياطي رأسمالي

                 2.123             149.451 األرباح المحتجزة

استبعاد 50% من ما يخص قيمة األصول التي آلت ملكيتها بإحتياطي المخاطر 

البنكية العام
(1.729)                (1.729)                

ي بعد االستبعادات           1.239.069          1.398.691إجمالي الشريحة اإلول

ثانية الشريحة ال

                 1.389                 451.389% من قيمة اإلحتياطى الخاص

               35.450               4574.738% من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية

             116.618             136.910مخصص خسائر االضمحالل للقروض و التسهيالت و األلتزامات العرضية المنتظمة

استبعاد 50% من ما يخص قيمة األصول التي آلت ملكيتها بإحتياطي المخاطر 

البنكية العام
(1.729)                (1.729)                

             151.728             211.309إجمالي الشريحة بعد االستبعادات

قاعدة الرأسمالية           1.390.797          1.610.000 إجمالي ال

تزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر األصول واالل

          8.806.357        10.952.792إجمالى مخاطر االئتمان

               34.250               69.340متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

             714.440             714.440متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

اللتزامات العرضية مرجحة باوزان المخاطر           9.555.047        11.736.572إجمالي األصول وال

21 .13%72 .13% معيار كفاية رأس المال )%(

 
 ( طبقاً لتعليمات البنك المركززي الصزادرة فزي هزذا الشزأن 2تم احتساب معيار كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل )

 . 2212ديسمبر  24بتاريخ 

 

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

المالية التالية ، ويتم تقييم التقديرات واالفتراضات باستمرارعلى أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل ، بما في 

 ذلك التوقعات لألحداي المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف والمعلومات المتاحة .
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 )تابع( ديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةالتق -4
 

 خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت -أ 

يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنو  على األقل . ويقوم باستخدام 

الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء االضمحالل في قائمة الدخل ، وذلك لمعرفة ما إذا كان 

اسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هناك أية بيانات موثوق بها تشير الي أنه يوجد انخفاض يمكن قي

محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة . وقد تشمل هذه 

األدلة وجود بيانات تشير الي حدوي تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنك ، أو ظروف 

ة ترتبط بالتعثر في أصول البنك . عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية ، تقوم اإلدارة باستخدام محلية أو اقتصادي

تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية في وجود أدلة موضوعية تشير الي 

واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة . ويتم مراجعة الطريقة 

وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء 

 على الخبرة 

 

 اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع -ب 

ت حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض هام أو ممتد في يحدد البنك اضمحالل االستثمارات في أدوا

قيمتها العادلة عن التكلفة ويحتاع تحديداً ما إذا كان اإلنخفاض هاماً أو ممتداً إلى حكم شخصي ، والتخاذ هذا الحكم 

اإلضافة إلى ذلك قد يكون هناك ( المعتادة لسعر السهم بVolatilityالتذبذبات ) –يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل أخرى 

اضمحالل عندما يكون هناك دليل على وجود تدهور في الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية 

 التشغيلية والتمويلية أو أداء الصناعة أو القطاع أو التغيرات في التكنولوجيا. 
 

 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -ج 

يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ استحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على أنها استثمارات 

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصي بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم 

االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق ، وإذا أخفق البنك في االحتفاظ بتلك البنك بتقييم النية والقدرة على االحتفاظ بتلك 

االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيما عدا في بعض الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد 

المتاحة للبيع االستحقاق عندها يتم إعادة تبويب كل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى االستثمارات 

، 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 

هامة لتحديد المخصص اإلجمالي للضريبة على الدخل . وهناك عدد من العمليات والحسابات التي يصعب تحديد 

الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد . ويقوم البنك بمثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقاً 

ناك اختالف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبالغ لتقديرات مدى احتمال نشأة ضرائب إضافية . وعندما يكون ه

رة التي يتم السابق تسجيلها ، فمن هذه االختالفات سوف تؤثر على ضريبة الدخل ومخصص الضريبة المؤجلة في الفت

 .تحديد االختالف فيها
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 التحليل القطاعي  -5
 التحليل القطاعي لألنشطة  - أ

في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر المحيطدة يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة 

 بها والعائد المرتبط بهذا النشاط التي قد تختلف عن باقي األنشطة األخر  .

 -ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقا ً لألعمال المصرفية الواردة فيمايلي :
 

 مؤسسات الكبيرة , والمتوسطة والصغيرة ال

 وتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات جارية مدينة والقروض والتشهيالت االئتمانية والمشتقات المالية. 
 

 االستثمار 

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

 

 األفراد 

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

 

 أنشطة أخري 

 وتشمل األعمال المصرفية األخر  ، كمدارة األموال . 

االلتزامات األصول وتتم المعامالت بين األنشطة القطاعية وفقا ً لدورة النشاط العاد  للبنك وتتضمن األصول و

 وااللتزامات التشغيلية كما تم عرضها في ميزانية البنك . 
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 التحليل القطاعي )تابع( -5

 التحليل القطاعي لألنشطة )تابع( - أ

31ديسمبر2013

مؤسسات متوسطة مؤسسات كبيرة

وصغيرة

االجماليأنشطة أخريأفراداستثمار

قطاعي االيرادات والمصروفات وفقا للنشاط ال

391.64025.760321.727938.98474.5571.752.668إيرادات النشاط القطاعي

(1.340.708)(28.909)(835.035)(89.215)(18.768)(368.781)مصروفات النشاط القطاعي

قطاع 22.8596.992232.512103.94945.648411.960نتيجة أعمال ال

22.8596.992232.512103.94945.648411.960ربح العام قبل الضرائب

(129.739)----(129.739)----ضرائب الدخل

22.8596.992102.773103.94945.648282.221ربح العام

قطاعي تزامات وفقا للنشاط ال االصول واالل

9.719.094148.9899.388.812409.144292.43519.958.474أصول  النشاط القطاعي

9.719.094148.9899.388.812409.144292.43519.958.474اجمالي االصول

2.208.005235.0142.557.53312.765.579331.73718.097.868التزامات النشاط القطاعي 

2.208.005235.0142.557.53312.765.579331.73718.097.868اجمالي االلتزامات

قطاعي بنود اخري للنشاط ال

141.281               -                  -               -                -141.281اضمحالل

141.281-                -               -                  -               141.281

 الف جنيه مصري
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 تحليل القطاعي )تابع( -5

 تابع(التحليل القطاعي لألنشطة ) - أ

31ديسمبر2012

مؤسسات متوسطة مؤسسات كبيرة

وصغيرة

االجماليأنشطة أخريأفراداستثمار

قطاعي االيرادات والمصروفات وفقا للنشاط ال

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

قطاع 23.9106.386179.90761.47871.435343.116نتيجة أعمال ال

23.9106.386179.90761.47871.435343.116ربح العام قبل الضرائب

(99.898)(20.454)(17.750)(44.537)(1.850)(15.307)ضرائب الدخل

8.6034.536135.37043.72850.981243.218ربح العام

قطاعي تزامات وفقا للنشاط ال االصول واالل

7.999.120148.0426.724.903282.369439.65715.594.091أصول  النشاط القطاعي

7.999.120148.0426.724.903282.369439.65715.594.091اجمالي االصول

1.947.995265.747474.4359.445.4581.909.29214.042.927التزامات النشاط القطاعي 

1.947.995265.747474.4359.445.4581.909.29214.042.927اجمالي االلتزامات

قطاعي بنود اخري للنشاط ال

64.880               -                  -               -                -64.880اضمحالل

64.880-                -               -                  -               64.880

 الف جنيه مصري
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 تحليل القطاعي )تابع( -5

 تحليل القطاعات الجغرافية - ب

31ديسمبر2013

االجماليدول أخريدول الخليج

قاهرة الكبري دلتا وسيناءال قبلياالسكندرية وال وجه ال اجماليال

االيرادات والمصروفات وفقا للقطاعات الجغرافية

1.752.668----1.434.062297.89420.7121.752.668إيرادات القطاعات الجغرافية

(1.340.708)----(1.340.708)(19.209)(282.244)(1.039.255)مصروفات القطاعات الجغرافية

قطاع 411.960----394.80715.6501.503411.960نتيجة أعمال ال

411.960----394.80715.6501.503411.960ربح العام  قبل الضرائب

(129.739)----(129.739)----(129.739)ضرائب الدخل

282.221----265.06815.6501.503282.221ربح العام

تزامات وفقا للقطاعات الجغرافية االصول واالل

19.958.474----19.323.943624.33410.19719.958.474أصول القطاعات الجغرافية

19.958.474----19.323.943624.33410.19719.958.474اجمالي االصول

18.097.868----13.929.8743.918.779249.21518.097.868التزامات القطاعات الجغرافية 

18.097.868----13.929.8743.918.779249.21518.097.868اجمالي االلتزامات

بنود اخري للقطاعات الجغرافية

141.281----141.281----141.281اضمحالل

141.281----141.281----141.281

 الف جنيه مصري

جمهورية مصر العربية 
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 تحليل القطاعي )تابع( -5

 )تابع( تحليل القطاعات الجغرافية - ب

31ديسمبر2012

االجماليدول أخريدول الخليج

قاهرة الكبري دلتا ال االسكندرية وال

وسيناء

قبلي وجه ال اجماليال

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

قطاع 343.116----343.116(3.248)331.51214.852نتيجة أعمال ال

343.116----343.116(3.248)331.51214.852ربح العام قبل الضرائب

(99.898)----(99.898)(484)(6.792)(92.622)ضرائب الدخل

243.218----243.218(3.732)238.8908.060ربح العام

تزامات وفقا للقطاعات الجغرافية االصول واالل

15.594.091----15.019.152569.2635.67615.594.091أصول القطاعات الجغرافية

15.594.091----15.019.152569.2635.67615.594.091اجمالي االصول

14.042.927----13.467.988569.2635.67614.042.927التزامات القطاعات الجغرافية 

14.042.927----13.467.988569.2635.67614.042.927اجمالي االلتزامات

بنود اخري للقطاعات الجغرافية

64.880----64.880----64.880اضمحالل

64.880----64.880----64.880

 الف جنيه مصري

جمهورية مصر العربية 
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 القطاعي )تابع(تحليل  -5

 تحليل القطاعات الجغرافية )تابع( - ب

 قواعد تحديد القطاعات ) ال ترد في االيضاحات المنشورة ( 

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

  أو أكثر من إجمالي اإليرادات وفقا للقوائم المالية المستقلة للبنك . 12إذا بلغت 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 . 12أو إذا بلغت أصول القطاع % 

 

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

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

 ألجل طويل ومن ذلك مؤشرات الربحية .  تشابه األداء المالي 

  . أو التشابه في أ  من العوامل سالف اإلشارة إليها 

 

إذا كان القطاع أدني من جميع حدود األهمية النسبية الواردة بالعوامل سالف اإلشارة إليها يمكن التقرير عنده   -

ه أ  مدن هدذه العوامدل أو إدراع أنه قطاعاً  منفصالً  رغما مدن حجمده أو دمجده فدي قطداع آخدر تتدوافر بشدأن

 بياناته ضمن بند " قطاعات أخر  " في التحليل القطاعي . 

 

بعد تحديد القطاعات التي يتم النقرير عنها بشكل منفصدل وفقداً  لمدا تقددم وتدتم المقارندة بدين إجمدالي إيدرادات  -

هدذه القائمدة ، فدمذا كدان االجمدالي هذه القطاعات وفقا لما تتضمنه قائمة الدخل للبنك وبين االيدرادات الدواردة ب

% من اإليرادات بقائمدة الددخل للبندك يضداف إلدي التحليدل القطداعي قطاعدات أخدر  72المشار إليه أقل من 

حتي ولو لم يتوافر فيها أ  من العوامل سالف االشارة اليها وذلك بهدف الوصول الي تحليل بياندات قطاعدات 

 ت بقائمة الدخل للبنك . مستقلة ال تقل إيراداتها من االيرادا
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 صافي الدخل من العائد -6

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

عائد القروض واإليرادات المشابهة من :

716.138596.524قروض وتسهيالت للعمالء

721.995564.630أذون وسندات خزانة

19.1618.860ودائع وحسابات جارية
1.457.2941.170.014اإلجمالي

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من :

ودائع وحسابات جارية :

48.679106.425للبنوك

869.259623.601للعمالء
917.938730.026اإلجمالي

539.356439.988صافي الدخل من العائد

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 صافي الدخل من األتعاب والعموالت  -7

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

إيرادات األتعاب والعموالت :

174.74797.614األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان
6.8156.241أتعاب أعمال األمانة والحفظ

8.1938.016أتعاب أخرى
189.755111.871               اإلجمالي

مصروفات األتعاب والعموالت :

(1.989)(4.627)أتعاب أخرى مدفوعة
(1.989)(4.627)                  اإلجمالي

185.128109.882               صافي الدخل من االتعاب والعموالت
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 صافي دخل المتاجرة -8

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

60.15927.357أرباح عمليات النقد األجنبي
2.545(3.192)                  )خسائر( أرباح تقييم مشتقات مالية

25   -                        أرباح بيع اوراق ماليه بغرض المتاجرة
804                      1.615ارباح تقييم ادوات حقوق ملكية بغرض المتاجرة

58.58230.731صافي دخل المتاجرة

 
 

 مصروفات إدارية وعمومية واهالك -9

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

تكلفة العاملين

83.65679.333أجور ومرتبات و مزايا عاملين
4.7324.198تأمينات اجتماعية

88.38883.531إجمالي تكلفة العاملين
28.62627.052إهالك

86.12272.255مصروفات إدارية أخرى
203.136182.838إجمالي مصروفات إدارية

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

 الف جنيه مصرى. 16732 فى البنك مجتمعين مبلغ

 
 
 

 إيرادات تشغيل أخرى)مصروفات ( -12

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

 أرباح تقييم اصول والتزامات بالعمالت اإلجنبية

بخالف اغراض المتاجرة

5.859                     2.849أرباح بيع أصول ألت ملكيتها للبنك
(20.951)                  (87.856)صافي )عبء ( مخصصات أخري

140                          -                         أرباح بيع أصول ثابتة
                     11.2813.847  إيرادات اخري

(29.976)6.925

43.750                   18.030
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 خسائر االئتمان)عبء( رد االضمحالل عن  -11

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

(64.372)(141.281)عبء إضمحالل قروض وتسهيالت للعمالء
(64.372)(141.281)اإلجمالي )ايضاح 17(

 

 عامصافى أرباح النصيب السهم في  -12

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

 وذلك بعد خصم نصيب العاملين ومكافأت مجلس االدارة على النحو التالى: عامالالعادية خالل 
 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

282.221243.218صافي الربح
(27.346)(28.222)يخصم نصيب العاملين من األرباح ومكافأت مجلس اإلدارة )تقديري(

253.999215.872نصيب مساهمي البنك فى صافى الربح
112.50096.875المتوسط المرجح لألسهم المصدرة

2.262.23  نصيب السهم  فى صافى أرباح العام

 

 

 نقدية وأرصدة لدي البنك المركزي  -13

 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

174.397292.829نقدية
1.157.830488.237أرصدة لدى البنك المركزي المصري في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي

1.332.227781.066االجمالي
1.332.227781.066أرصدة بدون عائد
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 أرصدة لدي البنوك  - 14

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

250.723246.164حسابات جارية
1.636.1081.749.114ودائع

1.886.8311.995.278االجمالي

موزع الي :

683.994489.075البنك المركزي بخالف نسبة اإلحتياطي اإللزامي
106.300243.968بنوك محلية

1.096.5371.262.235بنوك خارجية
1.886.8311.995.278

موزع الي :

250.723246.164أرصدة بدون عائد
1.636.1081.749.114أرصدة ذات عائد ثابت

1.886.8311.995.278

 

 خزانة وأوراق حكومية أخرىأذون  -15

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

373.425400أذون خزانة استحقاق 91 يوما
363.200181.725أذون خزانة استحقاق 182 يوما
788.000514.275أذون خزانة استحقاق 273 يوما
1.194.1431.122.345أذون خزانة استحقاق 365 يوما

2.718.7681.818.745
(91.250)(128.767)عوائد لم تستحق بعد

2.590.0011.727.495إجمالي  )1(
(650.000)   -                       يخصم عمليات بيع أذون خزانة مع االلتزام بإعادة الشراء خالل اسبوع

(650.000)   -                       إجمالي)2(
2.590.0011.077.495االجمالي )2+1(
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 أصول مالية بغرض المتاجرة -16

 
31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

وثائق صندوق استثمار البنك االهلي المتحد –مصر ا ثروة ( ) ايضاح 

35أ (
10.3485 379

5.8745325وثائق صندوق استثمار المصرف المتحد - رخاء
   -                            5.476وثائق صندوق استثمار البنك العقارى المصرى العربى-المصرى

10.704                      21.698االجمالي

    
   

 قروض وتسهيالت للعمالء والبنوك -17

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

أفراد

292.035305.395حسابات جاريه مدينه / قروض شخصية

14.89712.605بطاقات ائتمان

1.8135.139قروض شخصية
308.745323.139إجمالي )1(

مؤسسات شامالً القروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية

239.326166.371حسابات جارية مدينة

5.377.1044.039.046قروض مباشرة

3.805.5203.117.910قروض مشتركة
9.421.9507.323.327إجمالي )2(

9.730.6957.646.466إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء )2+1(

(227.715)(385.585)يخصم : مخصص خسائر االضمحالل

(11.047)(11.097)يخصم : العوائد المجنبة    *

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

9.333.9257.407.357الصافي يوزع الي :

4.577.2632.929.323أرصدة متداولة

4.756.6624.478.034أرصدة غير متداولة
9.333.9257.407.357صافي القروض والتسهيالت للعمالء

5243قروض و تسهيالت للبنوك

 

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

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

227.715231.465الرصيد أول  العام
141.28164.372عبء االضمحالل خالل  العام )إيضاح 11(

13.7626.159فروق إعادة تقييم أرصدة المخصص بالعمالت اإلجنبية
3.594444متحصالت من ديون سبق إعدامها

(74.725)(767)  الديون المعدومة خالل العام
385.585227.715الرصيد فى آخر العام

 والتسهيالت للعمالء وفقاً لألنواع :تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل للقروض  
 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

1.0811.392الرصيد أول العام
   -                        350عبء االضمحالل خالل  العام
(12)   -                         المحول من مخصصات أخري

422262متحصالت من ديون سبق إعدامها
4035فروق إعادة تقييم أرصدة المخصص بالعمالت اإلجنبية

(596)(767) الديون المعدومة خالل العام
1.1261.081الرصيد في أخر العام )1(

31 ديسمرب 312012 ديسمبر 2013
الف جنيه مصرىالف جنيه مصرىمؤسسات

226.634230.073الرصيد أول  العام
140.93164.372عبء االضمحالل خالل  العام

3.172182متحصالت من ديون سبق إعدامها
12   -                         المحول من مخصصات أخري

13.7226.124فروق إعادة تقييم أرصدة المخصص بالعمالت اإلجنبية
(74.129)   -                          الديون المعدومة خالل العام
384.459226.634الرصيد في أخر العام )2(

385.585227.715األجمالي )1( + )2(

أفراد
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 مشتقات مالية -18

االلتزاماتاألصولالمبلغ التعاقدي31 ديسمبر 2013

الف جنيه مصريالف جنيه مصريالف جنيه مصري

مشتقات مالية بغرض المتاجرة

3.192   -                   229.653عقود الصرف اآلجلة استحقاق خالل 2014

3.192   -                   229.653االجمالي

 
 
 
 

 

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
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  استثمارات مالية -19

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

استثمارات مالية متاحة للبيع

أدوات دين – بالقيمة العادلة :

3.485.1363.059.247-  مدرجة في السوق ) سندات الخزانة (
14.48926.155-  مدرجة في السوق ) سندات غير حكومية (

300.000300.509-  مدرجة في السوق)سندات حكومية(
أدوات حقوق ملكية – بالقيمة العادلة :

16.45015.944-  مدرجة في السوق
29.85028.762-  غير مدرجة في السوق

3.845.9253.430.617إجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع

استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

31.22347.392سندات شركة جولدن بيراميدز بالزا استحقاق 2014)مدرجة(
108.325132.362سندات شركة كونتكت للتوريق استحقاق حتي 2016 )مدرجة(

   -                         79.758سندات )حكوميه( زيرو كوبون استحقاق 17، 24 مارس 2015
وثائق صندوق استثمار البنك االهلي المتحد – ثروة استحقاق   2037 

)مدرجة( ) ايضاح 35أ(
5.0005.000

وثائق صندوق استثمار البنك االهلي المتحد – الفا استحقاق  2038  

)مدرجة( ) ايضاح 35ب(
5.000                         -   

229.306184.754إجمالي استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
4.075.2313.615.371إجمالي االستثمارات المالية

46.30044.706أرصدة متداولة
4.028.9313.570.665أرصدة غير متداولة

4.075.2313.615.371

46.30044.706أدوات حقوق ملكية
3.607.9503.217.764أدوات دين ذات عائد ثابت

331.223347.901أدوات دين ذات عائد متغير
89.7585.000أدوات دين بدون عائد

4.075.2313.615.371
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 )تابع( استثمارات مالية -19

استثمارات مالية 

متاحة للبيع

استثمارات مالية 

محتفظ بها حتي 

تاريخ االستحقاق

االجمالي

الف جنيه مصريالف جنيه مصريالف جنيه مصري

3.430.617184.7543.615.371الرصيد في 1 يناير 2013
486.54482.322568.866إضافات

(228.699)(44.748)(183.951)إستبعادات )بيع / استهالك(
4.6474.647                     -فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

4.229                 1.8982.331إستهالك خصم / عالوة اإلصدار
110.817                    -110.817صافي التغير في القيمة العادلة

3.845.925229.3064.075.231الرصيد في 31  ديسمبر 2013

 
 

 استثمارات مالية أرباح  -22

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

103   -                        أرباح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع
(509)   -                        خسائر اضمحالل استثمارات مالية متاحة للبيع

2.3672.195أرباح بيع أذون خزانة
2.3671.789

 
 استثمارات مالية في شركة تابعة -21

 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013نسبة المساهمة

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

مساهمات في رؤوس أموال شركات تابعة

80.9840.49040.490%شركة األهلي المتحد للتمويل-غير مقيدة في السوق
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 )بالصافى( استثمارات عقارية -22

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

                      -   -                         صافى القيمه الدفتريه اول العام
                      -40.396االضافات )المحول من االصول الثابتة(

                      -(757)اهالك العام
                      -39.639صافى القيمه الدفتريه آخر العام

 
 أصول أخرى -23

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

281.887243.313ايرادات مستحقة
3.5552.088مصروفات مقدمة

17.5736.323دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة
21.45225.451أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون 

3.4084.385التأمينات والعهد
25.06848.250اصول أخرى

352.943329.810اإلجمالي

 

 )بالصافي( أصول ثابتة -24

219.98760.31911.75841.885333.949صافي القيمة الدفترية في  1 يناير 2013

626.9992.56610.12619.753إضافات

(40.396)                    -                    -                   -(40.396)محول إلي استثمارات عقاريه

(27.869)(15.774)(1.957)(5.400)(4.738)تكلفة االهالك 

174.91561.91812.36736.237285.437صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2013

الرصيد في أخر السنة الحالية يتمثل في 

201.74297.44026.298132.574458.054التكلفة 

(172.617)(96.337)(13.931)(35.522)(26.827)مجمع االهالك 

174.91561.91812.36736.237285.437صافي القيمة الدفترية في31 ديسمبر 2013

219.98760.31911.75841.868333.932صافي القيمة الدفترية في31 ديسمبر 2012

الــف جنيــه مـــصري 

تحسينات علي أراضي ومباني

أصول مستأجرة

االجماليأصول أخرياالت ومعدات

    

جنيه مصر  تمثل أصول لم تسجل  الف 722,3 مبلغ 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 -25

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

56.60218.909بنوك خارجية
501.288704.572بنوك محلية

557.890723.481

 

 ودائع العمالء -26

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

2.542.8571.889.051ودائع تحت الطلب
9.663.0146.809.478ودائع ألجل وبمخطار
3.253.3043.028.804شهادات ادخار وإيداع

1.322.6481.070.242ودائع توفير
260.333175.661ودائع أخرى

17.042.15612.973.236
11.806.3348.267.018ودائع مؤسسات

5.235.8224.706.218ودائع أفراد
17.042.15612.973.236

2.803.1902.064.712أرصدة بدون عائد
10.985.6627.879.720أرصدة ذات عائد متغير
3.253.3043.028.804أرصدة ذات عائد ثابت

17.042.15612.973.236
13.788.8529.944.432أرصدة متداولة

3.253.3043.028.804أرصدة غير متداولة
17.042.15612.973.236
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 التزامات أخرى -27

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

155.410111.100عوائد مستحقة
32.84329.280عمليات المقاصة – البنك المركزي

31.86328.196أمانات عامة
45.90942.293ضرائب مستحقة

ً 27.89924.613إيرادات محصلة مقدما
19.99113.564مصروفات مستحقة

3.3651.065دائنو توزيعات
10.45920.392أرصدة دائنة متنوعة

327.739270.503اإلجمالي

 

 مخصصات أخرى -28
 

 

 

مخصص مطالبات مخصص قضايا

محتملة

مخصص التزامات 

عرضية

االجمالي

الف جنيه مصريالف جنيه مصريالف جنيه مصريالف جنيه مصري

17633737621317672175.727الرصيد في اول العام

          87.856            36077176227126222المكون خالل العام

                 (32)                  -                    -(32)المستخدم خالل العام

              16177161723.358                -فروق تقييم مخصصات بالعمالت االجنبية

22.705109.81034.376166.891الرصيد في اخر العام

31 ديسمبر 2013

مخصص مطالبات مخصص قضايا

محتملة

مخصص التزامات 

عرضية

االجمالي

الف جنيه مصريالف جنيه مصريالف جنيه مصريالف جنيه مصري

            126337016222176373236332الرصيد في اول العام

            026721                  -76222106721المكون خالل العام

(030)                  -(000)(12)المستخدم خالل العام

332013233                -فروق تقييم مخصصات بالعمالت االجنبية

18.43739.56417.70675.707الرصيد في اخر العام

31 ديسمبر 2012
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 المؤجلة  ائبالضر  -29

 من االستفادة منها في المستقبل التأكدمؤجلة نظرا لعدم الضريبية الصول أللم يتم اثبات ا  -

 
 

 رأس المال -32

اجمالي عدد االسهمأسهم عادية

الفالف

11062221106222الرصيد في أول العام

112.500112.500الرصيد في آخر العام

 

مليار جنيه مصر  موزعة علي عدد  1،102مليار جنيه مصر  والمصدر والمدفوع  062بلغ رأس المال المصرح به 

المال المصدر  رأستم زيادة  وقد،جنيه للسهم وجميع األسهم المصدرة مسددة بالكامل 12الف سهم  بقيمة اسمية 110,222

وذلك بعد موافقة  0210ديسمبر 31في  المنتهى خالل العام مليون جنيه سددت بالدوالر االمريكي 372والمدفوع بمبلغ 

 عاديه والبنك المركزى المصرى.الغير  ةالجمعيه العام

 
   

 واالرباح المحتجزةاالحتياطيات  -31

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرىاالحتياطيات

3.0873.087احتياطي خاص
8.7928.792احتياطي المخاطر البنكية العام ) 31/أ(

123.061110.907احتياطي قانوني )31/ ب (
2.9082.768احتياطي رأسمالي

166.08655.269احتياطي القيمة العادلة – استثمارات مالية متاحة للبيع ) 31/ ج (
303.934180.823إجمالي االحتياطيات في آخرالعام

 

  

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

(7.609)(990 ,19)االصول الثابتة

41.82314.635مخصصات

21.8337.026أصول ضريبية مؤجلة بالصافي
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 واالرباح المحتجزة )تابع( االحتياطيات  -31

 احتياطي المخاطر البنكية العام * -أ 
 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

8.7928.792الرصيد في أول  العام

8.7928.792الرصيد في أخر العام

 

احتياطي المخاطر البنكية العام لمقابلة المخاطر غير *  تقضي تعليمات البنك المركز  المصر  بتكوين 

 . المتوقعة ، وال يتم التوزيع من هذا االحتياطي إال بعد الحصول على موافقة البنك المركز  المصر 

 

 

 احتياطي قانوني * -ب   

 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

110.907101.128الرصيد في أول  العام
12.1549.779                المحول من األرباح

123.061110.907الرصيد في أخر العام

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

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

 
 

 استثمارات مالية متاحة للبيع  –احتياطي القيمة العادلة  -ج 
 
 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

(25.802)55.269الرصيد في أول  العام
110.81781.071التغير في القيمة العادلة
166.08655.269الرصيد في أخرالعام
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 واالرباح المحتجزة )تابع(االحتياطيات  -31

 
 األرباح المحتجزة -ز 
 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

245.341256.461الرصيد في أول العام
(9.779)(12.294)محول الي االحتياطيات

(225.000)(56.250)توزيعات أرباح نقدية
   -                       (3.038)مكافأت إعضاء مجلس اإلدارة

(19.559)(24.308)حصة العاملين في األرباح
282.221243.218صافي أرباح  العام

431.672245.341الرصيد في أخر  العام

 
 

 النقدية وما في حكمها -32

ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية ، تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ  

 استحقاقها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء .

 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

1.332.227781.066نقدية وارصدة لد  البنك المركز  المصرى  )ايضاح13( 
1.886.8311.995.278أرصدة لد  البنوك  )ايضاح13( 

2.590.0011.077.495أذون خزانة وأوراق حكومية أخر   )ايضاح12( 
(1.749.114)(1.636.108)ودائع لدى البنوك 

(1.077.103)(2.216.576)أذون خزانة وأوراق حكومية أخر   الجل أكثر من ثالثه اشهر
1.956.3751.027.622
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 عرضية وارتباطاتالتزامات  -33

 التزامات مقابل خطابات ضمان وإعتمادات مستندية وارتباطات اخرى       
 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

65.7957.450األوراق المقبولة
1.095.999829.506خطابات ضمان

280.039154.744اعتمادات مستندية استيراد
14.484504اعتمادات مستندية تصدير

229.653269.216عقود الصرف األجله
1.685.9701.261.420

 
 عالقة اتالمعامالت مع أطراف ذ -34

%  من األسهم العادية . أما باقي النسبة 72637البحرين التي تمتلك  -يتبع البنك الشركة األم البنك االهلي المتحد  

. وتتمثل أرصدة األطراف  %72677كما يملك البنك شركة تابعه بنسبة  فهي مملوكة لمساهمين أخرين % 13613

 ذو  العالقة  فيما يلي:

 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013نوع المعامالت

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

74.405112.612أرصدة لدى البنوك
13.2354.399أرصدة مستحقة للبنوك

8.7575.634ودائع العمالء
28.9655.210قروض للعمالء
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 ستثمار اال قيداصن -35

جوائـز يومي التراكمي مع توزيع مصر األول النقدي ذو العائد ال –صندوق استثمار البنك األهلي المتحد     -أ

  ()ثروة

 

 72أنشأ البنك الصندوق كأحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم 

بمدارة الصندوق شركة القاهرة إلدارة صناديق االستثمار ، وبلغ عدد   والئحته التنفيذية ، وتقوم 1770لسنة 

 في تاريخجنيه مصر ،  00263726022ترداديه لها وثيقة القيمة االس060236720الوثائق فى هذا الصندوق 

مليون جنيه ( لمباشرة نشاط  2االسمية  وثيقة منها )قيمتها 22،222خصص للبنك غلق باب االكتتاب 

 ( .17) ايضاح   استثمارات محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق  الصندوق ، وتظهر ضمن
الف  126337مبلغ  0213مبر ديس 31وثيقة بلغت قيمتها االسـترداديـة فــي  716222كما يمتلك البنك عدد  

( ، وتظهر ضمن اصول مالية بغرض المتاجرة .وقد بلغت القيمة االستردادية  11جنيه مصر  ) ايضاح 

جنيه كما بلغت وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ  10263017مبلغ  0213مبر ديس 31للوثيقة فــــي 

 وثيقة. 161226303
  

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

الف جنيه  1،202الصندوق وكذلك الخدمات اإلدارية األخر  التي يؤديها له ، وقد بلغ إجمالي العموالت 

وادرجت ضمن بند األتعاب والعموالت أخر  بقائمة  0213مبر ديس 31المالية المنتهية في  سنةمصر  عن ال

 الدخل.
  
 

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

 

 72أنشا البنك الصندوق كأحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم 

وبلغ عدد بمدارة الصندوق شركة القاهرة إلدارة صناديق االستثمار،   والئحته التنفيذية ، وتقوم 1770لسنة 

في تاريخ جنيه مصر   1367016022 القيمة االستردادية لها  وثيقة 163706102الوثائق فى هذا الصندوق

مليون جنيه ( لمباشرة نشاط الصندوق ،  2) قيمتها   وثيقة منها 2226222االكتتاب ، خصص للبنك  غلق

 ( .17استثمارات محتفظ بها حتي تاريخ اإلستحقاق )إيضاح   وتظهر ضمن

جنيه كما بلغت وثائق  10.21173 مبلغ  0213مبر ديس 31وقد بلغت القيمة اإلستردادية للوثيقة في 

 وثيقة . 221,302 الصندوق القائمة في ذات التاريخ 
  

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

ر  الف جنيه مص 07الصندوق وكذلك الخدمات اإلدارية األخر  التي يؤديها له ، وقد بلغ إجمالي العموالت 

 .وادرجت ضمن بند األتعاب والعموالت أخر  بقائمة الدخل 0213مبر ديس 31المالية المنتهية في  سنةعن ال
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 الموقف الضريبى -36

 أوال: ضرائب الدخل

 يقوم البنك بتقديم اقراراته الضريبية فى المواعيد القانونية ويقوم بسداد الضرائب من واقع تلك االقرارات 

  وسداد الضريبة المستحقة عليها  0227تم فحص البنك من بداية نشاطة حتى عام 

  0212حتى  0227جارى فحص الفترة من 

  وحتى تاريخه 0211لم يتم فحص الفترة من عام 

 ثانيا: ضرائب الدمغة 

  31/7/0221الفترة من بداية النشاط وحتى  
 وجارى فحص باقى الفروع .وسداد الضريبة  31/7/0221تم فحص بعض فروع البنك حتى 

  31/10/0227حتى  1/7/0221الفترة من  
 تم فحص تلك الفترة وتم االعتراض عليها وجارى متابعتها باللجان الداخلية .

 31/10/0211حتى  1/1/0212فحص الفترة من  جارى. 

  حتى تاريخه.و 1/1/0210لم يتم فحص الفترة من 
 
  المرتباتثالثا: ضرائب 

  يقوم البنك باستقطاع الضريبة شهريا وتوريدها الى مصلحة الضرائب بصفة منتظمة 

   وسداد الضريبة المستحقة .  1773تم فحص البنك من بداية نشاطه حتى عام 

   منظورة امام  القضاء . 1771حتى  1773الفترة من 

  جارى تسويتها مع مصلحة الضرائب . 0220حتى  1777الفترة من 

 و تم االعتراض عليها امام اللجنة الداخلية . 0223حتى عام  0223رة من عام تم فحص الفت 

  و تم االعتراض عليها امام اللجنة الداخلية . جزافيا 0222تم تقدير الضريبة عن عام 

  حتى تاريخه.و 0221لم يتم فحص الفترة من عام 
 

 

 ارقام المقارنة -37

   . للعام الحالىتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتمشى مع عرض القوائم المالية 
 




