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  مصر -البنك األهلي المتحد 
  )شركة مساهمة مصرية(

  جمعةالم القوائم المالية
  ٢٠١١ برديسم ٣١  المنتهية فى المالية السنةعن 

  مراقبا الحساباتوتقرير 
 









 )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 

٢ 

  ٢٠١١ مبرديس  ٣١ في المنتهية السنة الماليةعن  لمجمعةا قائمة الدخل
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .وتقرأ معها  لمجمعةا لقوائم الماليةال يتجزأ من اجزء  )٣٠(إلى  )١(اإليضاحات المرفقة من  - 

 ايضاح 
 رقم 

  يناير إلـي ١من 
 ١٢٠١برديسم  ١٣

  يناير إلــي ١من   
  ١٠٢٠ ديسمبر ٣١

 
 الف جنيه مصرى   الف جنيه مصرى  

     
 ٦١٠,٧٤٦  ٨٠٩,٤٠٨ عائد القروض واإليرادات المشابهة
)٤٨٧,١٨٠( تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة   )٣٣٠,٥٣٨(  

 ٢٨٠,٢٠٨    ٣٢٢,٢٢٨)٥( صافى الدخل من العائد
 ٧٠,٢٦٧  ٩٧,٧٣٦ إيرادات األتعاب والعموالت

)١,٣٠٦( مصروفات األتعاب والعموالت   )٢,٢٠١(  
 ٦٨,٠٦٦    ٩٦,٤٣٠)٦(صافى الدخل من األتعاب والعموالت

 ٣٥٦  ٨٩٣  توزيعات أرباح
 ١٣,٩٧٦  ٢٤,١٥٨)٧( صافى دخل المتاجرة
 ١٩,٨٨٩  ٢,٥٠٩)١٧( ارباح استثمارات مالية

)٣٥,٣١٨(  )٤٧,٦٨٩()١٠(االضمحالل عن خسائر االئتمان) عبء (  
 )١٦٢,٩٣٩(  )١٥٩,٩٠٨()٨(مصروفات إدارية وعمومية وإهالك

 ٣,٩٤٤   ١١,٥٤٤)٩( إيرادات تشغيل أخرى
 ١٨٨,١٨٢   ٢٥٠,١٦٥ قبل الضرائب العامصافى أرباح 
 )٢٣,٨٠٥(   )٥٤,٢٣٠(  ضرائب الدخل
 ١٦٤,٣٧٧   ١٩٥,٩٣٥ بعد الضرائب العامصافي أرباح 

  ١٦٤,٣٤٨    ١٩٥,٨٦٨  )البنك ( نصيب الشركة األم 
  ٢٩    ٦٧   نصيب اإلقلية

  ١٦٤,٣٧٧    ١٩٥,٩٣٥   العامربح

        
 ١,٩٧   ٢,٣٥)١١( العامنصيب السهم من حصة المساهمين في صافي أرباح



 )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 

٣ 

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١المنتهية في  السنة الماليةقائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة عن 
  )باأللف جنية(                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  .وتقرأ معها  لمجمعةا لقوائم الماليةال يتجزأ من اجزء  )٣٠(إلى  )١(اإليضاحات المرفقة من  -

  

  

  

احتياطي   راس المال

  قانوني

احتياطي 

مخاطر 

بنكية  

  عام

أرباح 

  محتجزة

احتياطي 

  رأسمالي

احتياطي 

القيمة 

–العادلة 

استثمارات 

  مالية متاحة

احتياطي 

  خاص

حقوق    العامأرباح 

  اإلقلية

  اإلجمالي

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

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

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

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

 –فروق تقييم استثمارات مالية 

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

  ٢٩  ٢٩  - -  - - - - -  -  حقوق اإلقلية

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

  ١,٠٢٦,٩٢٣  ٩,٤١٧ ١٦٤,٣٤٨ ٣,٠٨٧ ١٤,٨٦٩ ٢,٣٥٣ ١٣١,١١٩ ٨,٧٩٢ ٩٢,٩٣٨ ٦٠٠,٠٠٠ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ١,٠٢٦,٩٢٣  ٩,٤١٧ ١٦٤,٣٤٨ ٣,٠٨٧ ١٤,٨٦٩ ٢,٣٥٣ ١٣١,١١٩ ٨,٧٩٢ ٩٢,٩٣٨ ٦٠٠,٠٠٠   العامالرصيد في أول 

  - - )٨,٦٠٥( - - ٤١٥ - - ٨,١٩٠ -  االحتياطياتمحول الي 

  - - )٧٩,٣٦٢( - - - ٧٩,٣٦٢ - - -  محول الي االرباح المحتجزة

 )٧٦,٣٨١(  - )٧٦,٣٨١( - - - - - - -  األرباح الموزعة

  -  -  -  -  -  -  )١٥٠,٠٠٠(  -  -  ١٥٠,٠٠٠  )اسهم مجانية (  توزيعات

 –فروق تقييم استثمارات مالية 

  للبيع  متاحة
- - - - - )٤٠,٦٧١( - - - )٤٠,٦٧١( 

  ٦٧  ٦٧  -  -  -  -  -  -  -  -  حقوق اإلقلية

 ١٩٥,٨٦٨  - ١٩٥,٨٦٨ - - - - - - - العامصافي أرباح 

  ١,١٠٥,٨٠٦  ٩,٤٨٤  ١٩٥,٨٦٨ ٣,٠٨٧ )٢٥,٨٠٢( ٢,٧٦٨ ٦٠,٤٨١ ٨,٧٩٢ ١٠١,١٢٨ ٧٥٠,٠٠٠  ٢٠١١ ديسمبر ٣١الرصيد في 



 )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 

٤ 

  ٢٠١١ رديسمب  ٣١المنتهية في  الماليةالسنة عن  جمعةالم  قائمة التدفقات النقدية
  

  

 ٠٢٠١ديسمبر  ٣١  ١٢٠١ديسمبر ١٣ 
  
  

 الف جنيه مصرى  الف جنيه مصرى  ايضاح

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 ١٨٨,١٨٢   ٢٥٠,١٦٥  قبل خصم ضرائب الدخل العامارباح 

     :التشغيلتعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة
 ٢٠,٨٠٣  ٢٢,٥٣٣ )١٩( إهالك 

 ٣٥,٣١٨  ٤٧,٦٨٩  )١٠( عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان
 )٦,٦١١(  )٦٧٥(  )٢٣( المستخدم من المخصصات األخرى

 ١٠,٦٠٩  ١,٣٢٤  )٢٣( مخصصات اخرى
  ٤,١٦٩   ٣,١٢٧  )١٥(  فروق تقييم مخصص خسائر اضمحالل بالعمالت األجنبية 

 ٣٤٤  ٤٤٥  )٢٣( أرصدة المخصصات األخرى بالعمالت األجنبيةفروق تقييم 
 )٢١(  ٣٩  )١٦( استهالك خصم إصدار استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

  ٢٩٩  ٣٦٢  )١٦(  متاحة للبيعاستهالك خصم إصدار استثمارات مالية 
 )٤,٧٩٢(  )٣,٤٠٥(  )١٦( بالعمالت االجنبيةفروق تقييم استثمارات مالية 

  -   )٩,٥١٧(  )٢٣(  مخصصات انتفي الغرض منها
  -  ٢٧٧  )١٦(  خسائر أضمحالل استثمارات مالية متاحة للبيع

  )١٩,٧٤٩(   -   بالعمالت االجنبية  أرباح بيع استثمارات مالية
  )٤١٥(   -   أرباح بيع أصول ثابتة

      
  ٢٢٨,١٣٦  ٣١٢,٣٦٤   المستخدمة من أنشطة التشغيلأرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول وااللتزامات 

  صافى النقص والزيادة في األصول وااللتزامات
  
 

    

 ٢٣٥,٨٨٢  )١,٣٩٥,٩٠٣(  أرصدة لدى البنوك
  -   )٦٠,٣٣٠(  )ب/١٣(  شهادات ايداع

 )٧٠٤,١٠٧(  ٢٣٢,٥٦٠  ) ألجل أكثر من ثالثة أشهر( أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى 
 ١,٣١١  -   مالية بغرض المتاجرةأصول 

 )١,٠٦٤,٨٩٧(  )٤٣١,١٧٤(   و البنوكقروض وتسهيالت للعمالء 
 )١٠٦,١٤٠(  )٤٤,١٦٢(   أصول أخرى

 ٨٧,٦٩٠  ١٦٦,٥٨٧   أرصدة مستحقة للبنوك
 ٢,٢٦٣,٢٣٩  ٢,٦٠٧,١٧٠   ودائع العمالء

 )٤,٤٥٥(  ٢١,١٠٢   التزامات أخرى
 )٢٣,٨٠٥(  )٥٤,٢٣٠(   المستحقة ضرائب الدخل

 ٩١٢,٨١٠  ١,٣٥٣,٩٨٤   صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
  التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 
    

 )٢٦٥(  -   مشتقات مالية
 )٦١,٤٥٣(  )٥٢,٠٤٠(   مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع

  ٨٤٣   -   متحصالت من بيع أصول ثابتة
 )٣١,٠١٦(  ٦٢,٢١١  )١٦( من استثمارات مالية بخالف اصول مالية بغرض المتاجرة ومدفوعات متحصالت

 )٩٠٣,٦٤١(  )٨٥٠,٤٤٣(  )١٦( مدفوعات لشراء استثمارات مالية بخالف أصول مالية بغرض المتاجرة
 )٩٩٥,٥٣٢(  )٨٤٠,٢٧٢(   أنشطة االستثمار )المستخدمة في(صافى التدفقات النقدية 

     النقدية من انشطة التمويلالتدفقات 
 )٧٥,٤١٣(  )٧٧,٢١٧(   توزيعات األرباح المدفوعة

 )٧٥,٤١٣(  )٧٧,٢١٧(   انشطة التمويل) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 
  

 )١٥٨,٠٩١(  ٤٣٦,٤٩٥  العامالنقدية وما في حكمها خالل في)النقص(الزيادةصافي
 ٦٢٨,٦٢٨  ٤٧٠,٥٣٨    العامالنقدية وما في حكمها أول 
 ٤٧٠,٥٣٨  ٩٠٧,٠٣٣   العامالنقدية وما في حكمها أخر 



 )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 

٥ 

  
  تابع-٢٠١١ ديسمبر ٣١المنتهية في  السنة الماليةالمجمعة عن  التدفقات النقديةقائمة 

  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

 ٠٢٠١ديسمبر  ٣١  ١٢٠١ديسمبر ١٣    

  
  

 الف جنيه مصرى  الف جنيه مصرى  ايضاح

 ٣٤٥,٤٧٥  ٧٦٩,٤٨٣  )١٢( نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 
 ١,٠٧٥,٥٣٣  ٢,٤٨٣,٨٠٨  )أ/١٣( أرصدة لدى البنوك

 ١,١١٨,٧٧٣  ٨٨٦,٣٢٨  )١٤( أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى
 )٩٦٠,١٣١(  )٢,٣٥٦,٠٣٤(  )١٣( ودائع لدى البنوك 

 )١,١٠٩,١١٢(  )٨٧٦,٥٥٢(   أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى ألجل أكثر من ثالثة أشهر 
 ٤٧٠,٥٣٨  ٩٠٧,٠٣٣   العامالنقدية وما في حكمها آخر 



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٦ 

  
  مقدمـــة  -  ١
  

خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية  )شركة مساهمة مصرية( مصر-يقدم البنك االهلي المتحد  
فرعاً ويوظف أكثر من  ٢٨ المركز الرئيسي وواالستثمار في جمهورية مصر العربية من خالل 

  .موظفاً في تاريخ الميزانية ٦٨٩
  

بموجب القانون  ١٩٧٧أغسطس  ٨تأسس البنك شركة مساهمة مصرية تحت اسمه السابق بتاريخ   
تنفيذية  في جمهورية مصر العربية ويقع المركز الرئيسي للبنك و الئحته ال ١٩٧٤لسنة  ٤٣رقم 
تم شطب البنك اختيارياً من  ٢٠١٠يوليو  ١٤كورنيش النيل محافظة القاهرة  ، في  ١١٩١في

  .بورصتي القاهرة ، واإلسكندرية لألوراق المالية 
  

 ٢٠١٢ فبراير ٧ تم إعتماد القوائم المالية للبنك من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  
  
  ملخص السياسات المحاسبية  -  ٢
  

للبنك وقد تم إتباع هذه  المجمعةفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية   
  :السياسات بثبات لكل السنوات المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك

  
  أسس إعداد القوائم المالية   -أ  
 ٢٠٠٦وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل عام  المجمعةيتم إعداد القوائم المالية    

  صري المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخـنك المركزي المـقاً لتعليمات البـوتعديالتها ووف
المتفقة مع المعايير المشار إليها ، وعلى أساس التكلفة التاريخية معدلـة   ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦
ادة تقييم األصول وااللتزامات المالية بغرض المتاجرة ، واألصول وااللتزامات الماليـة  بإع

المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واالستثمارات المالية المتاحة 
   .للبيع ، وجميع عقود المشتقات المالية 

  
نك طبقاً ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة للب  المجمعةوقد تم إعداد هذه القوائم المالية   

للبنك وشركته التابعة طبقاً لمعايير المحاسبة  المجمعةوأعد البنك ايضاً القوائم المالية 
وهي الشركة  جمعةالمصرية، وقد تم تجميع الشركة التابعة تجميعاً كلياً في القوائم المالية الم

باشرة ، أكثر من نصف حقوق التصويت أو لديه التي للبنك فيها ، بصورة مباشرة أو غير م
القدره علي السيطرة علي السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة بصرف النظر عن 

ويتم .للبنك من إدارة البنك المجمعةنوعية النشاط ، ويمكن الحصول علي القوائم المالية 
للبنك ومعالجتها محاسبياً  المجمعةعرض االستثمارات في الشركة التابعة في القوائم المالية 

  .بالتكلفة ناقصاً خسائر اإلضمحالل 
  
  ٢٠١٠تعديالت تعليمات البنك المركزي المصري المنشورة السارية من أول يناير    
قامت اإلدارة بتطبيق تعليمات البنك المركزي الخاصة بقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية    

التي تختلف في بعض الجوانب عن معايير المحاسـبة  ، ووالقياسللبنوك وأسس اإلعتراف 
 .المتعلقة بأنشطة البنك  المصرية

        
    



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٧ 

  
  
  )تابع( ملخص السياسات المحاسبية  -  ٢
  

  )تابع(أسس إعداد القوائم المالية   -أ  
وفيما يلي ملخص بأهم التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسـبية وعلـى القـوائم      

  :بسبب تطبيق هذه التعديالت المحاسبية  المالية
  

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

  
قام البنك بإعادة النظر في القيمة التخريدية لألصول الثابتة لتقدير أهمية تأثيرها علـى    -

   .لقابلة لإلهالك ، ولم ينتج عن ذلك آثار مادية على القوائم المالية القيمة ا
  
حدد البنك األطراف ذوي العالقة وفقاً للمتطلبات المعدلة وأضاف بعض اإليضـاحات    -

  .الجديدة بخصوص هذه األطراف 
  
ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين   - 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ، وال يدخل في ذلك خسائر االئتمـان  
المستقبلية التي لم يتم تحملها بعد ، مخصومة باستخدام معدل العائد الفعلـي األصـلي   

تخفيض القيمة الدفترية لألصل باستخدام حساب مخصص خسائر  ويتم .لألصل المالي 
  .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 المستهلكة ، وترتب على ذلك إلغاء المخصص العام المكون للقـروض  
والتسهيالت وبدالً عنه تم تكوين مخصصات إجمالية للمجموعات من األصـول التـي   

و مخصصات فردية وقد تم ترحيل الزيـادة  تحمل خطر ائتماني ومواصفات متشابهه أ
طبقا للطريقة المتبعة سابقا عن  ٢٠٠٩اإلجمالية في المخصصات القائمة في أول يناير 

ـ  .المخصصات وفقاً للطريقة الجديدة الي احتياطي خاص ضمن حقوق الملكية  ين وتب
  .أثر تغيير تلك السياسة على حقوق الملكيةقائمة التغير في حقوق الملكية 

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

وتكلفة العائد على أدوات الدين ، تم تحديد العموالت واألتعاب المرتبطة بعمليات اقتناء 
اإلصدار بصفتها جزء / أو إصدار أدوات الدين وإضافتها أو خصمها من قيمة االقتناء 

  . ة ، مما ترتب عليه تغيير معدل العائد الفعلي لتلك األدوات من تكلفة المعامل
 
  
قام البنك بدارسة األصول التي آلت ملكيتها إليه وفاء لديون بغرض التأكد من انطبـاق    -

قواعد تصنيفها ضمن األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع ضمن األصول 
  .يب أو القيمة التي تقاس بها تلك األصولاألخرى ، ولم ينتج عن ذلك اختالف في التبو
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  )تابع(ملخص السياسات المحاسبية   -  ٢

  
  الشركات التابعة   -ب 

 / Special Purpose Entitiesبما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة (هي الشركات   
SPEs (    التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على الـتحكم فـي سياسـتها

. المالية والتشغيلية ، وعادة يكون للبنك حصة ملكية تزيد عن نصـف حقـوق التصـويت    
ويؤخذ في االعتبار وجود وتأثير حقوق التصويت المستقبلية التي مكن ممارستها أو تحويلها 

 .في الوقت الحالي عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة على السيطرة على الشركة 
  

 التجميع 
يتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألرباح غير المحققة الناشـئة عـن   عند التجميع ، 

المعامالت بين شركات المجموعة ، واستبعاد الخسائر المحققة إال إذا كانت تقدم دلـيال  
علي وجود اضمحالل في قيمة األصل المحول، ويـتم تغييـر السياسـات المحاسـبية     

م ضمان تطبيـق سياسـات موحـدة    للشركات التابعة كلما كان ذلك ضرورياً بحيث يت
 .للمجموعة 

  المعامالت مع أصحاب حقوق األقلية 
تعتبر المجموعة للمعامالت مع أصحاب األقلية علي أنها معامالت مع أطراف خـارج  

ويتم األعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن البيع إلي حقوق األقلية وذلك . المجموعة 
الشراء من حقوق األقلية شهرة بما يمثل الفرق بين وينتج عن عمليات . في قائمة الدخل

 .المقابل المدفوع لألسهم المقناة والقيمة الدفترية لصافي األصول للشركة التابعة 
  

  التقارير القطاعية  -ج 
قطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم   

والقطـاع الجغرافـي   . لمرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك ا
يرتبط بتقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصـها  

  .عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في بيئة اقتصادية مختلفة 
  
  ترجمة العمالت األجنبية  -د 

  عملة التعامل والعرض   ١/د
  .مصري وهو عملة التعامل والعرض للبنك الجنيه لبايتم عرض القوائم المالية للبنك    

  
  المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية  ٢/د
 السـنة تمسك حسابات البنك بالجنيه المصري وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خـالل    

ة ، ويـتم إعـادة تقيـيم    المالية على أساس أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعامل
الماليـة   السنةأرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى في نهاية 

على أساس أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ ، ويتم االعتراف فـي قائمـة الـدخل    
ضـمن   باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقيـيم 

  :البنود التالية 
  

صافى دخل المتاجرة أو صافى الدخل من األدوات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة   * 
االلتزامات بغرض المتاجرة أو تلك المبوبـة عنـد   / من خالل األرباح والخسائر لألصول 

  .نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بحسب النوع 
   



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٩ 

      
 .تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود ) مصروفات ( إيرادات   * 

يتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية   
ما بين فروق تقييم نتجت عن التغيرات فـي  ) أدوات دين(المصنفة استثمارات متاحة للبيع 

روق نتجت عن تغيير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت عن التكلفة المستهلكة لألداة وف
تغيير القيمة العادلة لألداة ، ويتم االعتراف في قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغييرات 
في التكلفة المستهلكة ضمن عائد القروض واإليرادات المشابهة وبالفروق المتعلقـة بتغييـر   

تشغيل أخرى، ويتم االعتراف ضمن حقوق ) مصروفات ( أسعار الصرف في بند إيرادات 
استثمارات مالية متاحـة  / احتياطي القيمة العادلة (الملكية بفروق التغيير في القيمة العادلة 

  .) للبيع
  

تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر الناتجـة   
أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلـة مـن خـالل     عن تغير القيمة العادلة مثل

األرباح والخسائر ويتم االعتراف بفروق التقييم الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المصـنفة  
  .القيمة العادلة في حقوق الملكية استثمارات مالية متاحة للبيع ضمن إحتياطى 

  )تابع(ملخص السياسات المحاسبية   -  ٢
  
  صول الماليةاأل  -هـ

  : يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية   
أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائر، وقـروض ومـديونيات ،      

واستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ، واستثمارات مالية متاحة للبيع ، وتقوم 
  .استثماراتها عند االعتراف األولي اإلدارة بتحديد تصنيف 

  
  األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  ١/هـ

تشمل هذه المجموعة أصول مالية بغرض المتاجرة ، واألصول التى تم تبويبها عند   
   .نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

  
لى أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمـل قيمتهـا   يتم تبويب األداة المالية ع

بصفة أساسية بغرض بيعها في األجل القصير أو إذا كانت تمثل جزءاً من محفظـة  
إدارتها معاً وكان هناك دليل على معامالت فعلية حديثة تشير   أدوات مالية محددة يتم

شـتقات علـى أنهـا    إلى الحصول على أرباح في األجل القصير كما يتم تصنيف الم
   .تم تخصيصها على أنها أدوات تغطيةبغرض المتاجرة إال إذا 

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

  :في الحاالت التالية 
  

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

  .بالنسبة للقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء وأدوات الدين المصدرة 
ارات مثل االستثمارات في أدوات حقوق الملكية وتقييمهـا بالقيمـة   عند إدارة بعض االستثم  -

العادلة وفقاً إلستراتيجية االستثمار أو إدارة المخاطر وإعداد التقارير عنها لإلدارة العليا على 
هذا األساس ، يتم عندها تبويب تلك االستثمارات على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

  .والخسائر
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دوات المالية ، مثل أدوات الدين المحتفظ بها التي تحتوي علـى واحـد أو أكثـر مـن     األ  -

المشتقات الضمنية التي تؤثر بشدة على التدفقات النقدية ، فيتم تبويب تلك األدوات على أنها 
  .بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

  
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية التـي    

يتم إدارتها باالرتباط مع أصول أو التزامات مالية مبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل 
عند  بند صافي الدخل من األدوات المالية المبوبة" األرباح والخسائر وذلك في قائمة الدخل 

  ." نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح  والخسائر 
  

ال يتم إعادة تبويب أية مشتقة مالية من مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة مـن    
خالل األرباح والخسائر وذلك أثناء فترة االحتفاظ بها أو سريانها ، كما ال يتم إعادة تبويب 

من مجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائر  أية أداه مالية نقالً 
إذا كانت هذه األداة قد تم تخصيصها بمعرفة البنك عند االعتراف األولي كأداة تقيم بالقيمـة  

  .العادلة من خالل األرباح والخسائر
  

مجموعـة األدوات  في جميع األحوال ال يقوم البنك بإعادة تبويب أي أداة مالية نقـالً إلـى     
المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو إلى مجموعة األصول المالية 

  .بغرض المتاجرة 
  

  
  القروض والمديونيات ٢/هـ

تمثل أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولـة فـي سـوق      
  :نشطة فيما عدا 

  
ينوي البنك بيعها فوراً أو في مدى زمني قصير ، يتم تبويبها في هذه الحالـة  األصول التي   -

لعادلة من خـالل  ضمن األصول بغرض المتاجرة ، أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة ا
  .األرباح والخسائر

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

   .أخرى بخالف تدهور القدرة االئتمانية 
  
  االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ٣/هـ 
تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصوالً مالية غير مشـتقة ذات    

سداد محدد أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد ولدى إدارة البنك النية والقدرة على  مبلغ
االحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها ، ويتم إعادة تبويب كل المجموعة على أنها متاحة للبيع 
إذا باع البنك مبلغ هام من األصول المالية المحتفظ بها حتى تـاريخ االسـتحقاق باسـتثناء    

  .لضرورة حاالت ا
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  االستثمارات المالية المتاحة للبيع ٤/هـ

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

  .أو الصرف أو األسهم 
  

  :ما يلي بالنسبة لألصول المالية ويتبع   
يتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية في تاريخ المتـاجرة    

وهو التاريخ الذي يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل وذلك بالنسـبة لألصـول المبوبـة    
الية المحتفظ بها حتـى تـاريخ   بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واالستثمارات الم

  . االستحقاق واالستثمارات المالية المتاحة للبيع 
  

يتم االعتراف أوالً باألصول المالية التي ال يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خـالل    
األرباح والخسائر بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة ويـتم االعتـراف باألصـول    

ية التي يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك بالقيمـة  المال
  . العادلة فقط مع تحميل تكاليف المعاملة على قائمة الدخل بند صافى دخل المتاجرة 

  
يتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي فـي الحصـول علـى      

من األصل المالى أو عندما يحول البنك معظم المخاطر والمنـافع المرتبطـة   تدفقات نقدية 
بالملكية إلى طرف أخر ويتم استبعاد االلتزامات عندما تنتهي إما بالتخلص منها أو إلغائها أو 

  . انتهاء مدتها التعاقدية 
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  )تابع( ملخص السياسات المحاسبية  -  ٢
  

  )تابع( األصول المالية  - هـ
يتم القياس الحقاً بالقيمة العادلة لكل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع واألصول الماليـة    

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

  
ناتجة عن التغيرات في القيمـة العادلـة   يتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر ال  

لألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك في الفتـرة التـي   
تحدث فيها بينما يتم االعتراف مباشرة في حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجـة عـن   

للبيع وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة 
أو اضمحالل قيمته عندها يتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر المتراكمة التي 

  . سبق االعتراف بها ضمن حقوق الملكية 
  

يتم االعتراف في قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسـائر    
ية الخاصة باألصول ذات الطبيعة النقدية المبوبة متاحة للبيع ، وكـذلك يـتم   العمالت األجنب

االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة 
  . للبيع عندما ينشأ الحق للبنك في تحصيلها 

  
أسواق نشـطة علـى أسـاس     يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المعلن عن أسعارها في  

أما إذا لم تكن هناك سوق نشطة لألصـل المـالى أو لـم     BidPriceأسعار الطلب الجارية 
تتوافر أسعار الطلب الجارية، فيحدد البنك القيمة العادلة باسـتخدام أحـد أسـاليب التقيـيم     

، أو ويتضمن ذلك استخدام معامالت محايدة حديثة أو تحليل التدفقات النقديـة المخصـومة   
نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم األخرى شائعة االستخدام من قبل المتعاملين بالسوق 
وإذا لم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع ، يتم 

  .قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أي اضمحالل في القيمة 
  

األصل المالى المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع  يقوم البنك بإعادة تبويب  
نقالً عـن مجموعـة   ) سندات أو قروض(المديونيات  –الذي يسرى عليه تعريف القروض 

األدوات المتاحة للبيع إلى مجموعة القروض والمديونيات أو األصول المالية المحتفظ بهـا  
لدى البنك النية والقدرة على االحتفـاظ بهـذه    وذلك عندما تتوافر –حتى تاريخ االستحقاق 

األصول المالية خالل المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق وتتم إعادة التبويب بالقيمة 
العادلة في تاريخ إعادة التبويب ، ويتم معالجة أية أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التي 

  :ة وذلك على النحو التالي تم االعتراف بها سابقاً ضمن حقوق الملكي
   

في حالة األصل المالى المعاد تبويبه الذي له تاريخ استحقاق ثابـت يـتم اسـتهالك      - ١
األرباح أو الخسائر على مدار العمر المتبقي لإلستثمار المحتفظ بـه حتـى تـاريخ    
االستحقاق بطريقة العائد الفعلي ويتم استهالك أي فرق بين القيمة على أساس التكلفة 

يخ االستحقاق على مدار العمر المتبقـي لألصـل   المستهلكة والقيمة على أساس تار
المالى باستخدام طريقة العائد الفعلي ، وفى حالة اضمحالل قيمة األصل المالى الحقاً 
يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكيـة  

   .في األرباح والخسائر 
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  )عتاب( ملخص السياسات المحاسبية  -  ٢
  

  )تابع( األصول المالية  - هـ
في حالة األصل المالى الذي ليس له تاريخ استحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسـائر    - ٢

ضمن حقوق الملكية حتى بيع األصل أو التصرف فيه ، عندئذ يتم االعتراف بها في 
أيـة  األرباح والخسائر وفى حالة اضمحالل قيمة األصل المالى الحقاً يتم االعتراف ب

أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها مباشرة ضمن حقـوق الملكيـة فـي األربـاح     
   .والخسائر

    
إذا قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات فيتم تسوية القيمة الدفترية لألصـل     

على لتعكس التدفقات النقدية الفعلية والتقديرات المعدلة ) أو مجموعة األصول المالية(المالي 
أن يتم إعادة حساب القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المسـتقبلية  
المقدرة بسعر العائد الفعلي لألداة المالية يتم االعتراف بالتسوية كإيراد أو مصـروف فـي   

هـو  في جميع األحوال إذا قام البنك بإعادة تبويب أصل مالي طبقاً لما . األرباح والخسائر 
 مشار إليه 

 
وقام البنك في تاريخ الحق بزيادة تقديراته للمتحصالت النقدية المستقبلية نتيجة لزيـادة مـا     

سيتم استرداده من هذه المتحصالت النقدية ، يتم االعتراف بتأثير هذه الزيادة كتسوية لسعر 
العائد الفعلي وذلك من تاريخ التغير في التقدير وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل فـي  

  .يخ التغير في التقدير تار
  
  المقاصة بين األدوات المالية  -و 

يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانوني قابـل للنفـاذ     
إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها وكانت هناك النية إلجراء التسوية علـى أسـاس   

   .وية االلتزام في آن واحد صافى المبالغ ، أو الستالم األصل وتس
  

وتعرض بنود اتفاقيات شراء أذون خزانة مع التزام بإعادة البيع واتفاقيات بيع أذون خزانـة     
مع التزام بإعادة الشراء على أساس الصافي بالميزانية ضمن بنـد أذون الخزانـة وأوراق   

   .حكومية أخرى 
  

  أدوات المشتقات المالية   -ز  
 يـتم قياسـها   شتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة ، ويتم االعتراف بالم  

ويتم الحصول على القيمة العادلة من أسعارها السوقية المعلنـة فـي    .الحقاً بقيمتها العادلة 
األسواق النشطة ، أو المعامالت السوقية الحديثة ، أو أساليب التقييم مثل نمـاذج التـدفقات   

وتظهر جميـع المشـتقات    .ونماذج تسعير الخيارات ، بحسب األحوال النقدية المخصومة 
ضمن األصول إذا كانت قيمتها العادلة موجبة ، أو ضمن االلتزامات إذا كانت قيمتها العادلة 

  .سالبة 
  

بالتغيرات في القيمـة  " صافي دخل المتاجرة " في قائمة الدخل ضمن يتم االعتراف   -أ /ز
مؤهله لمحاسبة التغطية ، ويتم اإلعتراف في قائمـة الـدخل   العادلة للمشتقات غير ال

من اإلدوات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلـة مـن خـالل    " صافي الدخل "
األرباح والخسائروذلك باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمـة العادلـة   

لتزامات المالية المبوبـة عنـد   للمشتقات التي يتم إدارتها باإلرتباط مع األصول واإل
  .نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
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  )تابع( ملخص السياسات المحاسبية  -  ٢
  

  إيرادات ومصروفات العائد  -ح 
تكلفـة  " عائد القروض واإليرادات المشـابهة أو  " يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند   

بإيرادات ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائـد الفعلـي   " الودائع والتكاليف المشابهة 
لجميع األدوات المالية التي تحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التـي تـم   

  .عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر تبويبها 
  

وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل أو ألتزام مـالي وتوزيـع     
ومعدل العائد الفعلي . إيرادات العائد أو مصاريف العائد علي مدار عمر اإلداه المتعلقة بها 

قات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها او تحصيلها خالل هو المعدل الذي يستخدم لخصم التدف
العمر المتوقع لألداه المالية ، أو فترة زمنية اقل إذا كان ذلك مناسباً وذلك للوصول بدقة الي 

وعند حساب معدل العائد الفعلي ، يقوم البنك بتقدير . القيمة الدفترية ألصل أو ألتزام مالي 
مثل خيار السـداد  ( في اإلعتبار جميع شروط عقد األداه المالية  التدفقات النقديــة باألخذ

ولكن ال يؤخذ في اإلعتبار خسائر االئتمان المستقبلية ، وتتضمن طريقة الحسـاب  ) المبكر
كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معـدل العائـد   

  .أية عالوات أو خصومات  الفعلي ، كما تتضمن تكلفة المعاملة
  

وعند تصنيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أو مضمحلة بحسب الحالة ال يـتم    
االعتراف بإيرادات العائد الخاص بها ويتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم المالية ، 

  :يلي اس النقدي وذلك وفقاً لما ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقاً لألس
    

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

بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يتبع األساس النقدي أيضاً حيـث يعلـى العائـد      -
مـن أقسـاط   % ٢٥المحسوب الحقاً وفقاً لشروط عقد الجدولة على القرض لحين سداد 

الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفي حالة استمرار العميل في االنتظـام يـتم إدراج   
العائد علـى رصـيد الجدولـة    (القائم باإليرادات العائد المحسوب على رصيد القرض 

دون العائد المهمش قبل الجدولة الذي ال يدرج باإليرادات إال بعد سداد كامـل  ) المنتظمة
  رصيد القرض في الميزانية قبل الجدولة 

  
  إيرادات األتعاب والعموالت  -ط 

دات عنـد تأديـة   يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن اإليرا  
الخدمة ويتم إيقاف االعتراف بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات 
غير المنتظمة أو المضمحلة ، حيث يتم قيدها في سجالت هامشية خارج القـوائم الماليـة ،   

ات العائد ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقاً لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيراد
، بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزءاً مكمالً للعائد الفعلي لألصل المالي بصـفة عامـة يـتم    

  .معالجتها باعتبارها تعديالً لمعدل العائد الفعلي 
  

ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب   
ب االرتباط التي يحصل عليها البنك تعتبر تعويضـاً  هذه القروض وذلك على اعتبار أن أتعا

عن التدخل المستمر القتناء األداة المالية ، ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلـي  
على القرض ، وفي حالة انتهاء فترة االرتباط دون إصدار البنك للقرض يـتم االعتـراف   

  .ن االرتباط باألتعاب ضمن اإليرادات عند انتهاء فترة سريا
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  )تابع( ملخص السياسات المحاسبية  -  ٢
  

  )تابع( إيرادات األتعاب والعموالت  - ط
ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد   

عند االعتراف األولي ويتم االعتراف بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن اإليـرادات  
ند استكمال عملية الترويج وعدم احتفاظ البنك بأية جزء من القرض أو كان البنك يحـتفظ  ع

  .بجزء له ذات معدل العائد الفعلي المتاح للمشاركين اآلخرين 
  

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

ويـتم االعتـراف بأتعـاب    . وذلك عند استكمال المعاملة المعنية  –اقتناء أو بيع المنشآت 
االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار 

لمالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط ا. أداء الخدمة 
  .على فترات طويلة من الزمن على مدار الفترة التي يتم أداء الخدمة فيها 

  
  إيرادات توزيعات األرباح  -ي 

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

  ع وإعادة الشراءاتفاقيات الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البي  -ك 
يتم عرض األدوات المالية المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول مضـافة    

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

ويتم االعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء على أنه عائد يستحق على مـدار  
  .مدة االتفاقية باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي 

  
  اضمحالل األصول المالية  -ل 

  األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة  ١/ل
يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليـل موضـوعي علـى      

اضمحالل أحد األصول المالية أو مجموعة من األصول المالية ، ويعد األصل المالي 
أو المجموعة من األصول المالية مضمحلة ويتم تحميل خسائر االضـمحالل عنـدما   

لحدث أو أكثر من األحداث التي  يكون هناك دليل موضوعي على االضمحالل نتيجة
وكـان حـدث   ) Loss eventحدث الخسـارة  (وقعت بعد االعتراف األولى لألصل 

الخسارة يؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل المالي أو لمجموعة األصـول  
  .المالية التي يمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها 

  
تحديد وجود دليل موضوعي على خسائر وتتضمن المؤشرات التي يستخدمها البنك ل  

  : االضمحالل أيا مما يلي 
  

  .صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين    -
  .مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد   -
توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوي تصفية أو إعادة هيكل التمويل    -

  .الممنوح له 
  .تدهور الوضع التنافسي للمقترض   -
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  )تابع( ملخص السياسات المحاسبية  -  ٢
  

  )تابع( اضمحالل األصول المالية  -ل 
  )تابع( األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة  ١/ل

قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه   -
مع امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها في الظروف العادية 

االخذ في االعتبار التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري في تاريخ 
ة و المؤسسات في الخاصة بشأن التعامل مع قروض التجزئ ٢٠١١ابريل  ١٤

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

  
ومن األدلة الموضوعية على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالية وجـود    

بيانات واضحة تشير الي انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 
منذ االعتراف األولى على الرغم من عدم إمكانيـة تحديـد هـذا    من هذه المجموعة 

االنخفاض لكل أصل على حدة ، ومثال زيادة عدد حاالت اإلخفاق في السداد بالنسبة 
  .ألحد المنتجات المصرفية 

  
ويقوم البنك بتقدير الفترة ما بين وقوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظة محـددة    

  .عامة بين ثالثة الي اثنى عشر شهراً  وتتراوح هذه الفترة بصفة
  

كما يقوم البنك أوال بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االضمحالل لكـل    
أصل مالي على حده إذا كان ذو أهمية منفرداً ، ويتم التقدير على مستوى إجمالي أو 

  :ى ما يلي فردي لألصول المالية التي ليس لها أهمية منفردة ، وفي هذا المجال يراع
  

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 مشابهة ثم يتم تقييمها معاً 

    .اق التاريخية لتقدير االضمحالل وفقاً لمعدالت اإلخف
  
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 
راسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم عندئذ ضم األصل إذا نتج عن الد  -

  .الي المجموعة 
  

وإذا كان القرض أو االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق يحمل معدل عائـد      
متغير ، عندها يكون سعر الخصم المستخدم لقياس أية خسائر اضمحالل هو معـدل  

. د دليل موضوعي على اضمحالل األصـل  العائد الفعلي وفقاً للعقد عند تحديد وجو
ولألغراض العملية ، قد يقوم البنك بقياس خسائر اضمحالل القيمة على أساس القيمة 
العادلة لألداة باستخدام أسعار سوق معلنة ، وبالنسبة لألصول الماليـة المضـمونة ،   

صل المـالي ،  يراعى إضافة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األ
وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمان بعـد خصـم المصـاريف    

 .المتعلقة بذلك 
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  )تابع( ملخص السياسات المحاسبية  -  ٢
  

  )تابع( اضمحالل األصول المالية  -ل 
  )تابع( األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة  ١/ل

مستوى إجمالي ، يتم تجميع األصول المالية فـي  وألغراض تقدير االضمحالل على   
مجموعات متشابهة من ناحية خصائص الخطر االئتماني ، أي على أسـاس عمليـة   
التصنيف التي يجريها البنك أخذاً في االعتبار نـوع األصـل والصـناعة والموقـع     

وترتبط . الجغرافي ونوع الضمان وموقف المتأخرات والعوامل األخرى ذات الصلة 
الخصائص بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعات من تلك األصول لكونها  تلك

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

  
وعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول المالية على أساس معدالت اإلخفـاق    

دير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة على أساس التدفقات النقدية التاريخية  يتم تق
التعاقدية لألصول في البنك ومقدار الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر 
االئتمان المشابهة لألصول التي يحوزها البنك ويتم تعديل مقدار الخسائر التاريخيـة  

تعكس أثر األحوال الحالية التي لم تتـوافر  على أساس البيانات المعلنة الحالية بحيث 
في الفترة التي تم خاللها تحديد مقدار الخسائر التاريخية وكذلك إللغاء آثار األحـوال  

  .التي كانت موجودة في الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حالياً 
  

ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في التدفقات النقديـة لمجموعـة مـن      
األصول المالية مع التغيرات في البيانات الموثوق بها ذات العالقة مـن فتـرة الـي    
أخرى ، مثال لذلك التغيرات في معدالت البطالة ، وأسـعار العقـارات ، وموقـف    
التسديدات وأية عوامل أخرى تشير الي التغيرات فـي احتمـاالت الخسـارة فـي     

ة دورية للطريقـة واالفتراضـات   المجموعة ومقدارها ، ويقوم البنك بإجراء مراجع
  .المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية 

  
  االستثمارات المالية المتاحة للبيع   ٢/ل

يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليـل موضـوعي علـى      
اضمحالل أحد أو مجموعة من األصول المالية المبوبة ضمن استثمارات مالية متاحة 

ع أو استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق ، وفى حالة االستثمارات للبي
في أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع ، يؤخذ في االعتبار االنخفاض الكبير أو 
الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية ، وذلك عند تقدير ما إذا كـان  

  .صل هناك اضمحالل في األ
 

% ١٠، فيعد االنخفاض كبيراً إذا بلـغ   ٢٠٠٩خالل الفترات التي تبدأ من أول يناير   
من تكلفة   القيمة الدفترية ، ويعد االنخفاض ممتداً إذا استمر لفترة تزيد عن تسـعة  
أشهر ، وإذا توافرت األدلة المشار إليها يتم ترحيل الخسارة المتراكمة مـن حقـوق   

في قائمة الدخل، وال يتم رد اضمحالل القيمة الذي يعترف بـه   الملكية ويعترف بها
بقائمة الدخل فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية إذا حدث ارتفاع في القيمة العادلة الحقاً 
أما إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات الدين المبوبة متاحة للبيع ، وكان من الممكـن  

بعد االعتراف باالضـمحالل فـي قائمـة    ربط ذلك االرتفاع بموضوعية بحدث وقع 
  .الدخل ، يتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل 
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  )تابع( ملخص السياسات المحاسبية  -  ٢
  

  األصول الثابتة   -م 
وتظهر جميـع  . تتمثل األراضي والمباني بصفة أساسية في مقار المركز الرئيسي والفروع   

وتتضـمن التكلفـة   . قصاً اإلهالك وخسائر االضمحالل األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية نا
  .التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة 

  
ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القـائم أو باعتبارهـا أصـالً      

نافع اقتصـادية مسـتقبلية   مستقالً  حسبما يكون مالئماً ، وذلك عندما يكون محتمالً تدفق م
ويـتم  . مرتبطة باألصل الي البنك وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة موثوق بهـا  

تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح في الفترة التي يتم تحملها ضمن مصروفات التشغيل 
  األخرى 

  
ـ    تخدام طريقـة  ال يتم إهالك األراضي ، ويتم حساب اإلهالك لألصول الثابتة األخري باس

القسط الثابت لتوزيع التكلفة بحيث تصل الي القيمة التخريدية على مدار األعمال اإلنتاجية ، 
 كالتالي 

  
 سنة  ٤٠مباني

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

  
ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة في تاريخ كل ميزانيـة ،    

ويتم مراجعة األصول التي يتم إهالكهـا بغـرض تحديـد    . وتعدل كلما كان ذلك ضرورياً 
االضمحالل عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير الي أن القيمة الدفترية قـد ال  

ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصـل علـى الفـور الـي القيمـة      . رداد تكون قابلة لالست
  االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية 

  
وتمثل القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهمـا    

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

  
  تكلفة اإلقتراض -ن

     
يتم إدراج أعباء تكلفه االقتراض على قائمه الدخل مباشرة كمصروفات تمويلية فيما عدا تكلفة 

المتعلقة مباشرةً  بإقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل والتي يتم تحميلها كجزء من اإلقتراض 
  .تكلفة األصل 

  
  النقدية وما في حكمها  -ش

ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما في حكمها األرصـدة التـي ال     
قدية ، واألرصدة لدى البنك تتجاوز استحقاقاتها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء ، وتتضمن الن

المركزي خارج إطار نسب االحتياطي اإللزامي واألرصدة لـدى البنـوك وأذون الخزانـة    
  .وأوراق حكومية أخرى 
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  المخصصات األخرى  -س  

ناك التزام يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون ه  
قانوني أو استداللي حالي نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك اسـتخدام  
موارد البنك لتسوية هذه االلتزامات ، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا 

  .االلتزام 
  

لخـارج الـذي يمكـن    وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي ا  
ويـتم االعتـراف   . استخدامه للتسوية باألخذ في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامـات  

بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمال ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند مـن  
  .داخل هذه المجموعة 

  
إيـرادات  ويتم رد المخصصات التي انتفى الغرض منهـا كليـاً أو جزئيـاً ضـمن بنـد        
  .تشغيل أخرى ) مصروفات(

  
ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل   

دون تـأثره   –بعد سنة من تاريخ الميزانية باستخدام معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام 
للنقود ، وإذا كان األجل أقل من سنة الذي يعكس القيمة الزمنية  –بمعدل الضرائب الساري 

  .تحسب القيمة المقدرة لاللتزام ما لم يكن أثرها جوهرياً فتحسب بالقيمة الحالية 
  

  ضرائب الدخل   -ع 
كل من الضريبة والضـريبة المؤجلـة ،    الفترةتتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة   

ويتم االعتراف بها بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التي يتم 
  .االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية 

  
ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسـعار    

في تاريخ إعداد الميزانية باإلضافة الي التسـويات الضـريبية الخاصـة     الضريبة السارية
  .بالسنوات السابقة 

  
ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بـين القيمـة الدفتريـة      

لألصول وااللتزامات طبقاً ألسس المحاسبية وقيمتها طبقاً لألسس الضريبية ، هذا ويتم تحديد 
لضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات قيمة ا

  .باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية 
  

ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية   
ل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصـل ، ويـتم   تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقب

تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية 
المتوقعة خالل السنوات التالية ، على أنه في حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعـة يـتم   

 .سبق تخفيضه  زيادة األصول الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما
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  االقتراض  -ف 

يتم االعتراف بالقروض التي يحصل عليها البنك أوالً بالقيمة العادلة ناقصاً الحصول علـى    
ويقاس القرض الحقاً بالتكلفة المستهلكة ، ويتم تحميل قائمة الدخل بـالفرق بـين   . القرض 

قيمة التي سيتم الوفاء بها على مدار فترة االقتـراض باسـتخدام   صافي المتحصالت وبين ال
  .طريقة العائد الفعلي 

  
  توزيعات االرباح  -ص 

تثبت توزيعات األرباح خصماً على حقوق الملكية في الفترة التي تقر فيها الجمعية العامـة    
مكافـأة  وتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين فـي األربـاح و  . للمساهمين هذه التوزيعات 

  .مجلس اإلدارة المقررة بالنظام األساسي والقانون 
  

  أنشطة األمانة  -ق 
يقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة مما ينتج عنه امتالك أو إدارة أصول خاصـة بـأفراد أو     

أمانات ، أو صناديق مزايا ما بعد انتهاء الخدمة ويتم استبعاد هذه األصول واألرباح الناتجة 
  .ائم المالية للبنك حيث أنها ليست أصوالً للبنك عنها من القو

  
  أرقام المقارنة  -ر 

يعاد تبويب ارقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا لتتوافق مـع التغيـرات فـي العـرض       
  .الحالي  العامالمستخدم 

  
  إدارة المخاطر المالية   -  ٣
  

متنوعة ، وقبول المخاطر هو أساس يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها الي مخاطر مالية   
النشاط المالي ، ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معاً ، 
ولذلك يهدف البنك الي تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد والى تقليل اآلثار السلبية المحتملة 

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

  .سعر العائد ومخاطر السعر األخرى 
  

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

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

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

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

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

  .لمخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقلإدارة المخاطر الشاملة تعد مسئولة عن المراجعة الدورية إلدارة ا
    



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٢١ 

  
  
  )تابع( رة المخاطر الماليةإدا   -  ٣
  

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

، ويعد خطر االئتمان أهم األخطار بالنسبة للبنك ، لـذلك تقـوم اإلدارة بحـرص بـإدارة     
أساسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ ويتمثل خطر االئتمان بصفة . التعرض لذلك الخطر 

عنها القروض والتسهيالت وأنشطة االستثمار التي يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على 
كما يوجد خطر االئتمان أيضاً في األدوات المالية خـارج الميزانيـة مثـل    . أدوات الدين 

تمان لدى فريق إدارة وتتركز عمليات اإلدارة والرقابة على خطر االئ. ارتباطات القروض 
خطر االئتمان في إدارة المخاطر الذي يرفع تقاريره الـي مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـا    

  .ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية 
  

  قياس خطر االئتمان  ١/أ
  القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء  
ينظر البنك في  لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء ،  

  :ثالثة مكونات كما يلي 
  

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

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

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

  
    
يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر على مستوى كل عميل باستخدام أساليب تقييم داخلية   

وقد تم تطوير تلك األساليب للتقيـيم  . لتصنيف الجدارة مفصلة لمختلف فئات العمالء 
م الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول داخلياً وتراعى التحليالت اإلحصائية مع الحك

. وقد تم تقسيم عمالء البنك الي أربع فئـات للجـدارة   . الي تصنيف الجدارة المالئم 
ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول التالي مدى احتمـال  

انيـة  التأخر لكل فئة من فئات الجدارة ، مما يعني بصفة أساسية أن المراكـز االئتم 
  .تنتقل بين فئات الجدارة تبعاً للتغير في تقييم مدى احتمال التأخر 

  
ويقوم البنـك دوريـاً   . ويتم مراجعة وتطوير أساليب التقييم كلما كان ذلك ضرورياً   

  .بتقييم أداء أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت التأخر 
    



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٢٢ 

  
  
  )تابع( إدارة المخاطر المالية   -  ٣
  

  )تابع( خطر االئتمان  -أ 
  )تابع( قياس خطر االئتمان  ١/أ
  

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

  
البنك أن تكون قائمـة عنـد   يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع   

وقوع التأخر وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعـات البنـك لمـدى    
ويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسـارة  . الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر 

للدين وبالتأكيد يختلف ذلك بحسب نوع المدين ، وأولوية المطالبة ، ومـدى تـوافر   
  .ت أو وسائل تغطية االئتمان األخرى الضمانا

  
  أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى  
بالنسبة ألدوات الدين واألذون ، يقوم البنك باستخدام التصـنيفات الخارجيـة مثـل      

تصنيف ستاندرد أند بور أو ما يعادله إلدارة خطر االئتمان ، وإن لم تكن مثل هـذه  
ويتم . ام طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمالء االئتمان التقييمات متاحة ، يتم استخد

النظر الي تلك االستثمارات في األوراق المالية واألذون على أنها طريقة للحصـول  
در متـاح لمقابلـة متطلبـات    على جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر مص

  .التمويل
  
  سياسات الحد من وتجنب المخاطر  ٢/أ

بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمـان علـى مسـتوى المـدين     يقوم البنك   
والمجموعات والصناعات والدول ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبلـه  
وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله على مستوى كـل مقتـرض ، أو   

ويتم . الجغرافية  مجموعة مقترضين ، وعلى مستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات
مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السـنوية أو بصـورة   

ويتم اعتماد الحدود للخطر االئتماني على مستوى . متكررة إذا دعت الحاجة الي ذلك 
المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل مجلس اإلدارة بصفة ربـع  / المقترض 

  .سنوية 
  

حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل  ويتم تقسيم  
المبالغ داخل وخارج الميزانية ، وحد المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثـل  

  .ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يومياً . عقود الصرف األجنبي اآلجلة 
  

ئتمان عن طريق التحليل الـدوري لقـدرة   يتم أيضاً إدارة مخاطر التعرض لخطر اال  
المقترضين والمقترضين المحتملين على مقابلة سداد التزاماتهم وكذلك بتعديل حـدود  

  .اإلقراض كلما كان ذلك مناسباً
  



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٢٣ 

  
  )تابع( إدارة المخاطر المالية   -  ٣
  

  )تابع( خطر االئتمان  -أ 
  )تابع( سياسات الحد من وتجنب المخاطر  ٢/أ

  :بعض وسائل الحد من الخطر وفيما يلي   
  

  الضمانات  
ومـن هـذه   . يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمـان         

ويقوم البنك بوضع قواعـد  . الوسائل الحصول على ضمانات مقابل األموال المقدمة 
نات ومن األنواع الرئيسـية لضـما  . استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة 

  :القروض والتسهيالت 
  

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

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

ولتخفيض خسارة االئتمـان الـي الحـد    . التسهيالت االئتمانية لألفراد بدون ضمان 
األدنى ، يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجـرد  

  ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو التسهيالت 
  

يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً ألصول أخرى بخالف القـروض والتسـهيالت     
ات الدين واذون الخزانة بدون ضمان فيمـا  بحسب طبيعة األداة وعادة ما تكون أدو

 Asset-Backed Securitiesعدا مجموعـات األدوات الماليـة المغطـاة بأصـول     
  واألدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات المالية 

  
  المشتقات  
يحتفظ البنك بإجراءات رقابية حصيفة على صافي المراكز المفتوحة للمشـتقات أي    

ويكـون المبلـغ   . الفرق بين عقود البيع والشراء على مستوى كل من القيمة والمدة 
المعرض لخطر االئتمان في أي وقت من األوقات محدد بالقيمة العادلة لألداة التـي  

مة عادلة موجبة الذي يمثل جزءاً ضئيالً من تحقق منفعة لصالح البنك أي أصل ذو قي
ويتم إدارة . االفتراضية المستخدمة للتعبير عن حجم األدوات القائمة/ القيمة التعاقدية 

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 تلـك األدوات  وال يتم عادة الحصول ع  

  .فيما عدا المبالغ التي يطلبها البنك كإيداعات هامشية من األطراف األخرى 
  

وينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيها السداد عن طريق النقديـة أو أدوات    
نقديـة أو أدوات  حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى أو مقابل توقع الحصول علـى  

حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى ويتم وضع حدود تسوية يومية لكل من األطراف 
  .الناتجة عن تعامالت البنك في أي يوم  المجمعةاألخرى لتغطية مخاطر التسوية 

    



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٢٤ 

  
  
  )تابع( إدارة المخاطر المالية   -  ٣
  

  )تابع( خطر االئتمان  -أ 
  )تابع( سياسات الحد من وتجنب المخاطر  ٢/أ

  Master Netting Arrangementsترتيبات المقاصة الرئيسية   
يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقيات تصفية رئيسـية    

وال ينتج بصفة عامة عن اتفاقيات . مع األطراف التي تمثل حجم هام من المعامالت 
األصول وااللتزامات الظاهرة بالميزانيـة  التصفية الرئيسية أن يتم إجراء مقاصة بين 

وذلك ألن التسوية عادة ما تتم على أساس إجمالي ، إال أنه يتم تخفيض خطر االئتمان 
المصاحب للعقود التي في صالح البنك عن طريق اتفاقيات التصفية الرئيسية وذلـك  

بـإجراء   ألنه إذا ما حدث تعثر ، يتم إنهاء وتسوية جميع المبالغ مع الطرف األخـر 
ومن الممكن أن يتغير مقدار تعرض البنك للخطر االئتماني النـاتج عـن   . المقاصة 

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

  
  االرتباطات المتعلقة باالئتمان  
من االرتباطات المتعلقة باالئتمان في التأكد من إتاحة األموال يتمثل الغرض الرئيسي   

 Guarantees and stand byوتحمل عقود الضمانات الماليـة  . للعميل عند الطلب 
letters of credit   وتكـون االعتمـادات   . ذات خطر االئتمان المتعلق بـالقروض
التـي   Documentary and Commercial Letters of Creditالمستندية والتجارية 

يصدرها البنك بالنيابة عن العميل لمنح طرف ثالث حق السحب من البنك في حـدود  
مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً مضمونة بموجب البضائع التي يتم 

  .شحنها وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من القرض المباشر 
  

لمستخدم من المصرح به لمنح القروض ، وتمثل ارتباطات منح االئتمان الجزء غير ا  
ويتعرض البنك لخسارة محتملـة بمبلـغ   . أو الضمانات ، أو االعتمادات المستندية 

يساوي إجمالي االرتباطات غير المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان الناتج عـن  
ـ  . ارتباطات منح االئتمان  ن إال أن مبلغ الخسارة المرجح حدوثها في الواقع يقـل ع

االرتباطات غير المستخدمة وذلك نظراً ألن أغلب االرتباطات المتعلقة بمنح االئتمان 
ويراقـب البنـك   . تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات ائتمانية محددة 

المدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة 
أعلى من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصـيرة  األجل عادة ما تحمل درجة 

  .األجل 
  
  سياسات االضمحالل والمخصصات  ٣/أ

بدرجة كبيرة علـى تخطـيط   ) ١/إيضاح أ(تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها   
وبخالف ذلك ، . الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار 

فقط بخسائر االضمحالل التي وقعت في تاريخ الميزانيـة ألغـراض   يتم االعتراف 
التقارير المالية بناء على أدلة موضوعية تشير الي االضمحالل وفقاً لما سيرد ذكـره  
بهذا اإليضاح ونظراً الختالف الطرق المطبقة ، تقل عادة خسائر االئتمان المحملـة  

ستخدام نمـوذج الخسـارة المتوقعـة    على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر با
  ) .٤/إيضاح أ(المستخدم ألغراض قواعد البنك المركزي المصري 

    



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٢٥ 

  
  )تابع( إدارة المخاطر المالية   -  ٣
  

  )تابع( خطر االئتمان  -أ 
  )تابع( سياسات االضمحالل والمخصصات  ٣/أ

درجات مخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية في نهاية السنة مستمد من   
ومع ذلك ، فإن أغلبية المخصص ينتج من آخر درجتين من . التقييم الداخلية األربعة 

ويبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل الميزانيـة المتعلقـة بـالقروض    . التصنيف 
  :والتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها لكل من فئات التقييم الداخلي للبنك 

  

  ٢٠١١ ديسمبر٣١ تقييم البنك
 الف جنيه مصري

 
 قروض وتسهيالت

% 

مخصص خسائر  
  االضمحالل

% 
 ٩٣,١٢٥٥,٧٦ديون جيدة

 ٣,٢٧١,٦٥المتابعة العادية
 ٠,١٧٠,٠٧المتابعة الخاصة

 ٤٢,٥٢ ٣,٤٤ ديون غير منتظمة
 ١٠٠ %١٠٠% 

  

  ٢٠١٠ ديسمبر٣١ تقييم البنك
 الف جنيه مصري

 
  قروض وتسهيالت

% 

مخصص خسائر  
  االضمحالل

% 
 ٢١,٣٢   ٩٠,٩٠ديون جيدة

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

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

  

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

  .المؤشرات التالية التي حددها البنك 
  .صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين    -
  .ية القرض مثل عدم السداد مخالفة شروط اتفاق  -
توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل    -

  .الممنوح له 
  .تدهور الوضع التنافسي للمقترض   -
قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه   -

  .ا في الظروف العادية امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحه
  .اضمحالل قيمة الضمان   -
   .تدهور الحالة االئتمانية   -

    



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٢٦ 

  
  
  )تابع( إدارة المخاطر المالية   -  ٣
  

  )تابع( خطر االئتمان  -أ 
  )تابع( سياسات االضمحالل والمخصصات  ٣/أ

تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محـددة    
على األقل سنوياً أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل 
على الحسابات التي تم تقييمها على أساس فردي وذلك بتقييم الخسارة المحققـة فـي   

ى حدة ، ويجـري تطبيقهـا علـى جميـع     تاريخ الميزانية على أساس كل حالة عل
  . الحسابات التي لها أهمية نسبية بصفة منفردة 

  
ويشمل التقييم عادة الضمان القائم ، بما في ذلك إعادة تأكيد التنفيذ علـى الضـمان     

  .والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات 
  

ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أسـاس المجموعـة مـن األصـول       
  .لحكم الشخصي واألساليب اإلحصائيةالمتجانسة باستخدام الخبرة التاريخية المتاحة وا

  
  نموذج قياس المخاطر البنكية العام  ٤/أ

، تقـوم اإلدارة   ١/باإلضافة الي فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضـاح أ   
ت البنـك  بتصنيفات في شكل مجموعات فرعية أكثر تفصيالً بحيث تتفق مع متطلبـا 

ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمـان فـي هـذه    . المركزي المصري 
المجموعات وفقاً لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير على المعلومات المتعلقة 

  .بالعميل ونشاطه ووضعه المالي ومدى انتظامه في السداد 
  

لمعرضـة لخطـر   ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول ا  
االئتمان ، بما في ذلك االرتباطات المتعلقة باالئتمان ، على أساس نسب محددة مـن  

وفي حالة زيادة مخصـص خسـائر االضـمحالل    . قبل البنك المركزي المصري 
المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي المصري عن ذلك المطلوب ألغراض إعـداد  

سبة المصرية ، يتم تجنيب احتياطي المخاطر البنكية القوائم المالية وفقاً لمعايير المحا
ويـتم  . العام ضمن حقوق الملكية خصماً على األرباح المحتجزة بمقدار تلك الزيادة 

تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائماً مبلغ الزيـادة  
ـ . بين المخصصين  ) أ/٢٧(ين إيضـاح  ويعد هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ويب

  .الحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل السنة المالية 
  

وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً ألسس التقييم الداخلي مقارنـة بأسـس     
تقييم البنك المركزي المصري ونسب المخصصات المطلوبة الضـمحالل األصـول   

  :المعرضة لخطر االئتمان
    



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٢٧ 

  )تابع( إدارة المخاطر المالية   -  ٣
  )تابع( خطر االئتمان  -أ 

  )تابع( نموذج قياس المخاطر البنكية العام  ٤/أ
  

تصنيف البنك 
 مدلول التصنيف المركزي المصري

نسبة 
المخصص 
 المطلوب

التصنيف 
 مدلول التصنيف الداخلي الداخلي

 ديون جيدة ١صفرمخاطر منخفضة ١
 ديون جيدة ١%١مخاطر معتدلة ٢
 ديون جيدة ١%١مخاطر مرضية ٣
 ديون جيدة ١%٢مخاطر مناسبة ٤
 ديون جيدة ١%٢مخاطر مقبولة ٥
 المتابعة العادية ٢%٣مخاطر مقبولة حدياً ٦
 المتابعة الخاصة ٣%٥مخاطر تحتاج لعناية خاصة ٧
 ديون غير منتظمة ٤%٢٠دون المستوى ٨
 ديون غير منتظمة ٤%٥٠مشكوك في تحصيلها ٩
 ديون غير منتظمة ٤%١٠٠رديئة ١٠

  
  الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات  ٥/أ
 

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ ديسمبر٣١  
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

  البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية
 ١,١١٨,٧٧٣ ٨٨٦,٣٢٨أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى

   :قروض وتسهيالت للعمالء 
   :قروض ألفراد 

 ١٥,٧٧٦  ١٠,٤٢٧ بطاقات ائتمان-
 ١٣,٦٨٤ ١٠,٠٤٠ قروض شخصية-

   :قروض لمؤسسات 
 ٦٧,٣٩١ ٨٢,٩٨٠ حسابات جارية مدينة-
 ٣٨٣٦ قروض لبنوك  -
 ٣,٥٠١,٨٧٩ ٣,٣٧٥,٢٩٥ قروض مباشرة-
 ٢,١٣١,٢٧١ ٢,٥٦٧,٣٣٥ قروض مشتركة-

   :استثمارات مالية 
 ١,٥٢٦,٤١٧ ٢,٢٧٦,٤٩٤ أدوات دين-

  مخصص إضمحالل القروض – يخصم
 العوائد المجنبة  -
 عوائد لم تستحق بعد -

)٢٣١,٥٧٢(  
)١١,٥٦١ (  
)٦٤٠( 

)٢٧٠,٧٤٤(  
)١٥,٣٤٦(  
- 

 ٨,٠٨٩,١٣٧ ٨,٩٦٥,١٦٤ اإلجمالي
  البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية

 ١٧٢,١٤٦ ٢٤٥,٤٥٣ مستنديةاعتمادات 
 ٩٠٧,٣٧١ ٨٥٨,١٩٧ خطابات ضمان

  ١١,٥١٢ ١٩,٣١٥  أوراق مقبولة عن تسهيالت موردين
 - ٣٦٣,٦١٤ عقود الصرف اإلجله

 ١,٠٩١,٠٢٩ ١,٤٨٦,٥٧٩ اإلجمالي
 

  



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٢٨ 

  )تابع( إدارة المخاطر المالية   -  ٣
  

  )تابع( خطر االئتمان  -أ 
  )تابع( الضماناتالحد األقصى لخطر االئتمان قبل   ٥/أ

وذلك  ٢٠١١ديسمبر ٣١يمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض له في أخر  -
بالنسبة لبنود الميزانية ، تعتمـد المبـالغ   . بدون األخذ في االعتبار أية ضمانات 

  .المدرجة على صافي القيمة الدفترية التي تم عرضها في الميزانية 
  

من الحد األقصى ) ٨١،١:%٢٠١٠% (  ٦٥ فإنوكما هو مبين بالجدول السابق،   
المعرض لخطر االئتمان ناتج عن قروض والتسهيالت للعمـالء ، بينمـا تمثـل    

  ).١٨,٩:% ٢٠١٠% (  ٣٥االستثمارات في أدوات ديــن 
  

وتثق اإلدارة في قدرتها على االستمرار في السيطرة واإلبقاء على الحد األدنـى    
محفظة القروض والتسهيالت وأدوات الدين بناء  لخطر االئتمان الناتج عن كل من

  :على ما يلي 
  
من محفظة القروض والتسهيالت مصنفة في أعلى درجتين من درجات % ٩٦,٣٩  -

  % ) .٩٤,٩٢:  ٢٠١٠( التقييم الداخـــلي 
  
قام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عند منح قروض وتسهيالت خالل   -

  .٢٠١١ديسمبر ٣١المالية المنتهية في السنة
  

من االستثمارات في أدوات دين وأذون خزانة تمثل أدوات دين على % ٩٨أكثر من   -
  الحكومة المصرية

  قروض وتسهيالت    ٦/أ
فيما يلي موقف أرصدة القروض والتسهيالت للعمالء والبنوك من حيـث الجـدارة     

  :االئتمانية 
  

 ٢٠١١ ديسمبر ٣١ 
وتسهيالت قروض 

للعمالء والبنوك 
 بالصافي

 الف جنيه مصري 
٥,٥١٥,٤١١اليوجد عليها متاخرات أو اضمحالل

 ٣٢٣,٢٠٩متأخرات ليست محل اضمحالل
 ٢٠٧,٤٩٥متأخرات محل اضمحالل

٦,٠٤٦,١١٥اإلجمالي
 :يخصم

)٢٣١,٥٧٢(مخصص خسائر اإلضمحالل
  )١١,٥٦١(  العوائد المجنبة

 )٦٤٠(تستحق بعدعوائد لم 
٥,٨٠٢,٣٤٢الصافي

  
  



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٢٩ 

   )تابع( إدارة المخاطر المالية٣
  )تابع( خطر االئتمان  -أ 

  )تابع( قروض وتسهيالت   ٦/أ
  .الف جنيه عن مجموعات محفظة االئتمان  ٧٣,١٥٦ومبلغ الف جنيه عن قروض منفردة  ١٥٨,٣٠٩ يمثل مخصص خسائر االضمحالل مبلغ   

 
  : ٢٠١١ديسمبر ٣١القروض والتسهيالت للعمالء والبنوك بالصافي في         

 .متأخرات وليست محل اضمحالل وذلك بالرجوع الي التقييم الداخلي المستخدم بواسطة البنك تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والتسهيالت التي ال يوجد عليها ويتم  -
 )القيمة بااللف جنيه (            )بالصافي( القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء 

  -:السنة الحالية     
  

      مؤسســــــــــــــات   افـــــــــــــراد
ــابات  التقييم حس

ــة  جاريـ
  مدينة

ــات  بطاق
  ائتمان

ــروض  ق
  شخصية

ــروض  ق
  عقارية

ــابات    حس
ــة  جاريـ

  مدينة

قـــروض 
  مباشرة

قـــروض 
  مشتركة

ــروض  ق
  اخري

اجمــــالي 
ــروض  القـ
والتسهيالت 

  للعمالء

اجمــــالي 
القــــروض 
ــهيالت  والتس

  للبنوك
  ٥,٣٥٦,٤٩٤  ٥,٣٥٦,٤٦٨  -  ٢,٥٤٦,٠٧٥  ٢,٨١٠,٤١٩  -    -  -  -  -جيدة

  ١٤٦,٧٣٧  ١٤٦,٧٣٧  -  -  ١٣٠,٤٤٩  -    -  ٦,٩٦٤  ٩,٣٢٤  -المتابعة العادية
  ١,٤٦٢  ١,٤٦٢  -  -  ١,٤٦٢  -    -  -  -  -المتابعة الخاصة

  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -غير منتظمة
  ٥,٥٠٤,٦٩٣  ٥,٥٠٤,٦٦٧  -  ٢,٥٤٦,٠٧٥  ٢,٩٤٢,٣٣٠  -    -  ٦,٩٦٤  ٩,٣٢٤  -  االجمالي
  :يخصم

  )٦٨,١٤١(مخصص خسائر اإلضمحالل
  ٥,٤٣٦,٥٥٢الصافي

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

  



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٣٠ 

 
 : ٢٠١٠ديسمبر ٣١القروض والتسهيالت للعمالء والبنوك بالصافي في 

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

 )القيمة بااللف جنيه (            )بالصافي( القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء 
  -:السنة الحالية     

  
      مؤسســــــــــــــات  افـــــــــــــراد

ــابات  التقييم حس
ــة  جاريـ

  مدينة

ــات  بطاق
  ائتمان

ــروض  ق
  شخصية

ــروض  ق
  عقارية

ــابات    حس
ــة  جاريـ

  مدينة

قـــروض 
  مباشرة

قـــروض 
  مشتركة

ــروض  ق
  اخري

اجمــــالي 
ــروض  القـ
والتسهيالت 

  للعمالء

اجمــــالي 
القــــروض 
ــهيالت  والتس

  للبنوك
  ٤,٩٣٣,٠٥٦  ٤,٩٣٣,٠٥٦  -  ٢,١٢١,٤٩٧  ٢,٧٨٩,٢٧٤  -    -  ١١,٥٩٨  ١٠,٦٨٧  -جيدة

  ١٧٦,٨١٢  ١٧٦,٨١٢  -  -  ١٧٦,٨١٢  -    -  -  -  -المتابعة العادية
  ١٧,٤٥٨  ١٧,٤٥٨  -  -  ١٧,٤٥٨  -    -  -  -  -المتابعة الخاصة

  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -غير منتظمة
  ٥,١٢٧,٣٢٦  ٥,١٢٧,٣٢٦  -  ٢,١٢١,٤٩٧  ٢,٩٨٣,٥٤٤  -    -  ١١,٥٩٨  ١٠,٦٨٧  -  االجمالي
  :يخصم

  )٦٥,٠٣٢(مخصص خسائر اإلضمحالل
  ٥,٠٦٢,٢٩٤الصافي

  
 



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٣١ 

  
  قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل  
يوماً ولكنهـا ليسـت    ٩٠عليها متأخرات حتى هي القروض والتسهيالت التي توجد   

وتتمثل القروض  .محل اضمحالل ، إال إذا توافرت معلومات أخرى تفيد عكس ذلك 
والتسهيالت للعمالء التي يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة 

 :للضمانات المتعلقة بها فيما يلي 
     

 ٢٠١١ ديسمبر٣١البيان
 جارية مدينةحسابات 

 الف جنيه مصري 
 مؤسسات

 ٧٣,٨٥٢يوماً ٣٠متأخرات حتى 
 ٥,٦٨٠يوما٦٠ًالي٣٠متأخرات أكثر من 
 ٢٤٣,٦٧٧يوما٩٠ًالي٦٠متأخرات أكثر من

 ٣٢٣,٢٠٩اإلجمالي
  ٣٨١,٩٨١القيمة العادلة للضمانات

  
العادلة للضـمانات بنـاء   عند اإلثبات األولي للقروض والتسهيالت ، يتم تقييم القيمة   

وفي الفترات الالحقـة ،  . على أساليب التقييم المستخدمة عادة في األصول المماثلة 
  .يتم تحديث القيمة العادلة بأسعار السوق أو بأسعار األصول المماثلة 

    



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٣٢ 

  )تابع( إدارة المخاطر المالية   -  ٣
      

  )تابع( خطر االئتمان  -أ 
  )تابع( قروض وتسهيالت   ٦/أ
 

  قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة  
  قروض وتسهيالت للعمالء  *

بلغ رصيد القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في   
 جنيه مصريالف  ٢٠٥,٣٢٥ االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات

  .للمؤسسات
      
محل اضمحالل بصفة وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيالت   

منفردة متضمناً القيمة العادلة للضمانات التي حصل عليها البنك في مقابل تلك 
  :القروض 

  القيمة بااللف جنيه              
  

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١   ٢٠١١ديسمبر٣١  
  اجمالي  مؤسسات  افراد   اجمالي مؤسسات أفراد  

  ٢٥٧,٥٤٨  ٢٥٢,٤٢٥  ٥,١٢٣    ٢٠٧,٤٩٥ ٢٠٥,٣٢٥ ٢,١٧٠  قروض محل اضمحال بصفة منفردة
  ٢٥٧,٥٤٨  ٢٥٢,٤٢٥  ٥,١٢٣    ٢٠٧,٤٩٥ ٢٠٥,٣٢٥ ٢,١٧٠  اإلجمالي

  ٩٤,٢٤٥      ١١٣,٥٧٨          القيمة العادلة للضمانات
 

  
  قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها  
تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السداد ، وتنفيذ برامج اإلدارة الجبريـة ،    

وتعتمد سياسات تطبيق إعادة الهيكلـة علـى مؤشـرات أو    . وتعديل وتأجيل السداد 
معايير تشير الي أن هناك احتماالت عاليه الستمرار السداد وذلك بناء علـى الحكـم   

ومن المعتاد تطبيق . ياسات للمراجعة المستمرة وتخضع تلك الس. الشخصي لإلدارة 
إعادة الهيكلة على القروض طويلة األجل ، خاصة قروض تمويل العمالء ، ويبـين  

  .الجدول التالي القروض التي تم إعادة التفاوض بشأنها في نهاية السنة المالية 
  

  
  
  
  
  
  

  
    

 ٢٠١٠ديسمبر ٣١  ٢٠١١ ديسمبر٣١ 
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

  وتسهيالت للعمالء تم اعادة هيكلتهاقروض
  مؤسسات

 ٩٠,٦٥٢ ٤٨,٢١٤قروض مباشرة
 ٩٠,٦٥٢ ٤٨,٢١٤اإلجمالي



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٣٣ 

  
  

  
  واإلستثمارات األخرى أدوات دين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخري ٧/ أ
  

الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخـري   يمثل  
وفقاً لوكاالت التقييم في آخر السنة المالية ، بناء علي تقييم ستاندرد أند بـور ومـا   

  يعادله
 

اذون خزانة   
وأوراق حكومية 

وسندات  أخري
  خزانة حكومية

استثمارات في     
و  أوراق مالية

محتفظ بها حتى 
  اريخ االستحقاقت

  االجمالي    

AA+  -      ٢٩,٠٣٢      ٢٩,٠٣٢  
A  -      ٢٣,٤٧٢      ٢٣,٤٧٢  

BBB+  -      ٣٧,٨٩٨      ٣٧,٨٩٨  
BB+  -      ٦٨,٥٢١      ٦٨,٥٢١  

B+  ٣,٠٠٤,٥٦٠      -      ٣,٠٠٤,٥٦٠  
  ٣٣,٢٩٣      ٣٣,٢٩٣      -  غير مصنفة
  ٣,١٩٦,٧٧٦    ١٩٢,٢١٦   ٣,٠٠٤,٥٦٠  االجمالي

  
  

   



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٣٤ 

  
  )تابع( خطر االئتمان  -أ 

  تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر االئتمان  ٨/أ
 القطاعات الجغرافية   ٨/١/أ

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

                      

القاهرة   
  الكبري

  االجمالي  دول اخري  دول الخليج  جمهورية مصر العربية
االسكندرية 

  وسيناءوالدلتا 
 اجمالي  الوجه القبلي

  ٨٨٦,٣٢٨  -  - ٨٨٦,٣٢٨  -  -  ٨٨٦,٣٢٨  اذون الخزانة وأوراق حكومية أخري
             قروض وتسهيالت للبنوك

              قروض افراد •
  ١٠,٤٢٧  ٩٣  ٨٠ ١٠,٢٥٤  ٢,٥١٧  ٢,٥٧٠  ٥,١٦٧  بطاقات ائتمانية -
  ١٠,٠٤٠  -  - ١٠,٠٤٠  ١,٤٠٠  ٥٣٥  ٨,١٠٥  قروض شخصية -
              قروض لمؤسسات •

  ٨٢,٩٨٠  ٦  ٥٥ ٨٢,٩١٩  ٢٥,٤٩٢  ٦,٤٩٠  ٥٠,٩٣٧  حسابات جارية مدينة -
  ٣,٣٧٥,٢٩٥  ٤١,٦٢٧  ٧,٩٩٨ ٣,٣٢٥,٦٧٠  ٨٦١,٤٠٢  ٥٣١,٩٢٠  ١,٩٣٢,٣٤٨  مباشرةقروض  -
  ٢,٥٦٧,٣٣٥  -  - ٢,٥٦٧,٣٣٥  ٤٦,١٥٣  ١١,٤١٣  ٢,٥٠٩,٧٦٩  قروض مشتركة -
 ٣٨  -  - ٣٨  -  -  ٣٨  قروض لبنوك -
              استثمارات مالية •

  ٢,٢٧٦,٤٩٤  -  - ٢,٢٧٦,٤٩٤  -  -  ٢,٢٧٦,٤٩٤  أدوات دين -
  ٩,٢٠٨,٩٣٧  ٤١,٧٢٦  ٨,١٣٣ ٩,١٥٩,٠٧٨  ٩٣٦,٩٦٤  ٥٥٢,٩٢٨  ٧,٦٦٩,١٨٦ العاماالجمالي في نهاية

 )٢٣١,٥٧٢(             مخصص خسائر االضمحالل
  )١١,٥٦١(             العوائد المجنبة

  )٦٤٠(             خصم مقدم
             ٨,٩٦٥,١٦٤  



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٣٥ 

      
  )تابع( خطر االئتمان  -أ 

  )تابع( المالية المعرضة لخطر االئتمانتركز مخاطر األصول   ٨/أ
 قطاعات النشاط  ٨/٢/أ

    .الء البنك النشاط الذي يزاوله عم نوعيمثل الجول التالي تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية ، موزعة حسب   
  )القيمة بااللف جنيه(                            

مؤسسات   
  مالية

مؤسسات 
  صناعية

نشاط 
  عقاري

الجملة بيع 
وتجارة 
  التجزئة

قطاع 
  حكومي

  اإلجمالي  افراد  انشطه اخري

  ٨٨٦,٣٢٨  -  -  ٨٨٦,٣٢٨  -  -  -  -  اذون الخزانة وأوراق حكومية أخري
                قروض وتسهيالت للبنوك

                 قروض افراد •
  ١٠,٤٢٧  ٩,٤٩٦  ٤١٦  -  ٢٦٢  ٤٣  ١٨٠  ٣٠  بطاقات ائتمانية -
  ١٠,٠٤٠  ١٠,٠٤٠  -  -  -  -  -  -  قروض شخصية -
                 قروض لمؤسسات •

  ٨٢,٩٨٠  ١,٠٧٦  ٣٥,٦٦٦  -  ٧,٨٣٤  ٤,٨٢٥  ٣٣,٣٥٣  ٢٢٦  حسابات جارية مدينة
  ٣,٣٧٥,٢٩٥  ١٣٢,١٥٥  ١,٢٣٦,٤٣٠  -  ٣٠٦,٦٩٦  ١٣٨,٨٥٨  ١,٥٥٨,٩٣٥  ٢,٢٢١  قروض مباشرة -
  ٢,٥٦٧,٣٣٥  ١٠٩,١٧٧  ١,٠٤٠,٢٩٦  -  -  ٢٨٩,٩٥٩  ١,١٢٧,٩٠٣  -  قروض مشتركة -
  ٣٨  -  -  -  -  -  -  ٣٨  قروض لبنوك -
                 استثمارات مالية •

  ٢,٢٧٦,٤٩٤  -  -  ٢,١١٨,٢٣٢  -  ٦٧,٨٥٩  ٣٧,٨٩٩  ٥٢,٥٠٤  أدوات دين -
  ٩,٢٠٨,٩٣٧  ٢٦١,٩٤٤  ٢,٣١٢,٨٠٨  ٣,٠٠٤,٥٦٠  ٣١٤,٧٩٢  ٥٠١,٥٤٤  ٢,٧٥٨,٢٧٠  ٥٥,٠١٩  العاماالجمالي في نهاية

  )٢٣١,٥٧٢(                مخصص خسائر االضمحالل
  )١١,٥٦١(                العوائد المجنبة

  )٦٤٠(                خصم مقدم
                ٨,٩٦٥,١٦٤  



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٣٦ 

  
 

  )تابع( إدارة المخاطر المالية   -  ٣
  

  خطر السوق  -ب 
يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسـتقبلية    

وينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحـة لمعـدل   . الناتجة عن التغير في أسعار السوق 
العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية ، حيث أن كل منهـا معـرض للتحركـات العامـة     

التغيرات في مستوى الحساسية لمعدالت السـوق أو لألسـعار مثـل    والخاصة في السوق و
ويفصل البنك مدى . معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية 

  تعرضه لخطر السوق الي محافظ للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة 
  

تـاجرة فـي إدارة   وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتـاجرة أو لغيـر الم    
ويتم رفع التقارير الدورية عن مخاطر السـوق الـي   . المخاطر الشاملة بالبنك ويتم متابعتها

  .مجلس اإلدارة ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية 
  

وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن تعامل البنك مباشرة مع العمالء أو مـع    
المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية مـن إدارة سـعر العائـد    السوق ، أما المحافظ لغير غرض 

وتتضمن هذه المحافظ مخاطر العمـالت  . لألصول وااللتزامات المتعلقة بمعامالت التجزئة 
األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

  .واالستثمارات المتاحة للبيع 
  

  خطر السوق أساليب قياس  ١/ب
وكذلك . كجزء من إدارة خطر السوق ، يقوم البنك بالعديد من استراتيجيات التغطية   

الدخول في عقود مبادلة سعر العائد وذلك لموازنة الخطر المصاحب ألدوات الـدين  
وفيمـا  . والقروض طويلة األجل ذات العائد الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة 

  :قياس المستخدمة للسيطرة على خطر السوق يلي أهم وسائل ال
  

  )Value at Risk(القيمة المعرضة للخطر   
القيمة المعرضة للخطر، وذلك لتقـدير خطـر السـوق    " يقوم البنك بتطبيق أسلوب   

للمراكز القائمة وأقصى حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء على عدد من االفتراضـات  
قوم مجلـس اإلدارة بوضـع حـدود للقيمـة     للتغيرات المتنوعة لظروف السوق  وي

المعرضة للخطر التي يمكن تقبلها من قبل البنك للمتاجرة وغير المتـاجرة بصـورة   
  .منفصلة ويتم مراقبتها يومياً بمعرفة إدارة المخاطر الشاملة بالبنك 

  
القيمة المعرضة للخطر هي توقع إحصائي للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة   

وهي تعبر عن أقصى قيمة يمكن أن يخسرها البنك ، . لتحركات العكسية للسوق عن ا
وبالتالي هناك احتمال إحصـائي بنسـبة   %) . ٩٨(ولكن باستخدام معامل ثقة محدد 

. أن تكون الخسارة الفعلية أكبر من القيمـة المعرضـة للخطـر المتوقعـة     %) ٢(
  ) عشرة أيام(حددة ويفترض نموذج القيمة المعرضة للخطر فترة احتفاظ م

   



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٣٧ 

  
  )تابع( خطر السوق  -ب 

  )تابع( أساليب قياس خطر السوق  ١/ب
وكذلك يفترض أن حركة السوق خالل فتـرة  . قبل أن يمكن إقفال المراكز المفتوحة   

ويقوم البنك . االحتفاظ ستتبع ذات نمط الحركة التي حدثت خالل العشرة أيام السابقة 
ويقـوم البنـك   . على بيانات عن الخمس سنوات السابقة بتقدير الحركة السابقة بناء 

بتطبيق تلك التغيرات التاريخية في المعدالت واألسعار والمؤشرات ، بطريقة مباشرة 
ويـتم مراقبـة   . وهذه الطريقة تعرف بالمحاكاة التاريخيـة   –على المراكز الحالية 

وامل المسـتخدمة  المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس سالمة االفتراضات والع
  .لحساب القيمة المعرضة للخطر

  
وال يمنع استخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود وذلك في حالـة وجـود     

  .تحركات أكبر بالسوق 
  

وحيث أن القيمة المعرضة للخطر تعتبر جزء أساسي من نظام البنك في رقابة خطر   
الخاصة بالقيمة المعرضة للخطـر   السوق، يقوم مجلس اإلدارة سنوياً بوضع الحدود

ويـتم  . لكل من عمليات المتاجرة وغير المتاجرة ويتم تقسيمها على وحدات النشاط 
مقارنة القيم الفعلية المعرضة للخطر بالحدود الموضوعة من قبل البنك ومراجعتهـا  

  .يومياً من قبل إدارة المخاطر بالبنك 
  

  Stress Testingاختبارات الضغوط   
ختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قـد تنشـأ عـن    تعطي ا  

ويتم تصميم اختبارات الضغوط بمـا يـالءم النشـاط    . ظروف معاكسة بشكل حاد 
باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة  وتتضمن اختبارات الضغوط التي تقوم 

حيث يتم تطبيق مجموعة بها إدارة المخاطر بالبنك ، اختبار ضغط عوامل الخطر ، 
من التحركات الحادة على كل فئة خطر واختبار ضغوط األسواق الناميـة ، حيـث   
تخضع األسواق النامية لتحركات حادة واختبار ضغوط خاصة ، تتضـمن أحـداث   
محتملة مؤثرة على مراكز أو مناطق معينة ، مثل ما قد ينتج في منطقة مـا بسـبب   

ت  وتقوم اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بمراجعة نتائج تحرير القيود على إحدى العمال
  .اختبارات الضغوط 

  
  ملخص القيمة المعرضة للخطر  ٢/ب

    
  إجمالي القيمة المعرضة للخطر طبقاً لنوع الخطر  

  )باأللف جنيه مصري(  
 أشهر حتى نهاية السنة الحالية٣ 
أقل أعلىمتوسط 

 ١١,٧ ٥٠,٢٧٩,٧خطر سعر العائد
 ١١,٧ ٥٠,٢٧٩,٧إجمالي القيمة عند الخطر

  
ترتبط الزيادة في القيمة المعرضة للخطر بالزيادة في حساسـية سـعر العائـد فـي       

وتم حساب القيمة المعرضة للخطر بشكل مستقل عن المراكز األسواق المالية العالمية 
   .المعينة والتحركات التاريخية لألسواق 

   



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٣٨ 

  
  

  )تابع( خطر السوق  -ب 
  )تابع( ملخص القيمة المعرضة للخطر  ٢/ب

وتم حساب القيمة المعرضة للخطر بشكل مستقل عن المراكز المعنيـة والتحركـات     
  . التاريخية لألسواق 

  
  خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية  ٣/ب

يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي   
قدية  وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة والتدفقات الن

اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم التي يتم مراقبتها لحظياً 
ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صـرف العمـالت   . 

لجدول التالي القيمة الدفتريـة لـألدوات   ويتضمن ا. األجنبية في نهاية السنة المالية 
  :المالية موزعة بالعمالت المكونة لها 

   



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٣٩ 

  
  تركز خطر العملة علي األدوات المالية  -  

 الف جنيه مصري   لمعادلا 
  

اإلجماليأخرى عمالتإسترلينيجنيهيوروأمريكي دوالرمصريجنيه٢٠١١ديسمبر٣١  
      الماليةاألصول

نقدية وأرصدة لدى البنك 
 ٧٦٩,٤٨٣ ٨٣٨ ١,٠٢٤ ٥,٥٤١ ١٠٨,٥٠٨  ٦٥٣,٥٧٢ المركزي

 ٢,٤٨٣,٨٠٨ ٤,٥٧٧ ٤٠,٢٩٤ ٤٥١,١٨١ ١,٩٨٥,٧٦١ ١,٩٩٥أرصدة لدى البنوك
  ٦٠,٣٣٠  -  -  -  ٦٠,٣٣٠  -  شهادات ايداع

 ٨٨٦,٣٢٨ - - - ٦٧,٥٢٠ ٨١٨,٨٠٨أذون خزانة وأوراق حكومية
للعمالء  قروض وتسهيالت

 ٥,٨٠٢,٣٤٢ - ٣٩ ١٢٢,٠٣٥ ٢,٠٠٥,٥٣٩ ٣,٦٧٤,٧٢٩ والبنوك
       :استثمارات مالية 

 ٢,١٩٠,٠٨٥ - - - - ٢,١٩٠,٠٨٥متاحة للبيع
 ١٢٠,٣٦٣ - - - ٦٧,٨٥٩ ٥٢,٥٠٤محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 ٥٤٢,٠٨٩ - ١٠ ٤٦٠ ١٠,٧٦٣ ٥٣٠,٨٥٦أخرىثابتة وأصول 
 

 ١٢,٨٥٤,٨٢٨ ٥,٤١٥ ٤١,٣٦٧ ٥٧٩,٢١٧ ٤,٣٠٦,٢٨٠ ٧,٩٢٢,٥٤٩ الماليةإجمالى األصول 
       

      االلتزامات المالية
 ٨٢١,١٨٧ ١٧ ٧ ٦٥,٣٧٣ ١٩,٤٣١ ٧٣٦,٣٥٩أرصدة مستحقة للبنوك

 ١٠,٧٠٩,٩٥٢ ٤,٠٤٤ ٤١,٦٦٩ ٥٠٧,٥١٣ ٤,١٤٦,١٨٩ ٦,٠١٠,٥٣٧ودائع للعمالء
 ٢١٧,٨٨٢ ٤ ٥٥ ١,٠٦٣ ٦٥,١٥٧ ١٥١,٦٠٣أخرىومخصصات التزامات 

 ١١,٧٤٩,٠٢١ ٤,٠٦٥ ٤١,٧٣١ ٥٧٣,٩٤٩ ٤,٢٣٠,٧٧٧ ٦,٨٩٨,٤٩٩ إجمالى االلتزامات المالية
 ١,١٠٥,٨٠٧ ١,٣٥٠  )٣٦٤( ٥,٢٦٨ ٧٥,٥٠٣ ١,٠٢٤,٠٥٠ صافى المركز المالى للميزانية



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٤٠ 

  
  )تابع( إدارة المخاطر المالية   -  ٣
  

  )تابع( خطر السوق  -ب 
  خطر سعر العائد  ٤/ب

يتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطر   
التدفقات النقدية لسعر العائد المتمثل في تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية ألداة ماليـة  

وهو خطـر   بسبب التغيرات في سعر عائد األداة ، وخطر القيمة العادلة لسعر العائد
تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في السوق ، وقد يزيد هامش 
العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح في حالة حدوث تحركات غيـر  

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

  .بالبنك 
  
  



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٤١ 

  
  )تابع( إدارة المخاطر المالية   -  ٣

  )تابع( خطر السوق  -ب 
  )تابع( خطر سعر العائد  ٤/ب

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

          
 الف جنيه مصري                    

٢٠١١ ديسمبر ٣١
أكثر من شهر حتى  حتى شهر واحد

 أشهرثالثة 
أكثر من ثالثة أشهر 

 حتى سنة
أكثر من سنة حتى 

 خمس سنوات
أكثر من خمس 

 اإلجمالي بدون عائد سنوات

 جنيه مصريجنيه مصري جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري جنيه مصريجنيه مصرياألصول المالية
 ٧٦٩,٤٨٣ ٧٦٩,٤٨٣ - - - -  -نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 ٢,٤٨٣,٨٠٨ - - - ٩٠,٩٩٠ ٢,٣٩٢,٨١٨ -أرصدة لدى البنوك
 ٦٠,٣٣٠ - - - - ٦٠,٣٣٠ -  شهادات ايداع

 ٨٨٦,٣٢٨ - - - ٨٧٦,٥٥٢ ٩,٧٧٦ -أذون الخزانة وأوراق حكومية أخري 
 ٥,٨٠٢,٣٤٢- ٢٥١,١٢٠١,٦٢٠,٠٥٣٢,٣٠٨,٩١٠ ١,٥٠٣,١٦٧١١٩,٠٩٢والبنوك قروض وتسهيالت للعمالء

        :استثمارات مالية 
 ٢,١٩٠,٠٨٥ - - ٣٤١,١٩٢ ١,٧٤٩,٨٥٦ ٩٨,٢١٥ ٨٢٢متاحة للبيع

 ١٢٠,٣٦٣--١٢٠,٣٦٣---محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 ١٩٧,٢٤٥٥٤٢,٠٨٩--١٠٨,٤١٣-٢٣٦,٤٣١أخرىثابتة وأصول 

 ٩٦٦,٧٢٨١٢,٨٥٤,٨٢٨ ٣,٠٧٦,٩٣١٢,٠٨١,٦٠٨٢,٣٠٨,٩١٠ ١,٧٤٠,٤٢٠٢,٦٨٠,٢٣١إجمالي األصول المالية
        

       االلتزامات المالية
 ٨٢١,١٨٧-----٨٢١,١٨٧أرصدة مستحقة للبنوك

 ١٠,٧٠٩,٩٥٢- ٢,٠٣٨,٢٦٤٢,١٩٣,٤٢٣١,٩٢٩,٤٧٨ ٢,٧٦٠,٢٤٠١,٧٨٨,٥٤٧ودائع العمالء
 ٢١٧,٨٨٢--١٧٤,٤٥٦٤٣,٤٢٦--أخرى ومخصصات تالتزاما

 ١١,٧٤٩,٠٢١- ٢,٢١٢,٧٢٠٢,٢٣٦,٨٤٩١,٩٢٩,٤٧٨ ٣,٥٨١,٤٢٧١,٧٨٨,٥٤٧إجمالي االلتزامات المالية



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٤٢ 

  
  
  )تابع( إدارة المخاطر المالية   -   ٣
  

  خطر السيولة  - ج  
خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته الماليـة    

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

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

  
ي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية يتم إدارة التمويل اليوم  *

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

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

مراقبة نسب السيول بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصري   *
.  

  .إدارة التركز وبيان استحقاقات القروض   *
  

وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشهر التالي وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس   
وتتمثل نقطة البدايـة لتلـك التوقعـات فـي تحليـل      . ، وهي الفترات الرئيسية إلدارة السيولة

  .االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية 
  

دم التطابق بين األصول متوسطة األجل ، ومستوى ونـوع  وتقوم إدارة المخاطر أيضاً بمراقبة ع  
الجزء غير المستخدم من ارتباطات القروض ، ومدى استخدام تسـهيالت الحسـابات الجاريـة    

  .المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية 
  

  منهج التمويل  
نفصل بإدارة المخاطر بالبنك بهدف توفير تنـوع  يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق م  

  .واسع في العمالت ، والمناطق الجغرافية ، والمصادر ، والمنتجات واآلجال 
   



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٤٣ 

  
  
  القيمة العادلة لألصول واأللتزامات المالية  -   د

  أدوات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة بإستخدام وسائل تقييم   ١/د
  . العادلة التقديرية بإستخدام وسائل تقييم خالل السنة الماليةلم يحدث تغير في القيمة   

  
 أرصدة لدي البنوك  

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

المخصومة باستخدام سعر العائد السائد في األسواق المالية للديون ذات خطـر ائتمـاني   
  .وتاريخ استحقاق مشابه 

  
 قروض وتسهيالت للبنوك  
وتمثـل القيمـة   . تتمثل القروض والتسهيالت للبنوك في قروض غير الودائع لدي البنوك   

صومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتقـو  العادلة المتوقعة للقروض والتسهيالت القيمة المخ
تحصيلها ، ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السـوق لتحديـد   

  .القيمة العادلة 
  

 قروض وتسهيالت للعمالء  
وتمثل القيمة . يتم إثبات القورض والتسهيالت بالصافي بعد خصم مخصص االضمحالل   

روض والتسهيالت القيمة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع العادلة المتوقعة للق
ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السـوق لتحديـد   . تحصيلها 

  .القيمة العادلة 
  

 استثمارات في أوراق مالية   
تي تحمـل عائـد   االستثمارات في أوراق مالية في الجدول السابق تتضمن فقط األصول ال  

المحتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق حيث يتم تقييم األصول المتاحة للبيع بالقيمة العادلة فيما 
عد أدوات حقوق الملكية التي لم يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة بدرجة موثوق بهـا  

بنـاء علـي   ويتم تحديد القيمة العادلة لألصول المالية المحتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق 
وإذا لـم تتـوفر هـذه    . اسعار السوق أو األسعار التي تم الحصول عليها من السماسرة 

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

  
 المستحق لبنوك أخري وللعمالء  
لقيمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محدد ، التي تتضمن ودائع ال تمثل ا  

  .تحمل عائد ، المبلغ الذي سيتم دفعه عند الطلب 
  

ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت والقروض األخري غير المتداولـة    
باءتخدام سعر العائد علـي الـديون    في سوق نشطة بناء علي التدفقات النقدية المخصومة

  الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابه 
  

  



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٤٤ 

  
  )تابع( إدارة المخاطر المالية   -   ٣

  
  إدارة رأس المال  - هـ 

تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال ، الذي يشمل عناصر أخرى باإلضـافة الـي حقـوق      
  :الملكية الظاهرة بالميزانية فيما يلي 

  
االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية وفي البلدان التي تعمل   -

  .بها فروع البنك 
حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين    -

  .واألطراف األخرى التي تتعامل مع البنك 
  .تدعم النمو في النشاط  الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية  -

  
البنـك  (يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقاً لمتطلبات الجهـة الرقابيـة     

يومياً بواسطة إدارة البنك ، من خـالل نمـاذج   ) المركزي المصري في جمهورية مصر العربية
المطلوبة وإيـداعات لـدى    تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات

  .البنك المركزي المصري على أساس ربع سنوي 
  

  :ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي   
  

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

  .% ١٠المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن 
  

  :ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين   
  

بعد خصم القيمة (وهي رأس المال األساسي ، ويتكون من رأس المال المدفوع  :الشريحة األولى   
، واألرباح المحتجزة واالحتياطيات الناتجة عن توزيع األرباح فيما عدا ) الدفترية ألسهم الخزينة

  .احتياطي المخاطر البنكية العام ، ويخصم منه أية شهرة سبق االعتراف بها وأية خسائر مرحلة 
  

وهي رأس المال المساند ، ويتكون مما يعادل مخصص المخاطر العام وفقـاً   :الثانية  الشريحة  
مـن  % ١,٢٥ألسس الجدارة االئتمانية الصادرة عن البنك المركزي المصري بما ال يزيد عـن  

الودائع المساندة / إجمالي األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر ، والقروض 
من قيمتها في كل سنة مـن السـنوات   % ٢٠مع استهالك (لها عن خمس سنوات التي تزيد آجا

من الزيادة بين القيمة العادلة والقيمة الدفتريـة لكـل مـن    % ٤٥و ) الخمس األخيرة من آجالها
  االستثمارات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وفي شركات تابعة وشقيقة 

    



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٤٥ 

  
  )تابع( المخاطر الماليةإدارة    -   ٣

  
  )تابع( إدارة رأس المال  - هـ 

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

  
مبوبة بحسب طبيعة الطرف % ١٠٠ن صفر الي ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح م  

المدين بكل أصل بما يعكس مخاطر االئتمان المرتبطة به ، ومع أخذ الضـمانات النقديـة فـي    
ويتم استخدام ذات المعالجة للمبالغ خارج الميزانية بعد إجـراء التعـديالت لـتعكس    . االعتبار 

  .الطبيعة العرضية والخسائر المحتملة لتلك المبالغ 
  

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

  
 ٢٠١٠ديسمبر ٣١ ٢٠١١ديسمبر ٣١ 
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

    رأس المال
 ٦٠٠,٠٠٠  ٧٥٠,٠٠٠ رأس المال األساسي )الشريحة األولى ( 

 ٩٢,٩٣٨ ١٠١,١٢٨ االحتياطي القانوني
  ٢,٣٥٣ )٢٣,٠٣٤( احتياطيات أخرى
 ١٣١,٦٣٧ ٦٠,٨٧٦ األرباح المحتجزة

 ٨٢٦,٩٢٨ ٨٨٨,٩٧٠إجمالي رأس المال األساسي
   
   رأس المال المساند )الشريحة الثانية ( 

مخصص المخاطر العامة للتسهيالت االئتمانية 
 واإللتزامات العرضية المنتظمة 

 
٨١,٦١٠ ٨٧,٠٩٥ 

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

 تاريخ االستحقاق وفي شركات تابعة 

 
 
- 

  
  

٥,٣٤٥ 
 

 ٨٦,٩٥٥ ٨٧,٠٩٥رأس المال المساندإجمالي 
 ٩١٣,٨٨٣ ٩٧٦,٠٦٥ إجمالي رأس المال

   :األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر 
 ٦,٠٨٠,٦٩٧ ٦,٩٦٤,٥١٩األصول داخل الميزانية
 ٤٤٨,١٣١ ٤٦٥,٣٨٣االلتزامات العرضية

إجمالي األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان
 ٦,٥٢٨,٨٢٧ ٧,٤٢٩,٩٠٢ مخاطر

 %١٤ %١٣,١٤ (%)معيار كفاية رأس المال 
    



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٤٦ 

  
  
  التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   -   ٤
  
يقوم البنك باستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات التي يتم اإلفصاح عنها    

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

  .والمعلومات المتاحة 
    

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

ويقوم باستخدام الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء االضمحالل في قائمة 
الدخل ، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أية بيانات موثوق بها تشير الي أنه يوجد انخفاض يمكن 

اسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبـل التعـرف علـى    قي
وقد تشمل هذه األدلة وجـود بيانـات   . االنخفاض على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة 

تشير الي حدوث تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنـك ، أو ظـروف   
عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية ، تقوم . ة ترتبط بالتعثر في أصول البنك محلية أو اقتصادي

اإلدارة باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية 
ويتم مراجعة . في وجود أدلة موضوعية تشير الي االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة 

واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت التـدفقات النقديـة المسـتقبلية    الطريقة 
  بصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء على الخبرة 

  
  اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع  - ب 

أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عنـدما يكـون هنـاك     يحدد البنك اضمحالل االستثمارات في  
انخفاض هام أو ممتد في قيمتها العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديداً ما إذا كان اإلنخفاض هاماً أو 

التذبـذبات   –ممتداً إلى حكم شخصي ، والتخاذ هذا الحكم يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل أخرى 
)Volatility (سهم باإلضافة إلى ذلك قد يكون هناك اضمحالل عندما يكون هناك المعتادة لسعر ال

دليل على وجود تدهور في الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو تـدفقاتها النقديـة التشـغيلية    
  . وجياوالتمويلية أو أداء الصناعة أو القطاع أو التغيرات في التكنول

  
  ستحقاقاستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اال  -  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 

فاظ بتلك االسـتثمارات  بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على االحت
حتى تاريخ االستحقاق ، وإذا أخفق البنك في االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االسـتحقاق  

  فيما عدا في بعض 
  

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

يتم قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أيـة  
  . استثمارات بذلك البند 

   



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٤٧ 

  
  
  )تابع( التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   -   ٤

  

  ضرائب الدخل  -   د
يخضع البنك لضرائب الدخل في عدد من الدوائر الضريبية بالنسبة لفروع الخارج مما يسـتدعي    

وهنـاك عـدد مـن    . استخدام تقديرات هامة لتحديد المخصص اإلجمالي للضريبة على الدخل 
ويقوم البنك بإثبات . العمليات والحسابات التي يصعب تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد 

ات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقاً لتقديرات مدى احتمال نشأة ضـرائب  االلتزام
وعندما يكون هناك اختالف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبالغ السابق تسـجيلها ،  . إضافية 

فإن هذه االختالفات سوف تؤثر على ضريبة الدخل ومخصص الضريبة المؤجلة في الفترة التي 
  االختالف فيها يتم تحديد 

  
  
  صافي الدخل من العائد  -   ٥
 

 ٢٠١٠ ديسمبر ٢٠١١٣١ديسمبر ٣١ 

 
 الف جنيه مصري

 
  الف جنيه مصري

 
  :عائد القروض واإليرادات المشابهة من

 ٤٣٣,٦٤٩ ٤٨١,٢١٢قروض وتسهيالت للعمالء
 ١٧٢,٧٠٢ ٣٢٣,٣٧١أذون وسندات خزانة

 ٤,٣٩٥ ٤,٨٢٥ ودائع وحسابات جارية
 ٦١٠,٧٤٦ ٨٠٩,٤٠٨ اإلجمالي

    

  :تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من
  :ودائع وحسابات جارية 

 ٥٩,٠٤٢ ١٢٢,٨٣٦ للبنوك
 ٢٧١,٤٩٦ ٣٦٤,٣٤٤ للعمالء
 ٣٣٠,٥٣٨ ٤٨٧,١٨٠ اإلجمالي

 ٢٨٠,٢٠٨ ٣٢٢,٢٢٨ صافي الدخل من العائد
  

   



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٤٨ 

  
  صافي الدخل من األتعاب والعموالت   -   ٦
 

 ٢٠١٠ديسمبر ٣١  ٢٠١١ ديسمبر٣١ 
  الف جنيه مصري 

 
  الف جنيه مصري 

 
   :إيرادات األتعاب والعموالت

 ٥٧,٥٢٥  ٨٠,٨٢٥األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان
 ٨,١٥٤  ٥,٠٤١أتعاب أعمال األمانة والحفظ

 ٤,٥٨٨  ١١,٨٧٠ أتعاب أخرى
 ٧٠,٢٦٧  ٩٧,٧٣٦ اإلجمالي

   :مصروفات األتعاب والعموالت
 )٢,٢٠١(  )١,٣٠٦(أتعاب أخرى مدفوعة

 )٢,٢٠١(  )١,٣٠٦( اإلجمالي
 ٦٨,٠٦٦  ٩٦,٤٣٠صافي الدخل من االتعاب والعموالت

  
  صافي دخل المتاجرة  -  ٧

    
  مصروفات إدارية وعمومية واهالك  -  ٨

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

 .جنيه مصرى ١,٧٨٥,٦٤٦فى البنك مجتمعين مبلغ 
  
  

 ٢٠١٠ ديسمبر ٢٠١١٣١ ديسمبر٣١ 
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 
   

 ١٧,٧٨٥ ٢٤,١٥٨األجنبيأرباح عمليات النقد 
 )١٨٠(-خسائر تقييم ادوات حقوق ملكية بغرض المتاجرة

 )٣,٦٢٩(- خسائر عن إلغاء عقود مبادلة
 ١٣,٩٧٦ ٢٤,١٥٨ صافي دخل المتاجرة

 ٢٠١٠  ديسمبر ٣١ ٢٠١١ ديسمبر٣١  
 الف جنيه مصري   الف جنيه مصري  

    تكلفة العاملين
 ٦٤,٨٩٠  ٧٠,٢٦٩و مزايا عاملين أجور ومرتبات

 ٣,٣٩٤ ٣,٦٠٠ تأمينات اجتماعية 
 ٦٨,٢٨٤  ٧٣,٨٦٩إجمالي تكلفة العاملين

 ٢٠,٨٠٣  ٢٢,٥٣٣ إهالك 
 ٦٣,٢٤٣  ٦٢,١٨٢مصروفات إدارية أخرى
 ١٠,٦٠٩ ١,٣٢٤عبء مخصصات أخري
 ١٦٢,٩٣٩  ١٥٩,٩٠٨إجمالي مصروفات إدارية



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٤٩ 

  
  
  
  إيرادات تشغيل أخرى   -٩

  
  
  

  االضمحالل عن خسائر االئتمان) عبء(   -  ١٠

  
  
  نصيب السهم في الربح  - ١١ 
  

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

  .خالل العام لألسهم العادية المصدرة 
    

 ٢٠١٠ديسمبر ٣١  ٢٠١١ديسمبر٣١  
 الف جنيه مصري    الف جنيه مصري 

 ١٦٤,٣٤٨   ١٩٥,٨٦٨  صافي الربح
  )١٦,٣٨١(    )١٩,٥٥٩(  حصة العاملين في األرباح

  ١٤٧,٩٦٧    ١٧٦,٣٠٩  صافي الربح القابل للتوزيع على مساهمي البنك
 ٧٥,٠٠٠   ٧٥,٠٠٠المتوسط المرجح لألسهم المصدرة 

 ١,٩٧   ٢,٣٥ من حصة المساهمين فى صافى أرباح العامنصيب السهم 
  

   

 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ ٢٠١١ ديسمبر٣١  
 الف جنيه مصري   الف جنيه مصري 

 ١,٢١٠ ٥٦٢أرباح بيع أصول ألت ملكيتها للبنك
  -  ٩,٥١٧  مخصصات انتفي الغرض منها

 ٤١٥  -أرباح بيع أصول ثابتة
  ٢,٣١٩   ١,٤٦٥ إيرادات اخري

 ٣,٩٤٤ ١١,٥٤٤ 

 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١    ٢٠١١ ديسمبر٣١   
 الف جنيه مصري   مصريالف جنيه 

 ٣٥,٣١٨ ٤٧,٦٨٩عبء إضمحالل قروض وتسهيالت للعمالء
 ٣٥,٣١٨ ٤٧,٦٨٩)١٥ايضاح (اإلجمالي 



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٥٠ 

  
  نقدية وأرصدة لدي البنك المركزي  – ١٢
  

  
  أرصدة لدي البنوك – أ /١٣

  أرصدة لدي البنوك–  ب/١٣
  شهادات ايداع

  
 ٢٨استحقاق  قطر–شهادات ايداع لدي البنك االهلي 

 ٦٠,٥٦٣ ٢٠١٢مارس 
 

- 
  -   )٢٣٣(  بعد عوائد لم تستحق

 -           ٦٠,٣٣٠ االجمالي
  

   

 ٢٠١٠ديسمبر ٣١ ٢٠١١ديسمبر  ٣١
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

 ٧٥,١٣٦  ٢٧٨,٣٨٤ نقدية
  -   ٣,٠١٦  أرصدة أخري لدي البنك المركزي

المركزي المصري في إطار أرصدة لدى البنك 
 ٤٨٨,٠٨٣ نسبة االحتياطي اإللزامي

 
٢٧٠,٣٣٩ 

 ٣٤٥,٤٧٥  ٧٦٩,٤٨٣ االجمالي

 ٣٤٥,٤٧٥  ٧٦٩,٤٨٣ أرصدة بدون عائد

 ٢٠١٠ديسمبر ٣١  ٢٠١١ديسمبر٣١ 
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

 ١١٥,٤٠٢  ١٢٧,٧٧٤ حسابات جارية
  ٩٦٠,١٣١   ٢,٣٥٦,٠٣٤ ودائع

 ١,٠٧٥,٥٣٣  ٢,٤٨٣,٨٠٨ االجمالي
    

    :موزع الي 
 ٢٦٤,٥٧٦  ٣٩١,٥٦١البنك المركزي بخالف نسبة اإلحتياطي اإللزامي

 ٢٩٩,٢٩٥  ٤١٨,٦٤٨ بنوك محلية
 ٥١١,٦٦٢  ١,٦٧٣,٥٩٩ بنوك خارجية

 ١,٠٧٥,٥٣٣  ٢,٤٨٣,٨٠٨ 
   :موزع الي 

 ١١٥,٤٠٢  ١٢٧,٧٧٤ أرصدة بدون عائد
 ٩٦٠,١٣١  ٢,٣٥٦,٠٣٤أرصدة ذات عائد ثابت

 ١,٠٧٥,٥٣٣  ٢,٤٨٣,٨٠٨ 



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٥١ 

  
  أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى – ١٤

 ٢٠١٠ديسمبر ٣١  ٢٠١١ديسمبر ٣١   
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

 ٩,٩٠٠  ١٠,٠٢٥ يوما ٩٠ خالل أذون خزانة استحقاق
 ٢٧٠,٧٥٠  ١٥٩,٠٥٠يوما ١٨٢أذون خزانة استحقاق 
  ٨٨٧,٦٥٠   ٧٥٦,٥٧٠  يوما ٣٦٥حتيأذون خزانة استحقاق 

  ١,١٦٨,٣٠٠   ٩٢٥,٦٤٥  
 )٤٩,٥٢٧(  )٣٩,٣١٧( عوائد لم تستحق بعد

  ١,١١٨,٧٧٣   ٨٨٦,٣٢٨  اإلجمالي  
  

  والبنوك قروض وتسهيالت للعمالء   -  ١٥
  

 ٢٠١٠ديسمبر   ٣١   ٢٠١١ ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

    أفراد
 ١٣,٧٢٤  ١٠,٤٢٧ بطاقات ائتمان

 ١٥,٧٧٦  ١٠,٠٤٠ شخصيةقروض 
 ٢٩,٥٠٠  ٢٠,٤٦٧ )١(إجمالي 

   مؤسسات شامالً القروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية

 ٦٧,٣٩١  ٨٢,٩٨٠حسابات جارية مدينة

 ٣,٥٠١,٨٧٩  ٣,٣٧٥,٢٩٥ قروض مباشرة

 ٢,١٣١,٢٧١  ٢,٥٦٧,٣٣٥ قروض مشتركة

 ٥,٧٠٠,٥٤١  ٦,٠٢٥,٦١٠ )٢(إجمالي 
 ٥,٧٣٠,٠٤١  ٦,٠٤٦,٠٧٧)٢+١(والتسهيالت للعمالءإجمالي القروض 

 )٢٧٠,٧٤٤(  )٢٣١,٥٧٢(مخصص خسائر االضمحالل: يخصم 

 )١٥,٣٤٦(  )١١,٥٦١(*العوائد المجنبة    : يخصم 

  -   )٦٤٠(  خصم مقدم: يخصم 
 ٥,٤٤٣,٩٥١  ٥,٨٠٢,٣٠٤:الصافي يوزع الي
 ٢,٠٠٢,٧٥٩  ١,٧٧٩,٢٠٦ أرصدة متداولة

 ٣,٤٤١,١٩٢  ٤,٠٢٣,٠٩٨متداولة أرصدة غير
 ٥,٤٤٣,٩٥١  ٥,٨٠٢,٣٠٤القروض والتسهيالت للعمالءصافي 
 ٣٦  ٣٨لبنوكلو تسهيالت قروض

  . تمثل األرصدة المتبقية قبل بدء العمل بالتعليمات الجديدة*
   



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٥٢ 

  
  :تحليل حركة مخصص خسائر اضمحالل القروض والتسهيالت للعمالء     
  

  
  :تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت للعمالء وفقاً لألنواع   

  
  الف جنيه مصري                

أفراد يالحال العام
 اإلجمالي قروض شخصية

 جنيه مصري جنيه مصري 

 ٣,٣٦٥٣,٣٦٥ العام السنةالرصيد أول 
  ٢,٠٠٨  ٢,٠٠٨  المحول من مخصصات أخري
  ٨٦  ٨٦  )١٠ايضاح(عبء االضمحالل خالل العام 
  )٣,٩٦٠(  )٣,٩٦٠(  الديون المعدومة خالل العام

 ١,٤٩٩١,٤٩٩)١(  العام الرصيد في أخر

 
 مؤسسات

 اإلجمالي 
 جنيه مصري  

 ٢٦٧,٣٧٩ ٢٦٧,٣٧٩ العام الرصيد أول
 ٤٧,٦٠٣٤٧,٦٠٣ العام عبء االضمحالل خالل

  ٧,٥٧٢ ٧,٥٧٢  متحصالت من ديون سبق إعدامها
  ١٩,٩٩٥ ١٩,٩٩٥  المحول من مخصصات أخري

 ٣,١٢٧٣,١٢٧فروق تقييم المخصص
  )١١٥,٦٠٣(  )١١٥,٦٠٣(  الديون المعدومة خالل العام

 ٢٣٠,٠٧٣ ٢٣٠,٠٧٣)٢(      العام  الرصيد في أخر
 ٢٣١,٥٧٢ ٢٣١,٥٧٢ )٢)+(١(األجمالي 

  
   

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ ٢٠١١ ديسمبر ٣١ 
 ألف جنيه مصريألف جنيه مصري 

 ١٩٠,٥٤٦ ٢٧٠,٧٤٤السنة المالية الرصيد أول
  ٣٥,٣١٨ ٤٧,٦٨٩)١٠إيضاح ( لعاماعبء االضمحالل خالل 

 ٤,١٦٩ ٣,١٢٧فروق إعادة تقييم أرصدة المخصص بالعمالت اإلجنبية
 ٢٦,١٠٧ ٢٢,٠٠٣المحول من مخصصات أخري

 ١٥,٤٣٩ ٧,٥٧٢إعدامهامتحصالت من ديون سبق 
 )٨٣٥( )١١٩,٥٦٣(الديون المعدومة خالل العام

 ٢٧٠,٧٤٤ ٢٣١,٥٧٢ 



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٥٣ 

  
  

    استثمارات مالية    -  ١٦
  

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري

   ٢٠١٠ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري

   استثمارات مالية متاحة للبيع
   :بالقيمة العادلة –أدوات دين 

 ١,٠٦٢,٥٤٢  ١,٨١٧,٦٢٠)سندات الخزانة ( مدرجة في السوق   -
 ٣٩,٩٩٦  ٣٧,٨٩٩)سندات غير حكومية ( مدرجة في السوق   -
 ٣٠٠,٧٠٦  ٣٠٠,٦١٢)سندات حكومية(مدرجة في السوق  -

   :بالقيمة العادلة –أدوات حقوق ملكية 
 ٧,٣٣٨  ٦,٦٣٦ مدرجة في السوق  -
 ٢٦,٤٠٥  ٢٧,٣١٨غير مدرجة في السوق  -

 ١,٤٣٦,٩٨٧  ٢,١٩٠,٠٨٥إجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع
    

   استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 ٨٧,٠٧٣  ٦٧,٨٥٩)مدرجة(٢٠١٤ولدن بيراميدز بالزا استحقاق سندات شركة ج

 ٣٦,١٠٠  ٥٢,٥٠٤)مدرجة( ٢٠١٧حتيسندات شركة كونتكت للتوريق استحقاق 
 ١٢٣,١٧٣  ١٢٠,٣٦٣االستحقاقإجمالي استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ

 ١,٥٦٠,١٦٠  ٢,٣١٠,٤٤٨إجمالي استثمارات مالية
 
  

    

  ٣٣,٧٤٣  ٣٣,٩٥٤  أرصدة متداولة
 ١,٥٢٦,٤١٧  ٢,٢٧٦,٤٩٤ أرصدة غير متداولة

 ١,٥٦٠,١٦٠  ٢,٣١٠,٤٤٨ 
    

 ٣٣,٧٤٣  ٣٣,٩٥٤ أدوات حقوق ملكية
  ١,١٠٢,٥٣٨  ١,٩٠٨,٠٢٣  أدوات دين ذات عائد ثابت
 ٤٢٣,٨٧٩  ٣٦٨,٤٧١أدوات دين ذات عائد متغير

 ١,٥٦٠,١٦٠  ٢,٣١٠,٤٤٨ 
  

    



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٥٤ 

  
  

  استثمارات مالية 
 متاحة للبيع

استثمارات مالية 
محتفظ بها حتى 
 تاريخ االستحقاق

 اإلجمالي

الف جنيه 
 مصري

 الف جنيه مصريالف جنيه مصري

 ١,٥٦٠,١٦٠ ١٢٣,١٧٣ ١,٤٣٦,٩٨٧ ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
 ٨٥٠,٤٤٣ ٢٤,٠٦٠ ٨٢٦,٣٨٣إضافات

 )٦٢,٢١١( )٣٠,٢٣٦( )٣١,٩٧٥( )استهالك/ بيع (إستبعادات 
  )٢٧٧(  -  )٢٧٧(  خسائر االضمحالل

 ٣,٤٠٥ ٣,٤٠٥ -فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية
 )٤٠,٦٧١(  )٤٠,٦٧١(صافي التغير في القيمة العادلة 

 )٤٠١( )٣٩()٣٦٢( إستهالك خصم اإلصدار
 ٢٠١١٢,١٩٠,٠٨٥١٢٠,٣٦٣٢,٣١٠,٤٤٨ ديسمبر ٣١الرصيد في  

  
  
  : أرباح االستثمارات المالية  -  ١٧
  
 ٢٠١٠ديسمبر ٣١   ٢٠١١ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

  أرباح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع
 متاجره-أرباح بيع استثمارات مالية 

- 
 - 

 ١٨,٤٢٠  
١٤٠ 

  -   )٢٧٧(  استثمارات مالية متاحة للبيعاضمحالل خسائر 
 ١,٣٢٩  ٢,٧٨٦ أرباح بيع أذون خزانة

 ١٩,٨٨٩  ٢,٥٠٩ 
  

   



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٥٥ 

  
  
  

  أصول أخرى  -  ١٨
  

 ٢٠١٠ديسمبر ٣١ ٢٠١١ديسمبر٣١  
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

 ١٢١,٣٧٠ ١٥٢,٥٣٥ ايرادات مستحقة
 ٣,٧٢٤ ٤,٣٥٤ مصروفات مقدمة

 ١٢,٣٧٦ ١٠,٨٤٤دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة
  ٦٦,٠٧٨  ١٠٤,٨١٨  )مشروع انشاء مقر المركز الرئيسى(أصول تحت التنفيذ *

 ٢٩,٧٨٠ ٣٦,٤٤٨أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون 
 ٤,٢٧١ ٣,٩٣٦ التأمينات والعهد
 ٢٥,٨٧٥ ٣١,٩٠٩اصول أخرى

 ٢٦٣,٤٧٤ ٣٤٤,٨٤٤اإلجمالي
و من  مليون جنيه تم رسملتها تحت حساب انشاء مقر المركز الرئيسي بالتجمع الخامس ٧,٤تتضمن عوائد بمبلغ  *

  .٢٠١٢المتوقع اتمام اعمال البناء فى يناير 
  

  أصول ثابتة  -  ١٩
  الف جنيه مصري                    

 
أراضى 
 ومباني

تحسينات 
على أصول 

 مستأجرة
 اإلجمالي اصول أخرى آالت ومعدات

 ٢٠٤,٩٤٦ ٥١,٢٦٠ ٢٠١١٧٢,٦٥٣٦٧,٧٩٧١٣,٢٣٦يناير   ١صافى القيمة الدفترية 
 ١٤,٨٣٢ ٦,٤١٧ ٢,٨٥٢٤,٤٥٥١,١٠٨إضافات

 )٢٢,٥٣٣( )١٣,٠٢٣( )١,٨٤١()٥,٦٦٧()٢,٠٠٢( تكلفة اإلهالك
 ١٩٧,٢٤٥ ٤٤,٦٥٤ ٧٣,٥٠٣٦٦,٥٨٥١٢,٥٠٣ ٢٠١١ ديسمبر ٣١صافى القيمة الدفترية في 

     يتمثل في العام الحاليالرصيد في أخر
 ٣١٥,٣٧١ ١٠٩,٤٦٦ ٩٣,٤٩٨٨٩,٨٨١٢٢,٥٢٦التكلفة

 )١١٨,١٢٦( )٦٤,٨١٢( )١٠,٠٢٣()٢٣,٢٩٦()١٩,٩٩٥( مجمع االهالك
 ١٩٧,٢٤٥ ٤٤,٦٥٤ ٧٣,٥٠٣٦٦,٥٨٥١٢,٥٠٣ ٢٠١١ ديسمبر ٣١صافى القيمة الدفترية في

  
  

جنيه مصري تمثل أصول  الف ٨,٥٤٢في تاريخ الميزانية مبلغ ) بعد اإلهالك(تتضمن األصول الثابتة     -
 .اإلجراءات الالزمة لتسجيل تلك األصول لم تسجل بعد باسم البنك وجارى حاليا اتخاذ

  
  

    



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٥٦ 

  
  أرصدة مستحقة للبنوك  -  ٢٠

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١   ٢٠١١ديسمبر٣١  
 جنيه مصريالف  الف جنيه مصري 

 ٥٤,٠٧٢ ٨٥,٧٩٧ بنوك خارجية
 ٦٠٠,٥٢٨ ٧٣٥,٣٩٠ بنوك محلية

 ٦٥٤,٦٠٠ ٨٢١,١٨٧ 
  ودائع العمالء  -  ٢١

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١   ٢٠١١ديسمبر٣١  
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

 ١,٢٠٣,٦٨٠ ١,٨٩٣,٨٥٥ودائع تحت الطلب
 ٤,٨٥٧,٠٨٧ ٥,٨١١,٩٧٨ودائع ألجل وبإخطار
 ١,٠٥١,٤٨٩ ١,٩٨٣,٥١٠شهادات ادخار وإيداع

 ٨١٥,٩٠٣ ٨٦٧,١٢٤ ودائع توفير
 ١٧٤,٦٢٣ ١٥٣,٤٨٥ ودائع أخرى

 ٨,١٠٢,٧٨٢ ١٠,٧٠٩,٩٥٢ 
 ٥,٥٧١,٥٠١ ٧,٣١٨,٣٤٨ ودائع مؤسسات

 ٢,٥٣١,٢٨١ ٣,٣٩١,٦٠٤ ودائع أفراد
 ٨,١٠٢,٧٨٢ ١٠,٧٠٩,٩٥٢ 

 ١,٣٧٨,٣٠٣ ٢,٠٤٧,٣٤٠أرصدة بدون عائد
 ١,٠٥١,٤٨٩ ٦,٦٧٩,١٠٢أرصدة ذات عائد متغير
 ٥,٦٧٢,٩٩٠ ١,٩٨٣,٥١٠أرصدة ذات عائد ثابت

 ٨,١٠٢,٧٨٢ ١٠,٧٠٩,٩٥٢ 
 ٧,٠٥١,٢٩٣ ٨,٧٢٦,٤٤٢ أرصدة متداولة

 ١,٠٥١,٤٨٩ ١,٩٨٣,٥١٠أرصدة غير متداولة
 
 

٨,١٠٢,٧٨٢ ١٠,٧٠٩,٩٥٢ 

  التزامات أخرى  -  ٢٢
 ٢٠١٠ديسمبر ٣١   ٢٠١١ ديسمبر٣١  
 الف جنيه مصري  الف جنيه مصري 

 ٥٢,٤٠٠ ٦٩,٥٩١ عوائد مستحقة
 ٢٣,٦٧٤ ٣,٩١٢البنك المركزي –عمليات المقاصة 

 ٢٢,٠٢٦ ٢٦,٠٨٧ أمانات عامة
 ١٠,٠٤٣ ١٥,٤١٨ ضرائب الدخل

  ١٠,٠٠٠  ١٨,٣٨٧  إيرادات محصلة مقدماً
 ١٢,٥٧٨ ١٢,١٢٢مصروفات مستحقة

  ١,١٤١  ٣٠٥  توزيعاتدائنو 
 ١١,٣١٠ ١٧,٦١٦أرصدة دائنة متنوعة

 ١٤٣,١٧٢  ١٦٣,٤٣٨ اإلجمالي
  

   



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٥٧ 

 
  مخصصات أخرى   -  ٢٣

   ٢٠١١ ديسمبر ٣١            
  

مخصص  
 قضايا

مخصص 
مطالبات 
 محتملة

  

مخصص   
التزامات 
 عرضية 

  اإلجمالي  

الف جنيه  
  مصرى

الف جنيه 
 مصرى

الف جنيه   
 مصرى

 الف جنيه مصرى  

  ٨٤,٨٧١    ١٩,٢٥٨   ٤٧,٠٠٤  ١٨,٦٠٩  الماليةالسنة الرصيد في اول 
  )٢٢,٠٠٣(    )٢,٠٠٨(    )١٩,٩٩٥(  -  تحويل بين المخصصات

  ١,٣٢٤    -    -  ١,٣٢٤  المكون خالل العام

  )٦٧٥(    -    )٥٣٦(  )١٣٩(  العامالمستخدم خالل 

ات تقييم مخصص فروق
  بالعمالت االجنبية

٤٤٥   ٢٤٣   ٣٢  ١٧٠  

  )٩,٥١٧(    -    -  )٩,٥١٧(  انتفي الغرض منهامخصصات 
  ٥٤,٤٤٥    ١٧,٤٩٣   ٢٦,٥٠٥  ١٠,٤٤٧ الماليةالسنة الرصيد في اخر

  
  

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
  

مخصص  
 قضايا

مخصص 
 مطالبات محتملة

 

مخصص 
التزامات عرضية 

 محددة

 اإلجمالي

الف جنيه  
 مصري

 الف جنيه مصريالف جنيه مصريالف جنيه مصري

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

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

 ٣٤٤٣٤٤--فروق تقييم مخصصات بالعمالت األجنبية
 ٨٤,٨٧١ ١٨,٦٠٩٤٧,٠٠٤١٩,٢٥٨ العامالرصيد في  اخر 

    



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٥٨ 

  
  

 األصول الضريبة المؤجلة غير المعترف بها  -  ٢٤
  

٢٠١٠ديسمبر  ٣١ ٢٠١١ديسمبر٣١ 
 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 
    

 )٦,٩٦١( )٨,٦٨٧( االصول الثابتة
 ٧,٥٧٣ ٩,٣٦٥ مخصصات

 ٦١٢ ٦٧٨ أصول ضريبة مؤجلة بالصافي 
  

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

  رأس المال  -  ٢٥
  

 إجمالي عدد األسهم أسهم عاديةعدد األسهم 
 الف       الف    الف      

  ٦٠,٠٠٠  ٦٠,٠٠٠  ٦٠,٠٠٠  ٢٠١١الرصيد في اول يناير 
 ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠١٥,٠٠٠ اسهم مجانية
 ٧٥,٠٠٠ ٢٠١١٧٥,٠٠٠٧٥,٠٠٠ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
مقسومة  مليون جنيه مصري ٧٥٠ والمدفوع يبلغ رأس المال المصرح به مليار جنيه مصري والمصدر    

  .جنيه للسهم وجميع األسهم المصدرة مسددة بالكامل ١٠بقيمة اسمية  مليون سهم  ٧٥علي عدد 
  
  

  االحتياطيات   -  ٢٦
٢٠١٠ديسمبر ٣١   ٢٠١١ديسمبر٣١  
 الف جنيه مصري  مصريالف جنيه 
    

 ٣,٠٨٧ ٣,٠٨٧ احتياطي خاص 
 ٨,٧٩٢ ٨,٧٩٢احتياطي المخاطر البنكية العام

 ٩٢,٩٣٨  ١٠١,١٢٨ احتياطي قانوني
 ٢,٣٥٣ ٢,٧٦٨ احتياطي رأسمالي

استثمارات مالية متاحة  –احتياطي القيمة العادلة 
 ١٤,٨٦٩  )٢٥,٨٠٢( للبيع

 ١٢٢,٠٣٩ ٨٩,٩٧٣السنة الماليةإجمالي االحتياطيات في أخر
  

   



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٥٩ 

  
   )تابع( االحتياطيات  -  ٢٦
  

  *احتياطي المخاطر البنكية العام   -أ 
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١    ٢٠١١ ديسمبر٣١  
  

 العام الرصيد في أول
 الف جنيه مصري

٨,٧٩٢ 
  الف جنيه مصري 

٣,٤٥٨ 
 ٥,٣٣٤ - محول من األرباح المحتجزة

 ٨,٧٩٢ ٨,٧٩٢العامالرصيد في 
    

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

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

، تم تغيير  ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦والقياس الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 
طريقة قياس اضمحالل القروض والتسهيالت وأدوات الدين األخرى التي يتم قياسها بالتكلفة 

في  المستهلكة وتم ترحيل الزيادة اإلجمالية في المخصصات المكونة خالل السنة المالية المنتهية
طبقا ألسس التقييم المتبعة سابقا عن المخصصات المكونة وفقاً للطريقة الجديدة  ٢٠٠٩ديسمبر 

  .الي احتياطي المخاطر البنكية العام 
  

  *احتياطي قانوني   - ب  
 ٢٠١٠ديسمبر ٣١  ٢٠١١ ديسمبر ٣١  
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

 ٩٢,٩٣٨٨٤,٨٢٦العام الرصيد في أول
 ٨,١٩٠٨,١١٢من األرباحالمحول 

 ٩٢,٩٣٨ ١٠١,١٢٨العامالرصيد في 
  

  
من صافي أرباح السنة لتغذية االحتياطي القانوني %  ٥وفقاً للنظام االساسي للبنك يتم احتجاز *  

من رأس المال % ٥٠ويتم ايقاف تكوين االحتياطي القانوني عندما يبلغ رصيده ما يعادل 
  .المصدر 

  
  استثمارات مالية متاحة للبيع  –احتياطي القيمة العادلة   -ج 

 ٢٠١٠ديسمبر ٣١  ٢٠١١ ديسمبر٣١  
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

 ١٤,٨٦٩٢٠,٠٠٠العامالرصيد في أول 
 )٥,١٣١( )٤٠,٦٧١(التغير في القيمة العادلة

 ١٤,٨٦٩ )٢٥,٨٠٢(العامالرصيد في أخر
    



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٦٠ 

  
   )تابع( االحتياطيات  -  ٢٦
  

  

  األرباح المحتجزة  -ز
  ٢٠١٠ديسمبر ٣١ ٢٠١١ ديسمبر ٣١ 

 
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

 ٢٢٠,٧٥٠ ٢٩٥,٤٦٧العام الرصيد في أول
 )٨,١١٢( )٨,١٩٠(محول الي االحتياطي القانوني

 )٦٠,٠٠٠( )٦٠,٠٠٠(نقديةتوزيعات أرباح 
 )١٥,٤١٢( )١٦,٣٨١(حصة العاملين في األرباح

  -  )١٥٠,٠٠٠(  )اسهم مجانية (  توزيعات
 )٥,٣٣٤(-محول الي احتياطي مخاطر بنكية عام

  )٥٤٧( )٦٧(  حقوق اإلقلية
 )٢٥٥()٤١٥(محول الي االحتياطي الراسمالي

  ١٦٤,٣٧٧  ١٩٥,٩٣٥ السنة صافي أرباح
 ٢٩٥,٤٦٧ ٢٥٦,٣٤٩العامالرصيد في أخر

  
  

  في حكمهاالنقدية وما  -  ٢٧
  

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

  
  

  ٢٠١٠ديسمبر ٣١   ٢٠١١ديسمبر٣١  
  الف جنيه   الف جنيه  

  ٣٤٥,٤٧٥   ٧٦٩,٤٨٣    )١٢ايضاح(نقدية وارصدة لدي البنوك المركزية 
  ١١٥,٤٠٢   ١٢٧,٧٧٤  أرصدة لدي البنوك 

  ٩,٦٦١   ٩,٧٧٦  أذون خزانة وأوراق حكومية أخري
  ٤٧٠,٥٣٨  ٩٠٧,٠٣٣  

  
   



  )شركة مساهمة مصرية(مصر  –البنك األهلي المتحد 
  المجمعة االيضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١في 

٦١ 

  
  

  التزامات عرضية وارتباطات  -  ٢٨
  

  :التزامات مقابل خطابات ضمان وإعتمادات مستندية وارتباطات اخرى         
 ٢٠١٠ديسمبر ٣١   ٢٠١١ديسمبر٣١  
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

 ١٩,٣١٥١١,٥١٢ األوراق المقبولة
 ٩٠٧,٣٧١ ٨٥٨,١٩٧ خطابات ضمان

 ١١٦,١٧٥ ٢٤٣,٩٥٨اعتمادات مستندية استيراد
  ١,٤٩٥٥٥,٩٧١  اعتمادات مستندية تصدير

- ٣٦٣,٦١٤لصالح العمالء جلهألعقود الصرف ا
 ١,٠٩١,٠٢٩ ١,٤٨٦,٥٧٩ 

  
  
  

  أطراف ذوي عالقة المعامالت مع  -  ٢٩
  

أما باقي . من األسهم العادية %  ٨٥,١٤البحرين التي تمتلك  -يتبع البنك الشركة األم البنك االهلي المتحد   
وتتمثل المعامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة .  فهي مملوكة لمساهمين أخرين %  ١٤,٨٦النسبة 
  :فيما يلي ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المالي المنتهي عامخالل ال

  
 ٢٠١٠ديسمبر ٣١   ٢٠١١ ديسمبر٣١  
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

 ٢٢٤١,٠٥٣  ودائع
 ٩٧,٠٤٠ ١١٤,٦٠٦أرصدة لدى البنوك

 ٨,٨٨٧٤٣,٩٨١أرصدة مستحقة للبنوك
  
  
  

  ارقام المقارنة  -  ٣٠
  

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




