
يت�صرف جمل�س االإدارة اأن يعر�س النتائج التى حتققت خالل العام املاىل املنتهى فى 31 دي�صمرب 2011 من خالل القوائم املالية عن ال�صنة املالية املنتهية فى ذات 

التاريخ.

فقد �صجل جمموع املركز املاىل نحو 490.5 5 مليون جم فى 2011/12/31 مقابل 883.6 4 مليون جم  فى 2010/12/31 بزيادة قدره 606.9 مليون جم ، ومبعدل 

منو قدره 12.4 % .

�تعزى هذه الزيادة  اأ�صا�صاً اإىل  ما يلى : 

• ارتفاع متو�صط اأ�صعار العائد على اأذون اخلزانة خالل ال�صنة املالية 2011 عنها خالل ال�صنة املالية ال�صابقة 2010 االأمر الذى اأ�صتتبع تعظيم اإ�صتثمارات البنك 	

فى هذا البند لتزيد من 589.6 مليون جم فى 2010/12/31 اإىل 959.1 1 مليون جم فى 2011/12/31 بزيادة قدرها 369.5 1 مليون جم. 

• اأ�صتتبع تعظيم اإ�صتثمارات البنك فى اأذون اخلزانة خالل ال�صنة املالية 2011 التخلى عن م�صادر االأ�صتخدام واملتمثلة فى الودائع امل�صتثمرة يف البنوك والتى 	

تراجعت فيما بني نهايتى دي�صمرب 2010 و2011 بنحو 105.8 1 مليون جم ، وكذا القرو�س وال�صلفيات بنحو 96.9 مليون جم وزيادة م�صادر التمويل املتمثلة يف 

ودائع العمالء و البنوك بنحو 775.1 مليون جم.

كما بلغت اأر�صدة االأ�صول ال�صائلة مب�صرفنا 951.3 3 مليون جم فى 2011/12/31 مقابل 239.1 3 مليون جم فى 2010/12/31 ، وت�صكل االأ�صول ال�صائلة 72.0 % من اإجماىل 

االأ�صول فى 2011/12/31 مقابل 66.3 % فى 2010/12/31.

كما �صجلت جملة اأر�صدة االإلتزامات العر�صية 318 1 مليون جم فــى 2011/12/31 مقابل 867.3 مليون جم فى 2010/12/31 بزيادة قدرها 450.7 مليون جم 

مبعدل منو قدره 52.0 % . 

هذا وقد اأ�صفر ن�صاط البنك خالل عام 2011 عن حتقيق �صافى ربح قدره 35.0 مليون جم مقابل 29.4 مليون جم خالل ال�صنة املالية ال�صـابقة بزيادة قدرها قدره 

5.6 مليون جم ، كما يت�صح من البيان التايل:

معدل التغري %التغريعام 2010عام 2011البيان

+91.1%+79.941.838.1جممل ربح الن�صاط )قبل ال�صرائب(

يخ�صم: 

+262.1%+44.912.432.5م�صروفات ال�صرائب

+19.0%+35.029.45.6�صايف الربح طبقا لح/ االأرباح و اخل�صائر

وهو ما يعك�س اجلهود املبذولة من قبل ادارات البنك وذلك من خالل اعادة هيكلة ا�صتخدامات م�صادر االأموال. 

ونورد فيما يلى قائمة م�صادر االأموال واأوجه اإ�صتخداماتها املحققة خالل العام املاىل املنتهى فى 2011/12/31 :

اإ�صتخدامات الأم�ال

الزيادة يف االأ�صول

م�صادر الأم�ال

الزيادة يف اخل�صوم

1ا�صتثمارات مالية 5.0حقوق امللكية731.1

509.5م�صتحق للبنوك4.4اأ�صول اأخرى

265.6ودائع العمالء

النق�س يف االأ�صولالنق�س يف اخل�صوم

1نقدية و اأر�صدة لدى البنك2.3خم�ص�صات اأخرى 024.2

96.9قرو�س و �صلفيات170.9التزامات اأخرى

7.5اأ�صول ثابتة

1اإجمايل اإ�صتخدامات الأم�ال 1اإجمايل م�صادر الأم�ال908.7 908.7

التقرير المالى للبنك
عن ال�صنة املالية املنتهية فى 2011/12/31

محتويات القوائم المالية

التقرير املايل للبنك

تقرير مراقبي احل�صابات

امليزانية

قائمة الدخل

قائمة التغيري يف حقوق امللكية

قائمة التدفقات النقدية

قائمة التوزيعات املقرتحة لالأرباح

االإي�صاحات املتممة للقوائم املالية
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معدل النم�  %التغريعام 2010عام 2011القطـــــــاع 

- 50.0 -0.10.20.1قطاع الزراعــة

+ 40.7 + 137.6 476.1338.5قطاع ال�صــناعة

- 26.4 - 73.1 203.7276.8قطاع التجـــارة

- 11.3 - 46.0 362.1408.1قطاع اخلـــدمات

- 1.5 - 7.3 466.1473.4القطاع العــائلى

- 62.5 - 99.7 59.9159.6اأخـــــرى

1الإجمــــاىل  568.0 1 656.6 88.6 - 5.3 -

ناق�صا :-

معدل النم�  %التغريعام 2010عام 2011 

+ 4.7 + 8.4 187.2178.8خم�ص�س خ�صائر اإ�صمحالل القرو�س والت�صهيالت

- 50.0 - 0.1 0.10.2خ�صم غري مكت�صب لالأوراق التجارية املخ�صومة

--0.10.1الفوائد املجنبــة 

1�صافى امل�صتخدم من الت�صهيالت الإئتمانية  380.61 477.5 96.9 - 6.6 -

ي�صري البيان ال�صابق اإىل اأن خم�ص�س خ�صائر ا�صمحالل القرو�س والت�صهيالت قد بلغ 187.2 مليون جم فى 2011/12/31 مقابل 178،8 مليون جم 

فى2010/12/31 بزيادة قدرها 8.4 مليون جم ومبعدل منو قدره 4.7 % 0 

خام�صا: الإ�صتثمارات املالية 

بلغ �صافى اأر�صدة هذا البند فى 2011/12/31 نحو 531.2 2 مليون جم مقابل 800.1 مليون جم عن االأر�صدة القائمة فى 2010/12/31 ويو�صح البيـــان التاىل 

التغريات التى طراأت على اأر�صدة هذا البند خالل ال�صـنة املالية 2011:-  

التغري + ) - ( عــام 2010عــام 2011البيـــــــــــــان

1اأذون خـــــــزانة 959.1589.6 1 369.5 +

- 5.3 12.317.6�صندوق اإ�صتثمارات من�صاأ مبعرفة البنك 

-2.52.5م�صاهمات فى م�صــروعات

+ 366.9 557.3190.4اإ�صتثمارات فى اأوراق مالية 

2�صافى الإ�صتثمارات املالية  531.2800.1 1 731.1 +

وي�صري البيان ال�صابق اإىل اأن الزيادة فى �صافى اأر�صدة االإ�صتثمارات املالية فيما بني نهايتى عامى 2011 و 2010 بنحو 731.1 1 مليون جم ، ترتكز اأ�صا�صًا فى اأذون اخلزانة والتى 

حققت االأر�صدة القائمة لها زيادة قدرها 369.5 1 مليون جم وكذا زيادة االأر�صدة املكتتب بها فى اإ�صتثمارات فى اأوراق مالية بنحو 366.9 مليون جم.  

�صاد�صا :حق�ق امللكــية 

بلغت جملة اأر�صدة حقوق امللكية فى 2011/12/31 نحو 849.5 مليون جم مقابل 844.5 مليون جم فى 2010/12/31 ، بزيادة قدرها 5.0 مليون جم . 

ويو�صح البيان التاىل التغريات التى طراأت على حقوق امللكية خالل ال�صنة املالية 2011 :- 

التغري + ) - ( عــام 2010عــام 2011البيـــــــــــــان

-600.0600.0 راأ�س املــــــــال 

- 2.7 209.3212.0االإحتياطيـــــــات 

+ 7.7 40.232.5الأرباح املحتجزة   

+ 5.0 849.5844.5الإجمــــــاىل

ويو�صح العر�س التاىل اأهم التغريات التى طراأت على م�صادر االأموال واأوجه اإ�صتخداماتها خالل ال�صنة املالية 2011 :- 

اأ�ل: ال�دائع

بلغت جملة اأر�صدة ودائع العمالء باأنواعها املختلفة 885.7 3 مليون جم فى 2011/12/31 مقابل 620.1 3 مليون جنيه فى 2010/12/31 بزيادة قدرها 265.6 

مليون جم ، ويو�صح البيان التاىل توزيع اأر�صدة الودائع بح�صب قطاعات الن�صاط االإقت�صادى وفقًا لالأر�صدة القائمة فى 2011/12/31 :-

معدل النم�  %التغريعام 2010عام 2011القطـــــــاع 

قطاع الزراعـــة 
40.922.0 18.9 + 85.9 +

قطاع ال�صــناعة
79.169.1 10.0 + 14.5 +

قطاع التجـــارة
126.8111.5 15.3 + 13.7 +

قطاع اخلـــدمات
2 156.61 999.1 157.5 + 7.9 +

القطاع العــائلى
1 454.81 288.4 166.4 + 12.9 +

و�صطاء مالييـــن
11.3120.3 109.0 - 90.6 -

اأخـــــرى  
16.29.7 6.5 + 67.0 +

3الإجمــــاىل  885.73 620.1+ 265.67.3+

كما يو�صح البيان التاىل اأر�صدة الودائع بح�صب اأنواعها فيما بني نهاية عامى 2011 و 2010  :- 

معدل النم�  %التغريعام 2010عام 2011البيـــــــــان 

+ 51.9 + 216.4 633.0416.6ودائع حتت الطـلب 

2ودائع الأجل وباإخطار  082.22 033.4 48.8 + 2.4 +

+ 1.4 + 10.7 801.6790.9�صهادات اإدخـــار 

- 9.0 - 29.4 297.1326.5ودائع التوفــــري

+ 36.2 + 19.1 71.852.7 ودائع اأخـــــرى 

3الإجمــــاىل  885.73 620.1 265.6 + 7.3 +

ثانيا: امل�صتحق للبن�ك �املرا�صلني 

الداخل واخلارج نحو 592.4 مليون جم فـى 2011/12/31 مقابل 82.9 مليون جم فى 2010/12/31 بزيادة قدرها  للبنوك واملرا�صلني فى  امل�صتحق  بلغ جمموع 

509.5 مليون جم .

ثالثا: الأر�صدة النقدية �الأر�صدة لدى البن�ك �املرا�صلني 

بلغ اإجماىل اأر�صدة هذا البند فى 2011/12/31 نحو 432.4 1 مليون جم مقابل 456.6 2 مليون جم فى 2010/12/31 ، وذلك وفقًا ملا يت�صح من البيان التاىل :- 

معدل النم�  %التغريعام 2010عام 2011البيـــــــــان 

+ 15.5 + 81.6 607.8526.2نقدية واأر�صدة لدى البنك املركزى 

824.61اأر�صدة لدى البنــوك  930.4 1 105.8 - 57.3 -

1الإجمــــاىل  432.42 456.6 1 024.2 - 41.7 -

رابعاً : القر��س �ال�صــلفيات 

بلغ �صافى امل�صتخدم من القرو�س وال�صلفيات املمنوحة للعمالء فى 2011/12/31 نحو 380.6 1 مليون جم مقابل 477.5 1 مليون جم فى 2010/12/31 بنق�س قدره 

96.9 مليون جم  ومبعدل قدره 6.6 % . 

يو�صح البيان التاىل توزيع اأر�صدة القرو�س وال�صلفيات بح�صب قطاعات الن�صاط االإقت�صادى وفقًا لالأر�صدة القائمة فى 2011/12/31 : 

التقرير المالى للبنك التقرير المالى للبنك
عن ال�صنة املالية املنتهية فى 2011/12/31 عن ال�صنة املالية املنتهية فى 2011/12/31

) مليون جم (

) مليون جم (

) مليون جم (

) مليون جم (

) مليون جم (

) مليون جم (
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تقرير عن الق�ائم املالية 

راجعنا القوائم املالية املرفقة لبنك امل�ؤ�ص�صة العربية امل�صرفية- م�صر )�صركة م�صاهمة م�صرية( واملتمثلة يف امليزانية يف 31 دي�صمرب 2011 وكذا قوائم الدخل والتغري 

يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية عن ال�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخ�س لل�صيا�صات املحا�صبية الهامة وغريها من االإي�صاحات. 

م�صئ�لية الإدارة عن الق�ائم املالية 

هذه القوائم املالية م�صئولية اإدارة البنك، فاالإدارة م�صئولة عن اإعداد وعر�س القوائم املالية عر�صًا عادال ووا�صحا وفقا لقواعد اإعداد وت�صوير القوائم املالية للبنوك 

ال�صادرة عن البنك املركزي بتاريخ 16 دي�صمرب 2008 ويف �صوء القوانني امل�صرية ال�صارية، وتت�صمن م�صئولية االإدارة ت�صميم وتنفيذ واحلفاظ على رقابة داخلية 

ذات �صلة باإعداد وعر�س قوائم مالية عر�صا عادال ووا�صحا خالية من اأي حتريفات هامة وموؤثرة �صواء ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ، كما تت�صمن هذه امل�صئولية اإختيار 

ال�صيا�صات املحا�صبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات املحا�صبية املالئمة للظروف. 

م�صئ�لية مراقب احل�صابات 

تنح�صر م�صئوليتنا يف اإبداء الراأي على هذه القوائم املالية يف �صوء مراجعتنا لها وقد متت مراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة امل�صرية ويف �صوء القوانني امل�صرية ال�صارية، 

وتتطلب هذه املعايري منا االإلتزام مبتطلبات ال�صلوك املهني وتخطيط واأداء املراجعة للح�صول على تاأكد منا�صب باأن القوائم املالية خالية من اأية اأخطاء هامة وموؤثرة. 

اأدلة مراجعة ب�صاأن القيم واالإف�صاحات يف القوائم املالية، وتعتمد االإجراءات التي مت اإختيارها على احلكم  اأداء اإجراءات للح�صول على  وتت�صمن اأعمال املراجعة 

ال�صخ�صي للمراقب وي�صمل ذلك تقييم خماطر التحريف الهام واملوؤثر يف القوائم املالية �صواء الناجت عن الغ�س اأو اخلطاأ، ولدى تقييم هذه املخاطر ي�صع املراقب يف 

اإعتباره الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بقيام البنك باإعداد القوائم املالية والعر�س العادل والوا�صح لها وذلك لت�صميم اإجراءات مراجعة منا�صبة للظروف ولكن لي�س 

بغر�س اإبداء راأي على كفاءة الرقابة الداخلية يف البنك، وت�صمل عملية املراجعة اأي�صًا تقييم مدى مالئمة ال�صيا�صات املحا�صبية والتقديرات املحا�صبية الهامة التي 

اأعدت مبعرفة االإدارة وكذا �صالمة العر�س الذي قدمت به القوائم املالية. 

واأننا نرى اأن اأدلة املراجعة التي قمنا باحل�صول عليها كافية ومنا�صبة وتعد اأ�صا�صا الإبداء راأينا على القوائم املالية. 

الراأي

)�صركة  امل�ؤ�ص�صة العربية امل�صرفية- م�صر  لبنك  اأعاله تعرب بعدالة و و�صوح يف جميع جوانبها الهامة، عن املركز املايل  اإليها  اأن القوائم املالية امل�صار  ومن راأينا 

م�صاهمة م�صرية( يف 31 دي�صمرب 2011، وعن اأدائه املايل وتدفقاته النقدية عن ال�صنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ ولك طبقًا لقواعد اإعداد  وت�صوير القوائم املالية 

للبنوك ال�صادرة عن البنك املركزي امل�صري بتاريخ 16 دي�صمرب 2008 ويف �صوء القوانني واللوائح امل�صرية ذات العالقة باإعداد القوائم املالية. 

تقرير عن املتطلبات القان�نية �التنظيمية الأخرى

مل يتبني لنا خمالفة البنك- خالل ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011- الأي من اأحكام قانون البنك املركزي واجلهاز امل�صريف والنقد رقم 88 ل�صنة 2003.

مي�صك البنك ح�صابات مالية منتظمة تت�صمن كل ما ن�س القانون ونظام البنك على وجوب اإثباته فيها وقد وجدت القوائم املالية متفقة مع ما هو وارد بتلك احل�صابات. 

البيانات املالية الواردة بتقرير جمل�س االإدارة املعد وفقا ملتطلبات القانون رقم 159 ل�صنة 1981 والئحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك يف احلدود 

التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر. 

القاهرة يف: 20 مار�س 2012

مراقبا احل�صابات 

كما يو�صح البيان التايل التغريات التي طراأت على اأر�صدة االأحتياطات خالل عام 2011  

احتياطي عاماحتياطي قان�ينالبيان

احتياطي   

راأ�صمايل

 احتياطي 

خماطر بنكية

احتياطي 

القيمة العادلة 

لال�صتثمارات املالية 

الإجمايلاملتاحة للبيع

038 722212 9457623241 285175 33االأر�صدة يف 2010/12/31

000 25---076 92422 2تدعيم من ح�صاب التوزيع

)731 27()960 27(17455--املحول اىل احتياطات 

307 209)238 26(021936379 209198 36الأر�صدة يف 2011/12/31

�صابعاً : الإلتزامات العر�صية 

بلغ جمموع اإلتزامات العمالء نظري اإعتمادات م�صتندية مفتوحة وخطابات �صمان م�صدرة نحو 318.0 1 مليون جم فى 2011/12/31 مقابل 867.3 مليون جم فى 

2010/12/31 بزيادة قدرها 450.7 مليون جم ، وذلك كما يت�صح من البيان التاىل :-

معدل النم� % التغــريعــام 2010 عــام 2011 البيــــــــان

- 42.4 - 67.0 90.9157.9 القيمة غري املغطاه نقدًا من االإعتمادات امل�صتندية املفتوحة 

1القيمة غري املغطاه نقدًا من خطابـات ال�صمان امل�صدرة 227.1709.4 517.7 + 73.0 +

1الإجمـــــاىل  318.0867.3 450.7 + 52.0 +

ثامناً : نتائج الن�صــاط 

اأ�صفرت حم�صلة ن�صاط البنك عن العام املاىل 2011 عن حتقيق �صافى ربح قابل للتوزيع قدره 34.8 مليون جم ، فاإذا ما اأ�صيفت اإليه االأرباح املرحلة من العام ال�صابق 

وقدرها 5.3 مليون جم فاإن املبلغ القابل للتوزيع ي�صبح 40.1 مليون جنيه ، وذلك مقابل 32.3 مليون جم عن عام 2010 . 

ويو�صح البيان التاىل التوزيع املقرتح من قبل جمل�س االإدارة للمبلغ االإجماىل القابل للتوزيع عن عام 2011 باملقارنة بالتوزيع املعدل عن عام 2010 :- 

التوزيع املقرتح عن 

عام  2011

التوزيع الفعلي عن 

عام 2010

دعم االإحتياطيات
30.025.0

ح�صة العاملـني
2.01.8

مكافاة جمل�س االإدارة
0.20.2

اأرباح مرحـــلة
7.95.3

40.132.3

تا�صعاً : الفـــر�ع 

ميار�س البنك ن�صاطه من خالل ثمانية وع�صرون فرعًا ، خم�صة ع�صر منها مبدينة القاهرة و2 فرع مبدينة اال�صـــكندرية و2 فرع مبدينة �صرم ال�صيخ وفرع الغردقة وفرع 

املن�صورة وفرع االأق�صر وفرع اأ�صوان وفرع اأ�صيوط و2 فرع مبدينة دمياط وفرع بطنطا وفرع بال�صوي�س. 

عا�صراً : العمـــالة

بلغ عدد العاملني فى نهاية ال�صنة املالية 2011 -  429 موظفًا مقابل 412 فى نهاية العام املا�صى بخالف عدد 34 عمال خدمات . 

والأهمية العن�صر الب�صرى فاأن اإدارة البنك حتر�س على االإهتمام بكافة امل�صتويات االإدارية والوظيفية من خالل املداومة على تنمية مهاراتهم امل�صرفية و�صقل خرباتهم 

عن طريق اإيفادهم لدورات تدريبية لدى اجلهات العلمية املتخ�ص�صة خا�صة تلك التى ينظمها البنك املركزي امل�صري و احتاد بنوك م�صر مما يتيح لهم تقدمي اأف�صل 

م�صتوى ممكن من اخلدمة امل�صرفية . 

التقرير المالى للبنك
عن ال�صنة املالية املنتهية فى 2011/12/31

تقرير مراقبي الحسابات 
اإىل ال�صادة/ م�صاهمي بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية – م�صر )�صركة م�صاهمة م�صرية(

) مليون جم (

) مليون جم (

 عمر� حممد ال�صعبيني     

E & Y املت�صامنون للمحا�صبية واملراجعة

علي حممد الكيالين 

Crowe Horwath  د. عبد العزيز حجازي و�صركاه
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اإي�صاح

31 دي�صمرب 2011

األف جنيه م�صري

31 دي�صمرب 2010

األف جنيه م�صري

383  عائد القرو�س واالإيرادات امل�صابهة 586 311 260

189( تكلفة الودائع والتكاليف املت�صابهة 382()165 435(

194 )6( �صايف الدخل من العائد 204 145 825

36 اإيرادات االأتعاب والعموالت 300 36 392

1( م�صروفات االأتعاب والعموالت 692()1 501(

34)7( �صايف الدخل من الأتعاب �العم�لت 608 34 891

193    273 )10( توزيعات اأرباح

2 )19( اأرباح االإ�صتثمارات املالية 666   2 590

11 )8( �صايف دخله املتاجرة 608   9 378

2 )11( اإيرادات ت�صغيل اأخرى 527   5 294

85()12( )عبء( اإ�صمحالل عن خ�صائر االإئتمان 63()12 937(

1()9( م�صروفات اإدارية 574 00()1 434 27(

807  92341 79 الربح قبل �صرائب الدخل

44()13( م�صروفات �صرائب الدخل 919()12 390(

35 �صايف اأرباح ال�صنة 004   29 417   

0.5430.453)14(ربحية ال�صهم )جنيه/ �صهم(

اإي�صاح

31 دي�صمرب 2011

األف جنيه م�صري

31 دي�صمرب 2010

األف جنيه م�صري

الأ�ص�ل

607)15(نقدية واأر�صدة لدى البنك املركزي 832 526 147

824)16(اأر�صدة لدى البنوك 583 1 930 426

1)17( اأذون اخلزانة 959 054 589 603

1)18(قرو�س وت�صهيالت للعمالء 380 602 1 477 538

 اإ�صتثمارات مالية:

559)19(- متاحة للبيع  841 192 928

12)19(- حمتفظ بها حتى تاريخ االإ�صتحقاق  27717 555

14 )20( اأ�صول غري ملمو�صة 831 19 976

50)21(اأ�صول اأخرى 066 40 467

81 )22( اأ�صول ثابتة 407 88 942

5اإجمايل االأ�صول 490 4934 883 582

 الإلتزامات �حق�ق امللكية

الإلتزامات

5)23( اأر�صدة م�صتحقة للبنوك 92 435 82 901

3)24(ودائع العمالء 885 640 3 620 074

1)25( اإلتزامات اأخرى 38 564 309 262

24)26( خم�ص�صات اأخرى 215 26 527

338 151)27( اإلتزامات �صريبة موؤجلة

4 اإجمايل االإلتزامات 641 0054 039 102

 حق�ق امللكية

600)28(راأ�س املال املدفوع 000 600 000

209)29( اإحتياطيات 307 212 038

40)29( اأرباح حمتجزة 181 32 442

849  اإجمايل حق�ق امللكية 488 844 480

5  اإجمايل الإلتزامات �حق�ق امللكية 490 493 4 883 582

االإي�صاحات املرفقة من )1( اإىل )36( جزء ال يتجزاأ من القوائم املالية وتقراأ معها. االإي�صاحات املرفقة من )1( اإىل )36( جزء ال يتجزاأ من القوائم املالية وتقراأ معها. 

الميزانية
يف 31 دي�صمرب 2011

اأكرم تينا�ي

ع�صو جمل�س االإدارة املنتدب 

و الرئي�س التنفيذي

اأكرم تينا�ي

ع�صو جمل�س االإدارة املنتدب 

و الرئي�س التنفيذي

ح�صن علي جمعه

رئي�س جمل�س االإدارة

ح�صن علي جمعه

رئي�س جمل�س االإدارة

قائمة الدخل
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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31 دي�صمرب 312010 دي�صمرب 2011

التدفقات النقدية من اأن�صطة الت�صغيل 

79االأرباح قبل ال�صرائب  923 41 807

تعديالت لت�ص�ية الأرباح مع التدفقات النقدية من اأن�صطة الت�صغيل 

18اإهالك وا�صتهالك 067   18 390 

8 عبء )رد( ا�صمحالل االأ�صول 563 12 937  

2( عبء )رد( املخ�ص�صات االأخرى    549( 171

322     237 فروق اإعادة تقييم اأر�صدة املخ�ص�صات بالعمالت االأجنبية بخالف خم�ص�س القرو�س 

)174( )112( اأرباح )خ�صائر( بيع اأ�صول ثابتة 

5( -اأرباح )خ�صائر( غري نقدية من بيع اأ�صول اآلت ملكيتها للبنك 914(

104 اأرباح الت�صغيل قبل التغريات فى االأ�صول واالإلتزامات الناجتة من اأن�صطة الت�صغيل 129    67 539   

�صافى النق�س ) الزيادة ( فى الأ�ص�ل 

152( اأر�صدة لدى البنوك 773( )47 320(

1( اأذون خزانة 012 807( 665 591   

90 قرو�س وت�صهيالت العمالء 489    35 057   

11( اأ�صول اأخرى  361( )18 142(

�صافى الزيادة اأ� ) النق�س ( فى الإلتزامات

509 اأر�صدة م�صتحقة للبنوك  534    )52 834(

265 ودائع العمالء 566    )220 240(

191( اإلتزامات اأخرى  470( 89 154   

24( �صرائب دخل م�صددة 334( )21 360(

423( �صافى التدفقات النقدية )امل�صتخدمة يف( الناجتة من  اأن�صطة الت�صغيل      )1(                           027( 497 445  

التدفقات النقدية من اأن�صطة الإ�صتثمار 

3( مدفوعات ل�صراء اأ�صول ثابتة واإعداد وجتهيز الفروع  442( )18 303(

    644     112 متح�صالت من بيع اأ�صول ثابتة

465( م�صرتيات ا�صتثمارات مالية متاحة للبيع 936( )253 403(

70 متح�صالت من ا�صرتداد ا�صتثمارات مالية متاحة للبيع 904    109 214   

5متح�صالت من بيع ا�صتثمارات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�صتحقاق 587-

2( مدفوعات ل�صراء ا�صتثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق 449( )7 848(

395( �صافى التدفقات النقدية ) امل�صتخدمة فى ( اأن�صطة الإ�صتثمار                   )2( 224( )169 696(

التدفقات النقدية من اأن�صطة التم�يل

2( توزيعات االأرباح املدفوعة  036( )2 369(

2( �صافى التدفقات النقدية )امل�صتخدمة يف( اأن�صطة التم�يل                       )3( 036( )2 369(

820( �صافى )النق�س( الزيادة يف النقدية وما فى حكمها خالل العام               )3+2+1( 287( 325 380   

2 ر�صيد النقدية وما يف حكمها يف 2011/1/1  220 316   1 894 936  

1 ر�صيد النقدية �ما يف حكمها يف 31 دي�صمرب 2011 400 029   2 220 316  

�تتمثل النقدية �ما فى حكمها فيما يلى :- 

607 نقدية واأر�صدة لدى البنك املركزى  832    526 147   

824 اأر�صدة لدى البنوك 583    1 930 426  

1 اأذون خزانة 959 054   589 603   

389( اأر�صدة لدى البنك املركزي يف اطار ن�صبة االحتياطي االإلزامي  080( )221 307(

15( -ودائع لدى البنوك 000(

1( اأذون خزانة ا�صتحقاق اأكرث من ثالثة �صهور  602 360( )589 553(

1 النقدية �ما يف حكمها 400 029   2 220 316  

راأ�س املال

 امل�صدد حتت

اإحتياطياتزيادة راأ�س املال

الأرباح 

املحتجزة

�صايف اأرباح 

الإجمايلال�صنة 

500 الر�صيد يف 2010/1/1 000    100 000    165 182    52 449   - 817 631   

47 -- املحول اإىل االإحتياطيات واالأرباح املحتجزة 000   )47 000(--

2(--- االأرباح املوزعة 369(-)2 369(

100  املحول اإىل راأ�س املال 000   )100 000(----

)199(--)199(-- �صايف التغري يف االإ�صتثمارات املالية املتاحة للبيع

29 417 29---- �صايف اأرباح ال�صنة 417

29     55 --املحول اإىل اإحتياطي خماطر بنكية واالأرباح املحتجزة 362   )29 417(-

600 الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2010 000   - 212 038    32 442   - 844 480

600 الر�صيد يف 2011/1/1  000   - 212 038    32 442   - 844 480   

25 --املحول اإىل االإحتياطيات واالأرباح املحتجزة  174   )25 174(--

2(--- االأرباح املوزعة 036(-)2 036(

27(-- �صايف التغري يف االإ�صتثمارات املالية املتاحة للبيع 960(--)27 960(

35 ---- �صايف اأرباح ال�صنة 004 35 004

34     55 --املحول اإىل اإحتياطي خماطر بنكية واالأرباح املحتجزة 949   )35 004(-

600 الر�صيد يف 1 دي�صمرب 2011 000   - 209 307    40 181   - 849 488   

قائمة التغير في حقوق الملكية 
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011

االإي�صاحات املرفقة من )1( اإىل )36( جزء ال يتجزاأ من القوائم املالية وتقراأ معها. 

اأكرم تينا�ي

ع�صو جمل�س االإدارة املنتدب 

و الرئي�س التنفيذي

ح�صن علي جمعه

رئي�س جمل�س االإدارة

قائمة التدفقات النقدية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011

االإي�صاحات املرفقة من )1( اإىل )36( جزء ال يتجزاأ من القوائم املالية وتقراأ معها .

اأكرم تينا�ي

ع�صو جمل�س االإدارة املنتدب  و الرئي�س التنفيذي

ح�صن علي جمعه

رئي�س جمل�س االإدارة

) األف جم (

) األف جم (
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1 -  معل�مات عامة

تاأ�ص�س البنك �صركة م�صاهمة م�صرية بتاريخ 21 اأغ�صط�س 1982 طبقًا الأحكام قانون االإ�صتثمار وتعديالته كبنك اإ�صتثمار واأعمال با�صم بنك 

– م�صر ) �صركة  م�صر العربي االفريقي ) �صركة م�صاهمة م�صرية ( ومت تعديل ا�صم البنك لي�صبح / بنك املوؤ�صـ�صة العربية امل�صرفية 

ب�صحيفة  واملن�صور  ل�صنة 2000  رقم 788  الوزارى  القرار  بها  ال�صادر  للبنك  االأ�صا�صى  النظام  تعديالت  وذلك �صمن   ) م�صاهمة م�صرية 

االإ�صتثمار العدد 3261 ال�صادر بتاريخ 2000/4/18 يف جمهورية م�صر العربية ويقع املركز الرئي�صي للبنك يف حمافظة القاهرة والبنك 

مدرج فى بور�صتى القاهرة واال�صكندرية .

يقدم بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية – م�صر ) �صركة م�صاهمة م�صرية ( خدمات املوؤ�ص�صات والتجزئة امل�صرفية واال�صتثمار يف جمهورية 

م�صر العربية واخلارج من خالل 28 فرعًا ويوظف اأكرث من 463 موظفًا يف تاريخ امليزانية .

2 - ملخ�س ال�صيا�صات املحا�صبية

 فيما يلي اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية ، وقد مت اإتباع هذه ال�صيا�صات بثبات لكل ال�صنوات املعرو�صة اإال اإذا 

مت االإف�صاح عن غري ذلك . 

اأ  - اأ�ص�س اإعداد الق�ائم املالية

البنك املركزي امل�صري  لتعليمات  املالية وفقًا ملعايري املحا�صبة امل�صرية ال�صادرة خالل عام 2006 وتعديالتها ووفقًا  القوائم  اإعداد   يتم 

املعتمدة من جمل�س اإدارته بتاريخ 16 دي�صمرب 2008 املتفقة مع املعايري امل�صار اإليها ، وعلى اأ�صا�س التكلفة التاريخية معدلة باإعادة تقييم 

االأ�صول وااللتزامات املالية بغر�س املتاجرة ، واالأ�صول وااللتزامات املالية املبوبة عند ن�صاأتها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر 

واال�صتثمارات املالية املتاحة للبيع ، وجميع عقود امل�صتقات املالية . 

 وقد مت اإعداد هذه القوائم املالية للبنك طبقًا الأحكام القوانني املحلية ذات ال�صلة .  

ب - التقارير القطاعية

املرتبطة  تلك  تختلف عن  ومنافع  تت�صم مبخاطر  اأو خدمات  منتجات  بتقدمي  املرتبطة  والعمليات  االأ�صول  من  الن�صاط هو جمموعة  قطاع 

بقطاعات اأن�صطة اأخرى . والقطاع اجلغرايف يرتبط بتقدمي منتجات اأو خدمات داخل بيئة اقت�صادية واحدة تت�صم مبخاطر ومنافع تخ�صها 

عن تلك املرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل يف بيئة اقت�صادية خمتلفة .

ج -ترجمة العمالت الأجنبية

ج/1 عملة التعامل �العر�س 

يتم عر�س القوائم املالية للبنك باجلنيه امل�صري وهو عملة التعامل والعر�س للبنك .

ج/2   املعامالت �الأر�صدة بالعمالت الأجنبية

�صك ح�صابات البنك باجلنيه امل�صرى وتثبت املعامالت بالعمالت االأخرى خالل ال�صنة املالية على اأ�صا�س اأ�صعار ال�صرف ال�صارية فى تاريخ  متمُ

تنفيذ املعاملة ، ويتم اإعادة تقييم اأر�صدة االأ�صول واالإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت االأخرى فى نهاية ال�صنة املالية على اأ�صا�س 

اأ�صعار ال�صرف ال�صارية فى ذلك التاريخ ، ويتم االإعرتاف فى قائمة الدخل باالأرباح واخل�صائر الناجتة عن ت�صوية تلك املعامالت وبالفروق 

الناجتة عن التقييم �صمن البنود التالية :-

�صافى دخل املتاجرة اأو �صافى الدخل من االأدوات املالية املبوبة عند ن�صاأتها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر لالأ�صول / 	•

االإلتزامات بغر�س املتاجرة اأو تلك املبوبة عند ن�صاأتها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر بح�صب النوع . 

31 دي�صمرب 312010 دي�صمرب 2011

35�صافى اأرباح ال�صنة ) من واقع قائمة الدخل (  004 29 417  

يخ�صم :

)  174( )112(اأرباح اأ�صول ثابتة حمولة لالإحتياطى الراأ�صماىل طبقًا الأحكام القانون

)  55( )55(اإحتياطى املخاطر البنكية العام

34 �صافى اأرباح العام القابلة للت�زيع 837   29 188  

ي�صاف :

5 اأرباح حمتجزة فى اأول ال�صنة املالية 232    3 080  

40 الإجمـــاىل 069   32 268  

ي�زع كالأتى: 

3 اإحتياطى قانونى 489    2 924  

26 اإحتياطى عام 516    22 076  

--توزيعات امل�صاهمني

2 ح�صة العاملني 000    1 800  

   236     238 مكافاأة اأع�صاء جمل�س االإدارة

7 اأرباح حمتجزة فى اأخر ال�صنة املالية 826    5 232  

40 الإجماىل 069   32 268  

مت اإعداد قائمة التوزيعات املقرتحة لالأرباح عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 حتت اعتماد اجلمعية العامة للبنك . 

قائمة التوزيعات المقترحة لألرباح 
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 13 دي�صمرب 1102

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011

) األف جم (
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د/2 القر��س �املدي�نيات

متثل اأ�صواًل مالية غري م�صتقة ذات مبلغ ثابت اأو قابل للتحديد ولي�صت متداولة يف �صوق ن�صطة فيما عدا:

• االأ�صول التي ينوي البنك بيعها فورًا اأو يف مدى زمني ق�صري ، يتم تبويبها يف هذه احلالة �صمن االأ�صول بغر�س املتاجرة ، اأو التي مت تبويبها عند 	

ن�صاأتها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر .

• االأ�صول التي بوبها البنك على اأنها متاحة للبيع عند االعرتاف االأويل بها.	

• االأ�صول التي لن ي�صتطيع البنك ب�صورة جوهرية ا�صرتداد قيمة ا�صتثماره االأ�صلي فيها الأ�صباب اأخرى بخالف تدهور القدرة االئتمانية .	

د/3 ال�صتثمارات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

وتاريخ  للتحديد  قابل  اأو  حمدد  �صداد  مبلغ  ذات  م�صتقة  غري  مالية  اأ�صواًل  اال�صتحقاق  تاريخ  حتى  بها  املحتفظ  املالية  اال�صتثمارات  متثل   

اإ�صتحقاق حمدد ولدى اإدارة البنك النية والقدرة على االإحتفاظ بها حتى تاريخ ا�صتحقاقها ، ويتم اإعادة تبويب كل املجموعة على اأنها متاحة 

للبيع اإذا باع البنك مبلغ هام من االأ�صول املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق باإ�صتثناء حاالت ال�صرورة .

د/4ال�صتثمارات املالية املتاحة للبيع

 متثل اال�صتثمارات املالية املتاحة للبيع اأ�صواًل مالية غري م�صتقة تكون هناك النية لالحتفاظ بها ملدة غري حمددة وقد يتم بيعها ا�صتجابة 

للحاجة اإىل ال�صيولة اأو التغريات فى اأ�صعار العائد اأو ال�صرف اأو االأ�صهم .

ويتبع ما يلى بالن�صبة لالأ�صول املالية :

• يتم االعرتاف بعمليات ال�صراء والبيع بالطريقة املعتادة لالأ�صول املالية فى تاريخ املتاجرة وهو التاريخ الذى يلتزم فيه البنك ب�صراء 	

اأو بيع االأ�صل وذلك بالن�صبة لالأ�صول املبوبة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر واال�صتثمارات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ 

اال�صتحقاق واال�صتثمارات املالية املتاحة للبيع . 

• يتم االإعرتاف اأواًل باالأ�صول املالية التى ال يتم تبويبها عند ن�صاأتها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر بالقيمة العادلة م�صافًا 	

اإليها تكاليف املعاملة ويتم االإعرتاف باالأ�صول املالية التى يتم تبويبها عند ن�صاأتها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر وذلك 

بالقيمة العادلة فقط مع حتميل تكاليف املعاملة على قائمة الدخل بند �صافى دخل املتاجرة . 

• يتم ا�صتبعاد االأ�صول املالية عندما تنتهى فرتة �صريان احلق التعاقدى فى احل�صول على تدفقات نقدية من االأ�صل املاىل اأو عندما يحول 	

البنك معظم املخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية اإىل طرف اأخر ويتم ا�صتبعاد االإلتزامات عندما تنتهى اإما بالتخل�س منها اأو اإلغائها اأو 

انتهاء مدتها التعاقدية . 

• يتم القيا�س الحقًا بالقيمة العادلة لكل من االإ�صتثمارات املالية املتاحة للبيع واالأ�صول املالية املبوبة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح 	

واخل�صائر وبالتكلفة امل�صتهلكة للقرو�س واملديونيات ولالإ�صتثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق . 

• يتم االإعرتاف فى قائمة الدخل باالأرباح واخل�صائر الناجتة عن التغريات فى القيمة العادلة لالأ�صول املالية املبوبة بالقيمة العادلة من 	

خالل االأرباح واخل�صائر وذلك فى الفرتة التى حتدث فيها بينما يتم االإعرتاف مبا�صرة فى حقوق امللكية باالأرباح واخل�صائر الناجتة عن 

التغريات فى القيمة العادلة لالإ�صتثمارات املالية املتاحة للبيع وذلك اإىل اأن يتم ا�صتبعاد االأ�صل اأو اإ�صمحالل قيمته عندها يتم االإعرتاف 

فى قائمة الدخل باالأرباح واخل�صائر املرتاكمة التى �صبق االإعرتاف بها �صمن حقوق امللكية . 

• يتم االإعرتاف فى قائمة الدخل بالعائد املح�صوب بطريقة التكلفة امل�صتهلكة واأرباح وخ�صائر العمالت االأجنبية اخلا�صة باالأ�صول ذات 	

الطبيعة النقدية املبوبة متاحة للبيع ، وكذلك يتم االإعرتاف فى قائمة الدخل بتوزيعات االأرباح الناجتة عن اأدوات حقوق امللكية املبوبة 

متاحة للبيع عندما ين�صاأ احلق للبنك فى حت�صيلها . 

•  يتم حتديد القيمة العادلة لالإ�صتثمارات املعلن عن اأ�صعارها فى اأ�صواق ن�صطة على اأ�صا�س اأ�صعار الطلب اجلارية Bid Price اأما 	

اإذا مل تكن هناك �صوق ن�صطة لالأ�صل املاىل اأو مل تتوافر اأ�صعار الطلب اجلارية، فيحدد البنك القيمة العادلة باإ�صتخدام اأحد اأ�صاليب 

التقييم ويت�صمن ذلك ا�صتخدام معامالت حمايدة حديثة اأو حتليل التدفقات النقدية املخ�صومة ، اأو مناذج ت�صعري اخليارات اأو طرق 

اإيرادات ) م�صروفات ( ت�صغيل اأخرى بالن�صبة لباقي البنود . 	•

 يتم حتليل التغريات فى القيمة العادلة لالأدوات املالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت االأجنبية امل�صنفة اإ�صتثمارات متاحة للبيع ) اأدوات 

دين ( ما بني فروق تقييم نتجت عن التغريات فى التكلفة امل�صتهلكة لالأداة وفروق نتجت عن تغيري اأ�صعار ال�صرف ال�صارية وفروق نتجت عن 

تغيري القيمة العادلة لالأداة ، ويتم االإعرتاف فى قائمة الدخل بفروق التقييم املتعلقة بالتغيريات فى التكلفة امل�صتهلكة �صمن عائد القرو�س 

واالإيرادات امل�صابهة وبالفروق املتعلقة بتغيري اأ�صعار ال�صرف فى بند اإيرادات ) م�صروفات ( ت�صغيل اأخرى، ويتم االإعرتاف �صمن حقوق 

امللكية بفروق التغيري فى القيمة العادلة ) اإحتياطى القيمة العادلة / اإ�صتثمارات مالية متاحة  للبيع ( . 

اأدوات حقوق  تت�صمن فروق التقييم الناجتة عن البنود غري ذات الطبيعة النقدية االأرباح واخل�صائر الناجتة عن تغري القيمة العادلة مثل 

اأدوات حقوق امللكية امل�صنفة  التقييم الناجتة عن  العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر ويتم االإعرتاف بفروق  امللكية املحتفظ بها بالقيمة 

اإ�صتثمارات مالية متاحة للبيع �صمن اإحتياطى القيمة العادلة فى حقوق امللكية .

د -الأ�ص�ل املالية

يقوم البنك بتبويب االأ�صول املالية بني املجموعات التالية :

اأ�صول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر ، وقرو�س  ومديونيات ، وا�صتثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق 

، وا�صتثمارات مالية متاحة للبيع ، وتقوم االإدارة بتحديد ت�صنيف ا�صتثماراتها عند االعرتاف االأويل .

د/1 الأ�ص�ل املالية املب�بة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �اخل�صائر

 ت�صمل هذه املجموعة : اأ�صول مالية بغر�س املتاجرة ، واالأ�صول التى مت تبويبها عند ن�صاأتها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر . 

- يتم تبويب االأداة املالية على اأنها بغر�س املتاجرة اإذا مت اقتناوؤها وحتمل قيمتها ب�صفة اأ�صا�صية بغر�س بيعها فى االأجل الق�صري اأو اإذا كانت 

متثل جزءًا من حمفظة اأدوات مالية حمددة يتم اإدارتها معًا وكان هناك دليل على معامالت فعلية حديثة ت�صري اإىل احل�صول على اأرباح فى 

االأجل الق�صري كما يتم ت�صنيف امل�صتقات على اأنها بغر�س املتاجرة اإال اإذا مت تخ�صي�صها على اأنها اأدوات تغطية . 

- يتم تبويب االأ�صول املالية عند ن�صاأتها على اأنها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر يف احلاالت التالية :

• عندما يقلل ذلك ت�صارب القيا�س الذي قد ين�صاأ اإذا مت معاجلة امل�صتق ذو العالقة على اأنه بغر�س املتاجرة يف الوقت الذي يتم فيه تقييم 	

االأداة املالية حمل امل�صتق بالتكلفة امل�صتهلكة بالن�صبة للقرو�س والت�صهيالت للبنوك والعمالء واأدوات الدين امل�صدرة .

• عند اإدارة بع�س االإ�صتثمارات مثل اال�صتثمارات يف اأدوات حقوق امللكية وتقييمها بالقيمة العادلة وفقًا الإ�صرتاتيجية اال�صتثمار اأو اإدارة 	

املخاطر واإعداد التقارير عنها لالإدارة العليا على هذا االأ�صا�س ، يتم عندها تبويب تلك االإ�صتثمارات على اأنها بالقيمة العادلة من خالل 

االأرباح واخل�صائر.

• االأدوات املالية ، مثل اأدوات الدين املحتفظ بها التي حتتوي على واحد اأو اأكرث من امل�صتقات ال�صمنية التي توؤثر ب�صدة على التدفقات 	

النقدية ، فيتم تبويب تلك االأدوات على اأنها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر .

- يتم ت�صجيل االأرباح واخل�صائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة للم�صتقات املالية التي يتم اإدارتها باالرتباط مع اأ�صول اأو التزامات 

مالية مبوبة عند ن�صاأتها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر وذلك يف قائمة الدخل » بند �صايف الدخل من االأدوات املالية املبوبة عند 

ن�صاأتها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح  واخل�صائر » .

اأثناء فرتة  االأرباح واخل�صائر وذلك  العادلة من خالل  بالقيمة  املقيمة  املالية  االأدوات  اأية م�صتقة مالية من جمموعة  تبويب  اإعادة  - اليتم 

االحتفاظ بها اأو �صريانها ، كما ال يتم اإعادة تبويب اأية اأداه مالية نقاًل من جمموعة االأدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر 

اإذا كانت هذه االأداة قد مت تخ�صي�صها مبعرفة البنك عند االعرتاف االأويل كاأداة تقيم بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر .

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011

4243   بنك امل�ؤ�ص�صة العربية امل�صرفية ـ م�صر  | التقرير ال�صنوي 2011



يف �صجالت هام�صية خارج القوائم املالية ، ويتم االعرتاف بها �صمن االإيرادات وفقًا لالأ�صا�س النقدي وذلك وفقًا ملا يلي :

• والقرو�س 	 ال�صخ�صي  لالإ�صكان  والعقارية  اال�صتهالكية  للقرو�س  بالن�صبة  املتاأخرات  كامل  ا�صرتداد  بعد  وذلك  حت�صيلها  يتم  عندما 

ال�صغرية لالأن�صطة االقت�صادية .

• بالن�صبة للقرو�س املمنوحة للموؤ�ص�صات يتبع االأ�صا�س النقدي اأي�صًا حيث يعلى العائد املح�صوب الحقًا وفقًا ل�صروط عقد اجلدولة على 	

اإدراج العائد  القر�س حلني �صداد 25% من اأق�صاط اجلدولة وبحد اأدنى انتظام ملدة �صنة ويف حالة ا�صتمرار العميل يف االنتظام يتم 

املح�صوب على ر�صيد القر�س القائم باالإيرادات )العائد على ر�صيد اجلدولة املنتظمة( دون العائد املهم�س قبل اجلدولة الذي ال يدرج 

باالإيرادات اإال بعد �صداد كامل ر�صيد القر�س يف امليزانية قبل اجلدولة .

ح -اإيرادات الأتعاب �العم�لت

يتم االعرتاف باالأتعاب امل�صتحقة عن خدمة قر�س اأو ت�صهيل �صمن االإيرادات عند تاأدية اخلدمة ويتم اإيقاف االعرتاف باإيرادات االأتعاب 

اأو امل�صمحلة ، حيث يتم قيدها يف �صجالت هام�صية خارج القوائم املالية ، ويتم  اأو املديونيات غري املنتظمة  والعموالت املتعلقة بالقرو�س 

االعرتاف بها �صمن االإيرادات وفقًا لالأ�صا�س النقدي عندما يتم االعرتاف باإيرادات العائد وفقًا ملا ورد ببند )2/و( بالن�صبة لالأتعاب التي 

متثل جزءًا مكماًل للعائد الفعلي لالأ�صل املايل ب�صفة عامة يتم معاجلتها باعتبارها تعدياًل ملعدل العائد الفعلي .

اأتعاب  اأن  اأتعاب االرتباط على القرو�س اإذا كان هناك احتمال مرجح باأنه �صوف يتم �صحب هذه القرو�س وذلك على اعتبار  ويتم تاأجيل 

االرتباط التي يح�صل عليها البنك تعترب تعوي�صًا عن التدخل امل�صتمر القتناء االأداة املالية ، ثم يتم االعرتاف بها بتعديل معدل العائد الفعلي 

على القر�س ، ويف حالة انتهاء فرتة االرتباط دون اإ�صدار البنك للقر�س يتم االعرتاف باالأتعاب �صمن االإيرادات عند انتهاء فرتة �صريان 

االرتباط .

ويتم االعرتاف باالأتعاب املتعلقة باأدوات الدين التي يتم قيا�صها بقيمتها العادلة �صمن االإيراد عند االعرتاف االأويل ويتم االعرتاف باأتعاب 

ترويج القرو�س امل�صرتكة �صمن االإيرادات عند ا�صتكمال عملية الرتويج وعدم احتفاظ البنك باأية جزء من القر�س اأو كان البنك يحتفظ 

بجزء له ذات معدل العائد الفعلي املتاح للم�صاركني االآخرين .

ويتم االعرتاف يف قائمة الدخل باالأتعاب والعموالت الناجتة عن التفاو�س اأو امل�صاركة يف التفاو�س على معاملة ل�صالح طرف اأخر – مثل 

ترتيب �صراء اأ�صهم اأو اأدوات مالية اأخرى اأو اقتناء اأو بيع املن�صاآت – وذلك عند ا�صتكمال املعاملة املعنية . ويتم االعرتاف باأتعاب اال�صت�صارات 

االإدارية واخلدمات االأخرى عادة على اأ�صا�س التوزيع الزمني الن�صبي على مدار اأداء اخلدمة . ويتم االعرتاف باأتعاب اإدارة التخطيط املايل 

وخدمات احلفظ التي يتم تقدميها على فرتات طويلة من الزمن على مدار الفرتة يتم اأداء اخلدمة فيها .

ط -اإيرادات ت�زيعات الأرباح

 يتم االعرتاف يف قائمة الدخل بتوزيعات االأرباح عند �صدور احلق يف حت�صيلها . 

ي - ا�صمحالل الأ�ص�ل املالية

ي/1  الأ�ص�ل املالية املثبتة بالتكلفة امل�صتهلكة

يقوم البنك يف تاريخ كل ميزانية بتقدير ما اإذا كان هناك دليل مو�صوعي على ا�صمحالل اأحد االأ�صول املالية اأو جمموعة من االأ�صول املالية 

على  مو�صوعي  دليل  يكون هناك  ، عندما  اال�صمحالل  ويتم حتمل خ�صائر  املالية م�صمحلة  االأ�صول  املجموعة من  اأو  املايل  االأ�صل  ويعد   ،

Loss event( وكان حدث  اأو اأكرث من االأحداث التي وقعت بعد االعرتاف االأوىل لالأ�صل )حدث اخل�صارة  اال�صمحالل نتيجة حلدث 

اخل�صارة يوؤثر على التدفقات النقدية امل�صتقبلية لالأ�صل املايل اأو ملجموعة االأ�صول املالية التي ميكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها .

 وتت�صمن املوؤ�صرات التي ي�صتخدمها البنك لتحديد وجود دليل مو�صوعي على خ�صائر اال�صمحالل اأيا مما يلي: 

• �صعوبات مالية كبرية تواجه املقرت�س اأو املدين .	

التقييم االأخرى �صائعة اال�صتخدام من قبل املتعاملني بال�صوق واإذا مل يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة الأدوات حقوق امللكية املبوبة 

متاحة للبيع ، يتم قيا�س قيمتها بالتكلفة بعد خ�صم اأى اإ�صمحالل فى القيمة .

• يقوم البنك باإعادة تبويب االأ�صل املاىل املبوب �صمن جمموعة االأدوات املالية املتاحة للبيع الذى ي�صرى عليه تعريف القرو�س واملديونيات 	

)�صندات اأو قرو�س( نقاًل عن جمموعة االأدوات املتاحة للبيع اإىل جمموعة القرو�س واملديونيات اأو االأ�صول املالية املحتفظ بها حتى 

تاريخ اال�صتحقاق كل ح�صب االأحوال – وذلك عندما تتوافر لدى البنك النية والقدرة على االإحتفاظ بهذه االأ�صول املالية خالل امل�صتقبل 

املنظور اأو حتى تاريخ اال�صتحقاق وتتم اإعادة التبويب بالقيمة العادلة فى تاريخ اإعادة التبويب ، ويتم معاجلة اأية اأرباح اأو خ�صائر متعلقة 

بتلك االأ�صول التى مت االإعرتاف بها �صابقًا �صمن حقوق امللكية وذلك على النحو التاىل : 

فى حالة االأ�صل املاىل املعاد تبويبه الذى له تاريخ اإ�صتحقاق ثابت يتم ا�صتهالك االأرباح اأو اخل�صائر على مدار العمر املتبقى لالإ�صتثمار . 1

املحتفظ به حتى تاريخ اال�صتحقاق بطريقة العائد الفعلى ويتم ا�صتهالك اأى فرق بني القيمة على اأ�صا�س التكلفة امل�صتهلكة والقيمة على 

اأ�صا�س تاريخ اال�صتحقاق على مدار العمر املتبقى لالأ�صل املاىل باإ�صتخدام طريقة العائد الفعلى ، وفى حالة اإ�صمحالل قيمة االأ�صل 

املاىل الحقًا يتم االإعرتاف باأية اأرباح اأو خ�صائر �صبق االإعرتاف بها مبا�صرة �صمن حقوق امللكية فى االأرباح واخل�صائر . 

يف حالة االأ�صل املاىل الذى لي�س له تاريخ اإ�صتحقاق ثابت تظل االأرباح اأو اخل�صائر �صمن حقوق امللكية حتى بيع االأ�صل اأو الت�صرف فيه ، . 2

عندئذ يتم االإعرتاف بها فى االأرباح واخل�صائر وفى حالة اإ�صمحالل قيمة االأ�صل املاىل الحقًا يتم االإعرتاف باأية اأرباح اأو خ�صائر �صبق 

االإعرتاف بها مبا�صرة �صمن حقوق امللكية فى االأرباح واخل�صائر. 

• املالية( 	 القيمة الدفرتية لالأ�صل املايل )اأو جمموعة االأ�صول  ت�صوية  اأو املقبو�صات فيتم  للمدفوعات  البنك بتعديل تقديراته  اإذا قام 

لتعك�س التدفقات النقدية الفعلية والتقديرات املعدلة على اأن يتم اإعادة ح�صاب القيمة الدفرتية وذلك بح�صاب القيمة احلالية للتدفقات 

النقدية امل�صتقبلية املقدرة ب�صعر العائد الفعلي لالأداة املالية يتم االعرتاف بالت�صوية كاإيراد اأو م�صروف يف االأرباح واخل�صائر .

• يف جميع االأحوال اإذا قام البنك باإعادة تبويب اأ�صل مايل طبقًا ملا هو م�صار اإليه وقام البنك يف تاريخ الحق بزيادة تقديراته للمتح�صالت 	

النقدية امل�صتقبلية نتيجة لزيادة ما �صيتم ا�صرتداده من هذه املتح�صالت النقدية ، يتم االعرتاف بتاأثري هذه الزيادة كت�صوية ل�صعر 

العائد الفعلي وذلك من تاريخ التغري يف التقدير ولي�س كت�صوية للر�صيد الدفرتي لالأ�صل يف تاريخ التغري يف التقدير.

هـ - املقا�صة بني الأد�ات املالية

يتم اإجراء املقا�صة بني االأ�صول وااللتزامات املالية اإذا كان هناك حق قانوين قابل للنفاذ الإجراء املقا�صة بني املبالغ املعرتف بها وكانت هناك 

النية الإجراء الت�صوية على اأ�صا�س �صافى املبالغ ، اأو ال�صتالم االأ�صل وت�صوية االلتزام يف اآن واحد . 

وتعر�س بنود اتفاقيات �صراء اأذون خزانة مع التزام باإعادة البيع واتفاقيات بيع اأذون خزانة مع التزام باإعادة ال�صراء على اأ�صا�س ال�صايف 

بامليزانية �صمن بند اأذون اخلزانة واأوراق حكومية اأخرى . 

�  - اإيرادات �م�صر�فات العائد

يتم االعرتاف يف قائمة الدخل �صمن بند » عائد القرو�س واالإيرادات امل�صابهة اأو » تكلفة الودائع والتكاليف امل�صابهة » باإيرادات وم�صروفات 

العائد با�صتخدام طريقة العائد الفعلي جلميع االأدوات املالية التي حتمل بعائد فيما عدا تلك املبوبة بغر�س املتاجرة اأو التي مت تبويبها عند 

ن�صاأتها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر .

وطريقة العائد الفعلي هي طريقة ح�صاب التكلفة امل�صتهلكة الأ�صل اأو التزام مايل وتوزيع اإيرادات العائد اأو م�صاريف العائد على مدار عمر 

االأداة املتعلقة بها . ومعدل العائد الفعلي هو املعدل الذي ي�صتخدم خل�صم التدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقع �صدادها اأو حت�صيلها خالل 

العمر املتوقع لالأداة املالية ، اأو فرتة زمنية اأقل اإذا كان ذلك منا�صبًا وذلك للو�صول بدقة اىل القيمة الدفرتية الأ�صل اأو التزام مايل . وعند 

ح�صاب معدل العائد الفعلي ، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية باالأخذ يف االعتبار جميع �صروط عقد االأداة املالية )مثل خيارات ال�صداد 

املبكر( ولكن ال يوؤخذ يف االعتبار خ�صائر االئتمان امل�صتقبلية ، وتت�صمن طريقة احل�صاب كافة االأتعاب املدفوعة اأو املقبو�صة بني اأطراف العقد 

التي تعترب جزءًا من معدل العائد الفعلي ، كما تت�صمن تكلفة املعاملة اأية عالوات اأو خ�صومات.

وعند ت�صنيف القرو�س اأو املديونيات باأنها غري منتظمة اأو م�صمحلة بح�صب احلالة ال يتم االعرتاف باإيرادات العائد اخلا�س بها ويتم قيدها 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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للمجموعة على اأ�صا�س التدفقات النقدية التعاقدية لالأ�صول يف البنك ومقدار اخل�صائر التاريخية لالأ�صول ذات خ�صائ�س خطر االئتمان 

امل�صابهة لالأ�صول التي يحوزها البنك ويتم تعديل مقدار اخل�صائر التاريخية على اأ�صا�س البيانات املعلنة احلالية بحيث تعك�س اأثر االأحوال 

احلالية التي مل تتوافر يف الفرتة التي مت خاللها حتديد مقدار اخل�صائر التاريخية وكذلك الإلغاء اآثار االأحوال التي كانت موجودة يف الفرتات 

التاريخية ومل تعد موجودة حاليًا .

ويعمل البنك على اأن تعك�س توقعات التغريات يف التدفقات النقدية ملجموعة من االأ�صول املالية مع التغريات يف البيانات املوثوق بها ذات العالقة 

من فرتة اىل اأخرى ، مثال لذلك التغريات يف معدالت البطالة ، واأ�صعار العقارات ، وموقف الت�صديدات واأية عوامل اأخرى ت�صري اىل التغريات يف 

احتماالت اخل�صارة يف املجموعة ومقدارها ، ويقوم البنك باإجراء مراجعة دورية للطريقة واالفرتا�صات امل�صتخدمة لتقدير التدفقات امل�صتقبلية .

ي/2  ال�صتثمارات املالية املتاحة للبيع

يقوم البنك يف تاريخ كل ميزانية بتقدير ما اإذا كان هناك دليل مو�صوعي على ا�صمحالل اأحد اأو جمموعة من االأ�صول املالية املبوبة �صمن 

ا�صتثمارات مالية متاحة للبيع اأو ا�صتثمارات مالية حمتفظ بها حتي تاريخ اال�صتحقاق ، وفى حالة اال�صتثمارات يف اأدوات حقوق امللكية املبوبة 

متاحة للبيع ، يوؤخذ يف االعتبار االنخفا�س الكبري اأو املمتد يف القيمة العادلة لالأداة الأقل من قيمتها الدفرتية ، وذلك عند تقدير ما اإذا كان 

هناك ا�صمحالل يف االأ�صل .

فيعد االنخفا�س كبريًا اإذا بلغ 10% من تكلفة القيمة الدفرتية ، ويعد االنخفا�س ممتدًا اإذا ا�صتمر لفرتة تزيد عن ت�صعة اأ�صهر ، واإذا توافرت 

االأدلة امل�صار اإليها يتم ترحيل اخل�صارة املرتاكمة من حقوق امللكية ويعرتف بها يف قائمة الدخل، وال يتم رد ا�صمحالل القيمة الذي يعرتف به 

بقائمة الدخل فيما يتعلق باأدوات حقوق امللكية اإذا حدث ارتفاع يف القيمة العادلة الحقًا اأما اإذا ارتفعت القيمة العادلة الأدوات الدين املبوبة 

متاحة للبيع ، وكان من املمكن ربط ذلك االرتفاع مبو�صوعية بحدث وقع بعد االعرتاف باال�صمحالل يف قائمة الدخل ، يتم رد اال�صمحالل 

من خالل قائمة الدخل .

 ك - الأ�ص�ل غري امللم��صة

ك/1 برامج احلا�صب الآيل

يتم االعرتاف بامل�صروفات املرتبطة بتطوير اأو �صيانة برامج احلا�صب االآيل كم�صروف يف قائمة الدخل عند تكبدها . ويتم االعرتاف كاأ�صل 

غري ملمو�س بامل�صروفات املرتبطة مبا�صرة بربامج حمددة وحتت �صيطرة البنك ومن املتوقع اأن يتولد عنها منافع اقت�صادية تتجاوز تكلفتها 

الأكرث من �صنة . وتت�صمن امل�صروفات املبا�صرة تكلفة العاملني يف فريق تطوير الربامج باالإ�صافة اىل ن�صيب منا�صب من امل�صروفات العامة 

ذات العالقة .

ويتم ا�صتهالك تكلفة برامج احلا�صب االآيل املعرتف بها كاأ�صل على مدار الفرتة املتوقع اال�صتفادة منها فيما ال يزيد عن خم�س �صنوات .

ل - الأ�ص�ل الثابتة

تتمثل االأرا�صي واملباين ب�صفة اأ�صا�صية يف مقار املركز الرئي�صي والفروع واملكاتب . وتظهر جميع االأ�صول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناق�صًا 

االإهالك وخ�صائر اال�صمحالل . وتت�صمن التكلفة التاريخية النفقات املرتبطة مبا�صرة باقتناء بنود االأ�صول الثابتة .

ويتم االعرتاف بالنفقات الالحقة �صمن القيمة الدفرتية لالأ�صل القائم اأو باعتبارها اأ�صاًل م�صتقاًل ، ح�صبما يكون مالئمًا ، وذلك عندما 

يكون حمتماًل تدفق منافع اقت�صادية م�صتقبلية مرتبطة باالأ�صل اىل البنك وكان من املمكن حتديد هذه التكلفة بدرجة موثوق بها . ويتم 

حتميل م�صروفات ال�صيانة واالإ�صالح يف الفرتة التي يتم حتملها �صمن م�صروفات الت�صغيل االأخرى .

الثابتة االأخري با�صتخدام طريقة الق�صط الثابت لتوزيع التكلفة بحيث ت�صل اىل  اإهالك االأرا�صي ، ويتم ح�صاب االإهالك لالأ�صول  ال يتم 

القيمة التخريدية على مدار االأعمال االإنتاجية ، كالتايل :

 

• خمالفة �صروط اتفاقية القر�س مثل عدم ال�صداد .	

• توقع اإفال�س املقرت�س اأو دخول يف دعوي ت�صفية اأو اإعادة هيكل التمويل املمنوح له .	

• تدهور الو�صع التناف�صي للمقرت�س .	

• قيام البنك الأ�صباب اقت�صادية اأو قانونية بال�صعوبات املالية للمقرت�س مبنحه امتيازات اأو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها يف 	

الظروف العادية .

• ا�صمحالل قيمة ال�صمان .	

•  تدهور احلالة االئتمانية .	

 ومن االأدلة املو�صوعية على خ�صائر ا�صمحالل جمموعة من االأ�صول املالية وجود بيانات وا�صحة ت�صري اىل انخفا�س ميكن قيا�صه يف التدفقات 

النقدية امل�صتقبلية املتوقعة من هذه املجموعة منذ االعرتاف االأوىل على الرغم من عدم اإمكانية حتديد هذا االنخفا�س لكل اأ�صل على حدة 

، ومثال ذلك زيادة عدد حاالت االإخفاق يف ال�صداد بالن�صبة الأحد املنتجات امل�صرفية .

ويقوم البنك بتقدير الفرتة ما بني وقوع اخل�صارة والتعرف عليها لكل حمفظة حمددة وترتاوح هذه الفرتة ب�صفة عامة بني ثالثة اىل اثنى 

ع�صر �صهرًا .

كما يقوم البنك اأوال بتقدير ما اإذا كان هناك دليل مو�صوعي على اال�صمحالل لكل اأ�صل مايل على حده اإذا كان ذو اأهمية منفردًا ، ويتم 

التقدير على م�صتوى اإجمايل اأو فردي لالأ�صول املالية التي لي�س لها اأهمية منفردة ، ويف هذا املجال يراعى ما يلي :

• اإذا حدد البنك اأنه ال يوجد دليل مو�صوعي على ا�صمحالل اأ�صل مايل مت درا�صته منفردًا ، �صواء كان هامًا بذاته اأم ال ، عندها يتم 	

اإ�صافة هذا االأ�صل مع االأ�صول املالية التي لها خ�صائ�س خطر ائتماين م�صابهة ثم يتم تقييمها معًا لتقدير اال�صمحالل وفقًا ملعدالت 

االإخفاق التاريخية .

• اإذا حدد البنك اأنه يوجد دليل مو�صوعي على ا�صمحالل اأ�صل مايل ، عندها يتم درا�صته منفردًا لتقدير اال�صمحالل ، واإذا نتج عن 	

الدرا�صة وجود خ�صائر ا�صمحالل ، ال يتم �صم االأ�صل اىل املجموعة التي يتم ح�صاب خ�صائر ا�صمحالل لها على اأ�صا�س جممع .

• اإذا نتج عن الدرا�صة ال�صابقة عدم وجود خ�صائر ا�صمحالل يتم عندئذ �صم االأ�صل اىل املجموعة .	

ويتم قيا�س مبلغ خم�ص�س خ�صائر اال�صمحالل بالفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�صل وبني القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقعة 

، وال يدخل يف ذلك خ�صائر االئتمان امل�صتقبلية التي مل يتم حتملها بعد ، خم�صومة با�صتخدام معدل العائد الفعلي االأ�صلي لالأ�صل املايل 

ويتم االعرتاف بعبء اال�صمحالل عن خ�صائر  با�صتخدام ح�صاب خم�ص�س خ�صائر اال�صمحالل  الدفرتية لالأ�صل  القيمة  ويتم تخفي�س   .

االئتمان يف قائمة الدخل .

واإذا كان القر�س اأو اال�صتثمار املحتفظ به حتى تاريخ اال�صتحقاق يحمل معدل عائد متغري ، عندها يكون �صعر اخل�صم امل�صتخدم لقيا�س اأية 

خ�صائر ا�صمحالل هو معدل العائد الفعلي وفقًا للعقد عند حتديد وجود دليل مو�صوعي على ا�صمحالل االأ�صل . ولالأغرا�س العملية ، قد يقوم 

البنك بقيا�س خ�صائر ا�صمحالل القيمة على اأ�صا�س القيمة العادلة لالأداة با�صتخدام اأ�صعار �صوق معلنة ، وبالن�صبة لالأ�صول املالية امل�صمونة 

، يراعى اإ�صافة القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقعة من االأ�صل املايل، وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع 

ال�صمان بعد خ�صم امل�صاريف املتعلقة بذلك .

والأغرا�س تقدير اال�صمحالل على م�صتوى اإجمايل ، يتم جتميع االأ�صول املالية يف جمموعات مت�صابهة من ناحية خ�صائ�س اخلطر االئتماين ، 

اأي على اأ�صا�س عملية الت�صنيف التي يجريها البنك اأخذًا يف االعتبار نوع االأ�صل وال�صناعة واملوقع اجلغرايف ونوع ال�صمان وموقف املتاأخرات 

والعوامل االأخرى ذات ال�صلة . وترتبط تلك اخل�صائ�س بتقدير التدفقات النقدية امل�صتقبلية للمجموعات من تلك االأ�صول لكونها موؤ�صرًا 

لقدرة املدينني على دفع املبالغ امل�صتحقة وفقًا لل�صروط التعاقدية لالأ�صول حمل الدرا�صة .

امل�صتقبلية  النقدية  التدفقات  تقدير  يتم   ، التاريخية  االإخفاق  معدالت  اأ�صا�س  على  املالية  االأ�صول  من  ملجموعة  اال�صمحالل  تقدير  وعند 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
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ويتم قيا�س القيمة احلالية للمدفوعات املقدر الوفاء بها ل�صداد االلتزامات املحدد ل�صدادها اأجل بعد �صنة من تاريخ امليزانية با�صتخدام معدل 

منا�صب لذات اأجل �صداد االلتزام – دون تاأثره مبعدل ال�صرائب ال�صاري – الذي يعك�س القيمة الزمنية للنقود ، واإذا كان االأجل اأقل من �صنة 

حت�صب القيمة املقدرة لاللتزام ما مل يكن اأثرها جوهريًا فتح�صب بالقيمة احلالية .

ت - مزايا العاملني

التاأمينات الإجتماعية :-

يلتزم البنك ب�صداد اإ�صرتاكات اإىل الهيئة العامة للتاأمينات االإجتماعية واليتحمل البنك اأى اإلتزامات اإ�صافية مبجرد �صداد تلك االإ�صرتاكات 

ويتم حتميل تلك االإ�صرتاكات الدورية على قائمة الدخل عن الفرتة التى ت�صتحق فيها وتدرج �صمن مزايا العاملني . 

ح�صة العاملني فى الأرباح :-

يدفع البنك ن�صبة من االأرباح النقدية املتوقع توزيعها كح�صة للعاملني فى االأرباح ويعرتف بح�صة العاملني فى االأرباح كجزء من توزيعات 

االأرباح فى حقوق امللكية وكاإلتزامات عندما تعتمد من اجلمعية العامة مل�صاهمى البنك والت�صجل اأى اإلتزامات بح�صة العاملني فى االأرباح 

غري املوزعة . 

�صند�ق الإدخار :-

ي�صاهم البنك والعاملني فى �صندوق اإدخار خا�س ملعا�صات ومكافاآت ترك اخلدمة بن�صبة مئوية من اأجور العاملني ويتم اإ�صتقطاع االإ�صرتاكات 

ال�صهرية ، واليوجد على البنك اأية اإلتزامات اإ�صافية تلى �صداد االإ�صرتاكات ومت االإعرتاف باالإ�صرتاكات �صمن م�صروفات مزايا العاملني عند 

اإ�صتحقاقه ويغطى ال�صندوق العاملني الدائمني بالبنك . 

ف  - �صرائب الدخل

تت�صمن �صريبة الدخل على ربح اأو خ�صارة ال�صنة كل من �صريبة ال�صنة وال�صريبة املوؤجلة ، ويتم االعرتاف بها بقائمة الدخل با�صتثناء �صريبة 

الدخل املتعلقة ببنود حقوق امللكية التي يتم االعرتاف بها مبا�صرة �صمن حقوق امللكية .

امليزانية  اإعداد  تاريخ  ال�صارية يف  ال�صريبة  اأ�صعار  با�صتخدام  لل�صريبة  اخلا�صع  الربح  �صايف  اأ�صا�س  على  الدخل  ب�صريبة  االعرتاف  ويتم 

باالإ�صافة اىل الت�صويات ال�صريبية اخلا�صة بال�صنوات ال�صابقة .

ويتم االعرتاف بال�صرائب املوؤجلة النا�صئة عن فروق زمنية موؤقتة بني القيمة الدفرتية لالأ�صول وااللتزامات طبقًا الأ�ص�س املحا�صبية وقيمتها 

وااللتزامات  االأ�صول  قيم  ت�صوية  اأو  لتحقق  املتوقعة  الطريقة  على  بناء  املوؤجلة  ال�صريبة  قيمة  ويتم حتديد  هذا   ، ال�صريبية  لالأ�ص�س  طبقًا 

با�صتخدام اأ�صعار ال�صريبة ال�صارية يف تاريخ اإعداد امليزانية .

امل�صتقبل  لل�صريبة يف  تخ�صع  اأرباح  باإمكانية حتقيق  احتمال مرجح  يكون هناك  للبنك عندما  املوؤجلة  ال�صريبية  باالأ�صول  االعرتاف  ويتم 

ميكن من خاللها االنتفاع بهذا االأ�صل ، ويتم تخفي�س قيمة االأ�صول ال�صريبية املوؤجلة بقيمة اجلزء الذي لن يتحقق منه املنفعة ال�صريبية 

املتوقعة خالل ال�صنوات التالية ، على اأنه يف حالة ارتفاع املنفعة ال�صريبية املتوقعة يتم زيادة االأ�صول ال�صريبية املوؤجلة وذلك يف حدود ما 

�صبق تخفي�صه .

�س - القرتا�س

بالتكلفة  الحقًا  القر�س  ويقا�س   . القر�س  على  احل�صول  ناق�صًا  العادلة  بالقيمة  اأواًل  البنك  عليها  يح�صل  التي  بالقرو�س  االعرتاف  يتم 

امل�صتهلكة ، ويتم حتميل قائمة الدخل بالفرق بني �صايف املتح�صالت وبني القيمة التي �صيتم الوفاء بها على مدار فرتة االقرتا�س با�صتخدام 

طريقة العائد الفعلي .

ق - راأ�س املال

ال�صن�ات

 50 املباين واالإن�صاءات

 10 اأثاث مكتبي وخزائن

 8 االآالت واملعدات

 5 و�صائل نقل

 5 اأجهزة احلا�صب االآيل / نظم اآلية متكاملة

 5 جتهيزات وتركيبات

ويتم مراجعة القيمة التخريدية واالأعمار االإنتاجية لالأ�صول الثابتة يف تاريخ كل  ميزانية ، وتعدل كلما كان ذلك �صروريًا . ويتم مراجعة 

االأ�صول التي يتم اإهالكها بغر�س حتديد اال�صمحالل عند وقوع اأحداث اأو تغريات يف الظروف ت�صري اىل اأن القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة 

لال�صرتداد . ويتم تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�صل على الفور اىل القيمة اال�صرتدادية اإذا زادت القيمة الدفرتية عن القيمة اال�صرتدادية .

ومتثل القيمة اال�صرتدادية �صايف القيمة البيعية لالأ�صل اأو القيمة اال�صتخدامية لالأ�صل اأيهما اأعلى ، ويتم حتديد اأرباح وخ�صائر اال�صتبعادات 

من االأ�صول الثابتة مبقارنة �صايف املتح�صالت بالقيمة الدفرتية . ويتم اإدراج االأرباح )اخل�صائر( �صمن اإيرادات )م�صروفات( ت�صغيل اأخرى 

يف قائمة الدخل .

ن - الإيجارات

يتم املحا�صبة عن االإيجار التمويلي طبقًا للقانون 95 ل�صنة 1995 ب�صاأن التاأجري التمويلي ، وذلك اإذا كان العقد مينح احلق للم�صتاأجر يف �صراء 

االأ�صل يف تاريخ حمدد وبقيمة حمددة ، اأو كانت القيمة احلالية الإجمايل مدفوعات االإيجار متثل ما ال يقل عن 90% من قيمة االأ�صل . وتعد 

عقود االإيجار االأخرى عقود اإيجار ت�صغيلي .

ن/1 ال�صتئجار

بالن�صبة لعقود االإيجار التمويلي يعرتف بتكلفة االإيجار ، مبا يف ذلك تكلفة ال�صيانة لالأ�صول امل�صتاأجرة ، �صمن امل�صروفات يف قائمة الدخل 

عن الفرتة التي حدثت فيها . واإذا قرر البنك ممار�صة حق ال�صراء لالأ�صول امل�صتاأجرة يتم ر�صملة تكلفة حق ال�صراء باعتبارها اأ�صاًل �صمن 

االأ�صول الثابتة ويهلك على مدار العمر االإنتاجي املتبقي من عمر االأ�صل املتوقع بذات الطريقة املتبعة لالأ�صول املماثلة .

ويتم االعرتاف باملدفوعات حتت ح�صاب االإيجار الت�صغيلي ناق�صًا اأية خ�صومات مت احل�صول عليها من املوؤجر �صمن امل�صروفات يف قائمة 

الدخل بطريقة الق�صط الثابت على مدار فرتة العقد .

�س - النقدية �ما فى حكمها

الأغرا�س عر�س قائمة التدفقات النقدية تت�صمن النقدية وما فى حكمها االأر�صدة التي ال تتجاوز ا�صتحقاقاتها ثالثة اأ�صهر من تاريخ االقتناء 

واأوراق  واأذون اخلزانة  البنوك  لدى  واالأر�صدة  االإلزامي  ن�صب االحتياطي  اإطار  املركزي خارج  البنك  لدى  واالأر�صدة   ، النقدية  وتت�صمن   ،

حكومية اأخرى .

ع  - املخ�ص�صات الأخرى

يتم االعرتاف باملخ�ص�صات االأخرى عندما يكون هناك التزام قانوين اأوا�صتداليل حايل نتيجة الأحداث �صابقة ويكون من املرجح اأن يتطلب 

ذلك ا�صتخدام موارد البنك لت�صوية هذه االلتزامات ، مع اإمكانية اإجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام .

وعندما يكون هناك التزامات مت�صابهة فاإنه يتم حتديد التدفق النقدي اخلارج الذي ميكن ا�صتخدامه للت�صوية باالأخذ يف االعتبار هذه املجموعة من 

االلتزامات . ويتم االعرتاف باملخ�ص�س حتى اإذا كان هناك احتمال �صئيل يف وجود تدفق نقدي خارج بالن�صبة لبند من داخل هذه املجموعة .

ويتم رد املخ�ص�صات التي انتفى الغر�س منها كليًا اأو جزئيًا �صمن بند اإيرادات )م�صروفات( ت�صغيل اأخرى .

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
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 The وتنطوي اأعمال االإدارة اليومية لن�صاط البنك على تلك املقايي�س خلطر االئتمان التي تعك�س اخل�صارة املتوقعة )منوذج اخل�صارة املتوقعة 

Expected Loss Model( املطلوبة من جلنة بازل للرقابة امل�صرفية وميكن اأن تتعار�س املقايي�س الت�صغيلية مع عبء اال�صمحالل وفقًا ملعيار 

املحا�صبة امل�صري رقم 26 ، الذي يعتمد على اخل�صائر التي حتققت يف تاريخ امليزانية )منوذج اخل�صائر املحققة( ولي�س اخل�صائر املتوقعة 

)اإي�صاح اأ/3( .

 يقوم البنك بتقييم احتمال التاأخر على م�صتوى كل عميل با�صتخدام اأ�صاليب تقييم داخلية لت�صنيف اجلدارة مف�صلة ملختلف فئات العمالء 

. وقد مت تطوير تلك االأ�صاليب للتقييم داخليًا وتراعى التحليالت االإح�صائية مع احلكم ال�صخ�صي مل�صئويل االئتمان للو�صول اىل ت�صنيف 

اجلدارة املالئم . وقد مت تق�صيم عمالء البنك اىل اأربع فئات للجدارة . ويعك�س هيكل اجلدارة امل�صتخدم بالبنك كما هو مبني يف اجلدول 

التايل مدى احتمال التاأخر لكل فئة من فئات اجلدارة ، مما يعني ب�صفة اأ�صا�صية اأن املراكز االئتمانية تنتقل بني فئات اجلدارة تبعًا للتغري يف 

تقييم مدى احتمال التاأخر . ويتم مراجعة وتطوير اأ�صاليب التقييم كلما كان ذلك �صروريًا . ويقوم البنك دوريًا بتقييم اأداء اأ�صاليب ت�صنيف 

اجلدارة ومدى قدرتها على التنبوؤ بحاالت التاأخر .

فئات الت�صنيف الداخلي للبنك

مدلول الت�صنيف الت�صنيف      

ديون جيدة    1   

املتابعة العادية    2   

املتابعة اخلا�صة    3   

ديون غري منتظمة    4   

يعتمد املركز املعر�س لالإخفاق على املبالغ التي يتوقع البنك اأن تكون قائمة عند وقوع التاأخر . على �صبيل املثال ، بالن�صبة للقر�س ، يكون هذا 

املركز هو القيمة اال�صمية . وبالن�صبة لالرتباطات ، يدرج البنك كافة املبالغ امل�صحوبة فعاًل باالإ�صافة اإىل املبالغ االأخرى التي يتوقع اأن تكون 

قد �صحبت حتى تاريخ التاأخر، اإن حدث . 

ومتثل اخل�صارة االفرتا�صية اأو اخل�صارة احلادة توقعات البنك ملدى اخل�صارة عند املطالبة بالدين اإن حدث التاأخر . ويتم التعبري عن ذلك 

بن�صبة اخل�صارة للدين وبالتاأكد يختلف ذلك بح�صب نوع املدين ، واأولوية املطالبة ، ومدى توافر ال�صمانات اأو و�صائل تغطية االئتمان االأخرى .

اأد�ات الدين �اأذ�ن اخلزانة �الأذ�ن الأخرى

بالن�صبة الأدوات الدين واالأذون ، يقوم البنك با�صتخدام الت�صنيفات اخلارجية مثل ت�صنيف �صتاندرد اأند بور اأو ما يعادله الإدارة خطر االئتمان 

، واإن مل تكن مثل هذه التقييمات متاحة ، يتم ا�صتخدام طرق مماثلة لتلك املطبقة على عمالء االئتمان . ويتم النظر اىل تلك اال�صتثمارات 

يف االأوراق املالية واالأذون على اأنها طريقة للح�صول على جودة ائتمانية اأف�صل ويف نف�س الوقت توفر م�صدر متاح ملقابلة متطلبات التمويل .

اأ/2 �صيا�صات احلد من �جتنب املخاطر

يقوم البنك باإدارة واحلد والتحكم يف تركز خطر االئتمان على م�صتوى املدين واملجموعات وال�صناعات والدول .

ويقوم بتنظيم م�صتويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بو�صع حدود ملقدار اخلطر التي �صيتم قبوله على م�صتوى كل مقرت�س ، اأو جمموعة 

مقرت�صني ، وعلى م�صتوى االأن�صطة االقت�صادية والقطاعات اجلغرافية . ويتم مراقبة تلك املخاطر ب�صفة م�صتمرة وتكون خا�صعة للمراجعة 

. ويتم اعتماد احلدود للخطر االئتماين على م�صتوى املقرت�س / املجموعة واملنتج  اإذا دعت احلاجة اىل ذلك  اأو ب�صورة متكررة  ال�صنوية 

والقطاع والدولة من قبل جمل�س االإدارة ب�صفة ربع �صنوية .

ويتم تق�صيم حدود االئتمان الأي مقرت�س مبا يف ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية ت�صمل املبالغ داخل وخارج امليزانية ، وحد املخاطر اليومي 

ق/1 ت�زيعات الأرباح

 تثبت توزيعات االأرباح خ�صمًا على حقوق امللكية يف الفرتة التي تقر فيها اجلمعية العامة للم�صاهمني هذه التوزيعات . وت�صمل تلك التوزيعات 

ح�صة العاملني يف االأرباح ومكافاأة جمل�س االإدارة املقررة بالنظام االأ�صا�صي والقانون .

ر - اأن�صطة الأمانة

يقوم البنك مبزاولة اأن�صطة االأمانة مما ينتج عنه امتالك اأو اإدارة اأ�صول خا�صة باأفراد اأو اأمانات ، اأو �صناديق مزايا ما بعد انتهاء اخلدمة 

ويتم ا�صتبعاد هذه االأ�صول واالأرباح الناجتة عنها من القوائم املالية للبنك حيث اأنها لي�صت اأ�صواًل للبنك .

ز- اأرقام املقارنة

يعاد تبويب اأرقام املقارنة كلما كان ذلك �صروريا لتتوافق مع التغريات يف العر�س امل�صتخدم يف الفرتة احلالية.

3  -  اإدارة املخاطر املالية

يتعر�س البنك نتيجة االأن�صطة التي يزاولها اىل خماطر مالية متنوعة ، وقبول املخاطر هو اأ�صا�س الن�صاط املايل ، ويتم حتليل وتقييم واإدارة 

بع�س املخاطر اأو جمموعة من املخاطر جمتمعة معًا ، ولذلك يهدف البنك اىل حتقيق التوازن املالئم بني اخلطر والعائد واىل تقليل االآثار 

ال�صلبية املحتملة على االأداء املايل للبنك ، ويعد اأهم اأنواع املخاطر خطر االئتمان وخطر ال�صوق وخطر ال�صيولة واالأخطار الت�صغيلية االأخرى . 

ويت�صمن خطر ال�صوق خطر اأ�صعار �صرف العمالت االأجنبية وخطر �صعر العائد وخماطر ال�صعر االأخرى .

وقد مت و�صع �صيا�صات اإدارة املخاطر لتحديد املخاطر وحتليلها ولو�صع حدود للخطر والرقابة عليه ، وملراقبة املخاطر وااللتزام باحلدود من 

خالل اأ�صاليب يعتمد عليها ونظم معلومات حمدثة اأواًل باأول . ويقوم البنك مبراجعة دورية ل�صيا�صات ونظم اإدارة املخاطر وتعديلها بحيث 

تعك�س التغريات يف االأ�صواق واملنتجات واخلدمات واأف�صل التطبيقات احلديثة .

وتتم اإدارة املخاطر عن طريق اإدارة املخاطر يف �صوء ال�صيا�صات املعتمدة من جمل�س االإدارة . وتقوم اإدارة املخاطر بتحديد وتقييم وتغطية 

املخاطر املالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات الت�صغيلية املختلفة بالبنك ، ويوفر جمل�س االإدارة مبادئ مكتوبة الإدارة املخاطر ككل ، باالإ�صافة 

اىل �صيا�صات مكتوبة تغطي مناطق خطر حمددة مثل خطر االئتمان وخطر اأ�صعار �صرف العمالت االأجنبية ، وخطر اأ�صعار العائد، وا�صتخدام 

اأدوات امل�صتقات وغري امل�صتقات املالية . باالإ�صافة اىل ذلك فاإن اإدارة املخاطر تعد م�صئولة عن ملراجعة الدورية الإدارة املخاطر وبيئة الرقابة 

ب�صكل م�صتقل .

اأ - خطر الئتمان

يتعر�س البنك خلطر االئتمان وهو اخلطر الناجت عن قيام اأحد االأطراف بعدم الوفاء بتعهداته ، ويعد خطر االئتمان اأهم االأخطار بالن�صبة 

للبنك ، لذلك تقوم االإدارة بحر�س باإدارة التعر�س لذلك اخلطر . ويتمثل خطر االئتمان ب�صفة اأ�صا�صية يف اأن�صطة االإقرا�س التي ين�صاأ عنها 

اأدوات الدين . كما يوجد خطر االئتمان اأي�صًا يف  القرو�س والت�صهيالت واأن�صطة اال�صتثمار التي يرتتب عليها اأن ت�صتمل اأ�صول البنك على 

االأدوات املالية خارج امليزانية مثل ارتباطات القرو�س . وترتكز عمليات االإدارة والرقابة على خطر االئتمان لدى فريق اإدارة خطر االئتمان 

يف اإدارة املخاطر الذي يرفع تقاريره اىل جمل�س االإدارة واالإدارة العليا وروؤ�صاء وحدات الن�صاط ب�صفة دورية .

اأ/1 قيا�س خطر الئتمان

القر��س �الت�صهيالت للبن�ك �العمالء

لقيا�س خطر االئتمان املتعلق بالقرو�س والت�صهيالت للبنوك والعمالء ، ينظر البنك يف ثالثة مكونات كما يلي :

احتماالت االإخفاق )التاأخر( )Probability of default( من قبل العميل اأو الغري يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية .

. )Exposure at default( املركز احلايل والتطور امل�صتقبلي املرجح له الذي ي�صتنتج منه البنك الر�صيد املعر�س لالإخفاق

. )Loss given default( خطر االإخفاق االفرتا�صي

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011

5051   بنك امل�ؤ�ص�صة العربية امل�صرفية ـ م�صر  | التقرير ال�صنوي 2011



تقييم البنــك

31 دي�صمرب 2011

قر��س �ت�صهيالت

%

31 دي�صمرب 2010

قرو�س وت�صهيالت

%

168.3989.10-ديون جيدة

229.5910.01- املتابعة العادية

31.720.67- املتابعة اخلا�صة

40.300.22- ديون غري منتظمة

%100%100

املحا�صبة  ملعيار  ا�صمحالل طبقًا  وجود  اىل  ت�صري  مو�صوعية  اأدلة  هناك  كانت  اإذا  ما  على حتديد  االإدارة  الداخلية  التقييم  اأدوات  ت�صاعد 

امل�صري رقم 26 ، وا�صتنادًا اىل املوؤ�صرات التالية التي حددها البنك :

• �صعوبات مالية كبرية تواجه املقرت�س اأو املدين .	

• خمالفة �صروط اتفاقية القر�س مثل عدم ال�صداد .	

• توقع اإفال�س املقرت�س اأو دخول يف دعوة ت�صفية اأو اإعادة هيكل التمويل املمنوح له .	

• تدهور الو�صع التناف�صي للمقرت�س .	

• قيام البنك الأ�صباب اقت�صادية اأو قانونية بال�صعوبات املالية للمقرت�س مبنحه امتيازات اأو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها يف 	

الظروف العادية .

• ا�صمحالل قيمة ال�صمان .	

• تدهور احلالة االئتمانية . 	

تتطلب �صيا�صات البنك مراجعة كل االأ�صول املالية التي تتجاوز اأهمية ن�صبية حمددة على االأقل �صنويًا اأو اأكرث عندما تقت�صي الظروف ذلك 

ويتم حتديد عبء اال�صمحالل على احل�صابات التي مت تقييمها على اأ�صا�س فردي وذلك بتقييم اخل�صارة املحققة يف تاريخ امليزانية على اأ�صا�س 

كل حالة على حدة ، ويجري تطبيقها على جميع احل�صابات التي لها اأهمية ن�صبية ب�صفة منفردة . وي�صمل التقييم عادة ال�صمان القائم ، مبا 

يف ذلك اإعادة تاأكيد التنفيذ على ال�صمان والتح�صيالت املتوقعة من تلك احل�صابات .

واحلكم  املتاحة  التاريخية  اخلربة  با�صتخدام  املتجان�صة  االأ�صول  من  املجموعة  اأ�صا�س  على  اال�صمحالل  خ�صائر  خم�ص�س  تكوين  ويتم 

ال�صخ�صي واالأ�صاليب االإح�صائية .

اأ/4 من�ذج قيا�س املخاطر البنكية العام

باالإ�صافة اىل فئات ت�صنيف اجلدارة االأربعة املبينة يف اإي�صاح اأ/1 ، تقوم االإدارة بت�صنيفات يف �صكل جمموعات فرعية اأكرث تف�صياًل بحيث 

تتفق مع متطلبات البنك املركزي امل�صري . ويتم ت�صنيف االأ�صول املعر�صة خلطر االئتمان يف هذه املجموعات وفقًا لقواعد و�صروط تف�صيلية 

تعتمد ب�صكل كبري على املعلومات املتعلقة بالعميل ون�صاطه وو�صعه املايل ومدى انتظامه يف ال�صداد .

ويقوم البنك بح�صاب املخ�ص�صات املطلوبة ال�صمحالل االأ�صول املعر�صة خلطر االئتمان ، مبا يف ذلك االرتباطات املتعلقة باالئتمان ، على 

اأ�صا�س ن�صب حمددة من قبل البنك املركزي امل�صري . ويف حالة زيادة خم�ص�س خ�صائر اال�صمحالل املطلوب وفقًا لقواعد البنك املركزي 

امل�صري عن ذلك املطلوب الأغرا�س اإعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري املحا�صبة امل�صرية ، يتم جتنيب احتياطي املخاطر البنكية العام �صمن 

حقوق امللكية خ�صمًا على االأرباح املحتجزة مبقدار تلك الزيادة . ويتم تعديل ذلك االحتياطي ب�صفة دورية بالزيادة والنق�س بحيث يعادل 

دائمًا مبلغ الزيادة بني املخ�ص�صني . ويعد هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ويبني اإي�صاح )29/اأ( احلركة على ح�صاب احتياطي املخاطر 

البنكية العام خالل العام .

املتعلق ببنود املتاجرة مثل عقود ال�صرف االأجنبي االآجلة . ويتم مقارنة املبالغ الفعلية مع احلدود يوميًا .

�صداد  مقابلة  على  املحتملني  واملقرت�صني  املقرت�صني  لقدرة  الدوري  التحليل  طريق  عن  االئتمان  خلطر  التعر�س  خماطر  اإدارة  اأي�صًا  يتم 

التزاماتهم وكذلك بتعديل حدود االإقرا�س كلما كان ذلك منا�صبًا.

 وفيما يلي بع�س و�صائل احلد من اخلطر :

ال�صمانات

ي�صع البنك العديد من ال�صيا�صات وال�صوابط للحد من خطر االئتمان . ومن هذه الو�صائل احل�صول على �صمانات مقابل االأموال املقدمة . 

ويقوم البنك بو�صع قواعد ا�صرت�صادية لفئات حمددة من ال�صمانات املقبولة . ومن االأنواع الرئي�صية ل�صمانات القرو�س والت�صهيالت :

• الرهن العقاري .	

•  رهن اأ�صول الن�صاط مثل االآالت والب�صائع .	

• رهن اأدوات مالية مثل اأدوات الدين وحقوق امللكية .	

وغالبًا ما يكون التمويل على املدى االأطول واالإقرا�س لل�صركات م�صمونًا بينما تكون الت�صهيالت االئتمانية لالأفراد بدون �صمان . ولتخفي�س 

خ�صارة االئتمان اىل احلد االأدنى ، ي�صعى البنك للح�صول على �صمانات اإ�صافية من االأطراف املعنية مبجرد ظهور موؤ�صرات اال�صمحالل 

الأحد القرو�س اأو الت�صهيالت .

 يتم حتديد ال�صمانات املتخذة �صمانًا الأ�صول اأخرى بخالف القرو�س والت�صهيالت بح�صب طبيعة االأداة وعادة ما تكون اأدوات الدين واأدون    

اخلزانة بدون �صمان فيما عدا جمموعات االأدوات املالية املغطاة باأ�صول Asset-Backed Securities واالأدوات املثيلة التي تكون م�صمونة 

مبحفظة من االأدوات املالية .

اأ/3 �صيا�صات ال�صمحالل �املخ�ص�صات

اأن�صطة  اإثبات  اأ/1( بدرجة كبرية على تخطيط اجلودة االئتمانية وذلك من بداية  ال�صابق ذكرها )اإي�صاح  للتقييم  الداخلية  النظم  تركز 

االإقرا�س واال�صتثمار . وبخالف ذلك ، يتم االعرتاف فقط بخ�صائر اال�صمحالل التي وقعت يف تاريخ امليزانية الأغرا�س التقارير املالية بناء 

على اأدلة مو�صوعية ت�صري اىل اال�صمحالل وفقًا ملا �صريد ذكره بهذا االإي�صاح ونظرًا الختالف الطرق  املطبقة ، تقل عادة خ�صائر االئتمان 

املحملة على القوائم املالية عن مبلغ اخل�صارة املقدر با�صتخدام منوذج اخل�صارة املتوقعة امل�صتخدم يف اإعداد القوائم املالية والأغرا�س قواعد 

البنك املركزي امل�صري )اإي�صاح اأ/4( .

اأغلبية  فاإن   ، ومع ذلك   . االأربعة  الداخلية  التقييم  الفرتة م�صتمد من درجات  نهاية  امليزانية يف  الوارد يف  اال�صمحالل  خم�ص�س خ�صائر 

املخ�ص�س ينتج من اآخر درجتني من الت�صنيف . ويبني اجلدول التايل الن�صبة للبنود داخل امليزانية املتعلقة بالقرو�س والت�صهيالت لكل من 

فئات التقييم الداخلي للبنك :

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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اأ/5 احلد الأق�صى خلطر الئتمان قبل ال�صمانات

2011/12/31

األف جم

2010/12/31

األف جم

البن�د املعر�صة خلطر الئتمان يف امليزانية

1اأذون اخلزانة واأوراق حكومية اأخرى 959054589 603

824اأر�صدة لدى البنوك 5831930426

قر��س �ت�صهيالت للعمالء

قر��س لأفراد :

80 ح�صابات جارية مدينة ) ب�صمان ودائع ( 20971 885

18بطاقات ائتمان 26419 439

228قرو�س �صخ�صية 853216 226

97  قرو�س �صيارات 417133 253

قر��س مل�ؤ�ص�صات :

570ح�صابات جارية مدينة وقرو�س مبا�صرة 954557 126

348قرو�س م�صرتكة 161363 483

36قرو�س اأخرى 744116 126

ا�صتثمارات مالية :

557اأدوات دين 370186 908

46اأ�صول اأخرى 30836 321

4الإجمايل 767 9174 220 796

البن�د املعر�صة خلطر الئتمان خارج امليزانية

42�صمانات مالية 490201 018

-482ارتباطات عن قرو�س و التزامات اأخرى غري قابلة لالإلغاء متعلقة باالئتمان

1 خطابات �صمان 227 033709 391

90اعتمادات م�صتنديه 924157 905

1الإجمايل  360 9291 068 314

ميثل اجلدول ال�صابق اأق�صى حد ميكن التعر�س له يف 31 دي�صمرب 2011 وذلك بدون االأخذ يف االعتبار اأية �صمانات . بالن�صبة لبنود امليزانية 

، تعتمد املبالغ املدرجة على �صايف القيمة الدفرتية التي مت عر�صها يف امليزانية .

وكما هو مبني باجلدول ال�صابق ، فاإن 29.2 % من احلد االأق�صى املعر�س خلطر االئتمان ناجت عن قرو�س والت�صهيالت للعمالء ، بينما متثل 

اال�صتثمارات يف اأدوات دين 11.8% وتثق االإدارة يف قدرتها على اال�صتمرار يف ال�صيطرة واالإبقاء على احلد االأدنى خلطر االئتمان الناجت عن 

كل من حمفظة القرو�س والت�صهيالت واأدوات الدين بناء على ما يلي:

• قام البنك بتطبيق عمليات اختيار اأكرث ح�صافة عند منح قرو�س وت�صهيالت خالل الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011	

• اأكرث من 99.4% من اال�صتثمارات يف اأدوات دين واأذون خزانة متثل اأدوات دين على احلكومة امل�صرية .	

البنك املركزي امل�صري ون�صب املخ�ص�صات  باأ�ص�س تقييم  الداخلي مقارنة  التقييم  للموؤ�ص�صات وفقًا الأ�ص�س  بيان فئات اجلدارة  يلي  وفيما 

املطلوبة ال�صمحالل االأ�صول املعر�صة خلطر االئتمان:: 

 ت�صنيف البنك املركزي

مدل�ل الت�صنيفامل�صري

 ن�صبة املخ�ص�س

مدل�ل الت�صنيف الداخليالت�صنيف الداخلياملطل�ب

1
خماطر منخف�صة

ديون جيدة1�صفر

2
خماطر معتدلة

ديون جيدة%11

3
خماطر مر�صية

ديون جيدة%11

4
خماطر منا�صبة

ديون جيدة%21

5
خماطر مقب�لة

ديون جيدة%21

6
خماطر مقب�لة حدياً

املتابعة العادية%32

7
خماطر حتتاج لعناية خا�صة

املتابعة اخلا�صة%53

8
د�ن امل�صت�ى

ديون غري منتظمة%204

9
م�صك�ك يف حت�صيلها

ديون غري منتظمة%504

10
رديئة

ديون غري منتظمة%1004

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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مل يتم اعتبار القرو�س امل�صمونة حمل ا�صمحالل بالن�صبة للفئة غري املنتظمة وذلك بعد االأخذ يف االعتبار قابلية تلك ال�صمانات للتح�صيل .

 قرو�س وت�صهيالت توجد عليها متاأخرات ولي�صت حمل ا�صمحالل

هي القرو�س والت�صهيالت التي توجد عليها متاأخرات حتى 90 يومًا ولكنها لي�صت حمل ا�صمحالل ، اإال اإذا توافرت معلومات اأخرى تفيد عك�س ذلك . 

وتتمثل القرو�س والت�صهيالت للعمالء التي يوجد عليها متاأخرات ولي�صت حمل ا�صمحالل والقيمة العادلة لل�صمانات املتعلقة بها فيما يلي :

)األف جم(اأفراد31 دي�صمرب 2011

الإجمايلقر��س �صخ�صيةبطاقات ائتمان

---متاأخرات حتى 30 يومًا

542-542متاأخرات اأكرث من 30 اىل 60 يومًا

15218متاأخرات اأكرث من 60 اىل 90 يومًا 35818 510

69418الإجمايل  35819 052

---القيمة العادلة لل�صمانات

)األف جم(م�ؤ�ص�صات31 دي�صمرب 2011

 ح�صابات جارية

مدينة

قر��س

الإجمايلقر��س م�صرتكةمبا�صرة

2متاأخرات حتى 30 يومًا 45328 30514130 899

3-متاأخرات اأكرث من 30 اىل 60 يومًا 077-3 077

5-متاأخرات اأكرث من 60 اىل 90 يومًا 921-5 921

2الإجمايل  45337 30314139 897

----القيمة العادلة لل�صمانات

)األف جم(اأفراد31 دي�صمرب 2010

االإجمايلقرو�س �صخ�صيةبطاقات ائتمان

2متاأخرات حتى 30 يومًا 81620 70923 525

---متاأخرات اأكرث من 30 اىل 60 يومًا

---متاأخرات اأكرث من 60 اىل 90 يومًا

2االإجمايل  81620 70923 525

---القيمة العادلة لل�صمانات

)األف جم(موؤ�ص�صات31 دي�صمرب 2010

 ح�صابات جارية

مدينة

قرو�س

االإجمايلقرو�س م�صرتكةمبا�صرة

57424419837متاأخرات حتى 30 يومًا

377-24353متاأخرات اأكرث من 30 اىل 60 يومًا

605--605متاأخرات اأكرث من 60 اىل 90 يومًا

1االإجمايل  203597191 819

----القيمة العادلة لل�صمانات

اأ/6 قر��س �ت�صهيالت

فيما يلي موقف اأر�صدة القرو�س والت�صهيالت من حيث اجلدارة االئتمانية :

31 دي�صمرب 2011

قر��س �ت�صهيالت 

للعمالء

الف جم

31 دي�صمرب 2010

 قرو�س وت�صهيالت

للعمالء

الف جم

1ال يوجد عليها متاأخرات اأو ا�صمحالل 349 9421 469 588

58متاأخرات لي�صت حمل ا�صمحالل 94925 344

159حمل ا�صمحالل 108161 688

1الإجمايل 567 9991 656 620 

187(يخ�صم : خم�ص�س خ�صائر اال�صمحالل 191()178 772(

)177()73(يخ�صم : خ�صم غري مكت�صب لالأوراق التجارية املخ�صومة

)133()133(يخ�صم : عوائد جمنبة 

1ال�صافى 380 6021 477 538

يت�صمن اإي�صاح )18( معلومات اإ�صافية عن خم�ص�س خ�صائر اال�صمحالل عن القرو�س والت�صهيالت للبنوك والعمالء.

قرو�س وت�صهيالت ال يوجد عليها متاأخرات ولي�صت حمل ا�صمحالل

ويتم تقييم اجلودة االئتمانية ملحفظة القرو�س والت�صهيالت التي ال يوجد عليها متاأخرات ولي�صت حمل ا�صمحالل وذلك بالرجوع اىل التقييم 

الداخلي امل�صتخدم بوا�صطة البنك

القرو�س والت�صهيالت للبنوك والعمالء

)األف جم(31 دي�صمرب 2011

          م�ؤ�ص�صات                     اأفراد

التقييم

 ح�صابات

جارية مدينة

 بطاقات

ائتمان

 قر��س

�صخ�صية

 ح�صابات

جارية مدينة

 قر��س

مبا�صرة

 قر��س

قر��س اأخرىم�صرتكة

 اإجمايل

 القر��س

 �الت�صهيالت

للعمالء

80جيدة 20917 801313 781158 45278 857127 48036 037812 617

149---املتابعة العادية 42290 796230 278-470 496

19---املتابعة اخلا�صة 38647 443--66 829

--------غري منتظمة

80الإجمايل 20917 801313 781327 260217 096357 75836 0371 349 942

)األف جم(31 دي�صمرب 2010

          موؤ�ص�صات                     اأفراد

التقييم

 ح�صابات

جارية مدينة

 بطاقات

ائتمان

 قرو�س

�صخ�صية

 ح�صابات

جارية مدينة

 قرو�س

مبا�صرة

 قرو�س

قرو�س اأخرىم�صرتكة

 اإجمايل

 القرو�س

 والت�صهيالت

للعمالء

71جيدة 88516 120331 893227 648334 724370 882116 3031 469 455

--------املتابعة العادية

133--133----املتابعة اخلا�صة

--------غري منتظمة

71الإجمايل 88516 120331 893227 648334 857370 882116 3031 469 588

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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) األف جم (31 دي�صمرب 2010

 اأذون خزانة واأوراق

حكومية اأخرى

 ا�صتثمارات يف اأوراق

االإجمايلمالية

AAA ---

AA- الى AA+-3 5493 549

A- الى A+---

A-589 أقل من 603186 908776 511

20-غري م�صنفة 02620 026

589االإجمايل 603210 483800 086

اأ/8 تركز خماطر الأ�ص�ل املالية املعر�صة خلطر الئتمان

القطاعات اجلغرافية

ميثل اجلدول التاىل حتليل باأهم حدود خطر االإئتمان للبنك بالقيمة الدفرتية ، موزعة ح�صب القطاع اجلغرافى يف 31 دي�صمرب 2011 عند 

اإعداد هذا اجلدول ، مت توزيع املخاطر على القطاعات اجلغرافية وفقًا للمناطق املرتبطة بعمالء البنك :

)األف جم(جمه�رية م�صر العربية31 دي�صمرب 2011

القاهرة

الكربي

ال�صكندرية

 �الدلتا

��صيناء

ال�جه

الإجمايلالقبلي

 د�ل

 اخلليج

الإجمايلد�ل اأخرىالعربي

1 اأذون اخلزانة 959 054--1 959 054--1 959 054

262اأر�صدة لدى البنوك 556--262 5569 741552 286824 583

اأ�ص�ل مالية بغر�س املتاجرة :

قر��س لأفراد :

71ح�صابات جارية مدينة 7477 88258080 209--80 209

19بطاقات ائتمان 5524 12622423 90223 902

187قرو�س �صخ�صية 69242 80817 318247 818--247 818

90قرو�س �صيارات 26115 0222 858108 141--108 141

قر��س مل�ؤ�ص�صات :

327ح�صابات جارية مدينة 8722 026-329 898--329 898

367قرو�س مبا�صرة 8809 145-377 025--377 025

357قرو�س م�صرتكة 899--357 899--357 899

43قرو�س اأخرى 107--43 107--43 107

ا�صتثمارات مالية :

557اأدوات دين 370--557 370--557 370

4الإجمايل يف 31 دي�صمرب 2011 244 99081 00920 9804 346 9799 741552 2864 909 006

عند االإثبات االأويل للقرو�س والت�صهيالت ، يتم تقييم القيمة العادلة لل�صمانات بناء على اأ�صاليب التقييم امل�صتخدمة عادة يف االأ�صول املماثلة 

. ويف الفرتات الالحقة ، يتم حتديث القيمة العادلة باأ�صعار ال�صوق اأو باأ�صعار االأ�صول املماثلة .

قرو�س وت�صهيالت حمل ا�صمحالل ب�صفة منفردة قرو�س وت�صهيالت للعمالء

بلغ ر�صيد القرو�س والت�صهيالت حمل ا�صمحالل ب�صفة منفردة قبل االأخذ يف االعتبار التدفقات النقدية من ال�صمانات  108 159  األف 

جنيه م�صري 

وفيما يلي حتليل بالقيمة االإجمالية للقرو�س والت�صهيالت حمل ا�صمحالل ب�صفة منفردة مت�صمنًا القيمة العادلة لل�صمانات التي ح�صل عليها 

البنك يف مقابل تلك القرو�س :

التقييم

31 دي�صمرب 2011

)األف جم(

م�ؤ�ص�صاتاأفراد

بطاقات ائتمان

قر��س

�صخ�صية

 ح�صابات جارية

مدينة

�قر��س مبا�صرة

 قر��س

الإجمايلاأخرى

قرو�س حمل ا�صمحالل ب�صفة منفردة

5 40723 820122 8117 070 159 108

-----القيمة العادلة لل�صمانات

التقييم

31 دي�صمرب 2010

)األف جم(

موؤ�ص�صاتاأفراد

بطاقات ائتمان

قرو�س

�صخ�صية

 ح�صابات جارية

مدينة

وقرو�س مبا�صرة

 قرو�س

االإجمايلاأخرى

6قرو�س حمل ا�صمحالل ب�صفة منفردة 30124 677130 265445161 688

-----القيمة العادلة لل�صمانات

اأ/7 اأد�ات دين �اأذ�ن اخلزانة �الأ�راق احلك�مية الأخرى

ميثل اجلدول التايل حتليل اأدوات الدين واأذون اخلزانة واالأوراق احلكومية االأخرى وفقًا لوكاالت التقييم يف اأخر ال�صنة املالية ، بناء على 

تقييم �صتاندرد اأند برو وما يعادله .

) األف جم (31 دي�صمرب 2011

 اأذ�ن خزانة �اأ�راق

حك�مية اأخرى

 ا�صتثمارات يف اأ�راق

الإجمايلمالية

AAA---

+AA اىل -AA---

+A ---A- الى 

-A 1اأقل من 959 054557 3702 516 424

14-غري م�صنفة 74814 748

1الإجمايل 959 054572 1182 531 172

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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قطاعات الن�صاط

ميثل اجلدول التايل حتليل باأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفرتية ، موزعة ح�صب الن�صاط الذي يزاوله عمالء البنك :

)األف جم(31 دي�صمرب 2011

 م�ؤ�ص�صات

مالية

 م�ؤ�ص�صات

�صناعية

 بيع اجلملة

 �جتارة

قطاع حك�ميالتجزئة

 اأن�صطة

الإجمايلاأفراداأخرى

1--- اأذون اخلزانة 959 0541 959 054

824اأر�صدة لدى البنوك 583-----824 583

قر��س �ت�صهيالت للعمالء :

قر��س لأفراد :

80-----ح�صابات جارية مدينة 20980 209

23-----بطاقات ائتمان 90223 902

247-----قرو�س �صخ�صية 818247 818

108-----قرو�س �صيارات 141108 141

قر��س مل�ؤ�ص�صات :

213-ح�صابات جارية مدينة 62571 557-44 716-329 898

123-قرو�س مبا�صرة 94377 29292 46083 330-377 025

143-قرو�س م�صرتكة 184-97 500117 215-357 899

24-قرو�س اأخرى 85011 197-8906 17043 107

ا�صتثمارات مالية :

557---اأدوات دين 370--557 370

824الإجمايل يف 31 دي�صمرب 2011 583505 602160 0462 706 384246 151466 2404 909 006

)األف جم(جمهورية م�صر العربية31 دي�صمرب 2010

القاهرة

الكربي

اال�صكندرية

والدلتا و�صيناء

الوجه

االإجمايلالقبلي

 دول اخلليج

االإجمايلدول اأخرىالعربي

589 اأذون اخلزانة 603--589 603--589 603

1اأر�صدة لدى البنوك 767 475--1 767 4751 976160 9751 930 426

اأ�ص�ل مالية بغر�س املتاجرة :

قر��س لأفراد :

61ح�صابات جارية مدينة 9029 53644771 885--71 885

20بطاقات ائتمان 6054 42320925 237--25 237

186قرو�س �صخ�صية 19040 3329 155235 677--235 677

116قرو�س �صيارات 51421 0164 072141 602--141 602

قر��س مل�ؤ�ص�صات :

228ح�صابات جارية مدينة 301678-228 979--228 979

448قرو�س مبا�صرة 22217 369-465 591--465 591

370قرو�س م�صرتكة 901--370 901--370 901

116قرو�س اأخرى 748--116 748--116 748

ا�صتثمارات مالية :

186اأدوات دين 908--186 908--186 908

4االإجمايل يف 31 دي�صمرب 2010 093 36993 35413 8834 200 6061 976160 9754 363 557

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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)Value at Risk( القيمة املعر�صة للخطر

يقوم البنك بتطبيق اأ�صلوب » القيمة املعر�صة للخطر » للمحافظ بغر�س املتاجرة ولغري غر�س املتاجرة ، وذلك لتقدير خطر ال�صوق للمراكز 

القائمة واأق�صى حد للخ�صارة املتوقعة وذلك بناء على عدد من االفرتا�صات للتغريات املتنوعة لظروف ال�صوق . ويقوم جمل�س االإدارة بو�صع 

حدود للقيمة املعر�صة للخطر التي ميكن تقبلها من قبل البنك للمتاجرة وغري املتاجرة ب�صورة منف�صلة ويتم مراقبتها يوميًا مبعرفة اإدارة 

املخاطر بالبنك .

القيمة املعر�صة للخطر هي توقع اإح�صائي للخ�صارة املحتملة للمحفظة احلالية الناجتة عن التحركات العك�صية لل�صوق . وهي تعرب عن اأق�صى 

قيمة ميكن اأن يخ�صرها البنك ، ولكن با�صتخدام معامل ثقة حمدد )98%( . وبالتايل هناك احتمال اإح�صائي بن�صبة )2%( اأن تكون اخل�صارة 

الفعلية اأكرب من القيمة املعر�صة للخطر املتوقعة . ويفرت�س منوذج القيمة املعر�صة للخطر فرتة احتفاظ حمددة )ع�صرة اأيام( قبل اأن ميكن 

اأيام  اأن حركة ال�صوق خالل فرتة االحتفاظ �صتتبع ذات منط احلركة التي حدثت خالل الع�صرة  اإقفال املراكز املفتوحة . وكذلك يفرت�س 

ال�صابقة . ويقوم البنك بتقدير احلركة ال�صابقة بناء على بيانات عن اخلم�س �صنوات ال�صابقة . ويقوم البنك بتطبيق تلك التغريات التاريخية 

يف املعدالت واالأ�صعار واملوؤ�صرات ، بطريقة مبا�صرة على املراكز احلالية – وهذه الطريقة تعرف باملحاكاة التاريخية . ويتم مراقبة املخرجات 

الفعلية ب�صورة منتظمة لقيا�س �صالمة االفرتا�صات والعوامل امل�صتخدمة حل�صاب القيمة املعر�صة للخطر.

وال مينع ا�صتخدام تلك الطريقة جتاوز اخل�صارة لتلك احلدود وذلك يف حالة وجود حتركات اأكرب بال�صوق .

بو�صع احلدود  �صنويًا  االإدارة  يقوم جمل�س   ، ال�صوق  البنك يف رقابة خطر  اأ�صا�صي من نظام  تعترب جزء  للخطر  املعر�صة  القيمة  اأن  وحيث 

اخلا�صة بالقيمة املعر�صة للخطر لكل من عمليات املتاجرة وغري املتاجرة ويتم تق�صيمها على وحدات الن�صاط . ويتم مقارنة القيم الفعلية 

املعر�صة للخطر باحلدود املو�صوعة من قبل البنك ومراجعتها يوميًا من قبل اإدارة املخاطر بالبنك . وقد بلغ املتو�صط اليومي للقيمة املعر�صة 

للخطر خالل ال�صنة احلالية 291 األف جنيه م�صري

ملحفظة  للخطر  املعر�صة  القيمة  لنتائج  تعزيزيه  اختبارات  خالل  من  م�صتمرة  ب�صورة  للخطر  املعر�صة  القيمة  منوذج  جودة  مراقبة  ويتم 

املتاجرة ويتم رفع نتائج االختبارات اىل االإدارة العليا وجمل�س االإدارة .

Stress Testing اختبارات ال�صغ�ط

تعطي اختبارات ال�صغوط موؤ�صرًا عن حجم اخل�صارة املتوقعة التي قد تن�صاأ عن ظروف معاك�صة ب�صكل حاد . ويتم ت�صميم اختبارات ال�صغوط 

مبا يالءم الن�صاط با�صتخدام حتليالت منطية ل�صيناريوهات حمددة . وتت�صمن اختبارات ال�صغوط التي تقوم بها اإدارة املخاطر بالبنك ، 

اختبار �صغط عوامل اخلطر ، حيث يتم تطبيق جمموعة من التحركات احلادة على كل فئة خطر واختبار �صغوط االأ�صواق النامية ، حيث 

تخ�صع االأ�صواق النامية لتحركات حادة واختبار �صغوط خا�صة ، تت�صمن اأحداث حمتملة موؤثرة على مراكز اأو مناطق معينة ، مثل ما قد ينتج 

يف منطقة ما ب�صبب حترير القيود على اإحدى العمالت . وتقوم االإدارة العليا وجمل�س االإدارة مبراجعة نتائج اختبارات ال�صغوط .

)األف جم(31 دي�صمرب 2010

 موؤ�ص�صات

مالية

 موؤ�ص�صات

�صناعية

 بيع اجلملة

 وجتارة

قطاع حكوميالتجزئة

 اأن�صطة

االإجمايلاأفراداأخرى

589--- اأذون اخلزانة 603--589 603

1اأر�صدة لدى البنوك 930 426-----1 930 426

قر��س �ت�صهيالت للعمالء :

قر��س لأفراد :

71-----ح�صابات جارية مدينة 88571 885

25-----بطاقات ائتمان 23725 237

235-----قرو�س �صخ�صية 677235 677

141-----قرو�س �صيارات 602141 602

قر��س مل�ؤ�ص�صات :

48-ح�صابات جارية مدينة 2618 496-172 222-228 979

122-قرو�س مبا�صرة 128226 05844 40672 999-465 591

162-قرو�س م�صرتكة 654-130 00078 247-370 901

50-قرو�س اأخرى 210374-59 2396 925116 748

ا�صتثمارات مالية :

186---اأدوات دين 908--186 908

1االإجمايل يف 31 دي�صمرب 2010 930 426383 253234 928950 917382 707481 3264 363 557

ب - خطر ال�ص�ق

يتعر�س البنك خلطر ال�صوق املتمثل يف تقلبات القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�صتقبلية الناجتة عن التغري يف اأ�صعار ال�صوق . وينتج 

خطر ال�صوق عن املراكز املفتوحة ملعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق امللكية ، حيث اأن كل منها معر�س للتحركات العامة واخلا�صة يف ال�صوق 

والتغريات يف م�صتوى احل�صا�صية ملعدالت ال�صوق اأو لالأ�صعار مثل معدالت العائد ومعدالت اأ�صعار ال�صرف واأ�صعار اأدوات حقوق امللكية . ويف�صل 

البنك مدى تعر�صه خلطر ال�صوق اىل حمافظ للمتاجرة اأو لغري غر�س املتاجرة .

وترتكز اإدارة خماطر ال�صوق الناجتة عن اأن�صطة املتاجرة اأو لغري املتاجرة يف اإدارة املخاطر بالبنك ويتم متابعتها عن طريق فريقني منف�صلني 

. ويتم رفع التقارير الدورية عن خماطر ال�صوق اىل جمل�س االإدارة وروؤ�صاء وحدات الن�صاط ب�صفة دورية .

وتت�صمن حمافظ املتاجرة تلك املراكز الناجتة عن تعامل البنك مبا�صرة مع العمالء اأو مع ال�صوق ، اأما املحافظ لغري غر�س املتاجرة فتن�صاأ 

ب�صفة اأ�صا�صية من اإدارة �صعر العائد لالأ�صول وااللتزامات املتعلقة مبعامالت التجزئة . وتت�صمن هذه املحافظ خماطر العمالت االأجنبية 

واأدوات حقوق امللكية الناجتة عن اال�صتثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق واال�صتثمارات املتاحة للبيع .

ب/1اأ�صاليب قيا�س خطر ال�ص�ق

كجزء من اإدارة خطر ال�صوق ، يقوم البنك بالعديد من ا�صرتاتيجيات التغطية . وكذلك الدخول يف عقود مبادلة �صعر العائد وذلك ملوازنة 

اخلطر امل�صاحب الأدوات الدين والقرو�س طويلة االأجل ذات العائد الثابت اإذا مت تطبيق خيار القيمة العادلة . وفيما يلي اأهم و�صائل القيا�س 

امل�صتخدمة لل�صيطرة على خطر ال�صوق :

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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ب/3 خطر تقلبات �صعر �صرف العمالت الأجنبية

يتعر�س البنك خلطر التقلبات يف اأ�صعار �صرف العمالت االأجنبية على املركز املايل والتدفقات النقدية. وقد قام جمل�س االإدارة بو�صع حدود 

للعمالت االأجنبية وذلك بالقيمة االإجمالية لكل من املراكز يف نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم التي يتم مراقبتها حلظيًا . ويلخ�س اجلدول 

التايل مدى تعر�س البنك خلطر تقلبات �صعر �صرف العمالت االأجنبية يف نهاية ال�صنة املالية . ويت�صمن اجلدول التايل القيمة الدفرتية 

لالأدوات املالية موزعة بالعمالت املكونة لها :

 تركز خطر العملة على االأدوات املالية 

املعادل بالألف جم

جنيه م�صري31 دي�صمرب 2011

د�لر

ي�ر�اأمريكي

 جنيه

الإجمايلعمالت اأخرىاإ�صرتليني

الأ�ص�ل املالية

455نقدية واأر�صدة لدى البنك املركزي 021230 33321 9585 94823 673736 933

2اأر�صدة لدى البنوك 585396 013267 12320 3669 395695 482

1اأذون اخلزانة )بال�صايف( 959 054----1 959 054

1قرو�س وت�صهيالت للعمالء )باالإجماىل( 104 006446 42417 569--1 567 999

ا�صتثمارات مالية :

392-  متاحة للبيع 423167 418---559 841

12-  حمتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق 277----12 277

3اإجمايل االأ�صول املالية 925 3661 240 188306 65026 31433 0685 531 586

اللتزامات املالية

351اأر�صدة م�صتحقة للبنوك 899129 796110 740--592 435

2ودائع العمالء 577 2561 074 845196 11727 06010 3623 885 640

2اإجمايل االلتزامات املالية 929 1551 204 641306 85727 06010 3624 478 075

996 �صايف املركز املايل للميزانية 21135 547)207()746(22 7061 053 511

ب/2 ملخ�س القيمة املعر�صة للخطر

اإجمايل القيمة املعر�صة للخطر طبقًا لنوع اخلطر

2011/12/312010/12/31

اأقلاأعلىمتو�صطاأقلاأعلىمت��صط

102197615427829خطر اأ�صعار ال�صرف

189193185587244خطر �صعر العائد

------خطر اأدوات امللكية

29139019121235073اإجمايل القيمة عند اخلطر

القيمة املعر�صة للخطر ملحفظة املتاجرة طبقًا لنوع اخلطر

2011/12/312010/12/31

اأقلاأعلىمتو�صطاأقلاأعلىمت��صط

102197615427829خطر اأ�صعار ال�صرف

------خطر �صعر العائد

------خطر اأدوات امللكية

102197615427829اإجمايل القيمة عند اخلطر

 القيمة املعر�صة للخطر للمحفظة لغري غر�س املتاجرة طبقًا لنوع اخلطر

2011/12/312010/12/31

اأقلاأعلىمتو�صطاأقلاأعلىمت��صط

------خطر اأ�صعار ال�صرف

189193185587244خطر �صعر العائد

-----خطر اأدوات امللكية

189193185587244اإجمايل القيمة عند اخلطر

ترتبط الزيادة يف القيمة املعر�صة للخطر ، خا�صة �صعر العائد ، بالزيادة يف ح�صا�صية �صعر العائد يف االأ�صواق املالية العاملية .

  ومت ح�صاب النتائج الثالثة ال�صابقة للقيمة املعر�صة للخطر ب�صكل م�صتقل عن املراكز املعنية والتحركات التاريخية لالأ�صواق . وال ي�صكل 

اإجمايل القيمة املعر�صة للخطر للمتاجرة وغري املتاجرة القيمة املعر�صة للخطر للبنك وذلك نظرًا لالرتباط بني اأنواع اخلطر واأنواع املحافظ 

وما يتبعه من تاأثري متنوع .

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011

)األف جم(

)األف جم(

)األف جم(
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ب/4 خطر �صعر العائد

تذبذب  املتمثل يف  العائد  ل�صعر  النقدية  التدفقات  وهو خطر  ال�صوق  ال�صائدة يف  العائد  اأ�صعار  م�صتويات  التقلبات يف  الآثار  البنك  يتعر�س 

التدفقات النقدية امل�صتقبلية الأداة مالية ب�صبب التغريات يف �صعر عائد االأداة ، وخطر القيمة العادلة ل�صعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة 

االأداة املالية نتيجة للتغري يف اأ�صعار العائد يف ال�صوق ، وقد يزيد هام�س العائد نتيجة لتلك التغريات ولكن قد تنخف�س االأرباح يف حالة حدوث 

حتركات غري متوقعة . ويقوم جمل�س اإدارة البنك بو�صع حدود مل�صتوى االختالف يف اإعادة ت�صعري العائد الذي ميكن اأن يحتفظ به البنك ، 

ويتم مراقبة ذلك يوميًا بوا�صطة اإدارة املخاطر بالبنك .

ويلخ�س اجلدول التايل مدى تعر�س البنك خلطر تقلبات �صعر العائد الذي يت�صمن القيمة الدفرتية لالأدوات املالية موزعة على اأ�صا�س �صعر 

تواريخ اإعادة الت�صعري اأو تواريخ اال�صتحقاق اأيهما اأقرب :

األف جم

يف 31 دي�صمرب 2011

 حتى �صهر

�احد

 اأكرث من �صهر

 حتى ثالثة

اأ�صهر

 اأكرث من

 ثالثة اأ�صهر

حتى �صنة

 اأكرث من �صنة

 حتى خم�س

�صن�ات

 اأكرث

 من خم�س

الإجمايلبد�ن عائد�صن�ات

الأ�ص�ل املالية

23129نقدية واأر�صدة لدى البنوك املركزية 101---607 809736 933

669اأر�صدة لدى البنوك 117----26 365695 482

140 اأذون خزانة 000221 6751 744 075---2 105 750

203قرو�س وت�صهيالت للعمالء 41399 072443 146490 379161 097170 8921 567 999

ا�صتثمارات مالية :

100--- متاحة للبيع 000457 370-2 471559 841

12------ حمتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق 27712 277

1اإجمايل االأ�صول املالية 012 553449 8482 287 221947 749161 097819 8145 678 282

اللتزامات املالية

552اأر�صدة م�صتحقة للبنوك 247----40 188592 435

1ودائع للعمالء 174 0581 716 871240 165386 344-368 2023 885 640

1اإجمايل اللتزامات املالية 726 3051 716 871240 165386 344-408 3904 478 075

713(فج�ة اإعادة ت�صعري العائد 752()1 267 023(2 047 056561 405161 097411 4241 200 207

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011

املعادل باالألف جم

جنيه م�صري31 دي�صمرب 2010

دوالر

االإجمايلعمالت اأخرىجنيه اإ�صرتلينييورواأمريكي

1نقدية واأر�صدة لدى البنك املركزي 560 137250 75463 4669 78630 2131 914 356

2اأر�صدة لدى البنوك 454358 232148 78430 1552 592542 217

589اأذون اخلزانة )بالصافي( 603----589 603

975قرو�س وت�صهيالت للعمالء )باالإجماىل( 666628 23052 724--1 656 620

ا�صتثمارات مالية :

189-  متاحة للبيع 3803 548---192 928

17-  حمتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق 555----17 555

3اإجمايل االأ�صول املالية 334 7951 240 764264 97439 94132 8054 913 279

اللتزامات املالية

44559 1923اأر�صدة م�صتحقة للبنوك 437--82 901

2ودائع للعمالء 408 2561 010 569167 33030 9522 9673 620 074

2اإجمايل االلتزامات املالية 408 2751 034 014226 76730 9522 9673 702 975

926�صايف املركز املايل للميزانية 520206 75038 2078 98929 8381 210 304
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- منهج التم�يل

يتم مراجعة م�صادر ال�صيولة عن طريق فريق منف�صل باإدارة املخاطر بالبنك بهدف توفري تنوع وا�صع يف العمالت ، واملناطق اجلغرافية ، 

وامل�صادر ، واملنتجات واالآجال .

- التدفقات النقدية غري امل�صتقة

ميثل اجلدول التايل التدفقات النقدية املدفوعة من قبل البنك بطريقة االلتزامات املالية غري امل�صتقة موزعة على اأ�صا�س املدة املتبقية من 

اال�صتحقاقات التعاقدية يف تاريخ امليزانية . ومتثل املبالغ املدرجة باجلدول التدفقات النقدية التعاقدية غري املخ�صومة ، بينما يدير البنك 

خطر ال�صيولة على اأ�صا�س التدفقات النقدية غري املخ�صومة املتوقعة ولي�صت التعاقدية :. 

يف 31 دي�صمرب 2011

 حتى �صهر

�احد

 اأكرث من �صهر

 حتى ثالثة

اأ�صهر

 اأكرث من

 ثالثة اأ�صهر

حتى �صنة

 اأكرث من �صنة

 حتى خم�س

�صن�ات

 اأكرث من خم�س

�صن�ات

 األف جم

الإجمايل

اللتزامات املالية

592اأر�صدة م�صتحقة للبنوك 435----592 435

1ودائع للعمالء 542 2601 716 871240 165386 344-3 885 640

 اإجمايل اللتزامات املالية �فقاً لتاريخ

2 ال�صتحقاق التعاقدي 134 6951 716 871240 165386 344-4 478 075

 اإجمايل الأ�ص�ل املالية �فقاً لتاريخ ال�صتحقاق

1التعاقدي 266 802450 0502 288 258980 251692 9215 678 282

يف 31 دي�صمرب 2010

 حتى �صهر

واحد

 اأكرث من �صهر

 حتى ثالثة

اأ�صهر

 اأكرث من ثالثة

 اأ�صهر حتى

�صنة

 اأكرث من �صنة

 حتى خم�س

�صنوات

 اأكرث من خم�س

�صنوات

 األف جم

االإجمايل

اللتزامات املالية

82اأر�صدة م�صتحقة للبنوك 901----82 901

1ودائع للعمالء 382 9941 170 057164 298902 725-3 620 074

 اإجمايل االلتزامات املالية وفقًا لتاريخ

1 اال�صتحقاق التعاقدي 465 8951 170 057164 298902 725-3 702 975

 اإجمايل االأ�صول املالية وفقًا لتاريخ اال�صتحقاق

2التعاقدي 621 878234 8251 389 589526 628189 3814 962 301

تت�صمن االأ�صول املتاحة ملقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات املتعلقة بالقرو�س كل من النقدية ، واالأر�صدة لدى البنوك املركزية ، 

واالأر�صدة لدى البنوك ، واأذون اخلزانة واأوراق حكومية اأخرى باالإجمايل ، والقرو�س والت�صهيالت للبنوك والعمالء باالإجمايل . ويتم مد اأجل 

ن�صبة من القرو�س للعمالء التي ت�صتحق ال�صداد خالل �صنة وذلك خالل الن�صاط العادي للبنك . باالإ�صافة اىل ذلك ، هناك رهن لبع�س اأدوات 

الدين واأذون اخلزانة واالأوراق احلكومية االأخرى ل�صمان االلتزامات . وللبنك القدرة على مقابلة �صايف التدفقات النقدية غري املتوقعة عن 

طريق بيع اأوراق مالية واإيجاد م�صادر متويل اأخرى .

األف جم

يف 31 دي�صمرب 2010

 حتى �صهر

واحد

 اأكرث من �صهر

 حتى ثالثة

اأ�صهر

 اأكرث من

 ثالثة اأ�صهر

حتى �صنة

 اأكرث من �صنة حتى

خم�س �صنوات

 اأكرث

 من خم�س

االإجمايلبدون عائد�صنوات

الأ�ص�ل املالية

1نقدية واأر�صدة لدى البنوك املركزية 250 000123 208---541 1481 914 356

529اأر�صدة لدى البنوك 572----12 645542 217

50638- اأذون خزانة 575---638 625

118قرو�س وت�صهيالت للعمالء 861111 567564 105526 628189 381146 0781 656 620

ا�صتثمارات مالية :

186--- متاحة للبيع 909--6 019192 928

17------ حمتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق 55517 555

1اإجمايل االأ�صول املالية 898 433234 8251 389 589526 628189 381723 4454 962 301

اللتزامات املالية

82اأر�صدة م�صتحقة للبنوك 004----89782 901

1ودائع للعمالء 713 4341 315 00958 714234 639-298 2783 620 074

1اإجمايل اللتزامات املالية 795 4381 315 00958 714234 639-299 1753 702 975

102فج�ة اإعادة ت�صعري العائد 995)1 080184(1 330 875291 989189 381424 2701 259 326

ج  - خطر ال�صي�لة

خطر ال�صيولة هو خطر تعر�س البنك ل�صعوبات يف الوفاء بتعهداته املرتبطة بالتزاماته املالية عند اال�صتحقاق وا�صتبدال املبالغ التي يتم 

�صحبها . وميكن اأن ينتج عن ذلك االإخفاق يف الوفاء بااللتزامات اخلا�صة بال�صداد للمودعني والوفاء بارتباطات االإقرا�س .

- اإدارة خماطر ال�صي�لة

تت�صمن عمليات الرقابة خلطر ال�صيولة املطبقة مبعرفة اإدارة املخاطر بالبنك ما يلي :

• يتم اإدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية امل�صتقبلية للتاأكد من اإمكانية الوفاء بكافة املتطلبات . ويت�صمن ذلك 	

اإحالل االأموال عند ا�صتحقاقها اأو عند اإقرا�صها للعمالء . ويتواجد البنك يف اأ�صواق املال العاملية لتاأكيد حتقيق ذلك الهدف .

• االحتفاظ مبحفظة من االأ�صول عالية الت�صويق التي من املمكن ت�صييلها ب�صهولة ملقابلة اأية ا�صطرابات غري متوقعة يف التدفقات النقدية 	

.

• مراقبة ن�صب ال�صيولة باملقارنة باملتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك املركزي امل�صري .	

• اإدارة الرتكز وبيان ا�صتحقاقات القرو�س .	

الأغرا�س الرقابة واإعداد التقارير يتم قيا�س وتوقع التدفقات النقدية لليوم واالأ�صبوع وال�صهر التايل ، وهي الفرتات الرئي�صية الإدارة ال�صيولة 

. وتتمثل نقطة البداية لتلك التوقعات يف حتليل اال�صتحقاقات التعاقدية لاللتزامات املالية وتواريخ التح�صيالت املتوقعة لالأ�صول املالية .

وتقوم اإدارة املخاطر اأي�صًا مبراقبة عدم التطابق بني االأ�صول متو�صطة االأجل ، وم�صتوى ونوع اجلزء غري امل�صتخدم من ارتباطات القرو�س ، 

ومدى ا�صتخدام ت�صهيالت احل�صابات اجلارية املدينة واأثر االلتزامات العر�صية مثل خطابات ال�صمان واالعتمادات امل�صتندية .

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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- اأر�صدة لدى البن�ك

متثل القيمة العادلة لالإيداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد املتغري القيمة احلالية لها . ويتم تقدير القيمة العادلة املتوقعة للودائع التي 

حتمل عائد متغري بناء على التدفقات النقدية املخ�صومة با�صتخدام �صعر العائد ال�صائد يف االأ�صواق املالية للديون ذات خطر ائتماين وتاريخ 

ا�صتحقاق م�صابه .

- قر��س �ت�صهيالت للبن�ك

القيمة  والت�صهيالت  للقرو�س  املتوقعة  العادلة  القيمة  ومتثل   . البنوك  لدى  الودائع  غري  قرو�س  يف  للبنوك  والت�صهيالت  القرو�س  تتمثل 

املخ�صومة للتدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقع حت�صيلها . ويتم خ�صم التدفقات النقدية با�صتخدام معدل العائد احلايل يف ال�صوق لتحديد 

القيمة العادلة .

-  قر��س �ت�صهيالت للعمالء

يتم اإثبات القرو�س والت�صهيالت بال�صايف بعد خ�صم خم�ص�س خ�صائر اال�صمحالل . ومتثل القيمة العادلة املتوقعة للقرو�س والت�صهيالت 

القيمة املخ�صومة للتدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقع حت�صيلها . ويتم خ�صم التدفقات النقدية با�صتخدام معدل العائد احلايل يف ال�صوق 

لتحديد القيمة العادلة .

-  ا�صتثمارات يف اأ�راق مالية

اال�صتثمارات يف اأوراق مالية يف اجلدول ال�صابق تت�صمن فقط االأ�صول التي حتمل عائد املحتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق ، حيث يتم تقييم 

االأ�صول املتاحة للبيع بالقيمة العادلة فيما عدا اأدوات حقوق امللكية التي مل يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة بدرجة موثوق بها . ويتم 

التي مت احل�صول عليها من  االأ�صعار  اأو  ال�صوق  اأ�صعار  بناء على  تاريخ اال�صتحقاق  املالية املحتفظ بها حتى  العادلة لالأ�صول  القيمة  حتديد 

ال�صما�صرة . واإذا مل تتوفر هذه البيانات ، يتم تقدير القيمة العادلة با�صتخدام اأ�صعار االأ�صواق املالية لالأوراق املالية املتداولة ذات خ�صائ�س 

ائتمان وتاريخ ا�صتحقاق ومعدالت م�صابهه .

- امل�صتحق لبن�ك اأخرى �للعمالء

متثل القيمة العادلة املقدرة للودائع ذات تاريخ ا�صتحقاق غري حمدد ، التي تت�صمن ودائع ال حتمل عائد ، املبلغ الذي �صيتم دفعه عند الطلب .

النقدية  التدفقات  على  بناء  ن�صطة  �صوق  يف  املتداولة  غري  االأخرى  والقرو�س  ثابت  عائد  حتمل  التي  للودائع  العادلة  القيمة  حتديد  ويتم 

املخ�صومة با�صتخدام �صعر العائد على الديون اجلديدة ذات تاريخ ا�صتحقاق م�صابه .

- اأد�ات دين م�صدرة

يتم ح�صاب اإجمايل القيمة العادلة بناء على اأ�صعار االأ�صواق املالية ال�صارية . وبالن�صبة لالأوراق التي ال يوجد لها اأ�صواق ن�صطة ، يتم اأول مرة 

ا�صتخدام منوذج التدفقات النقدية املخ�صومة بناء على املعدل احلايل الذي ينا�صب املدة املتبقية حتى تاريخ اال�صتحقاق . 

هـ - اإدارة راأ�س املال

تتمثل اأهداف البنك عند اإدارة راأ�س املال ، الذي ي�صمل عنا�صر اأخرى باالإ�صافة اىل حقوق امللكية الظاهرة بامليزانية فيما يلي :

• االلتزام باملتطلبات القانونية لراأ�س املال يف جمهورية م�صر العربية ويف البلدان التي تعمل بها فروع البنك .	

• حماية قدرة البنك على اال�صتمرارية ومتكينه من اال�صتمرار يف توليد عائد للم�صاهمني واالأطراف االأخرى التي تتعامل مع البنك .	

• احلفاظ على قاعدة راأ�صمالية قوية تدعم النمو يف الن�صاط االإي�صاحات املتممة للقوائم املالية 	

- بن�د خارج امليزانية

وفقًا للجدول الوارد فيما بعد وفقًا لالإي�صاح رقم )32( :

31 دي�صمرب 2011

)األف جم(

ل تزيد عن �صنة 

�احدة

 اأكرث من �صنة �اأقل

من خم�س �صن�ات

 اأكرث من خم�س

الإجمايل�صن�ات

1�صمانات مالية ، وكمبياالت مقبولة وت�صهيالت مالية اأخرى 317 957--1 317 957

684--684ارتباطات راأ�صمالية ناجتة عن اقتناء اأ�صول ثابتة

1الإجمايل 318 641--1 318 641

31 دي�صمرب 2010

)األف جم(

ال تزيد عن �صنة 

واحدة

 اأكرث من �صنة واأقل

من خم�س �صنوات

 اأكرث من خم�س

االإجمايل�صنوات

867�صمانات مالية ، وكمبياالت مقبولة وت�صهيالت مالية اأخرى 296--867 296

1ارتباطات راأ�صمالية ناجتة عن اقتناء اأ�صول ثابتة 202--1 202

868االإجمايل 498--868 498

د- القيمة العادلة لالأ�ص�ل � الالإلتزامات املالية

د/1- اأد�ات مالية مل يتم قيا�صها بالقيمة العادلة

يلخ�س اجلدول التاىل القيمة احلالية والعادلة لالأ�صول واالإلتزامات املالية التى مل يتم عر�صها فى ميزانية البنك بالقيمة العادلة :

)األف جم(

القيمة الدفرتية

31 دي�صمرب 312010 دي�صمرب 312011 دي�صمرب 312010 دي�صمرب 2011

ا�ص�ل مالية

824اأر�صدة لدى البنوك 5831 930 426824 5831 930 426

قر��س �ت�صهيالت للعمالء :

460- اأفراد 070474 401 -* -

1- موؤ�ص�صات 107 9291 182 219--

ا�صتثمارات مالية :

2-اأدوات ملكية متاحة للبيع)غري مدرجةبالبور�صة( 4712 471 -* -

12-  حمتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق 27717 55513 63418 315

التزامات مالية

592اأر�صدة م�صتحقة للبنوك 43582 901592 43582 901

�دائع العمالء :

1- اأفراد 417 4771 264 728 -* -

2- موؤ�ص�صات 468 1632 355 346 -* -

* مل يقم البنك بقيا�س القيمة العادلة لباقى االأ�صول و االإلتزامات املالية .

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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31 دي�صمرب 2011

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

راأ�س املال

ال�صريحة الأ�ىل )راأ�س املال الأ�صا�صي(

600اأ�صهم راأ�س املال )بال�صايف بعد ا�صتبعاد اأ�صهم اخلزينة( 000 600 000  

--اإجمايل راأ�س املال االأ�صا�صي

36االحتياطي القانوين 20933 285

198االحتياطي العام 021175 945

936762احتياطيات اأخرى

5االأرباح املحتجزة 2323 080

840اجمايل راأ�س املال الأ�صا�صي 398813 072

ال�صريحة الثانية )راأ�س املال امل�صاند(

24ما يعادل خم�ص�س املخاطر العامة 12022 183

--قرو�س / ودائع م�صاندة

 45% من الزيادة يف القيمة العادلة عن القيمة الدفرتية لال�صتثمارات

املالية املتاحة للبيع واملحتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق

-1 007

24اإجمايل راأ�س املال امل�صاند 12023 190

864اإجمايل راأ�س املال 518836 262

الأ�ص�ل �اللتزامات العر�صية مرجحة باأ�زان خماطر :

1االأ�صول داخل امليزانية 757 9581 654 174

171االلتزامات العر�صية 642120 494

1اإجمايل الأ�ص�ل �اللتزامات العر�صية مرجحة باأ�زان خماطر 929 6001 774 668

47.1%44.8%معيار كفاية راأ�س املال )%(

4  -  التقديرات �الفرتا�صات املحا�صبية الهامة

يقوم البنك باإ�صتخدام تقديرات وافرتا�صات توؤثر على مبالغ االأ�صول واالإلتزامات التى يتم االإف�صاح عنها خالل ال�صنة املالية التالية ، ويتم 

تقييم التقديرات واالفرتا�صات با�صتمرار على اأ�صا�س اخلربة التاريخية وغريها من العوامل ، مبا فى ذلك التوقعات لالأحداث امل�صتقبلية التى 

يعتقد اأنها معقولة فى ظل الظروف واملعلومات املتاحة .

اأ  - خ�صائر ال�صمحالل يف القر��س �الت�صهيالت

يراجع البنك حمفظة القرو�س والت�صهيالت لتقييم اال�صمحالل على اأ�صا�س ربع �صنوي على االأقل . ويقوم با�صتخدام احلكم ال�صخ�صي عند 

حتديد ما اإذا كان ينبغي ت�صجيل عبء اال�صمحالل يف قائمة الدخل ، وذلك ملعرفة ما اإذا كان هناك اأية بيانات موثوق بها ت�صري اىل اأنه يوجد 

انخفا�س ميكن قيا�صة يف التدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقعة من حمفظة القرو�س وذلك قبل التعرف على االنخفا�س على م�صتوى القر�س 

الواحد يف تلك املحفظة . وقد ت�صمل هذه االأدلة وجود بيانات ت�صري اىل حدوث تغيري �صلبي يف قدرة حمفظة من املقرت�صني على ال�صداد للبنك 

، اأو ظروف حملية اأو اقت�صادية ترتبط بالتعرث يف اأ�صول البنك . عند جدولة التدفقات النقدية امل�صتقبلية ، تقوم االإدارة با�صتخدام تقديرات 

بناء على اخلربة ال�صابقة خل�صائر اأ�صول ذات خ�صائ�س خماطر ائتمانية يف وجود اأدلة مو�صوعية ت�صري اىل اال�صمحالل مماثلة لتلك الواردة 

يف املحفظة . ويتم مراجعة الطريقة واالفرتا�صات امل�صتخدمة يف تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�صتقبلية ب�صورة منتظمة 

للحد من اأية اختالفات بني اخل�صارة املقدرة واخل�صارة الفعلية بناء على اخلربة .

يتم مراجعة كفاية راأ�س املال وا�صتخدامات راأ�س املال وفقًا ملتطلبات اجلهة الرقابية )البنك املركزي امل�صري يف جمهورية م�صر العربية( 

يوميًا بوا�صطة اإدارة البنك ، من خالل مناذج تعتمد على اإر�صادات جلنة بازل للرقابة امل�صرفية ويتم تقدمي البيانات املطلوبة واإيداعات لدى 

البنك املركزي امل�صري على اأ�صا�س ربع �صنوي .

ويطلب البنك املركزي امل�صري اأن يقوم البنك مبا يلي :

• االحتفاظ مببلغ 500 مليون جنيه م�صري حدًا اأدنى لراأ�س املال امل�صدر واملدفوع .	

• االحتفاظ بن�صبة بني عنا�صر راأ�س املال وبني عنا�صر االأ�صول وااللتزامات العر�صية املرجحة باأوزان املخاطر تعادل اأو تزيد عن %10 .	

وتخ�صع فروع البنك التي تعمل خارج جمهورية م�صر العربية لقواعد اال�صراف املنظمة لالأعمال امل�صرفية يف البلدان التي تعمل بها .

ويتكون ب�صط معيار كفاية راأ�س املال من ال�صريحتني التاليتني :

واالأرباح   ، اخلزينة(  الأ�صهم  الدفرتية  القيمة  خ�صم  )بعد  املدفوع  املال  راأ�س  من  ويتكون   ، االأ�صا�صي  املال  راأ�س  وهي   : الأ�ىل  ال�صريحة 

املحتجزة واالحتياطيات الناجتة عن توزيع االأرباح فيما عدا احتياطي املخاطر البنكية العام ، ويخ�صم منه اأية �صهرة �صبق االعرتاف بها 

واأية خ�صائر مرحلة .

ال�صريحة الثانية : وهي راأ�س املال امل�صاند ، ويتكون مما يعادل خم�ص�س املخاطر العام وفقًا الأ�ص�س اجلدارة االئتمانية ال�صادرة عن البنك 

املركزي امل�صري مبا ال يزيد عن 1،25% من اإجمايل االأ�صول وااللتزامات العر�صية املرجحة باأوزان املخاطر ، والقرو�س / الودائع امل�صاندة 

التي تزيد اآجالها عن خم�س �صنوات )مع ا�صتهالك 20% من قيمتها يف كل �صنة من ال�صنوات اخلم�س االأخرية من اآجالها( و 45% من الزيادة 

بني القيمة العادلة والقيمة الدفرتية لكل من اال�صتثمارات املالية املتاحة للبيع واملحتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق ويف �صركات تابعة و�صقيقة .

وعند ح�صاب اإجمايل ب�صط معيار كفاية راأ�س املال ، يراعى اأال يزيد راأ�س املال امل�صاند عن راأ�س املال االأ�صا�صي واأال تزيد القرو�س )الودائع( 

امل�صاندة عن ن�صف راأ�س املال االأ�صا�صي .

ويتم ترجيح االأ�صول باأوزان خماطر ترتاوح من �صفر اىل 100% مبوبة بح�صب طبيعة الطرف املدين بكل اأ�صل مبا يعك�س خماطر االئتمان 

املرتبطة به ، ومع اأخذ ال�صمانات النقدية يف االعتبار . ويتم ا�صتخدام ذات املعاجلة للمبالغ خارج امليزانية بعد اإجراء التعديالت لتعك�س 

الطبيعة العر�صية واخل�صائر املحتملة لتلك املبالغ .

وقد التزم البنك بكافة متطلبات راأ�س املال املحلية ويف الدول التي تعمل بها فروعه اخلارجية خالل الفرتتني املا�صيتني . ويلخ�س اجلدول 

التايل مكونات راأ�س املال االأ�صا�صي وامل�صاند ون�صب معيار كفاية راأ�س املال يف نهاية هاتني الفرتتني :

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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)األف جم(

31 دي�صمرب 2011

م�ؤ�ص�صات

كبرية

م�ؤ�ص�صات

مت��صطة

اأفرادا�صتثمار��صغرية

اأن�صطة

اإجمايلاأخرى

الإيرادات �امل�صر�فات �فقاً للن�صاط القطاعي

26اإيرادات الن�صاط القطاعي 73410 94499 94467 58338 090243 295

31(م�صروفات الن�صاط القطاعي 957()15 801()32 924()78 038()4 652()163 372(

5(نتيجة اأعمال القطاع 223()4 857(67 020)10 455(33 43879 923

28(--�صرائب الدخل 758(-)16 161()44 919(

5(الربح يف 31 دي�صمرب 2011 223()4 857(38 262)10 455(17 27735 004

الأ�ص�ل �اللتزامات �فقاً للن�صاط القطاعي

887اأ�صول الن�صاط القطاعي 98433 1063 961 097462 002-5 344 189

146----اأ�صول غري م�صنفة 304146 304

887اإجمايل االأ�صول 98433 1063 961 097462 002146 3045 490 493

89التزامات الن�صاط القطاعي 959-600 8233 795 632-4 486 414

154----التزامات غري م�صنفة 591154 591

89اإجمايل االلتزامات 959-600 8233 795 632154 5914 641 005

بن�د اأخرى للن�صاط القطاعي

3----نفقات راأ�صمالية 7823 782

4(اهالكات 065()1 692()4 065()8 086(-)17 908(

4(ا�صمحالل 589(--)1 834(-)6 423(

ب - ا�صمحالل ال�صتثمارات يف اأد�ات حق�ق ملكية متاحة للبيع

يحدد البنك اإ�صمحالل االإ�صتثمارات فى اأدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع عندما يكون هناك اإنخفا�س هام اأو ممتد فى قيمتها العادلة عن 

التكلفة ويحتاج حتديدًا ما اإذا كان االإنخفا�س هامًا اأو ممتدًا اإىل حكم �صخ�صى ، والتخاذ هذا احلكم يقوم البنك بتقييم �صمن عوامل اأخرى 

– التذبذبات )Volatility( املعتادة ل�صعر ال�صهم باالإ�صافة اإىل ذلك قد يكون هناك اإ�صمحالل عندما يكون هناك دليل على وجود تدهور 
فى احلالة املالية لل�صركة امل�صتثمر فيها اأو تدفقاتها النقدية الت�صغيلية والتمويلية اأو اأداء ال�صناعة اأو القطاع اأو التغريات فى التكنولوجيا . 

جـ - ا�صتثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

اإ�صتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ  اأنها  اأو قابلة للتحديد على  اإ�صتحقاق ثابتة  يتم تبويب االأ�صول املالية غري امل�صتقة ذات دفعات وتواريخ 

على  والقدرة  النية  بتقييم  البنك  يقوم  القرار  هذا  والتخاذ  عالية  بدرجة  ال�صخ�صى  احلكم  ا�صتخدام  التبويب  ذلك  ويتطلب  اال�صتحقاق 

االإحتفاظ بتلك االإ�صتثمارات حتى تاريخ اال�صتحقاق ، واإذا اأخفق البنك فى االإحتفاظ بتلك االإ�صتثمارات حتى تاريخ اال�صتحقاق فيما عدا فى 

بع�س الظروف اخلا�صة مثل بيع كمية غري هامة قرب ميعاد اال�صتحقاق عندها يتم اإعادة تبويب كل االإ�صتثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ 

اال�صتحقاق اإىل االإ�صتثمارات املتاحة للبيع ، وبالتاىل �صوف يتم قيا�س تلك االإ�صتثمارات بالقيمة العادلة ولي�س بالتكلفة امل�صتهلكة اإ�صافة اإىل 

تعليق تبويب اأية اإ�صتثمارات بذلك البند . 

اإذا مت تعليق اإ�صتخدام تبويب االإ�صتثمارات على اإنها حمتفظ بها حتى تاريخ االإ�صتحقاق �صوف يتم زيادة القيمة الدفرتية مببلغ 357 1 األف 

جم لت�صل اإىل القيمة العادلة وذلك بت�صجيل قيد مقابل فى اإحتياطى القيمة العادلة �صمن حقوق امللكية . 

د  - �صرائب الدخل

يخ�صع البنك ل�صرائب الدخل يف عدد من الدوائر ال�صريبية بالن�صبة لفروع اخلارج مما ي�صتدعي ا�صتخدام تقديرات هامة لتحديد املخ�ص�س 

االإجمايل لل�صريبة على الدخل . وهناك عدد من العمليات واحل�صابات التي ي�صعب حتديد ال�صريبة النهائية عنها ب�صكل موؤكد . ويقوم البنك 

يكون هناك  ، وعندما  اإ�صافية  ن�صاأة �صرائب  لتقديرات مدى احتمال  وفقًا  ال�صريبي  الفح�س  املتوقعة عن  النتائج  االلتزامات عن  باإثبات 

اإختالف بني النتيجة النهائية لل�صرائب واملبالغ ال�صابق ت�صجيلها فاإن هذه االإختالفات �صوف توؤثر على �صريبة الدخل وخم�ص�س ال�صريبة 

املوؤجلة فى الفرتة التى يتم حتديد االإختالف فيها . 

5 - التحليل القطاعي

اأ  - التحليل القطاعي لالأن�صطة

يت�صمن الن�صاط القطاعي العمليات الت�صغيلية واالأ�صول امل�صتخدمة يف تقدمي اخلدمات امل�صرفية واإدارة املخاطر املحيطة بها والعائد املرتبط 

بهذا الن�صاط التي قد تختلف عن باقي االأن�صطة االأخرى ، ويت�صمن التحليل القطاعي للعمليات وفقًا لالأعمال امل�صرفية الواردة فيما يلي :

- امل�ؤ�ص�صات الكبرية ، �املت��صطة �ال�صغرية

وت�صمل اأن�صطة احل�صابات اجلارية والودائع واحل�صابات جارية مدينة والقرو�س والت�صهيالت االئتمانية وامل�صتقات املالية .

- ال�صتثمار

وي�صمل اأن�صطة اندماج ال�صركات و�صراء اال�صتثمارات ومتويل اإعادة هيكلة ال�صركات واالأدوات املالية .

- الأفراد

وت�صمل اأن�صطة احل�صابات اجلارية واالدخار والودائع وبطاقات االئتمان والقرو�س ال�صخ�صية والقرو�س العقارية .

 اأن�صطة اأخرى

وت�صمل االأعمال امل�صرفية االأخرى ، كاإدارة االأموال .

وتتم املعامالت بني االأن�صطة القطاعية وفقًا لدورة الن�صاط العادي للبنك وتت�صمن االأ�صول وااللتزامات االأ�صول وااللتزامات الت�صغيلية كما 

مت عر�صها يف ميزانية البنك.

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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ب  - حتليل القطاعات اجلغرافية

)األف جم(

31 دي�صمرب 2011

 القاهرة

الكربى

 الإ�صكندرية

 �الدلتا

��صيناء

 ال�جه

اإجمايلالقبلي

 د�ل اخلليج

اإجمايلد�ل اأخرىالعربي

 الإيرادات �امل�صر�فات �فقاً للقطاعات

اجلغرافية

232اإيرادات القطاعات اجلغرافية 9469 1121 237243 295--243 295

144(م�صروفات القطاعات اجلغرافية 172()13 394()3 342()160 908(--)160 908(

88نتيجة اأعمال القطاع 774)4 282()2 105(82 387--82 387

2(م�صروفات غري م�صنفة 464(--)2 464(--)2 464(

86الربح يف 31 دي�صمرب 2011 قبل ال�صريبة 310)4 282()2 105(79 92379 923

44(ال�صريبة 919(--)44 919(--)44 919(

41الربح يف 31 دي�صمرب 2011 391)4 282()2 105(35 004--35 004

 الأ�ص�ل �اللتزامات �فقاً للقطاعات

اجلغرافية

5اأ�صول القطاعات اجلغرافية 212 268105 70426 2175 344 189--5 344 189

146اأ�صول غري م�صنفة 304--146 304--146 304

5اإجمايل االأ�صول 358 572105 70426 2175 490 493--5 490493

4التزامات القطاعات اجلغرافية 138 277329 86918 2684 486 414--4 486 414

154التزامات غري م�صنفة 591--154 591--154 591

4اإجمايل االلتزامات 292 868329 86918 2684 641 005--4 641 005

)األف جم(

31 دي�صمرب 2010

 القاهرة

الكربى

 االإ�صكندرية

اإجمايلالوجه القبليوالدلتا و�صيناء

 دول اخلليج

اإجمايلدول اأخرىالعربي

 الإيرادات �امل�صر�فات �فقاً للقطاعات

اجلغرافية

194اإيرادات القطاعات اجلغرافية 9295 6031 053201 585--201 585

134(م�صروفات القطاعات اجلغرافية 621()11 137()3 543()149 301(--)149 301(

60نتيجة اأعمال القطاع 308)5 534()2 490(52 28452 284

10(م�صروفات غري م�صنفة 477(--)10 477(--)10 477(

49الربح يف 31 دي�صمرب 2011 قبل ال�صريبة 831)5 534(  )2 490(41 80741 807

12(ال�صريبة 390(--)12 390(--)12 390(

37الربح يف 31 دي�صمرب 2011 441)5 534()2 490(29 417--29 417

 الأ�ص�ل �اللتزامات �فقاً للقطاعات

اجلغرافية

4اأ�صول القطاعات اجلغرافية 592 045119 30822 8444 734 197--4 734 197

147اأ�صول غري م�صنفة 8221 174389149 385--149 385

4اإجمايل االأ�صول 739 867120 48223 2334 883 582--4 883 582

3التزامات القطاعات اجلغرافية 659 606234 65414 8273 909 087--3 909 087

128التزامات غري م�صنفة 0341 818163130 015--130 015

3اإجمايل االلتزامات 787 640236 47214 9904 039 102--4 039 102

)األف جم(

31 دي�صمرب 2010

موؤ�ص�صات

كبرية

موؤ�ص�صات

متو�صطة

اأفرادا�صتثمارو�صغرية

اأن�صطة

اإجمايلاأخرى

الإيرادات �امل�صر�فات �فقاً للن�صاط القطاعي

43اإيرادات الن�صاط القطاعي 90117 59444 10360 51735 470201 585

38(م�صروفات الن�صاط القطاعي 069()13 679()29 303()68 250()10 477()159 778(

5نتيجة اأعمال القطاع 8323 91514 800)7 733(24 99341 807

12(----�صرائب الدخل 390()12 390(

5الربح يف 31 دي�صمرب 2010 8323 91514 800)7 733(12 60329 417

الأ�ص�ل �اللتزامات �فقاً للن�صاط القطاعي

898اأ�صول الن�صاط القطاعي 595104 9643 250 639479 999-4 734 197

149----اأ�صول غري م�صنفة 385149 385

898اإجمايل االأ�صول 595104 9643 250 639479 999149 3854 883 582

25التزامات الن�صاط القطاعي 97482 901307 3023 492 910-3 909 087

130----التزامات غري م�صنفة 015130 015

25اإجمايل االلتزامات 97482 901307 3023 492 910130 0154 039 102

بن�د اأخرى للن�صاط القطاعي

45----نفقات راأ�صمالية 75045 750

4(اهالكات 168()1 715()4168()8 187(-)18 238(

7(ا�صمحالل 323(--)6 129(-)13 4 52(

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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9 - م�صر�فات اإدارية

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

تكلفة العاملني

83- اأجور ومرتبات  79178 071

2- تاأمينات اجتماعية  2301 841

86 02179 912

71م�صروفات اإدارية اأخرى 37963 515

157 400143 427

يبلغ املتو�صط ال�صهري االإجمايل ملا يتقا�صاه الع�صرون اأ�صحاب اأعلى املرتبات و املكافاآت بالبنك عن عام 2011 نحو 240 1 الف جم.

10 - ت�زيعات اأرباح 

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

273193 اأوراق مالية متاحة للبيع

11 -  اإيرادات )م�صر�فات( ت�صغيل اأخرى

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

112173اأرباح بيع ممتلكات ومعدات

2)عبء( رد خم�ص�صات اأخرى 398 )196(

175اأخرى 317

2 5275 294

12 - )عبء( رد ال�صمحالل عن خ�صائر الئتمان

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

6(قرو�س وت�صهيالت للعمالء )اإي�صاح 18( 423()13 452(

2(ا�صتثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق )اإي�صاح 19( 140(515

)8 563()12 937(

13 - م�صر�فات �صرائب الدخل

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

45(ال�صرائب احلالية )�صرائب اأذون اخلزانة( 106()12 388(

)2( 187 ال�صرائب املوؤجلة

)44 919()12 390(

6  - �صايف الدخل من العائد

31 دي�صمرب 2011

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

عائد القر��س �الإيرادات امل�صابهة من :

127قرو�س وت�صهيالت للعمالء : 430113 038

127 430113 038

241اأذون و�صندات خزانة 43768 830

14عائد ودائع وح�صابات جارية )بنوك( 719129 392

383 586311 260

تكلفة ال�دائع �التكاليف امل�صابهة من :

ودائع وح�صابات جارية :

20(- للبنوك  734()301(

168(- للعمالء  648()165 134(

189(االإجماىل 382()165 435(

194ال�صايف 204145 825

7  - �صايف الدخل من الأتعاب �العم�لت

31 دي�صمرب 2011

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

اإيرادات الأتعاب �العم�لت :

4االأتعاب والعموالت املرتبطة باالئتمان 3876 101

12اأتعاب خدمات متويل املوؤ�ص�صات 30014 732

19اأتعاب اأخرى 61315 559

36 30036 392

م�صر�فات الأتعاب �العم�لت :

1(اأتعاب اأخرى مدفوعة 692()1 501(

)1 692()1 501(

34ال�صايف 60834 891

8  - �صافى دخل املتاجرة

31 دي�صمرب 2011

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

عمليات النقد الأجنبي

11اأرباح التعامل يف العمالت االأجنبية 5529 290

4)10(اأرباح تقييم عقود �صرف اآجلة

6684 اأدوات دين لغر�س املتاجرة

11 6089 378

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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17 -  اأذ�ن اخلزانة

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

361 اأذون خزانة ا�صتحقاق 91  يوم 67550

328اأذون خزانة ا�صتحقاق 182 يوم 25024 425

696اأذون خزانة ا�صتحقاق 273 يوم 350157 350

719اأذون خزانة ا�صتحقاق 364 يوم 475456 800

2 105 750638 625

146(عوائد مل ت�صتحق بعد 696()49 022(

1الأجمايل  959 054589 603

18 -  قر��س �ت�صهيالت للعمالء

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

اأفراد

80- ح�صابات جارية مدينة   20971 885

23- بطاقات ائتمان   90225 237

247- قرو�س �صخ�صية  818235 677

108- قرو�س �صيارات  141141 602

460اإجمايل )1( 070474 401

م�ؤ�ص�صات �صاماًل القر��س ال�صغرية لالأن�صطة القت�صادية

329- ح�صابات جارية مدينة  898228 979

377- قرو�س مبا�صرة  025465 591

357- قرو�س م�صرتكة  899370 901

43- قرو�س اأخرى  107116 748

1اإجمايل )2( 107 9291 182 219

1اإجمايل القر��س �الت�صهيالت للعمالء )2+1( 567 9991 656 620

الإجمايل ي�زع اىل :

896- اأر�صدة متداولة 740952 219

671- اأر�صدة غري متداولة  259704 401

1 567 9991 656 620

 يخ�صم :

187(خم�ص�س خ�صائر اال�صمحالل 191()178 772(

)177()73(خ�صم غري مكت�صب لالأوراق التجارية املخ�صومة

)133()133( عوائد جمنبة

1�صايف القر��س �الت�صهيالت للعمالء 380 6021 477 538

14- ن�صيب ال�صهم يف الربح

اأ - الأ�صا�صي 

يح�صب ن�صيب ال�صهم يف الربح بق�صمة �صايف االأرباح اخلا�صة مب�صاهمي البنك على املتو�صط املرجح لالأ�صهم العادية امل�صدرة خالل ال�صنة 

بعد ا�صتبعاد متو�صط االأ�صهم التي اأعاد البنك �صرائها ويحتفظ بها �صمن اأ�صهم اخلزينة .

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

34 �صايف الربح القابل للتوزيع على م�صاهمي البنك 83729 188

)236()238(مكافاأة اأع�صاء جمل�س االإدارة )املقرتحة(

2(ح�صة العاملني فى االأرياح )املقرتحة( 000()1 800(

32ح�صة امل�صاهمني يف اأرباح العام          )1( 59927 152

60املتو�صط املرجح لالأ�صهم العادية امل�صدرة )2( 00060 000

0.5430.453ن�صيب ال�صهم االأ�صا�صى فى الربح ) 1 : 2 (

15 -  نقدية �اأر�صدة لدى البن�ك املركزية

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

218نقدية  752304 840

389اأر�صدة لدى البنوك املركزية يف  اإطار ن�صبة االحتياطي االإلزامي 080221 307

607 832526 147

607اأر�صدة بدون عائد 832526 147

16 -  اأر�صدة لدى البن�ك

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

63ح�صابات جارية 73247 721

760ودائع 8511 882 705

--يخ�صم : خم�ص�س خ�صائر اال�صمحالل

824 5831 930 426

129بنوك مركزية بخالف ن�صبة االحتياطي االلزامي 101 1 388 209

133بنوك حملية 455379 266

562بنوك خارجية 027162 951

824 5831 930 426

26اأر�صدة بدون عائد 36527 645

798اأر�صدة ذات عائد ثابت 218 1 902 781

824 5831 930 426

824اأر�صدة متداولة 5831 915 426

15-اأر�صدة غري متداولة 000

824 5831 930 426

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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    31 دي�صمرب 2010

اأفراد

االإجمايلقرو�س �صياراتقرو�س �صخ�صيةبطاقات ائتمان

6الر�صيد يف 2010/1/1 07517 0564 45127 582

2)205( عبء اال�صمحالل 4333 9016 129

----مبالغ انتفى الغر�س منها خالل ال�صنة

مبالغ م�صتخدمة خالل ال�صنة
 

)85()41()3()129(

3-3-مبالغ م�صرتدة خالل ال�صنة

13--13فروق تقييم عمالت اأجنبية )+( )-(

5الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2010 79819 4518 34933 598

 

    31 دي�صمرب 2010

املوؤ�ص�صات

االإجمايلقرو�س اأخرىقرو�س م�صرتكةقرو�س مبا�صرة

129الر�صيد يف 2010/1/1 2436 252-135 495

8 عبء اال�صمحالل 3469054459 696

2(مبالغ انتفى الغر�س منها خالل ال�صنة 373(--)2 373(

)597(--)597(مبالغ م�صتخدمة خالل ال�صنة

2فروق تقييم عمالت اأجنبية )+( )-( 692261-2 953

137الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2010 3117 418445145 174

حتليل خم�ص�س خ�صائر ا�صمحالل القرو�س والت�صهيالت للعمالء

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

178الر�صيد يف 2011/1/1 772163 077

16عبء / )رد( اال�صمحالل خالل ال�صنة )+( )-( 37115 825

)726()114(مبالغ مت اإعدامها خالل ال�صنة

مبالغ اإنتفى الغر�س منها خالل ال�صنة
 

)9 948()2 373(

243مبالغ م�صــرتدة

2فروق تقييم عمالت اأجنبية )+( )-( 0862 966

187الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2011 191178 772

خم�ص�س خ�صائر اال�صمحالل

حتليل حركة خم�ص�س خ�صائر اال�صمحالل للقرو�س والت�صهيالت للعمالء وفقًا لالأنواع :

    31 دي�صمرب 2011

اأفراد

الإجمايلقر��س �صياراتقر��س �صخ�صيةبطاقات ائتمان

5الر�صيد يف 2011/1/1 79819 4518 34933 598

2)381()160( عبء اال�صمحالل 3751 834

----مبالغ انتفى الغر�س منها خالل ال�صنة

مبالغ م�صتخدمة خالل ال�صنة
 

)9()105(-)114(

----مبالغ م�صرتدة خالل ال�صنة

9--9فروق تقييم عمالت اأجنبية )+( )-(

5الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2011 63818 96510 72435 327

    31 دي�صمرب 2011

امل�ؤ�ص�صات

الإجمايلقر��س اأخرىقر��س م�صرتكةقر��س مبا�صرة

137الر�صيد يف 2011/1/1 3117 418445145 174

6398036 7 عبء اال�صمحالل 09514 537

9(مبالغ انتفى الغر�س منها خالل ال�صنة 698(-)250()9 948(

24--24مبالغ م�صتخدمة خالل ال�صنة

5601فروق تقييم عمالت اأجنبية )+( )-( 517-2 077

135الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2011 8369 7386 290151 864

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011

) األف جم(

) األف جم(

) األف جم(

) األف جم(
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 اأرباح ال�صتثمارات املالية 

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

2اأرباح بيع اأ�صول مالية متاحة للبيع )اأذون و�صندات خزانة( 6662 609

)19(-خ�صائر اإ�صمحالل اأدوات حقوق امللكيةاملتاحة للبيع

2 6662 590

ت�صويات خم�ص�س خ�صائر اال�صمحالل لال�صتثمارات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

--الر�صيد يف 2011/1/1

2(رد ) عبء ( اال�صمحالل عن خ�صائر االئتمان خالل ال�صنة 140(515

2(الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2011 140(515

20 - اأ�ص�ل غري ملم��صة

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

الربجميات

19�صافى القيمة الدفرتية يف 2011/1/1 97612 205

1اإ�صافات 52614 286  

6(اال�صتهالك 671()6 515(

14�صافى القيمة الدفرتية يف 31 دي�صمرب 2011 83119 976

21 - اأ�ص�ل اأخرى

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

27االإيرادات امل�صتحقة 58816 549

2امل�صروفات املقدمة 3872 485

8251دفعات مقدمة حتت ح�صاب �صراء اأ�صول ثابتة 110

546551االأ�صول التي اآلت ملكيتها للبنك  وفاء لديون )بعد خ�صم اال�صمحالل(

1التاأمينات والعهد 0281 066

17اأخرى 69218 706

50الإجمايل 06640 467

19 -  ا�صتثمارات مالية

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

ا�صتثمارات مالية متاحة للبيع

اأد�ات دين – بالقيمة العادلة :

389-  مدرجة يف ال�صوق 952186 908

167-غري مدرجة يف ال�صوق 418-

اأد�ات حق�ق ملكية – بالقيمة العادلة :

3--  مدرجة يف ال�صوق 549

2-غري مدرجة يف ال�صوق 4712 471

559اإجمايل ا�صتثمارات مالية متاحة للبيع )1( 841192 928

ا�صتثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

اأد�ات ديــــن :

14-  غري مدرجة يف ال�صوق 41717 040

2(ي�صاف : رد خم�ص�س خ�صائر اال�صمحالل 140(515

12اإجمايل ا�صتثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق )2( 27717 555

572اإجمايل ا�صتثمارات مالية )2+1( 118210 483

--اأر�صدة متداولة

572اأر�صدة غري متداولة 118210 483

572 118210 483

240 474104 469اأدوات دين ذات عائد ثابت

100اأدوات دين ذات عائد متغري 173100 223

569 647204 463

املتاحة للبيع

األف جم

املحتفظ بها حتى تاريخ 

الإ�صتحقاق

األف جم

الإجمـــاىل

األف جم

49ر�صيد يف 2010/1/1 0909 19258 282

253 اإ�صــافات 4227 848261 270

109( اإ�صتبعادات ) بيع / ا�صرتداد ( 214(-)109 214(

)152(-)152( اإ�صتهالك عالوة وخ�صم االإ�صدار

)199(-)199( اأرباح التغري فى القيمة العادلة

515496)19( رد ) عبء ( االإ�صمحالل

192 الر�صيد يف 31 /2010/12 92817 555210 483

192ر�صيد يف 2011/1/1 92817 555210 483

465اإ�صافات 9362 449468 385

70( اإ�صتبعادات ) بيع / ا�صرتداد ( 904()5 587()76 491(

)159(-)159( اإ�صتهالك عالوة وخ�صم االإ�صدار

27( اأرباح التغيري فى القيمة العادلة 960(-)27 960(

2(-رد ) عبء ( اال�صمحالل 140()2 140(

559 الر�صيد يف 31 /2011/12 84112 277572 118

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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24 - �دائع العمالء

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

632ودائع حتت الطلب 952416 642

2ودائع الأجل وباإخطار 082 2022 033 360

801�صهادات ادخار واإيداع 631790 882

297ودائع توفري 032326 480

71ودائع اأخرى 82352 710

3 885 6403 620 074

2ودائع موؤ�ص�صات 468 1632 355 346

1ودائع اأفراد 417 4771 264 728

3 885 6403 620 074

547اأر�صدة بدون عائد 451298 278

876اأر�صدة ذات عائد متغري 8421 054 854

2اأر�صدة ذات عائد ثابت 461 3472 266 942

3 885 6403 620 074

3اأر�صدة متداولة 466 9552 951 353

418اأر�صدة غري متداولة 685668 721

3 885 6403 620 074

25 - التزامات اأخرى

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

18عوائد م�صتحقة 78813 613

1اإيرادات مقدمة 0711 572

20م�صروفات م�صتحقة 88720 471

64دائنون 739243 898

33اأر�صدة دائنة متنوعة 07929 708

138 564309 262

26 - خم�ص�صات اأخرى

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

26الر�صيد يف 2011/1/1 52726 034

237322فروق تقييم عمالت اأجنبية

4831املحمل على قائمة الدخل 666

)25()151( امل�صتخدم خالل ال�صنة املالية

2(اأنتفي الغر�س منها 881()1 470(

24الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2011 21526 527

22 - اأ�ص�ل ثابتة

مبانى 

�اإن�صاءات

نظم األية 

متكاملة

��صائل

نقل

جتهيزات 

�تركيبات

اأجهزة 

اإجماىلاأثاث�معدات

70التكلفة يف 2011/1/1 52033 7296 95038 44112 6108 294170 544

1-االإ�صافات خالل ال�صنة 477525896822623 782

1(-اال�صتبعادات خالل ال�صنة 089()217()100(--)1 406(

70التكلفة يف 31 دي�صمرب 2011 52034 1177 25839 23713 4328 356172 920

10جممع الإهالك فى 2011/1/1 34625 8524 20726 2188 8596 12081 602

1اإهالك ال�صنة 4242 9999224 1221 00776311 237

1(- اإ�صتبعاد جممع االإهالك 089()217()20(--)1 326(

11جممع الإهالك يف 31 دي�صمرب 2011 77027 7624 91230 3209 8666 88391 513

58�صافى الأ�ص�ل يف 31 دي�صمرب 2011 7506 3552 3468 9173 5661 47381 407

60�صافى الأ�ص�ل يف 31 دي�صمرب 2010 1747 8772 74312 2233 7512 17488 942

23 - اأر�صدة م�صتحقة للبن�ك

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

127ح�صابات جارية 73282 901

464ودائع 703-

592 43582 901

--بنوك مركزية

320بنوك حملية 0022

272بنوك خارجية 43382 899

592 43582 901

40اأر�صدة بدون عائد 188897

552اأر�صدة ذات عائد متغري 24782 004

--اأر�صدة ذات عائد ثابت

592 43582 901

592اأر�صدة متداولة 43582 901

--اأر�صدة غري متداولة

592 43582 901

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011

)األف جم(
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وتتمثل احلركة على االإحتياطيات فيما يلي :

اإحتياطي املخاطر البنكية العام )29 -اأ( 

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

324269الر�صيد يف 2011/1/1

5555املحول من �صافى الربح

379324الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2011

)29 -ب( اإحتياطي قانوين

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

33الر�صيد يف 2011/1/1 28528 115

2املحول من االأرباح 9245 170

36الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2011 20933 285

)29 -جـ( اإحتياطي القيمة العادلة – ا�صتثمارات مالية متاحة للبيع

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

املعدلة

األف جم

1الر�صيد يف 2011/1/1 7221 921

27(�صايف اأرباح التغري يف القيمة العادلة 960()199(

26(الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2011 238(1 722

)29 -د( االأرباح املحتجزة

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

32الر�صيد يف اأول ال�صنة 44252 449

25( املحول اىل االحتياطيات 174()47 000(

2(توزيعات م�صددة 036()2 369(

34 املحول من �صايف الربح 94929 362

40الر�صيد فى نهاية ال�صنة 18132 442

30 - �صند�ق اإدخار العاملني

تدرج ح�صة البنك فى ا�صرتاكات �صندوق اإدخار العاملني �صمن بند م�صروفات اإدارية وعمومية بقائمة الدخل .

27 - �صرائب الدخل امل�ؤجلة

يتم اإحت�صاب �صرائب الدخل املوؤجلة بالكامل على الفروق ال�صريبية املوؤجلة يف نهاية ال�صنه املالية.

اأر�صدة االأ�صول وااللتزامات ال�صريبية املوؤجلة

اللتزامات 

ال�صريبية امل�ؤجلة 

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

االلتزامات 

ال�صريبية املوؤجلة 

31 دي�صمرب 2010

األف جم

)338()151(االأ�صول الثابتة

)338()151(اإجمايل ال�صريبة التي تن�صاأ عن اأ�صل )التزام(

)338()151(�صايف ال�صريبة التي ين�صاأ عنها اأ�صل )التزام(

 حركة االأ�صول وااللتزامات ال�صريبية املوؤجلة :

اللتزامات 

ال�صريبية امل�ؤجلة 

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

االلتزامات 

ال�صريبية املوؤجلة 

31 دي�صمرب 2010

األف جم

338336 الر�صيد يف 2011/1/1

2)187()ا�صتبعادات( / اإ�صافات

151338الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2011

28 - راأ�س املال

حدد راأ�س املال املرخ�س به مببلغ مليار جنيه م�صرى وراأ�س املال امل�صدر واملدفوع مبلغ 600 مليون جنيه م�صري موزعة على 60 مليون �صهم 

بقيمة ا�صمية 10 جنيه م�صرى لل�صهم.

29 - الإحتياطيات �الأرباح املحتجزة

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

احتياطيات

379324احتياطي املخاطر البنكية العام

36اإحتياطي قانوين 20933 285

936762اإحتياطي راأ�صمايل

26(اإحتياطي القيمة العادلة – ا�صتثمارات مالية متاحة للبيع 238(1 722

198اإحتياطي عام 021175 945

209اإجمايل الإحتياطيات 307212 038

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
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مزايا جمل�س الإدارة �الإدارة العليا

31 دي�صمرب 2011 

جنيه م�صري

31 دي�صمرب 2010

جنيه م�صري

املزايا ق�صرية االأجل

1)م�صروفات انتقال و بدل ح�صور جلان جمل�س االإدارة و م�صروفات اأخرى( 645 4401 462 555

34 - �صند�ق ا�صتثمار بنك امل�ؤ�صـ�صة العربية امل�صرفية الأ�ل )ذ�النم� الراأ�صمايل باجلنيه امل�صرى(

ال�صندوق اأحد االأن�صطة امل�صرفية املرخ�س بها للبنك مبوجب قانون �صوق راأ�س املال رقم 95 ل�صنة 1992 والئحته التنفيذية ، وتقوم باإدارة 

ال�صندوق �صركة دلتا ر�صملة الإدارة �صناديق اال�صتثمار ، وقد بلغ عدد وثائق ا�صتثمار هذا ال�صندوق 813 482 وثيقة قيمتها 100 جنيه م�صري 

خ�ص�س للبنك 50000 وثيقة منها )قيمتها اال�صمية 100 جنيه م�صري( ملبا�صرة ن�صاط ال�صندوق .

 وقد بلغت القيمة اال�صرتدادية للوثيقة يف تاريخ امليزانية 58.66 جنيه م�صري كما بلغت م�صاهمة البنك فى وثائق ال�صندوق القائمة يف ذات 

التاريخ عدد 500 85 وثيقة .

�صند�ق ا�صتثمار بنك امل�ؤ�صـ�صة العربية امل�صرفية الثاين )ذ� العائد الي�مى الرتاكمى – مزايا باجلنيه امل�صرى(

ال�صندوق اأحد االأن�صطة امل�صرفية املرخ�س بها للبنك مبوجب قانون �صوق راأ�س املال رقم 95 ل�صنة 1992 والئحته التنفيذية ، وتقوم باإدارة 

ال�صندوق �صركة بلتون الإدارة �صناديق اال�صتثمار، وقد بلغ عدد وثائق ا�صتثمار هذا ال�صندوق 742 682 29 وثيقة قيمتها 10 جنيه م�صري 

خ�ص�س للبنك 500000 وثيقة منها )قيمتها اال�صمية 10 جنيه م�صري( ملبا�صرة ن�صاط ال�صندوق .

وقد بلغت القيمة اال�صرتدادية للوثيقة يف تاريخ امليزانية 12.28328 جنيه م�صري كما بلغت م�صاهمة البنك فى وثائق ال�صندوق القائمة يف 

ذات التاريخ عدد 677 701 وثيقة .

35-   اأحداث هامة 

تعر�صت جمهورية العربية خالل الربع االأول من عام 2011 الأحداث اأثرت تاأثريا ملمو�صا على القطاعات االقت�صادية بوجه عام واأدت يف 

معظم االأحوال اىل انخفا�س ملمو�س لالأن�صطة االقت�صادية. ويعتمد حجم تاأثري االأحداث امل�صار اليها على املدى املتوقع والفرتة الزمنية التي 

ينتظر عندها انتهاء هذه االأحداث وما يرتتب عليها من اأثار. 

36-  اأرقام املقارنة

مت اعادة تبويب اأرقام املقارنة لتتوافق مع التغريات يف العر�س امل�صتخدم يف القوائم املالية لل�صنة احلالية . 

قرارات اجلمعية العامة للبنك املنعقدة يف 2012/4/9

اأقرت اجلمعية العامة العادية القوائم املالية للبنك عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 و كذا جميع بنود جدول االأعمال.

31 - النقدية �ما يف حكمها

الأغرا�س عر�س قائمة التدفقات النقدية ، تت�صمن النقدية وما يف حكمها االأر�صدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ ا�صتحقاقها ثالثة اأ�صهر من 

تاريخ االقتناء :

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

607نقدية واأر�صدة لدى البنك املركزي )�صمن اإي�صاح 15( 832526 147

824اأر�صدة لدى البنوك )�صمن اإي�صاح 16( 5831 930 426

361اأذون اخلزانة واأوراق حكومية اأخرى )�صمن اإي�صاح 17( 67550

1 794 0902 456 623

32 - التزامات عر�صية �ارتباطات

اأ  - مطالبات ق�صائية

يوجد عدد من الق�صايا القائمة املرفوعة �صد البنك يف 31 دي�صمرب 2011 ومل يتم تكوين خم�ص�س لتلك الق�صايا حيث اأنه من غري املتوقع 

حتقق خ�صائر عنها .

ب -ارتباطات راأ�صمالية

بلغت تعاقدات البنك عن ارتباطات راأ�صمالية 684 األف جنيه م�صري يف 31 دي�صمرب 2011 متمثلة يف م�صرتيات اأ�صول ثابتة واأ�صول ملمو�صة 

وتوجد ثقة كافية لدى االإدارة من حتقق اإيرادات �صافية وتوافر متويل لتغطية تلك االرتباطات .

ج - ارتباطات عن قر��س ��صمانات �ت�صهيالت

تتمثل ارتباطات البنك اخلا�صة بارتباطات عن قرو�س و�صمانات وت�صهيالت فيما يلي :

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

1خطابات �صمان 227 033709 391

42اعتمادات م�صتندية ا�صترياد 25368 383

48اعتمادات م�صتندية ت�صدير 67189 522

1االإجمايل 317 957867 296

33 - املعامالت مع اأطراف ذ�ي عالقة

يتبع البنك ال�صركة االأم بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية بالبحرين ) مركز رئي�صي وفروع و�صركات ( التي متتلك 98.38 % من االأ�صهم العادية 

. اأما باقي الن�صبة 1.62 % فهي مملوكة مل�صاهمني اأخرين .

مت الدخول يف العديد من املعامالت مع االأطراف ذات العالقة من خالل الن�صاط العادي للبنك على نف�س االأ�صـ�س التى يتعامل بها مع الغري وال 

يوجد تعامالت مع ال�صركة االأم فيما عدا ال�صداد لتوزيعات االأ�صهم العادية ، وتتمثل تلك املعامالت واأر�صدتها فى تاريخ امليزانية فيما يلى :-

طبيعة املعــــامالت

31 دي�صمرب 2011 

األف جم

31 دي�صمرب 2010

األف جم

1 اأر�صدة لدى البنوك 2437 690

492520 ودائع للعمالء

144اأر�صدة م�صتحقة للبنوك 890459

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
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