
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بنك قطر الوطنى األهلى
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

إحتياطي رأسمالىإحتياطي خاصإحتياطي عامإحتياطي قانونيرأس المال

إحتياطى إعادة تقييم 

االستثمارات المالية 

المتاحة للبيع

إحتياطي المخاطر 

البنكية العام

احتياطى مخاطر  معيار  

IFRS ٩
باح محتجزة أر

باح العام /  صافي ار

الفترة
اإلجمالي

٣٠ يونيو ٢٠١٧

١٤٣٫٠١٨٫٦٢٤٤٫٠٣٣٫٥٩٣٫٢١٥١٦٫٦٣٢٫٥٠٤٫٦٧٨-٧٫١٤٩٫٣٥٣(١٫٢١٣٫٠٤٦٫٣٨٠)٧٫٤٢٠٫١٨٩٫٢٩٠٨٢١٫٤٨٧٫٠٣٨٥٫٢٦٢٫٩٥٥٫٣٧٠١٤٧٫٠٤٤٫١٧٩١٠٫١١٣٫٩٨٩ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧

باح المحتجزة -(٣٫٦٠٦٫٦٨٢٫٣١٣)(١٤٣٫٠١٨٫٦٢٤)---٢٫٨٢١-٢٠١٫٦٧٩٫٥٢٠٣٫٥٤٨٫٠١٨٫٥٩٦-تحويالت لالحتياطيات واألر

باح عام  يعات أر فأة أعضاء مجلس االدارة و حصة العاملين  في توز م

٢٠١٦
---------(٤٢٦٫٩١٠٫٩٠٢)(٤٢٦٫٩١٠٫٩٠٢)

صافى التغير فى إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع 

باح التى تم تحويلها إلى قائمة الدخل نتيجة بيع  (بعد خصم األر

استثمارات وكذا الضرائب - إيضاح رقم ٣٣)

-----١٨٢٫١٠٦٫٤٣٣----١٨٢٫١٠٦٫٤٣٣

باح الفترة ٢٫٥٨٢٫٧٦٧٫٦٣٤٢٫٥٨٢٫٧٦٧٫٦٣٤---------صافى أر

٢٫٥٨٢٫٧٦٧٫٦٣٤١٨٫٩٧٠٫٤٦٧٫٨٤٣--٧٫١٤٩٫٣٥٣(١٫٠٣٠٫٩٣٩٫٩٤٧)٧٫٤٢٠٫١٨٩٫٢٩٠١٫٠٢٣٫١٦٦٫٥٥٨٨٫٨١٠٫٩٧٣٫٩٦٦١٤٧٫٠٤٤٫١٧٩١٠٫١١٦٫٨١٠الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

٣٠ يونيو ٢٠١٨

٥٫٢٩١٫٧٤٧٫٨٥٠٢١٫٨٠٩٫٥٠٣٫٥٢٢--٨٫٩٧٤٫٠٢٠(٩٠٢٫٧٠٩٫١٥١)٨٫٩٠٤٫٢٢٧٫١٤٠١٫٠٢٣٫١٦٦٫٥٥٨٧٫٣٢٦٫٩٣٦٫١١٦١٤٧٫٠٤٤٫١٧٩١٠٫١١٦٫٨١٠الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨ 

باح المحتجزة -(٤٫٠٣٩٫١٧٨٫٧٠٨)١٫٢٨٢٫٩٢٥٫٦٣٣٣٩٥٫١٥٨٫٩٠٩--١٫٩٣٨٫١٥٥-٢٦٤٫٥٨١٫٧١٨٢٫٠٩٤٫٥٧٤٫٢٩٣-تحويالت لالحتياطيات واألر

باح عام ٢٠١٧ يعات أر (١٫٢٥٢٫٥٦٩٫١٤٢)(١٫٢٥٢٫٥٦٩٫١٤٢)---------توز

صافى التغير فى إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع 

باح التى تم تحويلها إلى قائمة الدخل نتيجة بيع  (بعد خصم األر

استثمارات وكذا الضرائب - إيضاح رقم ٣٣)

-----٩٠٫٩٣٩٫٥٧١----٩٠٫٩٣٩٫٥٧١

باح الفترة ٣٫٢٩٠٫٥١٦٫٦٥١٣٫٢٩٠٫٥١٦٫٦٥١---------صافى أر

٨٫٩٧٤٫٠٢٠١٫٢٨٢٫٩٢٥٫٦٣٣٣٩٥٫١٥٨٫٩٠٩٣٫٢٩٠٫٥١٦٫٦٥١٢٣٫٩٣٨٫٣٩٠٫٦٠٢(٨١١٫٧٦٩٫٥٨٠)٨٫٩٠٤٫٢٢٧٫١٤٠١٫٢٨٧٫٧٤٨٫٢٧٦٩٫٤٢١٫٥١٠٫٤٠٩١٤٧٫٠٤٤٫١٧٩١٢٫٠٥٤٫٩٦٥الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

 -  اإليضاحات المرفقة من (١) إلى (٣٧) للقوائم المالية المستقلة جزء متمم لها.
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

قـائـمـة التدفـقـات النـقـديـة المسـتقـلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨إيضاح
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

باح الفترة قبل الضرائب ٤٫٤٧٢٫٣٦٠٫٧٩٠٣٫٣٤٥٫٥٥٧٫٧٥٠صافى أر
باح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل تعديالت لتسوية األر

١١٦٫٦٧٢٫٩٢٠١١٠٫٠٣٢٫٢٤٧إهالك وإستهالك أصول ثابتة و أصول غير ملموسة
١١٩٫٠٨٥٫٩٧٧٢٧١٫٦٠٠٫٩٥٤(١٢) عبء اضمحالل االئتمان 

وض  (٨٫٩٧٧٫٩٨٢)(٥٫٧٣٤٫٩٦٠)المستخدم من مخصصات القر
٢٢٫٥٠٣٫٣٥٣٣٦٫٥٥٧٫٩٥١متحصالت من ديون سبق أعدامها

ي ٩٢٫٣٣٤٫٧٥٦(٧٣٥٫٨٧٥)صافى عبء/ (رد) المخصصات االخر
وض (٤٫٤٣٧٫٨٦٧)(٦٤٩٫٣٨٩)المستخدم من المخصصات بخالف مخصص القر

ي بالعمالت االجنبية  وق اعادة ترجمة المخصصات االخر (١٫٤٦٥٫٦٤٩)٦٥٠٫٧٦٦فر

وق ترجمة إستثمارات مالية ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية (١٢٣٫٦٠٤٫٢٨٦)(٢٨٫١٠٤٫٦٠٩)فر

(١٦٤٫٣١٦٫١٠٢)(٣١٫٩٤٢٫٨٧٥)استهالك عالوة / خصم االصدار  للسندات

باح بيع اصول ثابتة  (٥٢٠٫٦٠٠)(١٫٣٤٣٫٣٣٨)أر

باح يعات أر (١٤٫٥٦١٫١٤٨)(٢٢٫٠١٨٫٠٠٦)(٨)إيرادات من توز

باح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع (٩١٥٫٨٨٠)(٥٩٫٢٣٥٫٢٥٥)(٢٠)أر
باح التشغيل قبل التغيرات في األصول و االلتزامات الناتجة عن أنشطة التشغيل  ٤٫٥٨١٫٥٠٩٫٤٩٩٣٫٥٣٧٫٢٨٤٫١٤٤أر

يادة) فى األصول وااللتزامات صافى النقص(الز
(١٫١١٨٫٢٦٩٫٤٢٥)٢٤٣٫٣٦٦٫٢٥٨أرصدة لدى البنوك

١٥٩٫٠٠٧٫٠٥٤٧٫٥٦٨٫٣٢٢٫٧٣٠أذون خزانة
وض وتسهيالت للعمالء  (٨٫٨٠٠٫٨٤٩٫٩٣٠)(١١٫٠٣٦٫٣٩٤٫٧٧٦)قر

٣٢٫٠٩٩٫٨١٢٦٢٫٧٨٧٫٧٣١مشتقات مالية
ى (٥٦٠٫٧٣٤٫٠٣٩)(٢٠٦٫٦٠٠٫٥٠٠)أصول أخر

٥٫٩٨٥٫٤٦٩٫٦٩٣٣٫٤٢٠٫٤٨١٫٥٢٤أرصدة مستحقة للبنوك
٧٫٠٩٢٫٣٨٢٫٨٢٢٤٫٥٥١٫٤٤٧٫٠٧٨ودائع العمالء

ى ٢٥٧٫٩١٥٫٤٢٨(٢٨٦٫٣٢٨٫٠٨٤)التزامات أخر
٤١٫٧١٧٫٣١٦٣١٫٢٨٢٫١٢٦التزامات مزايا التقاعد

(١٫٣١٥٫٤١٩٫٦٣٠)(١٫١٧٩٫٢٥٦٫٧٦٦)ضرائب الدخل المسددة

٥٫٤٢٦٫٩٧٢٫٣٢٨٧٫٦٣٤٫٢٤٧٫٧٣٧صافي التدفقات النقدية الناتجة عن  أنشطة التشغيل (١)
التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

ع و (٢٦٩٫١٣٤٫٤١٩)(١٧٧٫٠١٢٫٣٨٩)مدفوعات لشراء اصول ثابتة وفى اعداد وتجهيز الفر

١٫٥٣٠٫٨٤٦٥٢٠٫٦٠٠متحصالت من بيع اصول ثابتة

٢٫٠١٢٫٠٢٢٫٥٥٠٢٫١٢١٫٤٣٨٫١٩٠متحصالت من استثمارات مالية بخالف األصول المالية بغرض المتاجرة
يات استثمارات مالية بخالف األصول المالية بغرض المتاجرة (٦٫٤٨٣٫٢٨٩٫٦٥٢)(٣٫٥٥٠٫١٦١٫٠٤٧)مشتر

باح محصلة يعات أر ١٤٫٦٧٥٫٩٢٩١٣٫٧٧٧٫٧٣٦توز

(٤٫٦١٦٫٦٨٧٫٥٤٥)(١٫٦٩٨٫٩٤٤٫١١١)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة اإلستثمار (٢)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

ى وض أخر (٢٫٠٧٣٫٠٦٥٫٢٧٦)٨٨٣٫٥٨٠٫١٨٠قر
باح المدفوعة  يعات األر (٤٢٦٫٩١٠٫٩٠٢)(١٫٢٥٢٫٥٦٩٫١٤٢)توز

(٢٫٤٩٩٫٩٧٦٫١٧٨)(٣٦٨٫٩٨٨٫٩٦٢)صافي التدفقات النقدية  المستخدمة في أنشطة التمويل (٣)
يادة  في النقدية و ما في حكمها خالل الفترة المالية (١+٢+٣) ٣٫٣٥٩٫٠٣٩٫٢٥٥٥١٧٫٥٨٤٫٠١٤صافي  الز

١٨٫٤٧٢٫٧٧٠٫٦١٧١٣٫٥٥٣٫٠٧١٫٣٧٣رصيد النقدية وما فى حكمها فى أول السنة  المالية
٢١٫٨٣١٫٨٠٩٫٨٧٢١٤٫٠٧٠٫٦٥٥٫٣٨٧(٣٤)رصيد النقدية وما فى حكمها فى أخر الفترة  المالية

وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى:
١٣٫٥٤٠٫٠٩١٫١٨٩١٣٫٠٥٦٫٣٢٠٫٠١٥(١٥)نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

١٥٫٧٠٤٫٢٣٥٫٤٩٨١١٫٠٥٧٫٣٧٧٫٩١٨(١٦)أرصدة لدى البنوك
٣٩٫٤١٢٫٥٩٩٫٦٢٨٣٠٫٢٨٠٫٦٢٥٫٦٠٣أذون خزانة

ية في إطار نسبة االحتياطي االلزامي (٨٫٩٣٨٫٧١٤٫٨٥٣)(٨٫٧٤٠٫٥٧٩٫٧٧٠)أرصدة لدى البنوك المركز
(١٫٤٢٩٫٤٨٢٫٩٨٨)(٣٫٦٤٤٫٣٩٠٫٠٠٠)أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر 

(٢٩٫٩٥٥٫٤٧٠٫٣٠٨)(٣٤٫٤٤٠٫١٤٦٫٦٧٣)أذون الخزانة ذات أجل اكثر من ثالثة أشهر 
٢١٫٨٣١٫٨٠٩٫٨٧٢١٤٫٠٧٠٫٦٥٥٫٣٨٧النقدية وما فى حكمها فى أخر الفترة المالية                                       

 -  اإليضاحات المرفقة من (١) إلى (٣٧) للقوائم المالية المستقلة جزء متمم لها.

- ٦ -



 بنــك قطـــر الوطنــي األهلــي ( ش.م.م)     

 المستقلة  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية    

ى(                                                                                                         ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية فى  المالية الفترةعن   )جميع األرقام بالجنيه المصر
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 النشاط  -١
 

يةبنك قطر الوطنى األهلي " تأسـس يخ  "شركة مساهمة مصر يل  ١٣كبنك استثمار وأعمال وذلك بتـار م القانون رقم  ١٩٧٨أبر  ١٩٧٤لسنة  ٤٣طبقًا ألح

فة األعمال المصرفية المتعلقة بنشاطه وذلك من خالل مركزه الرئيسي  ئن فيوالئحته التنفيذية وتعديالته ويقوم البنك بتقديم  ع شمبليون  ٥ -ال شار

ج في ٦,١٠٢ فرعًا ويعمل بالبنك عدد ٢١٦ القاهرة وعدد -وسط البلد  يخ القوائم المالية والبنك مدر ية. موظفًا في تار    بورصة األوراق المالية المصر
 

 .٢٠١٨ يوليو ١١تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في 
 

 الهامة ملخص للسياسات المحاسبية  -٢
 

 المستقلة أسس إعداد القوائم المالية )أ (
 

ي المركزييتم إعداد هذه القوائم المالية المستقلة وفقًا لتعليمات البنك  يخ  المصر وذلك على أساس  ٢٠٠٨ديسمبر  ١٦المعتمدة من مجلس إدارته بتار

فة المستهلكة حسب األحوال بما فى  يخية معدلة بإعادة تقييم األصول وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة أو بالت فة التار ذلك األصول وااللتزامات الت

باح أو الخسائر واالستثمارا ت المالية المتاحة للبيع ، المالية بغرض المتاجرة ، واألصول وااللتزامات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األر

م  طبقاً القوائم المالية المستقلة للبنك وقد تم إعداد هذه وجميع عقود المشتقات المالية ،   القوانين المحلية ذات الصلة. ألح
 

ته التابعة طبقا  ي المركزيلتعليمات البنك و أعد البنك أيضا القوائم المالية المجمعة للبنك و شر يا في  المصر ت التابعة تجميعا  ، وقد تم تجميع الشر

ت التى للبنك فيها ، بصورة مباشرة  ، أكثر من نصف حقوق التصويت أو لديه القدرة على السيطرة على  غير مباشرةو أالقوائم المالية المجمعة و هي الشر

دارة البنك و يتم السياسات المالية و التشغيلية للشركة التابعة بصرف النظر عن نوعية النشاط ، و يمكن الحصول على القوائم المالية المجمعة للبنك من إ

ت تابعة و شقيقة فى الق االستثماراتعرض  فة ناقصا خسائر فى شر  .االضمحاللوائم المالية المستقلة للبنك و معالجتها محاسبيا بالت
 

 ىيمكن الحصول عل ىحت ٢٠١٨ يونيو ٣٠المالية المنتهية في  فترةالوتقرأ القوائم المالية المستقلة للبنك مع قوائمه المالية المجمعة ، كما في و عن 

ملة عن المركز المالي للبنك و عن نتائج أعماله و تدفقاته النقدية و التغيرات في حقوق ملكيته  .معلومات 
 

ت التابعة والشقيقة )ب (    المحاسبة عن األستثمارات فى الشر
 

فة وهى تمثل حصة البنك المباشرة فى ت تابعة وشقيقة فى القوائم المالية المستقلة المرفقة على أساس الت الملكية  يتم عرض اإلستثمارات فى شر

ت المستثمر فيها. هذا وتقدم القوائم المالية المجمعة تفهمًا اشمل للمركز المالى ال مجمع ونتائج وليس على أساس نتائج أعمال وصافى أصول الشر

ته التابعة (المجموعة)  ته الشقيقة.باإلضافة إلى األعمال والتدفقات النقدية المجمعة للبنك وشر  حصة البنك فى صافى أصول شر
  

ت  - ١ب /  التابعةالشر

 ت بما في ذلك المنشات يق مباشر أو غير ) التي (Special Purpose Entities / SPEsذات األغراض الخاصة المؤسسة  هي الشر يمتلك البنك بطر

يد عن نصف حق وق مباشر القدرة على التحكم في سياساتها المالية والتشغيلية للحصول على منافع من أنشطتها، وعادة يكون للبنك حصة ملكية تز

ن التصويت بها. ويؤخذ في االعتبار وجود وتأثير حقوق التصويت المستقبلية التي يمكن ممارستها أو تحويلها  في الوقت الحالي عند تقييم ما إذا 

 للبنك القدرة على السيطرة على الشركة.
 

ت الشقيقة  - ٢ب /  الشر

 يق مباشر أو غير مباشر بنفوذ مؤثر عليها ولكن ال يصل إلي حد السيطرة أو السيطرة المشتركة ح يث يمتلك الشركة الشقيقة هي التي يتمتع البنك بطر

ت الشقيقة. ٪ ٥٠إلى   ٪ ٢٠بين البنك حصص ملكية تتراوح   من حقوق التصويت بالشر
 

يخ االقتناء. و  ت التابعة والشقيقة عند االعتراف األولى بها فى تار يقة الشراء فى المحاسبة عن معامالت اقتناء البنك للشر يخ تستخدم طر ُيعُد تار

ي على السيطرة أو النفوذ  يخ الذي يحصل فيه المشتر يقة الشراء يتم االعتراف األقتناء هو التار المؤثر على الشركة التابعة أو الشقيقة المشتراة. وطبقًا لطر

فة االقتناء القيمة العا فة (والتى قد تتضمن شهرة). وتمثل ت ستثمار فى الشركة التابعة أو الشقيقة بالت ع األولى بالحصة المقتناة  دلة للمقابل المدفو

ى مرتبطة باقتناء تلك الحصة. أو المستحق سداده فى شراء الحصة ليف أخر  المقتناة باالضافة إلى أية ت
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لتعامل مع وفى الحاالت التى تتحقق فيها سيطرة على منشأة ما على مراحل ومن ثم تجميع أعمالها من خالل أكثر من معاملة تبادل واحدة عندئٍذ يتم ا

يخ  عملية تبادل  معاملة من معامالت التبادل تلك بصورة منفصلة وذلك على  فة االقتناء والمعلومات الخاصة بالقيمة العادلة في تار أساس ت

يخ الذى تتحقق فيه تلك السيطرة.  حتى التار
 

فة. ووفقًا لهذه ال يقة الت ت التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة بطر يقة، تثبت ويتم المحاسبة الالحقة عن استثمارات البنك بالشر طر

فة االقتناء األولى مخصومًا منها الخسائر الالحقة لالضمحالل في القيمة  ت التابعة  –االستثمارات بت باح الشر يعات أر إن وجدت. ويتم االعتراف بتوز

يعات وثبوت حق البنك في تحصيلها ت لتلك التوز يراد في قائمة الدخل المستقلة للبنك عند اعتماد الشر  .والشقيقة 
 

ير القطاعية  )ج (  التقار
 

شطة قطاع النشاط هو مجموعه من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أن

ا عن تلك المرتبطة بقطاعات ، بينما يرتبط القطاع الجغرافي بتقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة اقتصادية واحدة تتسم  بمخاطر ومنافع تخصه ىأخر 

 جغرافية تعمل في بيئة اقتصادية مختلفة.
 

ت والخدمات المصرفية لألفراد. وعالوة على ذلك البنك إلى قطاعين رئيسيين من األعمالوينقسم  ت  يعتبر ، وهما الخدمات المصرفية للشر مركز الشر

ية فيما يتعلق بأعمال البنك الرئيسية.  غير األساسية األنشطة تعامالت إدارة المعامالت ونشاط االستثمارات وغير ذلك من بص تفيما يخودارة تمويل مركز

ير فانه يتم  ت. التقر  عنها ضمن الخدمات المصرفية للشر
 

باح وخسائر وأصول والتزامات القطاع على أساس أ ير القطاعية طبقا لتصنيف المناطق الجغرافية ، يتم عرض أر ع. ولغرض إعداد التقار و ماكن الفر

فة ير القطاعية تعرض  ج، وما لم يذكر خالف ذلك في إفصاح معين، فإن تلك التقار استثمارات  واستنادًا إلى أن البنك ليس لديه كيان للتسجيل بالخار

ألطراف أجنبية على أساس  البنك فى أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين التي أصدرتها مؤسسات أجنبية وكذا تسهيالت االئتمان الممنوحة من البنك

ع المحلي الذي تم تسجيل هذه األصول فيه ن الفر  .م
 

 العمالت األجنبية ترجمة  )د (
 

 عملة التعامل والعرض  – ١د/
 

ي وهو عملة التعامل والعرض للبنك. هللبنك بالجني المستقلة يتم عرض القوائم المالية  المصر
 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية  – ٢د/
 

ي وتثبت المعامالت بالعمالت االخر  هتمسك حسابات البنك بالجني يخ تنفيذ السنة خالل  ىالمصر ية في تار المالية على أساس أسعار الصرف السار

ي في نهاية ترجمة المعاملة ويتم  ية في المالية على أساس أسعار الصرف السنة  أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت االخر السار

يخ ويتم االعتراف في قائمة الدخل ب باح أوالخسائرذلك التار وق الناتجة عن  األر   ضمن البنود التالية:  الترجمةالناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفر

  دخل المتاجرة من األصول وااللتزامات بغرض المتاجرةصافى.   

  وفات) تشغيل أخر  د.  بالنسبة لباقي البنو ىإيرادات (مصر

  وق مالية ستثمارات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية المصنفة الدين يتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة ألدوات متاحة للبيع ما بين فر

وق نتجت ية وفر وق نتجت عن تغير أسعار الصرف السار فة المستهلكة لألداة وفر ويتم  عن تغير القيمة العادلة لألداة. نتجت عن التغيرات في الت

وقالاالعتراف في قائمة الدخل ب وق المتعلقة  فر وض واإليرادات المشابهة وبالفر فة المستهلكة ضمن عائد القر المتعلقة بالتغيرات في الت

وفات) تشغيل أخر ضمن أسعار الصرف  اتبتغير ببند في القيمة  العادلة  اتالتغيرباقى ويتم االعتراف ضمن حقوق الملكية ب ىبند إيرادات (مصر

 احتياطي القيمة  العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع.
 

  وق التقييم الناتجة عن باح أوبالقيمة العادلة النقدية غير البنود ذات الطبيعة قياس تتضمن فر أسعار الصرف المستخدمة الناتجة عن تغير  الخسائر األر

وق التقييم الناتجة عن قياس أدوات حقوق الملكية المبوبة بإجمالي يتم االعتراف بقائمة الدخل ومن ثم البنود.في ترجمة تلك  بالقيمة العادلة  فر
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باح  وق التقييم الناتجة عن بإجمالي يتم االعتراف بينما والخسائر أمن خالل األر ستثمارات مالية متاحة المبوبة أدوات حقوق الملكية قياس فر

 حقوق الملكية.ب لالستثمارات المالية المتاحة للبيع احتياطي القيمة العادلة يع ضمنللب
 

 األصول المالية  ) (
 

باح  وض ومديونيات، أيقوم البنك بتبويب أصوله المالية بين المجموعات التالية: أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األر والخسائر، وقر

يخ االستحقاق، واستثمارات مالية متاحة للبيع، ويعتمد التصنيف على طبيعة والغرض من تلك األصول ويتحدد واستثمارات مالية محتفظ بها  حتى تار

يخ االعتراف األولي بها.  بمعرفة اإلدارة فى تار
 

باح أو) األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل  ١( ھ/   الخسائر األر

 مالية بغرض المتاجرة والمشتقات المالية.على أصول  وتشتمل هذه المجموعة 

  ًنت تمثل جزءا من محفظة  يتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها بصفة أساسية بغرض بيعها في األجل القصير أو إذا 

ىاتضم أصوال و التز أدوات مالية محددة باح فعلية حديثة من التعامل عليها في األجل معًا وتتسم بنمط الحص إدارتهايتم  مات مالية أخر ول على أر

دوات تغطية. نت عبارة عن مشتقات مالية غير مخصصة وفعالة   القصير أو 
 

وض والمديونيات   ) ٢( ھ/   القر

 متداولة في سوق نشطة فيما عدا: غير تمثل أصوال مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد و

  بغرض المتاجرة.المالية يتم تبويبها في هذه الحالة ضمن األصول فالتي ينوي البنك بيعها فورا أو في مدى زمني قصير المالية األصول 

  متاحة للبيع عند االعتراف األولي بها.صول مالية بوبها البنك يالتي المالية األصول 

  ية استرداد قالمالية األصول ى بخالف تدهور القدرة االئتمانيةالتي لن يستطيع البنك بصورة جوهر لمصدر  يمة استثماره األصلي فيها ألسباب أخر

 .األداة
 

يخ االستحقاق  ) ٣( ھ/   االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تار

يخ  يخ االستحقاق أصوال مالية غير مشتقة ذات مبالغ سداد محددة أو قابلة للتحديد وتوار استحقاق تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تار

يحظر على البنك تصنيف  يخ استحقاقها. و الحتفاظ إذا من أصوله المالية بغرض ا أيمحددة ولدى إدارة البنك النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تار

يخ االستحقاق باستثناء  السنةقام البنك خالل  الحالية أو السنتين السابقتين ببيع أو أعادة تبويب مبلغ هام من األصول المالية المحتفظ بها حتى تار

ورة المسموح بها.  حاالت الضر
 

 االستثمارات المالية المتاحة للبيع  ) ٤( ھ/ 

لالحتفاظ بها لمدة غير محددة، وقد يتم بيعها استجابة للحاجة تتوافر النية إلدارة البنك المتاحة للبيع أصوال مالية غير مشتقة المالية تمثل االستثمارات 

 إلى السيولة أو التغيرات في أسعار العائد أو الصرف أو األسهم.
 

فة ا ويتبع ما يلي بالنسبة  ألصول المالية ل

 باح أوالخسـائر  بالقيمة العادلة من خالل سواء تلك المبوبة -يع المعتادة لألصول المالية يتم االعتراف بعمليات الشراء والب ، أو االسـتثمارات الماليـة األر

وض والمديونيات  يخ االستحقاق أو تلك المتاحة للبيع أو القر يخ الذي يتم فيه تسليم األصـل إلـى  -المحتفظ بها حتى تار يخ التسوية وهو التار في تار

 المنشأة. أو بواسطة

  باح بالقيمة العادلة من خالل  بخالف تلك التي يتم تبويبها -يتم االعتراف األولي باألصول المالية ليـف  - رأو الخسائاألر بالقيمة العادلة مضافا إليها ت

باح أما بالنسبة لألصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  المعاملة. ليـف  فيتم االعتراف رأو الخسائاألر بهـا بالقيمـة العادلـة مـع تحميـل ت

 المعاملة المرتبطة باقتناء تلك األصول بقائمة الدخل ضمن بند "صافى دخل المتاجرة".

 يان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات نقدية مـن األصـل المـالي أو عنـدما يحـو ل يقوم البنك باستبعاد األصل المالى عندما تنتهي فترة سر

يبا المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية فةصل وكذا البنك ذلك األ إلى طرف آخر بينما يتم استبعاد االلتزامات المالية عندما تنتهي إمـا بـالتخلص  تقر

 منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها التعاقدية.

  باح يتم القياس الالحق بالقيمة العادلة ل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع واألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل  رأو الخسائاألر

فة المستهلكة. يخ االستحقاق بالت وض والمديونيات واالستثمارات المحتفظ بها حتى تار   بينما يتم القياس الالحق للقر
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 باح العتراف في قائمة الدخل بيتم ا باح بالقيمة العادلة من خالل  الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية المبوبة رأو الخسائاألر األر

باح وذلك في الفترة التي تحدث فيها، بينما يتم االعتراف مباشرة في حقوق الملكية ب رأو الخسائ الناتجة عن التغيرات في القيمة  رأو الخسائاألر

باح بالعادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع، وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو اضمحالل قيمته، عندها يتم االعتراف في قائمة الدخل  أو األر

 المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق الملكية. رالخسائ

 باح وخسائر العمالت األجنبية بالنسبة لألصول المالية ذات الطبيعة يتم االعتراف في قائمة الدخل با فة المستهلكة وأر يقة الت لعائد المحسوب بطر

باح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية يعات األر ستثمارات مالية متاحة للبيع ، كما يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوز المبوبة  النقدية المبوبة 

 متاحة للبيع عندما ينشأ الحق للبنك في تحصيلها.ستثمارات مالية 

     ية أما إذا لم تكن  Bid Pricesيتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المالية المعلن عن أسعارها في أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الجار

فة بعد خصم أي اضمحالل في قيمته.  هناك سوق نشطة لألصل المالي، فيتم قياسه بالت
 

 المقاصة بين األدوات المالية  )و (
 

ن للبنك حق قانوني قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها و  إجراء  انت نيتهإذا يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا 

 التسوية على أساس صافى المبالغ أو استالم األصل وتسوية االلتزام في آن واحد. 

بالميزانية ضمن  و تعرض بنود اتفاقيات شراء أذون خزانة مع التزام بإعادة البيع و اتفاقيات بيع أذون خزانة مع التزام بإعادة الشراء على اساس الصافى

 بند أذون الخزانة.
 

 تقات المالية ومحاسبة التغطيةالمش )ز (
 

 يخ الدخول في عقد المشتقة ، ويتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة. ويتم تحديد القيمة العادلة  يتم االعتراف بالمشتقات المالية بالقيمة العادلة في تار

أساليب التقييم مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة  من خالل األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة ، أو المعامالت السوقية الحديثة ، أو

نت  لتزامات إذا  نت قيمتها العادلة موجبة أو  صول إذا  قيمتها العادلة ونماذج تسعير الخيارات حسب األحوال. ويتم االعتراف بالمشتقات المالية 

 سالبة.
 

  ى ، مثل خيار التحويل بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم ، ومعالجتها ير مشتقةغيتم فصل المشتقات المالية التى تتضمنها أدوات مالية أخر

يف المشتقة المالية وعندما ال تكون خصائصها االقتصادية ومخاطرها لصيقة بتلك المرتبطة بالعقد  كمشتقات مستقلة إذا ما انطبق عليها تعر

باح لة من خالل األصلي وبشرط أال يكون ذلك العقد المركب مبوب بالقيمة العاد . ويتم قياس تلك المشتقات الضمنية بالقيمة العادلة رأو الخسائاألر

تبويب واالعتراف بالتغيرات في قيمتها العادلة في قائمة الدخل ضمن بند صافي دخل المتاجرة. وال يتم فصل المشتقات الضمنية إذا اختار البنك 

مل بالقيمة العادلة من خالل األ باح العقد المركب بال  .رأو الخسائر
 

 يقة االعتراف ب باح تعتمد طر داة تغطية وعلى طبيعة قياس المشتقة بالناتجة عن  رأو الخسائاألر نت المشتقة مخصصة  القيمة العادلة على ما إذا 

دوات تغطية   :ةالتاليضد المخاطر البند المغطى. ويقوم البنك بتخصيص بعض المشتقات 
 

 (تغطية القيمة العادلة). القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المعترف بها أو االرتباطات المؤكدةالتقلبات فى مخاطر  ةتغطي 

 تغطية  تغطية مخاطر تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة بدرجة كبيرة تنسب إلى أصل أو التزام معترف به أو تنسب إلى معاملة متنبأ بها)

 التدفقات النقدية)

  وط المطلوبةا لمعالجة محاسبة التغطيةويتم استخدام البنك عند لتطبيقها وتتمثل في أن يقوم  لمشتقات المخصصة لهذا الغرض إذا توافرت الشر

من الدخول في معامالت  واالستراتيجيةنشأة المعاملة بالتوثيق المستندي للعالقة بين البنود المغطاة وأدوات التغطية، وكذلك أهداف إدارة الخطر 

يخ يقوم البنك أيضا بشرط أن و المختلفة التغطية المشتقات لقياس مدى فعالية  بصفة مستمرة بالتوثيق المستندى االتغطية وكذ عالقة نشأةفي تار

 .للبند المغطى أو التدفقات النقدية المستخدمة في معامالت التغطية في مقابلة التغيرات في القيمة العادلة
 

 تغطية القيمة العادلة  ) ١ –( ز

المؤهلة لتغطية القيمة العادلة وكذا بالتغيرات في القيمة ويتم االعتراف فورا في قائمة الدخل بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخصصة 

 يتم تغطيته. الذيالعادلة لألصل أو االلتزام المغطى والمنسوبة للخطر 
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، كما يتم إدراج  لعقود مبادالت سعر العائد وكذا للبنود المغطاة بتلك العقود بقائمة الدخليتم إدراج الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة 

ق الفوائد المدينة والدائنة عن عقود مبادلة سعر العائد المخصصة للتغ ويتم االعتراف بأثر عدم  .وذلك ضمن بند "صافى الدخل من العائد" طيةفر

فة العقود والبنود الُمغطا  ة المتعلقة بها الواردة في الفقرة السابقة ضمن " صافى دخل المتاجرة ".الفعالية في 
 

ية للبند المغطى الذي يتم  وط محاسبة التغطية، يتم استهالك التعديل الذي تم على القيمة الدفتر المحاسبة وإذا لم تعد أدوات التغطية تفي بشر

باح  عنه فة الٌمستهلكة، وذلك بتحميله ضمن األر يقة الت يخ على مدار الفترة حتى و الخسائر بطر تبقى ضمن حقوق الملكية بينما االستحقاق. تار

ية ألداة حقوق الملكية المغطاة حتى يتم استبعادها يت على القيمة الدفتر  . التعديالت التي أجر
 

 التدفقات النقدية ةي) تغط ٢ –( ز

التدفقات النقدية.  ةالمؤهلة لتغطيوفي حقوق الملكية بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية المخصصة  االعترافيتم 

باح أوالخسائرويتم االعتراف على الفور ب  "صافي دخل المتاجرة".ضمن المتعلقة بالجزء غير الفعال في قائمة الدخل  األر
 

باح أو ويتم ترحيل المبالغ التي تر اكمت في حقوق الملكية إلى قائمة الدخل في نفس الفترات التي يكون للبند المغطى تأثير فيها على األر

باح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت العملة والخيارات إلى "صافي دخل المتاجرة".  الخسائر. وتؤخذ األر
 

وط محاسبة التغطيةوعندما تستحق أو تباع أداة تغطية أو إذا لم تع باح أوالخسائرتبقى  ،د التغطية تفي بشر التي تراكمت في حقوق الملكية  األر

عد من في ذلك الوقت ضمن حقوق الملكية, ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل عندما يتم االعتراف أخيرًا بالمعاملة المتنبأ بها. أما إذا لم ي

باح و الخسائر التي ترا عندئذ ، المتوقع أن تحدث المعاملة المتنبأ بها  مت في حقوق الملكية على الفور إلى قائمة الدخل. كيتم ترحيل األر
 

  المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية ) ٣ –( ز

 التغطية بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات غير المؤهلة لمحاسبة في قائمة الدخل ضمن بند "صافي دخل المتاجرة"فورا يتم االعتراف 

باح أوالخسائر. ويتم االعتراف بوبالعائد عليها التي يتم إدارتها باالرتباط مع أصول  -الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية  األر

باح أوالخسائروالتزامات مالية مبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل  الدخل من األدوات المالية في قائمة الدخل ضمن بند "صافي  - األر

باح أوالخسائرالمبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل   ".األر
 

وفات العائد )ح (  إيرادات ومصر
 

  وض واإليرادات المشابهة " أو فة الودائع"يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند "عائد القر ليف ت وفات العائد " المشابهة والت بإيرادات ومصر

يقة العائد الفعلي لجميع األدوات المالية  تحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التي تم تبوبيها عند نشأتها بالقيمة  التيباستخدام طر

باح أوالخسائرالعادلة من خالل    .ادلةحيث يدخل العائد الخاص بها ضمن إجمالي التغير في قيمتها الع األر

  وفات العائد يع إيرادات أو مصر نت أصل أو التزام مالي وتوز فة المستهلكة ألداة دين سواء  يقة حساب الت يقة العائد الفعلي هي طر على وطر

لها صيمدار عمر األداة المتعلقة بها. ومعدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تح

ن ذلك مناسبا وذلك للوصول إلى قيمة  وعند  .األولى االعترافعند  ماليال االلتزامأو  األصلخالل العمر المتوقع لألداة المالية أو فترة زمنية اقل إذا 

وط عقد األداة المالية (مثل خيارات السداد المبكر) ولكن ال  يتمحساب معدل العائد الفعلي  تقدير التدفقات النقدية باألخذ فى االعتبار جميع شر

فة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر ج يقة الحساب  زءا من يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية وتتضمن طر

فة المعاملة أية عالوات أو خصومات. معدل العائد الفعل  ي كما تتضمن ت

 وض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة بقائمة الدخل ويتم قيدها في سجالت ه امشية ويتوقف البنك عن االعتراف بإيرادات العائد على القر

ج القوائم المالية على أن يتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النق  دي وذلك كما يلي:خار

  وض الصـغيرة ن الشخصـي والقـر يـة لإلسـ وض االسـتهالكية والعقار مل المتأخرات بالنسـبة للقـر عندما يتم تحصيلها وذلك بعد استرداد 

 .لألنشطة االقتصادية

  وط وض الممنوحة للمؤسسات يتبع األساس النقدي أيضا حيث تعلى العوائـد المحسـوبة الحقـًا وفقـا لشـر عقـد الجدولـة علـى بالنسبة للقر

وض لحين سداد  من أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمـدة سـنة. وفـى حالـة اسـتمرار العميـل فـي االنتظـام يبـدأ إدراج العائـد  ٪٢٥القر
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ج  المحسوب على رصيد القرض ضمن اإليرادات (العائد علـى رصـيد الجدولـة المنتظمـة) دون العائـد المهمـش قبـل الجدولـة الـذي ال يـدر

مل رصيد القرض الذى يظهر بقائمة المركز المالى قبل الجدولة.  باإليرادات إال بعد سداد 

 إيرادات األتعاب والعموالت  )ط (
 

  فة المستهلكة  –يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة ويتم إيقاف  -يتم قياسه بالت

وض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة  االعتراف بإيرادات ج وذلك باألتعاب والعموالت المتعلقة بالقر قيدها في سجالت هامشية خار

تمثل جزءا  التيبالنسبة لألتعاب و .يتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائدعلى أن القوائم المالية 

 يتم معالجتها باعتبارها تعديال لمعدل العائد الفعلي.فألصل المالي بصفة عامة لمكمال للعائد الفعلي 

  ن من المرجح أن يقوم البنك بالدخول فى عقد إقراض  التييتم تأجيل االعتراف بأتعاب االرتباط يرادات إذا  وض  يحصل عليها البنك من منح القر

بار أن أتعاب االرتباط تلك تعتبر تعويضا للبنك عن التدخل المستمر المرتبط باقتناء األداة المالية على أن يتم تعديل معدل العائد محدد وذلك على اعت

عند يتم االعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات ففترة االرتباط دون إصدار البنك للقرض أما إذا انتهت . عندما يتم تفعيل عقد اإلقراض الفعلي للقرض بها

يان االرتباط.  انتهاء فترة سر

  ويج وذلك بشرط أال يحتفظ البنك بأي جزء من القرض وض المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال عملية التر ويج القر يتم االعتراف بأتعاب تر

 ين.و لكن بنفس معدل العائد الفعلي المتاح للمشاركين اآلخر  هلنفسه أو عندما يحتفظ البنك بجزء من القرض لنفس

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

ى أو اقتناء أو بيع المنشآت  ية وذلك عند استكمال تلك المعاملة المحددة. ويتم االعتراف بأتعاب  -أسهم أو أدوات مالية أخر االستشارات اإلدار

يع الزمني النسبي على مدار ى عادة على أساس التوز أداء الخدمة. ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات  فترة والخدمات األخر

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

يعمن إيرادات  )ي ( باحتوز  ات األر
 

يخ صدور الحق  باح على استثمارات البنك فى أدوات حقوق ملكية وما شابهها وذلك فى تار يعات األر في للبنك يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوز

 .تحصيلها
 

 إعادة الشراءمع االلتزام بالبيع واتفاقيات البيع  مع االلتزام بإعادةاتفاقيات الشراء  )ك (
 

ى  فى قائمة يتم عرض األدوات المالية المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول مخصومة من أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخر

إعادة البيع مضافة الى  المركز المالي ى ويتم عرض اتفاقيات الشراء و ويتم اإلعتراف  .فى قائمة المركز الماليأرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخر

ق بين سعر البيع وسعر الشراء على ان يقة معدل العائد الفعلى. هبالفر  عائد يستحق على مدار  مدة اإلتفاقية بإستخدام طر
 

 اضمحالل األصول المالية )ل (
 

فة أصوله المالية فيما عدا األصول المالية التى يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل  باح أويقوم البنك بمراجعة ل لتقدير مدى وجود  الخسائر األر

 اضمحالل فى قيمتها كما هو موضح أدناه.
 

فة  ) ١/  ل(    المستهلكة  األصول المالية المثبتة بالت

ن هناك دليل موضوعي على اضمحالل نهاية  فترة ماليةفي  يتم المالية. ويعد  األصولالمالية أو مجموعة من  األصولاحد  في قيمة تقدير ما إذا 

المالية مضمحلة ويتم تحمل خسائر االضمحالل عندما يكون هناك دليل موضوعي على االضمحالل نتيجة  األصولمجموعة من الالمالي أو  األصل

ن حدث الخسارة loss event-لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولى لالستثمار ("حدث الخسارة" التدفقات النقدية  يؤثر على ) و

 المالية التي يمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها. األصولالمالي أو لمجموعة  لألصلالمستقبلية 
 

 وتتضمن المؤشرات التي يأخذها البنك فى اعتباره لتحديد مدى وجود دليل موضوعي على خسائر االضمحالل أيا مما يلي:

 أو من يضمنه صعوبات مالية كبيرة تواجه المدين. 

  وط اتفاقية القرض مثل  .التأخر في أو عدم سداد أصل القرض أو فوائدهمخالفة شر
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 التمويل الممنوح له. ةتصفية أو إعادة هي ىتوقع إفالس المدين أو دخوله في دعو 

 .تدهور الوضع التنافسي للمقترض 

  وف قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها في الظر

 العادية.

  فى قيمة الضماناتاضمحالل. 

 للمقترض تدهور الحالة االئتمانية. 
 

مجموعة من األصول المالية وجود بيانات واضحة تشير إلى انخفاض يمكن قياسه في التدفقات لخسائر اضمحالل حدوث ومن األدلة الموضوعية على 

نية تحديد هذا االنخفاض ل أصل على حدبها نقدية المستقبلية المتوقعة من هذه المجموعة منذ االعتراف األولي ال  .ىعلى الرغم من عدم إم

ع الخسارة والتعرف عليها ل محفظة محددة وألغراض التطبيق وفترة تأكيد الخسارة ويقوم البنك بتقدير  فترة تأكيد الخسارة فإن هي الفترة ما بين وقو

 .صحيح واحدتساوى 
 

ن هناك دليل موضوعي على االضمحالل ل أصل مالي على حد يتم لذا ن ذو أهمية منفردا،  ىأوال تقدير ما إذا  يتم التقدير على مستوى كما إذا 

 إجمالي أو فردي لألصول المالية التي ليس لها أهمية منفردة ، وفي هذا المجال يراعى ما يلي:
 

  ن هاما بذاته أو لم يكن  -إذا لم يتوافر دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي تم دراسته منفردا عندها يتم إضافة هذا األصل إلى األصول  -سواء 

يخية.    المالية التي لها خصائص خطر ائتماني مشابهة ثم يتم تقييمها معا لتقدير االضمحالل في قيمتها وفقا لمعدالت اإلخفاق التار

 يادة فى خسائر االضمحالل ال يتم ضم  في حالة وجود دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي تم دراسته منفردا ونتج عن تلك الدراسة نشأة أو ز

أما إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم  األصل إلى المجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل لها على أساس مجمع.

 ضم األصل إلى المجموعة. عندئذ
 

وض وسلفيات أو استثمارات  نت في صورة قر فة المستهلكة سواء  مالية فإذا توافر دليل موضوعي على االضمحالل في قيمة أصول مالية مثبتة بالت

ية لألصل  ق بين القيمة الدفتر يخ االستحقاق ، يتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفر والقيمة الحالية للتدفقات النقدية محتفظ بها حتى تار

يخ االعتراف األولى باأل صل المستقبلية مخصومة باستخدام معدل العائد األصلي الفعلي لألصل المالي وهو ذلك المعدل الذي تم احتسابه في تار

ية لألصل باستخدام حساب لمخصص المالي (وال تؤخذ خسائر االئتمان المستقبلية التي لم تتحقق بعد في االعتبار). ويتم تخفيض القيمة ا لدفتر

 خسائر االضمحالل ويتم االعتراف بعبء االضمحالل بقائمة الدخل.
 

يخ االستحقاق يحمل معدل عائد متغير ، عند ن القرض أو االستثمار المحتفظ به حتى تار يكون سعر الخصم المستخدم لقياس أية خسائر  ئذوإذا 

يالسا اضمحالل هو معدل العائد الفعلي يخ وفقا للعقد ر يقوم البنك  العملية،تحديد وجود دليل موضوعي على اضمحالل األصل. ولألغراض  في تار

فة المستهلكة قيمةفي  ضمحاللاالبقياس خسائر  على أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام أسعار سوق معلنة. وبالنسبة  األصل المالي المثبت بالت

التي قد  النقدية التدفقاتإضافة  عند احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل المالي راعىلألصول المالية المضمونة ، ي

يف المتعلقة بذلك  ن التنفيذ على تلك الضمانات مرجح الحدوث من تنتج من التنفيذ على وبيع الضمانات وبعد خصم المصار وبغض النظر عما إذا 

 .عدمه
 

التي تمثل  خصائص الخطر االئتمانيحيث وألغراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمالي، يتم تجميع األصول المالية في مجموعات متشابهة من 

وط التعاقدية لألصول محل الدراسة عليهم قدرة المدينين على دفع المبالغ المستحقة مؤشرا على وعند تقدير االضمحالل لمجموعة من  .وفقا للشر

يخية ، يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة على أساس التدفقات التعاقدية ألاأل صول صول المالية على أساس معدالت اإلخفاق التار

يخية ألصول ذات خصائص خطر إئتمانالبنك ومقدار الخسائ يخية ويتم تعديل مقدار الخسائر التاتضمها تلك المجموعة. مشابهة لألصول التي  ر التار ر

يخية  تلك المعلنة بحيث تعكس أثر األحوال الحالية التي لم تتوافر في الفترة التي تم خاللها تحديد مقدار الحالية على أساس البيانات الخسائر التار

وف وكذلك إللغاء أثار  نت الظر يخية ولم تعد موجودة حاليا. سائدةالتي   في الفترات التار
 

التغيرات في البيانات الموثوق بها ذات  تعكسلتغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة من األصول المالية ل هأن توقعات التأكد من ويعمل البنك على

يقوم البنك بإجراءوتتوافق معها  العالقة  يقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية مراجعة من فترة إلى أخرى. و ية للطر  دور

 .ل أى اختالفات بين الخسائر الفعلية وتقديراته لتلك الخسائرلضمان تقلي
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 االستثمارات المالية المتاحة للبيع  ) ٢/  ل( 
 

ن هناك دليل موضوعي على  يتم في نهاية  فترة مالية أو مجموعة من األصول المالية المبوبة  ماليأصل فى قيمة ضمحالل االتقدير ما إذا 

متاحة للبيع، يؤخذ في االعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد في ستثمارات مالية ستثمارات مالية متاحة للبيع. وفي حالة أدوات حقوق الملكية المبوبة 

فتها القيمة العادلة لألداة ألقل من ن هناك اضمحالل في ت يعد االنخفاض كبيرا مركزى وطبقًا لقواعد البنك الاألصل. قيمة ، وذلك عند تقدير ما إذا 

فة االستثمارمن  ٪١٠ ت قيمتهإذا بلغ يد عن تسعة أشهركما  ت إذا توافرت األدلة المشار إليها .يعد االنخفاض ممتدا إذا استمر لفترة تز على اضمحالل  و

من حقوق الملكية ويعترف بها  دلة لألصل الماليالتي نشأت من االنخفاض في القيمة العا الخسارة المتراكمةاستبعاد يتم  قيمة أصل مالي متاح للبيع

المبوبة  دوات حقوق الملكيةإذا ما حدث الحقا ارتفاع في القيمة العادلة ألو حتى ولو لم يتم استبعاد األصل المالي من الدفاتر. في قائمة الدخل

يادة في قيمة االستثمار عترافبل يتم االقائمة الدخل من خالل  ستثمارات مالية متاحة للبيع فال يتم رد االضمحالل مباشرة ضمن حقوق الملكية.  بالز

بط ذلك االرتفاع بموضوعية بحدث وقع بعد ستثمارات مالية أما إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات الدين المبوبة  ن من الممكن ر متاحة للبيع و

 خالل قائمة الدخل.من أيضا يتم رد االضمحالل فاالعتراف باالضمحالل في قائمة الدخل 
 

 األصول غير الملموسة  )م (
 

 الشهرة )١/م(

فة تجميع األعمال عن يادة في ت ت تابعة أو دمجها في الز في القيمة العادلة ألصول  حصة البنك تتمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ على شر

يخ االستحواذ. ويتم اختبار والتزامات المنشأة المستحوذ عليها بما في ذلك االلتزامات المحتملة القابلة  وط االعتراف وذلك فى تار للتحديد التى تفى بشر

 سنويًا أو باالضمحالل في قيمتها أيهما أكبر. ٪٢٠الشهرة سنويًا على أن يتم الخصم على قائمة الدخل بقيمة استهالك الشهرة بواقع 
 

 برامج الحاسب االلي  ) ٢/م(

صل غير ملموس  وف في قائمة الدخل عند تكبدها. ويتم االعتراف  وفات المرتبطة بتطوير أو صيانة الحاسب االلي كمصر يتم االعتراف بالمصر

نت تحت سيطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنها  وفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة إذا  منافع اقتصادية تتجاوز خالل أكثر من سنة بالمصر

وفات العامة ذات العالقت يق تطوير البرامج باإلضافة إلى نصيب مناسب من المصر فة العاملين في فر وفات المباشرة ت  ة.فتها. وتتضمن المصر
 

لي ن من المتوقع أن تؤدي تلك الت فة األصلية لتلك البرامج إذا  فة تطوير برامج الحاسب اآللي وإضافتها إلى الت يادة كفاءة ف يتم االعتراف بت إلى ز

صل على مدار فترة و  أو التوسع في أداء برامج الحاسب اآللي عن المواصفات األصلية لها. فة برامج الحاسب اآللي المعترف بها  يتم استهالك ت

 على النحو التالي: لها االستفادة من المزايا المتوقعة

 حيث يتم استهالكه على فترة عشر سنوات.سنوات فيما عدا نظام الحاسب اآللي األساسي للبنك  ٥إلى  ٣ 
 

 األصول الثابتة  )ن (
 

فة األصول الثابتة  للبنكتتضمن األصول الثابتة  ع. وتظهر  و  للبنكأراضي ومباني البنك والتى تتمثل بصفٍة أساسية في مقار المركز الرئيسي والفر

فة النفقات المرتبطة مباشرة بإنش يخية  فة التار يخية مخصوما منها مجمع اإلهالك ومجمع خسائر االضمحالل. وتتضمن الت فة التار اء أو اقتناء بالت

ية لألصل الثابت أو باعتبارها أصال مستقال وذلك عن دما يكون من المرجح تدفق بنود األصول الثابتة. ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفتر

وفات الصيانة  البنكمنافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل إلى  فة بدرجة يعتمد عليها. ويتم تحميل مصر ن من الممكن تحديد هذه الت و

يدية ى وال يعتبر البنك القيمة التخر وفات التشغيل األخر أهمية نسبية أو ذات  ذات ه الثابتةألصول واإلصالح في الفترة التي يتم فيها تحملها ضمن مصر

ى على يدية لألصل. قيمة خصم لتلك األصول الثابتة بدون اإلهالك قيمة لإلهالك ، وبالتالي تحسب القابلة القيمة تأثير جوهر  تخر
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ى وذلك على أساس أعمارها اإلنتاجي فة األصول الثابتة األخر يقة القسط الثابت وطبقا ال يتم إهالك األراضي، بينما يتم إهالك ت ة باستخدام طر

 للمعدالت السنوية التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األعمار االفتراضية لتلك األصول والتي يتم تقديرها عادة كما يليعلى  )بخالف المباني(ألصول الثابتة اإهالك فترات تعتمد و

 

 

 

 

 

 

 

ية  ية قد ال تكون  لألصولويقوم البنك بمراجعة القيم الدفتر وف تشير إلى أن القيمة الدفتر الثابتة القابلة لإلهالك عندما تقع أحداث أو تغيرات في الظر

ية لألصل إلى القيمة االستردادي ية عن القيمة االستردادية. وتمثل القيمة  هقابلة لالسترداد. ويتم تخفيض القيمة الدفتر إذا زادت القيمة الدفتر

باح أوالخسائرة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى ، ويتم تحديد االستردادية صافي القيم الناتجة عن استبعاد األصول الثابتة  األر

ى في وفات) تشغيل أخر باح أو (الخسائر) ضمن إيرادات أو (مصر ية. ويتم إدراج تلك األر قائمة  وذلك بمقارنة صافي القيمة البيعية بالقيمة الدفتر

 ل.الدخ
 

 اضمحالل األصول غير المالية )س (
 

 يتم اختبار اضمحاللها سنويا. ويتم دراسة اضمحالل األصولبل  –باستثناء الشهرة  –المالية التي ليس لها عمر إنتاجي محدد غير ال يتم استهالك األصول 

ن الثابتة القابلة لإلهالك ية  تما  وف تشير إلى أن القيمة الدفتر  قد ال تكون قابلة لالسترداد. لألصل هناك أحداث أو تغيرات في الظر

ية لألصل عن قيمته  يد به القيمة الدفتر  االستيرادية. وتمثل القيمة االستيراديةويتم االعتراف بخسارة االضمحالل وتخفيض قيمة األصل بالمبلغ الذي تز

ن من المتعذر تقدير القيمة  االستيرادية صافي القيمة البيعية أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى. ولغرض تقدير االضمحالل وفى حالة ما إذا 

األصول غير  مراجعةوفي نهاية  سنة مالية يتم ألصغر وحدة توليد نقد تضم هذا األصل.  االستيراديةألصل منفرد عندئذ يقوم البنك بتقدير القيمة 

ن من الواجب رد هذا االضمحالل  إلى قائمة الدخل من عدمه.   أو جزء منه المالية التي تم االعتراف باضمحالل في قيمتها لبحث ما إذا 
 

 اإليجارات )ع (
 

فة عقود اإليجار التي   طرفا فيها عقود أيجار تشغيلي ويتم معالجتها كما يلي: البنك يكونتعتبر 
 

 االستئجار  – )١/ع(

وفات في يمسموحات أية مخصوما منها اإليجار التشغيلي عقود يتم االعتراف بالمدفوعات تحت حساب  تم الحصول عليها من المؤجر ضمن المصر

يقة القسط الثابت على مدار فترة العقد.  قائمة الدخل بطر

سنة ٥٠  المباني  

سنوات ١٠  

سنة ١٥  

سنوات ١٠  

سنة ٣٠  

سنوات ١٠  

سنوات ١٠  

سنوات ١٠  

 التجهيزات و الديكورات

  المصاعد

باء أعمال التكييف و أعمال الكهر  

باء   مولدات الكهر

يونية شبكة التليفونات و الشبكة التليفز    

يق يق نظام الحر فحة الحر و نظام م   

ىيتجه زات أخر  

زات يتجهال  

سنوات أو مدة عقد  ١٠

 اإليجار أيهما أقل 

 
 التجهيزات للمباني المؤجرة 

سنوات ١٠                            األثاث                                                                          

سنة ٣٠-٢٠                    الخزائن الحديدية                                                                                                       

سنوات ٥                                                  معدات حاسب ألي                           

بائية                        سنوات ٥                                                            أجهزة كهر  

سنوات ٥                                                                                               السيارات                                                             
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 التأجير  – )٢/ع(

يقة  الماليالمركز  قائمة الثابتة فيتظهر األصول المؤجرة إيجارا تشغيليا ضمن األصول  وتهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل بذات الطر

يقة القسط الثابت على مدار فترة العقد.مسموحات أية مخصوما منه المطبقة على األصول المماثلة ، ويثبت إيراد اإليجار   تمنح للمستأجر بطر
 

 النقدية وما في حكمها  )ف (
 

يخالبنود أرصدة ، تتضمن النقدية وما في حكمها  التدفقات النقدية ألغراض عرض قائمة بط أو التي ال تتجاوز استحقاقاتها ثالثة أشهر من تار  االقتناء ،  الر

ج إطار نسب االحتياطي والنقدية  تشملو ية خار  خرى. األحكومية الوراق األواألرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة و اإللزامياألرصدة لدى البنوك المركز
 

 المخصصات األخرى  )ص (
 

يخ  (بخالف تلك المكونة  المستقلة القوائم الماليةيتم قياس المخصصات المكونة لمقابلة االلتزامات التى يستحق سدادها بعد إثنى عشر شهرا من تار

ات الحالية فى لمقابلة المخاطر االئتمانية أو لمزايا العاملين) على أساس القيمة الحالية ألفضل تقدير للمدفوعات الواجب الوفاء بها لسداد االلتزام

يخ  لقيمة الزمنية للنقود قبل تأثير . ولتقدير القيمة الحالية لتلك المخصصات يستخدم معدل خصم مناسب يعكس االمستقلة القوائم الماليةتار

يبة. أما بالنسبة لاللتزامات التى يستحق سدادها  يخ  حتىالضر فيتم قياس االلتزام بالقيمة المقدرة غير المخصومة  القوائم الماليةإثنى عشر شهرا من تار

يا فيحسب بالقيمة الحالية.  يا أو جزئيا ضمن بند إيرادات ويتم رد المخصصات ما لم يكن أثر القيمة الزمنية للنقود جوهر التي أنتفي الغرض منها 

ى. وفات) تشغيل أخر  (مصر
 

 عقود الضمانات المالية )ق (
 

ية مدينة مقدمة لعمالئيصدرها البنك  عقود الضمانات المالية هي تلك العقود التي وض أو حسابات جار ى ، وهى تتطلب  هضمانا لقر من جهات أخر

وط  قوم بتسديدات معينةيأن  البنكمن  يخ استحقاقها وفقا لشر لتعويض المستفيد منها عن خسارة تحملها بسبب عدم وفاء المدين بالتزاماته فى تار

ى نيابة عن عمال  .ئهأداة الدين. وعادة ما يقوم البنك بتقديم تلك الضمانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية وجهات أخر
 

ليف المعاملة المرتبطة بإصدار  المستقلةويتم االعتراف األولى بالضمانات في القوائم المالية  يخ منح الضمان باإلضافة إلى ت بالقيمة العادلة في تار

ا منه االستهالك (مخصوم يتلك الضمانات المالية. ويتم القياس الالحق اللتزام البنك بصفته مصدر الضمانة المالية على أساس مبلغ القياس األول

يقة القسط الثابت على مدار عمر الضمان) ، أو أفضل تقدير للمدفوعات المطلوبة  المحسوب ألتعاب الضمانة والمحمل يرادات على قائمة الدخل بطر

يخ القوائم المالية  لتقديرات وفقا للخبرة في معامالت أيهما أعلى. ويتم تحديد تلك ا المستقلةلتسوية أي التزام مالي ناتج عن الضمانة المالية في تار

زة بحكم اإلدارة. يخية معز  مشابهة والخسائر التار
 

ى. وفات) تشغيل أخر يادة في االلتزامات الناتجة عن الضمانة المالية ضمن بند إيرادات (مصر  ويتم االعتراف في قائمة الدخل بأية ز
 

 مزايا العاملين  )ر (
 

   (نظم مزايا محددة) ومزايا نظم االشتراك المحدد التزامات مزايا ما بعد انتهاء الخدمة

التزم البنك بالسياسة  ٢٠٠٩عن االلتزامات الخاصة بمزايا العاملين المتطابقة مع معظم المبادئ المحددة أدناه. واعتبارًا من أول يناير ًال ؤومسيعد البنك 
مل ومعالجة أى تسويات ناتجة عن التطبيق األول باح المحتجزة.لتعدي يالتالية بال  الت قواعد البنك المركزى فيما يتعلق بمزايا العاملين مباشرًة على األر

وط نظم المزايا المحددة. تلزم نظم المزايا  المحددة البنك يمنح البنك العاملين لديه نظم مزايا متنوعة مثل نظام الخدمة الطبية والذى ينطبق عليه شر
 المستقبلية وبالتالي تحمل الخطر متوسط وطويل األجل. بسداد مبالغ أو مستوى محدد من المزايا

 

جملة هذه االلتزامات. ويتم  يتم عرض التزام نظم المزايا المحددة في جانب االلتزامات بقائمة المركز المالى تحت بند "التزامات مزايا التقاعد" لتغطي
ى  يق خبير اكتوار ية عن طر يقة الوحدة اإلضافية المقدرة. وتنطوي هذه التقنية حساب التزام نظم المزايا المحددة بصفة دور مستقل باستخدام طر

يادة في المرتبات ومعدالت الخصم والتضخم. وعندما يتم تمويل ه فرضيات تتعلق ىعل ن ومعدالت دوران العاملين ومعدل الز ه النظم ذبعلوم الس
يق صناديق خارجية مصنفة على أنها أصول الالئحة، يتم خصم الق  يمة العادلة لهذه الصناديق من التزام نظم المزايا المحددة.عن طر

 

ية. وكما هو وارد أدناه تحمل على باح (الخسائر) الناجمة عن التعديالت والتغيرات في التقديرات واالفتراضات االكتوار قائمة الدخل  ويتم احتساب األر
يد عن  باح (الخسائر) التي تز من القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة (قبل خصم قيمة تلك  ٪١٠لالئحة أو من القيمة العادلة ألصول ا ٪١٠األر
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ية عن النسبة المشار إليها عاليه ي باح (الخسائر) االكتوار يادة األر يادة األصول) فى نهاية الفترة المالية السابقة أيهما أعلى. في حالة ز تم استهالك تلك الز
 الدخل على مدار متوسط الفترات المتبقية من سنوات العمل للموظفين المشاركين في تلك النظم.باإلضافة إلى (أو الخصم على) قوائم 

 

ليف الخدمة السابقة فورا بقائمة الدخل بمجرد أن تصبح تلك المزايا مستحقة أما إذا لم تكن قد استحقت بعد فيتم است هالكها ويتم االعتراف بت
يقة القسط الثابت على متوسط الفترة  ليف السنوية لنظم مزايا العاملين المحددة ضمن بند بطر التى تستحق خاللها تلك المزايا. يتم عرض الت

وفات عاملين). ية (مصر وفات العمومية واإلدار  المصر
 

ت ثابتة لمنشأة منفصلة. وال البنك يقوموبالنسبة لنظم االشتراك المحدد فإنها عبارة عن لوائح معاشات  التزام  البنكيكون على  بموجبها بسداد اشترا
فية لسداد مزايا العاملين ال ت تحتفظ بأصول  ت إذا لم تكن المنشأة المتلقية لتلك االشترا يد من االشترا ناتجة عن قانوني أو حكمي لسداد مز

ية والسابقة.  خدمتهم في الفترات الجار
 

ت إلى لوائح  ي أو وبالنسبة لنظم االشتراك المحدد يتم سداد اشترا رة للعاملين بالقطاع الخاص على أساس تعاقد إجبار تأمينية للمعاشات المقر
ى، ت المستحقة لنظم االشتراك المحدد  البنكوال ينشأ على  إختيار ت الواجب سدادها. ويتم االعتراف باالشترا أي التزامات إضافية بخالف االشترا

وفات مزايا العاملين إذا قام العاملين بتقد ت المدفوعة مقدما ضمن ضمن مصر ت. ويتم االعتراف باالشترا يم خدمة تعطيهم الحق في تلك االشترا
ت المدفوعة إلى تخفيض الدفعات المستقبلية أو إلى استرداد نقدي.    األصول إذا ما أدت االشترا

 

 ضرائب الدخل  )ش (
 

يبة الدخل  وف ضر بح أو خسارة الفترة  -يتمثل مصر ع  -على ر يبة الدخل فى مجمو وف ضر يبة المؤجلة. ويتم االعتراف بمصر ية والضر يبة الجار الضر

ى مبا يبة التى تتعلق بالبنود التى يتم معالجتها مباشرة ضمن حقوق الملكية حيث يتم االعتراف بها هى األخر شرة ضمن بقائمة الدخل باستثناء الضر

 حقوق الملكية.
 

ية على أساس  يبة الدخل الجار ية في نهاية الفترة المالية وتمثل تلك ويتم احتساب ضر يبة السار يبة وباستخدام أسعار الضر بح الخاضع للضر صافى الر

يبية الخاصة بالسنوات السابقة. وق الضر ية باإلضافة إلى الفر يبة ما يخص الفترة الجار  الضر
 

ية لألصول وق مؤقتة بين القيمة الدفتر يبة المؤجلة الناشئة عن فر وااللتزامات طبقا لألسس المحاسبية وقيمتها طبقا لألسس  ويتم االعتراف بالضر

يبة التى من المت يبية المؤجلة باستخدام أسعار الضر يبى. ويتم قياس األصول وااللتزامات الضر بح الضر يبية المستخدمة فى احتساب الر وقع الضر

ية في نهاية  فترة مالية. تطبيقها فى الفترة التى يتم فيها تسوية االلتزام أو تحقق األصل وباستخدام أسع يبية) السار يبة (والقوانين الضر  ار الضر
 

يبيا عندما يكون هناك احتمال مرجح بإم وق المؤقتة القابلة للخصم ضر فة الفر يبية المؤجلة عن  نية وبصفة عامة يتم االعتراف باألصول الضر

ى أو الجزئ يبية في المستقبل تسمح باالنتفاع ال باح ضر يبية المؤجلة فى نهاية تحقيق أر ية لألصول الضر ى بهذا األصل ، ويتم مراجعة القيمة الدفتر

فية في المست يبية  باح ضر يبية بسبب عدم تحقيق أر قبل  فترة مالية وتخفيضها بقيمة الجزء الذي لم يعد من المرجح أن يتحقق منه منفعة ضر

ى أو الجزئى بهذا األصل. ومع هذا  يبية تسمح باالنتفاع ال ية لألصول الضر يادة القيمة الدفتر يبية يتم ز يادة المنفعة الضر ن من المتوقع ز فإذا 

 المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفيضه.
 

 االقتراض  )ت (
 

وض التي يحصل عليها البنك بالقيمة العادلة األولى يتم االعتراف  فة الحصول على القرض. و مخصوما منها بالقر وض الحق الاس يقيتم الت لتلك القر

فة المسته ق بين صافي المتحصالت وبين القيمة التي سيتم الوفاء على أن ة لكبالت على مدار فترة االقتراض بها يتم تحميل قائمة الدخل بالفر

يقة   العائد الفعلي. معدل باستخدام طر
 

 رأس المال  )ث (
 

فة رأس المال  )١/ث(  ت

ليف يتم االعتراف بأسهم رأس المال (أدوات حقوق  الملكية للمنشأة ذاتها) ضمن حقوق الملكية على أساس صافى المتحصالت بعد خصم ت

ليف  وفات اإلصدار) التي ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسهم جديدة أو أسهم مقابل اقتناء كيان أو إصدار خيارات. وتعرض ت المعاملة المعاملة (مصر

يبي لها.خصما من حقوق الملكية ب قائمة المركز المالىب  عد استبعاد األثر الضر
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باح  )٢/ث( يعات األر  توز

باح  يعات األر خصما على حقوق الملكية في الفترة التي تقر فيها الجمعية العامة على أدوات حقوق الملكية التى يصدرها البنك وذلك تثبت توز

رة بموجب النظام األساسي  ى البنكلمساهم فأة أعضاء مجلس اإلدارة المقر باح وم يعات حصة العاملين في األر يعات. وتشمل تلك التوز هذه التوز

ت.  للبنك وقانون الشر
 

 أنشطة األمانة )خ (
 

ى. ويقوم البنك بمزاولة أنشطة أمانة يترتب عليها تملك أو إدارة أصول نيابة عن أفراد وأمانات وصناديق مزايا ما  يتم ال بعد انتهاء الخدمة ومؤسسات أخر

باح الناتجة عنها باالعتراف  باحا تخص اللبنك حيث أنها ليست أصوال  المستقلة القوائم الماليةبهذه األصول واألر  لبنك.أو أر
 

 أرقام المقارنة )ذ (
 

يا لتتوافق مع التغيرات في عرض القوائم  ور ن ذلك ضر ما   الحالية.  فترةلل المستقلة الماليةيعاد تبويب أرقام المقارنة 
 

 إدارة المخاطر المالية  -٣
 

ته التابعة علمًا بأن قبول المخاطر هو أساس الن البنك يتعرض شاط إلى مخاطر مالية متنوعة تعزى بصفة أساسية إلى األنشطة التي يزاولها البنك وبعض شر

إدارة تلك المخاطر سواء بصورة منفردة أو فى مجموعة من المخاطر  المالي. ونظرا ألن األنشطة المالية تقوم على أساس مبدأ قبول المخاطر وتحليل و

إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.  البنك يهدفالمجتمعة، لذا  ن المالئم بين الخطر والمنافع المرتبطة بها و إلى تحقيق التواز

ى. ويتضمن خطر السوق خطر أسعار  البنكلها  يتعرضومن أهم أنواع المخاطر التي  خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة وكذا مخاطر التشغيل األخر

ى.  صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد باإلضافة إلى مخاطر التسعير األخر
 

والرقابة عليها من خالل أساليب قياس  ك المخاطر وعلى سبيل المثال قام البنك بوضع سياسات إلدارة مخاطره لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود لتل

ية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديالتها بحيث تعكس التغيرات  في األسواق يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوال بأول. ويقوم البنك بمراجعة دور

 والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة.
 

سياسات سبق اعتمادها من مجلس اإلدارة وتقوم إدارة المخاطر بتوصيف وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق  وتتم إدارة مخاطر البنك في ضوء

عمالت مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك. ويصدر مجلس اإلدارة قواعد مكتوبة تغطي مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف ال

عن المراجعة  ةلئومسالسعار العائد وكذا استخدام المشتقات المالية واألدوات المالية غير المشتقة. باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة المخاطر تعد األجنبية وخطر أ

ية إلدارة المخاطر ولبيئة الرقابة  على حدى.  الدور
 

 إستراتيجية إدارة المخاطر
 

ا. لذا أتخذ يمارس البنك أنشطته من خالل خطوط عمل يتولد عنها العديد من المخاطر التى قد تختلف فيما بينها من حيث درجة تكرارها وجسامتها وتقلبه

يادة القدرة على توحيد درجة اإلقدام على المخاطر  ، وتطوير االختصاصات ومحددات المخاطر  البنك إجراءات لضمان اإلدارة الفعالة لتلك المخاطر ومنها ز

عمل إدارة المخاطر األساسية إلدارة المخاطر، وكذلك تطبيق هي إلدارة المخاطر يتسم بالكفاءة وبأداء عالي المستوى. لذا تتمثل األهداف األساسية إلطار 

 بالبنك فيما يلي:
 

 .المساهمة في تطوير خطوط عمل البنك المختلفة للوصول إلى حد أمثل للخطر العام -

ية البنك، من خالل تطبيق بنية أساسية إلدارة المخاطر تتسم بجودة عاليةض -  .مان استمرار

يف المستوى العام لإلقدام على المخاطر الخاص بالبنك، وضعت إدارة البنك في حسبانها اعتبارات مختلفة ومتغيرات من ضمنها: -  وفي تعر

 المختلفة.ألنشطة البنك العائد الموازنة النسبية بين الخطر و 

 .باح لدورات العمل والدورات االئتمانية واالقتصادية  درجة حساسية األر

 .باح بش جيد  الوصول إلى تحقيق حزمة متوازنة من تدفقات األر
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 حوكمة إدارة المخاطر والمبادئ الخاصة بإدارة المخاطر

 تقوم حوكمة إدارة المخاطر بالبنك على ما يلي:
 

ي قوي في جميع  -١ ق العمل الميداني المسئولة عن التشغيل.تدخل إدار  مستويات المؤسسة بدءا من مجلس اإلدارة ووصوال إلى إدارة فر

 إطار عمل محكم لإلجراءات الداخلية والمبادئ اإلرشادية. -٢

 تنفيذ القواعد واإلجراءات.مراقبة مستمرة من قبل خطوط األعمال والوظائف المعاونة وكذلك من جانب هيئة مستقلة للرقابة على المخاطر وااللتزام ب -٣

بش أكثر خصوصية عن فحص مدى توافق إطار العمل الداخلي بغية رصد المخاطر ومدى  ةلؤومسوتعتبر لجان المخاطر والمراجعة داخل مجلس اإلدارة 

 االلتزام بالقواعد.
 

 فئات المخاطر:
 

 :من المخاطر المرتبطة بأنشطة البنك المصرفية ما يلي
 

ى األوراق المالية أو غيرهم من  :خطر االئتمان - أ (بما في ذلك خطر البلد) يمثل خطر الخسائر الناجمة عن عجز عمالء البنك أو الجهات السيادية من ُمصدر

 األطراف عن الوفاء بالتزاماتهم المالية. 
 

السوق. كما قد يرتفع خطر االئتمان أيضا بسبب وتتضمن أيضا مخاطر االئتمان مخاطر إحالل عقد محل عقد (خطر االستبدال) المرتبطة بمعامالت 

تتسم بمعدالت  وجود مخاطر التركز والتي تنشأ إما نتيجة منح تسهيالت ائتمانية كبيرة لعمالء منفردين أو بسبب االئتمان الممنوح لمجموعات من العمالء

 إخفاق مرتفعة.
 

 السوق وأسعار الفائدة.يمثل خطر الخسائر الناجمة عن التغير في أسعار : خطر السوق - ب
 

(ويشمل المخاطر القانونية ومخاطر االلتزام والمخاطر المحاسبية والبيئية ومخاطر السمعة الخ) ويمثل الخطر الناجم عن الخسائر أو  خطر التشغيل: -ج

ي أو أحداث خارجية. الغش أو إصدار بيانات مالية ومحاسبية غير دقيقة بسبب عدم مالئمة اإلجراءات والنظم الداخلية أو اإلخال ل بها أو بسبب خطأ بشر

ية أو تأديبية أ و خسائر مالية عالوة على ذلك يمكن أن يأخذ خطر التشغيل ش مخاطر االلتزام التي يقصد بها خطر تعرض البنك لعقوبات قانونية أو إدار

 .بسبب عدم االلتزام بالقواعد واللوائح ذات الصلة
 

 -: يمثل المخاطر الناجمة عن الخسائر أو االنخفاض المتبقي في قيمة أصول البنك  الصرف المرتبطة بهي ميزانية البنكخطر أسعار الفائدة وأسعار  -د

والناشئة عن التغيرات في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف. وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة أو أسعار الصرف  -أو خارجها  قائمة المركز المالىسواء المدرجة ب

ية البنكية ومعامالت المركز الرئيسي (معامالت على أدوات حقوق الملكية واالستثمارات وإصدارات  المرتبطة بهي ميزانية البنك عن األنشطة التجار

 السندات).
 

 يمثل المخاطر التي تتعلق بعدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته وقت استحقاقها. :خطر السيولة -هـ
 

ر عمل إدارة ويقوم البنك بتخصيص موارد كبيرة لكي يتمكن من االستمرار فى تطبيق سياسة إدارة المخاطر على أنشطته ولكي يضمن التوافق التام بين إطا

 التالية:المخاطر والمبادئ األساسية 

 االستقالل التام إلدارة تقييم المخاطر عن أقسام التشغيل. -

 تطبيق اتجاه ثابت لتقييم ورصد المخاطر في جميع أنحاء البنك. -
 

يادةوجدير بالذكر إن قسم المخاطر مستقل عن جميع كيانات البنك التشغيلية ويتبع مباشرة اإلدارة العامة. ويتمثل دوره في المساهمة في تطوي بحية  ر وز ر

ع ومتخصص في كيفية  يق عمل متنو يق التأكد من أن إطار عمل إدارة المخاطر المعمول به هو إطار فّعال وقوى. ويعمل بالقسم فر إدارة خطر البنك عن طر

 االئتمان وخطر السوق من خالل آليات التشغيل.
 

 وعلى وجه الخصوص فإن قسم المخاطر:

ة لتحليل وتقييم واعتماد ومتابعة مخاطر االئتمان ومخاطر البلدان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. كما أنه يقوم بتوصيف واعتماد األساليب المستخدم -

ية في المجاالت العالية الخطورة ويسعى بش  إدارتها. دؤوبيقوم بإجراء مراجعة دقيقة لالستراتيجيات التجار  على تحسين التنبؤ بمثل هذه المخاطر و
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يق تقديم المشورة فيما يخص المعامالت التي يقترحها يساهم في إجراء تقييم  - يق تحليل المعامالت التي تتضمن مخاطر ائتمان وعن طر مستقل عن طر

ي المبيعات.  مدير

فة المخاطر التشغيلية للبنك. -  يقوم بوضع إطار ل
 

ى األساسية وهى تحديدا مخاطر عدم توفر السيولة الالزمة والمخاطر تقوم وحدة األصول وااللتزامات التابعة لإلدارة المالية بتقييم وإدارة أنواع المخاطر األ خر

فية) وكذ ن هي الميزانية العمومية (نتيجة تغيرات أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو نتيجة عدم توافر سيولة  لك تمويل البنك طويل المرتبطة باختالل تواز

إدارة متطلبات رأس المال وهي رأس المال  .األجل، و

 القانونية الداخلية بالبنك بإدارة المخاطر القانونية بينما تختص إدارة االلتزام بإدارة مخاطر االلتزام. الشؤونتختص إدارة 

بش أساسي عن وضع منظومة فعالة للتعامل مع المخاطر وتحديد األسس والسياسات الالزمة، كما تشارك وحدة األصول  الؤومسويعتبر قسم المخاطر 

 في بعض المجاالت الخاصة. ليةؤوالمسزامات التابعة لإلدارة المالية فى هذه وااللت
 

ية وتجتمع  ثالثة أشهر على األق  ل. وتتولى لجنة المخاطر بالبنك مهمة مراجعة ومناقشة الخطوات األساسية إلدارة المخاطر البنكية الجوهر
 

ي قسم المخاطر لمراجعة الموضوعات اإلستراتيجية ويحضر اجتماعات لجنة المخاطر أعضاء من اللجنة التنفيذية  ؤساء خطوط األعمال ومدير باإلضافة إلى ر

فة المخاطر وحدود ا ية الالزمة وتحليل محافظ االئتمان وت لسوق وتركز االئتمان األساسية ومنها: سياسات المخاطر وأساليب التقييم والموارد المادية والبشر

ى، تختص لجنة إدارة األصول والخصوم بتحديد السياسات والتخطيط على مستوى المنتجات والبلدان و األقاليم والقطاعات االقتصادية الخ. ومن ناحية أخر

 للتعامل مع المخاطر التمويلية ومخاطر عدم  توفر سيولة.
 

نة المنتجات الجديدة إلى ضمان فهم وتقييم ويتعين أن ُتعرض  المنتجات والخدمات الجديدة أو قيد التطوير على لجنة المنتجات الجديدة. وتهدف لج

يق استخدام المعلومات فة المخاطر المتعلقة المرتبطة بش تام وإخضاعها إلى اإلجراءات والضوابط المناسبة وذلك عن طر المتاحة ونظم  والموافقة على 

 المعلومات ، قبل البدء في أي نشاط أو منتج جديد.
 

إجراءات المراقبة الدائمة (إدارة المخاطر التشغيلية)  وتقوم لجنة المراجعة والمحاسبة التي تجتمع  ثالثة أشهر باإلشراف على مراقبة مخاطر التشغيل و

ية (إدارة التفتيش الداخلي).  والمراقبة الدور

يق المراجعة الداخلية والمراجع  اطر بالبنك.بمراقبة مبادئ وإجراءات وبنية إدارة المخ الخارجيينن يوأخيرا يقوم  من فر
 

 مخاطر االئتمان )أ(
 

البنك. ولكونه من أهم مخاطر التعامالت البنكية  تجاهيتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته التعاقدية 

تعتبر من أصول  التييراعى البنك الحرص البالغ في إدارة الخطر االئتماني. وينبع هذا الخطر من أنشطة اإلقراض ومن استثمارات البنك فى أدوات الدين 

ج التي المستندية واالعتماداتالبنك وكذا من االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان   .المستقلة القوائم المالية تظهر خار
 

 ) إدارة مخاطر االئتمان : التنظيم و الهي١-(أ        

يا للحفاظ على قوة البنك  فإن وجود إدارة ورقابة شاملة البنك فيللمخاطر  الرئيسييمثل خطر االئتمان المصدر    و فعالة لخطر االئتمان يعتبر أمرا جوهر

بحيته وبالتالي فإن البنك يطبق إطار عمل  ية فى هذا محكم لمراقبة مخاطر االئتمان. وتمثل السياسة المالية و ر االئتمانية وسلطات منح االئتمان حجر الزاو

ية وموافقة من  ال معا وتخضع السياسة االئتمانية وسلطات منح االئتمان إلى مراجعةاإلطار ويتم تحديدها بمشاركة قسم المخاطر وخطوط األعم دور

 قبل مجلس اإلدارة.
 

 

 لين عن :ؤوويعتبر العاملين داخل قسم المخاطر مس

ية فردية. -  تحديد حدود االئتمان على مستوى العميل أو مجموعة من العمالء أو عمليات تجار

 االئتماني للعمالء والمعايير الداخلية المستخدمة فى تحديد الجدارة االئتمانية لهم.اعتماد درجات التصنيف  -

 رصد ومراقبة االئتمان الممنوح لكبار العمالء ومحافظ االئتمان المختلفة. -

 مراجعة سياسات تكوين المخصصات الخاصة والعامة. -
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ير على ذلك يتم تحليل شامل للمحافظ من أجل تقديم اإلرشاوعالوة  د لإلدارة العامة بالبنك عن مخاطر االئتمان العامة والخاصة بالبنك وبالتالي رفع التقار

 إلى لجنة المخاطر.

 كما يساعد قسم المخاطر فى توصيف معايير قياس المخاطر وتحديد الممارسات المناسبة لتكوين المخصصات االئتمانية. 
 

 المخاطر الموافقة على

الخاصة بالبنك كجزء أساسي ال يتجزأ منها أن مفهوم الموافقة على أي منح ائتمان يتعين أن يكون على أساس معرفة سليمة تتضمن سياسة االئتمان 

ية ومصادر تسديد الدين، وفي نفس الوقت يوضع في االعتبار  بالعميل وفهم دقيق لعمل العميل وغرض المنح وطبيعته وهي المعاملة التجار

 اصة بالبنك ومستوى اإلقدام على المخاطر.استراتيجية المخاطر الخ
 

بعة مبادئ أساسية:  وتقوم عملية الموافقة على المخاطر على أر

يتعين اعتماد  المعامالت التي تحتوي على "خطر االستبدال"  بش مسبق. وخطر االستبدال هو تحمل البنك خسارة نتيجة اضطرار البنك  -

ل من الطرف األصلي ( ويحتوي أيضا مخاطر الدائن وخطر عدم التسوية أو عدم التسليم وخطر إلحالل عقد محل عقد عند حدوث حالة إخال

 المصدر على خطر االستبدال).

 يكون العاملين الذين يقومون بتقييم مخاطر االئتمان مستقلين بش تام عن عملية اتخاذ القرار. -

تحليل واعتماد المخاطر على عاتق خط األعمال المناسب وكذا وحدة مخاطر لية ؤواستنادا إلى سياسة تفويض سلطات منح االئتمان، تقع مس -

ن االئتمان حيث تقوم األخيرة بمراجعة  طلبات الموافقة على الحدود االئتمانية المطلوب منحها لعميل بعينه أو مجموعة من العمالء لضما

 إتباع أسلوب ثابت إلدارة المخاطر.

فة - قرارات االئتمان تقييم درجات المخاطر الداخلية (أي تحديد الجدارة االئتمانية) الخاصة بالمتعهد كما  يقضي نظام البنك بأن تتضمن 

 اقترحتها خطوط األعمال حيث تتم مراجعتها من قسم المخاطر والموافقة عليها من قبل اللجان االئتمانية المعنية. 
 

 إدارة المخاطر والمراجعة
 

، كجزء من إجراءات "تحديد العمالء  يتم مراجعة التغيرات التي تطرأ على جودة االلتزامات القائمة على فترات منتظمة وعلى األقل مرة  ثالثة أشهر

إدارة المخاطر. وعالوة على  تقائمة المراقبة" و"تحديد المخصصات االئتمانية" وتقوم هذه المراجعة على تحليالت قام بإعدادها إدارات األعمال و

ير بالنتائج إلى  ع التابعة للبنك ورفع تقار و اإلدارة ذلك، تقوم المراجعة الداخلية بفحص الملفات االئتمانية والتفتيش على أعمال مجموعات الفر

 العامة.
 

 خطر االستبدال

ليف اإلحالل الخاص ورة إغالق يقوم خطر االستبدال على قياس ت ية في حالة إخالل أحد طرفي العقد األصليين بالتزاماته وضر ة بمعاملة تجار

ليف اإلحالل تك ون الموقف المفتوح (المعرض لمخاطر تقلب أسعار السوق مثل أسعار الصرف) الناتج عن ذلك مع طرف العقد اآلخر. ولذلك فإن ت

يخ الذي دخل  ق في سعر السوق بين التار يخ الذي حدث فيه اإلخالل بااللتزامات. وتتضمن ناتجة عن الفر فيه األطراف في المعاملة األصلية والتار

 المعامالت التي ينشأ عنها ذلك الخطر عقود مبادلة أسعار العائد وعقود الصرف األجل.
 

 إدارة خطر االستبدال

ين بااللتزامات. لذا يضع البنك يهتم البنك بش كبير بالمراقبة الدقيقة لخطر االستبدال بهدف تقليل الخسائر ف ي حالة إخالل أطراف العقد اآلخر

ى أو شركة أو مؤسسة عامة)  ن بنك أو أي مؤسسة مالية أخر في حدودا تقيد حجم تعامل تلك اإلطراف بغض النظر عن الش القانونى لهم (سواء 

ية.   التعامالت التجار
 

 المخاطر والتقييم الداخلي لدرجات المخاطر: إدارة) ٢-(أ
 

 يقوم نظام تقييم درجة المخاطر بالبنك على أساس ثالثة محاور:
 

 تستخدم نماذج التقييم الداخلي لدرجات المخاطر وذلك لقياس وتحديد مقدار مخاطر عدم التزام الطرف اآلخر في العقد. -

لوضع واستخدام نظام تقييم درجات المخاطر (من حيث نطاق وتكرار مراجعة التقييم  مجموعة من اإلجراءات التي تحدد المبادئ اإلرشادية -

 وإجراءات الموافقة على التقييم إلى غير ذلك من األمور).
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ج نطاق نموذج تقييم درجة المخاطر. - ي لتحسين نتائج النموذج بإدراج عناصر خار  االعتماد على الحكم البشر

يق مجموعة من اإلجراءات التي تضمن اكتشاف بيانات يمكن االعتماد عليها تتعلق بحاالت ويتم دعم تقييم درجة مخاطر االئت مان عن طر

ورة كما يقوم البنك بص ية اإلخفاق والخسائر االئتمانية الناتجة عنها فى التوقيت المناسب. ويتم مراجعة نماذج التقييم وتطويرها عند الضر فة دور

 ها على التنبؤ بحاالت اإلخفاق. بتقييم أداء تلك النماذج ومدى قدرت
 

 وتتضمن األساليب المستخدمة لقياس ومراقبة مخاطر االستبدال ما يلي:
 

يوهات المستقبلية  - يوهات السلبية أي عندما يتولد عن  -المخاطر الحالية المتوسطة: هي حساب لمتوسط المخاطر ل السينار باستثناء السينار

 االستبدال مكسب.

 من األحوال. ٪٩٩للخطر من االئتمان: هي حساب أكبر خسارة قد يمكن تحملها في القيمة المعرضة  -
 

 وفيما يلى بعض وسائل الحد من الخطر :
 

 الضمانات  -

 مالمقدمة. ويقويضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان. ومن هذه الوسائل الحصول على ضمانات مقابل االموال 

وض والتسهيالت: استرشاديهالبنك بوضع قواعد   لفئات محددة من الضمانات المقبولة ومن االنواع الرئيسية لضمانات القر

  يالرهن  .العقار

  رهن اصول النشاط مثل االالت والبضائع. 

  رهن ادوات مالية مثل ادوات الدين وحقوق الملكية. 
 

ت مضمون بينما توغالبا ما يكون التمويل على المدى االطول   بدون ضمان . ولتخفيض خسارة  لألفرادون التسهيالت االئتمانية كواالقراض للشر

وض  المعنيةاالئتمان الى الحد االدنى يسعى البنك للحصول على ضمانات اضافية من االطراف  بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل الحد القر

 والتسهيالت .

وض والتسهيالت بحسب طبيعة االداة وعادة ما تكون ادوات الدين واذون  ألصولانا يتم تحديد الضمانات المتخذة ضم      االخرى بخالف القر

 .الخزانة بدون ضمان 
 

  :المشتقات -

ق بين عقود البيع والشراء على مستوى  من القيمة   يحتفظ البنك باجراءات رقابية حصيفة على صافى المركز المفتوحة للمشتقات اى الفر

التى تحقق منفعة لصالح البنك اى اصل ذو   لألداةوالمدة ويكون المبلغ المعرض لخطر االئتمان فى اى وقت من االوقات محدد بالقيمة العادلة 

هذا الخطر  ويتم ادارة .المستخدمة للتعبير عن حجم االدوات القائمة االفتراضيةة عادلة موجبة الذى يمثل جزءا ضئيال من القيمة التعاقدية / قيم

ى الممنوح للعميل وذلك مع الخطر المتوقع نتيجة لتغيرات فى السوق وال االئتماني ت يتم عادة الحصول على ضمانا كجزء من حجم االقراض ال

ى  التياالدوات فيما عدا المبالغ  لى تلكع االئتمانيفى مقابل الخطر   .يطلبها البنك  يداعات هامشية  من االطراف االخر
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨
سياسة مخصصات االضمحالل(أ-٣)

-

-

وض  قر

وتسهيالت

مخصص 

خسائر االضمحالل

وض  قر

وتسهيالت

مخصص 

خسائر االضمحالل

٢١٫٩٨٪٩٠٫٠٣٪٢٣٫٣٩٪٩٠٫٤٣٪ ديون جيدة-
١١٫٩٧٪٥٫٦٠٪١١٫٨٢٪٥٫٣٦٪المتابعة العادية-
٢٦٫٠٣٪٢٫٢٠٪٢٥٫٧٥٪٢٫١٧٪المتابعة الخاصة-
٤٠٫٠٢٪٢٫١٧٪٣٩٫٠٤٪٢٫٠٤٪ديون غير منتظمة-

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠

نموذج قياس المخاطر البنكية العام(أ-٤)

تصنيف البنك 

المركزي المصري
مدلول التصنيف

نسبة المخصص 

المطلوب وفقًا ألسس 

الجدارة االئتمانية

مدلول التصنيف الداخلىالتصنيف الداخلي

ديون جيدة١صفرمخاطر منخفضة١

ديون جيدة١١٪مخاطر معتدلة٢

ديون جيدة١١٪مخاطر مرضية٣

ديون جيدة٢١٪مخاطر مناسبة٤

ديون جيدة٢١٪مخاطر مقبولة٥

المتابعة العادية٣٢٪مخاطر مقبولة حديا٦

المتابعة الخاصة٥٣٪مخاطر تحتاج لعناية خاصة٧

ديون غير منتظمة٢٠٤٪دون المستوى٨

ديون غير منتظمة٥٠٤٪مشكوك في تحصيلها٩

ديون غير منتظمة١٠٠٤٪رديئة١٠

وض والتسهيالت في ش مجموعات فرعية أكثر تفصيال بحيث تتفق مع متطلبـات البنـك بعة لتصنيف الجدارة المبينة أعاله، تقوم اإلدارة بتصنيف القر باإلضافة إلى فئات البنك الداخلية األر

وط تفصيلية تعتمد بش كبير على المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه ي. ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفقا لقواعد وشر ــر المركزي المص

المالي ومدى انتظامه في السداد.

ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة لمقابلة اضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان، بما في ذلك االرتباطات المتعلقة باالئتمان، على أساس نســب محــددة مــن قبــل البنــك

يقة التــدفقات ي عن المخصص المطلوب باستخدام طر يادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقا لقواعد الجدارة االئتمانية للبنك المركزي المصر ي. وفي حالة ز المــركزي المصــر

يادة. باح المحتجزة بمقدار تلك الز حتياطي مخاطر بنكية عام ضمن حقوق الملكية خصما على األر يادة فى المخصص  يخية ، يتم تجنيب الز النقدية المخصومة أو معدالت اإلخفاق التار

يع ويبين اإليضاح رقم (٣٣) الحركة على يــادة بيــن المخصصــين. ويعد هذا االحتياطي غير قابل للتوز يادة والنقص بحيث يعــادل رصــيده دائمــا مبلــغ الز ويتم تعديل ذلك االحتياطي بالز

حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل الفترة المالية.

ي ونسب تكوين المخصصات المطلوبــة الضــمحالل األصــول المعرضــة وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقا ألسس التقييم الداخلي مقارنة بأسس تقييم البنك المركزي المصر

لخطر االئتمان:

وجود مؤشر موضوعى على خطر ائتمانى للطرف األخر بالعقد أو إذا تم رفع دعاوى قضائية على المقترض.

وف ذلــك. ويتم تحديد اضمحالل مــا اقتضــت الظــر تتطلب سياسات البنك مراجعة  األصول المالية التي تتجاوز قيمتها معامل محدد لألهمية النسبية مرة واحدة على األقل ســنويا أو 

ى تطبيق تلك السياسة على  حساب من يخ قائمــة المــركز المــالى. ويجر الحسابات التي تم تقييمها على أساس منفرد بناء على الخسائر التى تحملها البنك ل حالة على حدى في تــار

نية التنفيذ على الضمانة والتحصيالت المتوقعة من تلــك فــة الحســابات ذات األهميــة النســبية. ويضع هذا التقييم عادة فى اعتباره الضمانة القائمة بما في ذلك التحقق باستمرار من إم

يخية المتاحة  والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية. الحسابات. ويتم تكوين مخصص لخسائر االضمحالل لمجموعة من األصول المتجانسة باستخدام الخبرة التار

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

تقييم البنك

نت هناك أدلة موضوعية تشير إلى وجود اضمحالل فى قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من األصــول الماليــة كنتيجــة لحــدث أو يخ  قائمة مركز مالى بتحديد ما إذا  ويقوم البنك في تار

ن حدث الخسارة له تأثير على التدفقات المستقبلية المتوقعة من األصل المالي أو مجموعة ــدفاتر (حدث الخسارة) وما إذا  مجموعة من األحداث وقعت بعد االعتراف األولى لألصل في ال

األصول المالية ويمكن قياسه بدرجة يعتمد عليها.

ن هناك دليل موضوعي على اضمحالل قيمة أى من األصول الماليــة ذو األهميــة النســبية كمــا يتــم تقــدير االضــمحالل بصــورة منفــردة أو وفى هذا اإلطار يقوم البنك أوال بتقدير ما إذا 

نت هناك أدلة ــة. ويستند البنك إلى المؤشرات التالية لتحديد ما إذا  ــمانات مقدم مجتمعة لمجموعة من األصول المالية التي ال يمثل أى منها أصال ذو أهمية نسبية وبغض النظر عن أى ض

موضوعية تشير إلى االضمحالل:

بعة ومـع ذلـك فـان أغلبيــة المخصــص ينتــج مــن آخــر ويعتبر مخصص خسائر االضمحالل الوارد في قائمة المركز المالى في نهاية الفترة المالية مستمدا من درجات التقييم الداخلية األر

وض والتسهيالت ل فئة من فئات التقييم الداخلي للبنك واالضمحالل المرتبط بها. يع النسبى بقائمة المركز المالى  للقر درجتين من التصنيف. ويبين الجدول التالي التوز

يد عن ثالث أشهر ). يخ استحقاقها فترة تز  وجود أقساط استحقت ولم تحصل بعد (أقساط تعدت توار
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلـى (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

الحد األقصى لخطر االئتمان (قبل الضمانات)(أ-٥)

البنود المعرضة لخطر االئتمان في قائمة المركز المالى المستقلة

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

٣٩٫٤١٢٫٥٩٩٫٦٢٨٣٤٫٩٥٤٫٤٨١٫٨٣٧

-٢٫٤٣٣٫٩٩٩٫٤٧٩٢٫٥٦٦٫٦٥٦٫٩٦١

-٦٦٩٫٦٥٨٫٥٨٤٦٢٣٫٣٥٥٫١٤٤

-١٥٫٥١٣٫٩٥٣٫٤٦٩١٣٫٧٨٨٫٣٢٣٫٩١٠

-١٫١٦٣٫٥٠٠٫٢٦٥١٫٠٦٠٫٩٤٦٫٤٦٠

-٥٣٫٢٢١٫٣٩٩٫٨٦٨٥٠٫٨٩٠٫٧٦٨٫٣٦٨

-٣٥٫١١٣٫٦٢٧٫٠٣٢٢٩٫٨٩٧٫١٤٥٫٣٧٧

-١٨٫٩٨٨٫٥١٧٫٣٧٦١٧٫٥٠٨٫٦٧٦٫٦٧٨

-٢٫٤٣٠٫٠٤٦٫٩٥٥٢٫١٧٣٫٩٩٨٫٦٥٤

(٥٫٦١٩٫١٢٤٫٣٢٦)(٥٫٤٩٤٫٨٣٣٫٢٥٦)

استثمارات مالية 

-٣٥٫٤٥١٫٨٠٨٫٦٧٠٣٣٫٦٩٨٫٧٥٩٫٢٣٨

٢٫٣٥١٫٠٩٠٫٥٨٣٢٫٠٢٧٫٩٨٣٫٠١٤

٢٠١٫١٣١٫٠٧٧٫٥٨٣١٨٣٫٦٩٦٫٢٦٢٫٣٨٥

ج قائمة المركز المالى المستقلة البنود المعرضة لخطر االئتمان خار

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

٣٥٧٫٥٠٠٣٥٧٫٥٠٠

٣٩٫٠٣٠٫٢٣٩٧١٫٧٤٦٫٩٥٣

٤٫١٣٦٫٢٨٩٫٣٦٦٤٫٩٨٠٫٦٣٠٫٠٠٥

٢٫٢٨٦٫٦٢٩٫١٨٩١٫٢٨٥٫٧٥٣٫٦٢٣

٤٢٫٤٦٨٫١٩٠٫٥٩٦٤٠٫٢٨٨٫٧٨٨٫٤٠٠

٨٤٩٫٣٠٩٫٠٩٣١٫٥٣٤٫٨٠٣٫٢١٦

٤٩٫٧٧٩٫٨٠٥٫٩٨٣٤٨٫١٦٢٫٠٧٩٫٦٩٧

-

-

-

-

ية مقابل ٩٧% في آخر سنة المقارنة.- أن ٩٧% من حجم االستثمارات في أدوات دين وأذون خزانة في نهاية الفترة المالية الحالية يمثل أدوات دين على الحكومة المصر

وض وتسهيالت خالل الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨. يد من الحرص فى عملية االختيار عند منح قر مراعاة البنك لمز

وض والتسهيالت في نهاية الفترة المالية الحالية ال يوجد عليها متأخرات ولم تتعرض لمؤشرات اضمحالل مقابل ٩٦% في آخر سنة المقارنة. أن ٩٦% من محفظة القر

وض والتسهيالت التي تم تقييم اضمحاللها على أساس منفرد والبالغ قدره ٢٫٦٤٧٫٦٧٨٫٩٨٩ جنيه في نهاية الفترة المالية الحالية تعرضت الضمحالل يمثل في مجموعه ٨٠% من قيمتها  القر

مقابل ٢٫٥٧١٫٨٧٧٫٠٩٦ جنيه في آخر سنة المقارنة تعرضت الضمحالل يمثل في مجموعه ٨٢% من قيمتها.

وض والتسهيالت وأدوات الدين بناءًا على الحقائق التالية: وتثق اإلدارة في قدرتها على االستمرار في التحكم في واإلبقاء على الحد األدنى لخطر االئتمان الناتج عن  من محفظة القر

وض مباشرة قر

وض و تسهيالت مشتركة قر

ى وض والتزامات إئتمانية أخر ارتباطات غير قابلة لإللغاء عن قر

ى وض أخر قر

مخصص خسائر االضمحالل والعوائد المجنبة والخصم غير المكتسب

ى أصول مالية أخر

االجمالى 

أدوات دين

ضمانات مالية

وض والتسهيالت في نهاية الفترة المالية الحالية يقع تصنيفها في أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي مقابل ٩٦% في آخر سنة المقارنة. أن ٩٦% من محفظة القر

االجمالى 

وبناء على البيانات الواردة بالجدول السابق الخاص بالبنود المعرضة لخطر االئتمان في المركز المالى يتضح أن ٦٢% من الحد األقصى المعرض لخطر االئتمان في نهاية الفترة المالية الحالية 

وض والتسهيالت للعمالء مقابل ٦٢% في نهاية سنة المقارنة بينما تمثل االستثمارات في أدوات الدين ١٨% مقابل ١٨% في آخر سنة المقارنة وتمثل أذون الخزانة ٢٠% مقابل  ناتج عن القر

١٩% في آخر سنة المقارنة.

أذون خزانة 

ية وض عقار قر

وض وتسهيالت للعمالء قر

وض ألفراد قر

ية مدينة حسابات جار

بطاقات ائتمان

وض شخصية قر

وض لمؤسسات قر

ية مدينة حسابات جار

اعتمادات مستندية 

األوراق المقبولة عن تسهيالت موردين

خطابات ضمان

تمثل الجداول السابقة أقصى حد لخطر االئتمان يمكن التعرض له في آخر  يونيو ٢٠١٨ و ديسمبر ٢٠١٧ وذلك بدون األخذ في االعتبار أية ضمانات قائمة. وبالنسبة لبنود قائمة المركز المالى 

ية التي تم عرضها في  تلك القائمة. تمثل المبالغ المدرجة بالجدول صافي القيمة الدفتر

ى التزامات محتملة أخر
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

وض وتسهيالت (٦-أ) قر

وض والتسهيالت على أساس درجة الجدارة االئتمانية       يع أرصدة القر يبين الجدول التالى توز

وض وتسهيالت قر

 للعمالء

وض وتسهيالت قر

 للبنوك

وض وتسهيالت قر

 للعمالء

وض وتسهيالت قر

 للبنوك
-١١٤٫٣٠٥٫٢٣٧٫١٧٧-١٢٤٫٥٩٩٫٩٠٧٫٦٦٢ ال توجد عليها متأخرات ولم تتعرض الضمحالل

-١٫٦٣٢٫٧٥٧٫٢٧٩-٢٫٢٨٧٫١١٦٫٣٧٧ توجد عليها متأخرات لكنها لم تتعرض الضمحالل
-٢٫٥٧١٫٨٧٧٫٠٩٦-٢٫٦٤٧٫٦٧٨٫٩٨٩ محل أضمحالل

-١١٨٫٥٠٩٫٨٧١٫٥٥٢-١٢٩٫٥٣٤٫٧٠٣٫٠٢٨األجمالى
-(٥٫٢٥٠٫٢٧٧٫٥٣٦)-(٥٫٣٩٠٫٧٢٨٫٩١٥)يخصم : مخصص خسائر االضمحالل

-(١٠٫٧٦٦٫٩٦٦)-(١٠٫٧٦٦٫٩٦٦)يخصم : العوائد المجنبة
-(٢٣٣٫٧٨٨٫٧٥٤)-(٢١٧٫٦٢٨٫٤٤٥)يخصم : خصم غير مكتسب

-١١٣٫٠١٥٫٠٣٨٫٢٩٦-١٢٣٫٩١٥٫٥٧٨٫٧٠٢الصافي

وض وتسهيالت ال توجد عليها متأخرات ولم تتعرض الضمحالل قر

٣٠ يونيو ٢٠١٨
حسابات

ية مدينة  جار

بطاقات

 ائتمان

وض قر

 شخصية

وض  قر

ية عقار
األجمالى

٢٫٣٩٤٫٨٩٠٫١٠٤٥٥٣٫٩٢٧٫٧٣٢١٤٫٢٧٧٫٠٦٩٫٧٥٤١٫٠٢٦٫٧٠١٫٢٤٩١٨٫٢٥٢٫٥٨٨٫٨٣٩جيدة١-
١٫٧٤٢٫٤١٣---١٫٧٤٢٫٤١٣المتابعة العادية٢-

٤٥٣٫١٩٣---٤٥٣٫١٩٣المتابعة الخاصة٣-
٢٫٣٩٧٫٠٨٥٫٧١٠٥٥٣٫٩٢٧٫٧٣٢١٤٫٢٧٧٫٠٦٩٫٧٥٤١٫٠٢٦٫٧٠١٫٢٤٩١٨٫٢٥٤٫٧٨٤٫٤٤٥االجمالى 

٣٠ يونيو ٢٠١٨
حسابات

ية مدينة  جار

وض قر

 مباشرة

وض وتسهيالت قر

 مشتركة

وض  قر

أخرى
األجمالى

٤٩٫٥٥٤٫٠٧١٫٨٩٠٣١٫٠١٨٫٤٤١٫٨٤٢١٥٫٨٤٩٫٨٥٠٫٥٩٢٢٫٣٧٨٫٨٨٠٫٨٠٠٩٨٫٨٠١٫٢٤٥٫١٢٤جيدة١-

٢٫٦٧٠٫٧٤١٫٧٢٨٦٦٢٫٧٩٨٫٤٤٥٢٫٥٥٩٫٨٨٣٫٣٧٥١٤٫٥٥٠٫٠٠٠٥٫٩٠٧٫٩٧٣٫٥٤٨المتابعة العادية٢-

٨٤١٫٢٤٤٫١٨٥٧٥٧٫٧٧١٫٩٥١٢٧٢٫٢٥٤٣٦٫٦١٦٫١٥٥١٫٦٣٥٫٩٠٤٫٥٤٥المتابعة الخاصة٣-
٥٣٫٠٦٦٫٠٥٧٫٨٠٣٣٢٫٤٣٩٫٠١٢٫٢٣٨١٨٫٤١٠٫٠٠٦٫٢٢١٢٫٤٣٠٫٠٤٦٫٩٥٥١٠٦٫٣٤٥٫١٢٣٫٢١٧االجمالى 

٣١ ديسمبر ٢٠١٧
حسابات

ية مدينة  جار

بطاقات

 ائتمان

وض قر

 شخصية

وض  قر

ية عقار
األجمالى

٢٫٥٢٦٫١٩٧٫٢٥٠٥١٣٫٥٣٥٫٤٢٠١٢٫٧٤٧٫٤٤٤٫٩٩٠٩٥٢٫٠٥٤٫٢١٦١٦٫٧٣٩٫٢٣١٫٨٧٦جيدة١-

٣٫٨٣٣٫٧١٥---٣٫٨٣٣٫٧١٥المتابعة العادية٢-

٩٧٤٫٥٠٩---٩٧٤٫٥٠٩المتابعة الخاصة٣-

٢٫٥٣١٫٠٠٥٫٤٧٤٥١٣٫٥٣٥٫٤٢٠١٢٫٧٤٧٫٤٤٤٫٩٩٠٩٥٢٫٠٥٤٫٢١٦١٦٫٧٤٤٫٠٤٠٫١٠٠االجمالى 

٣١ ديسمبر ٢٠١٧
حسابات

ية مدينة  جار

وض قر

 مباشرة

وض وتسهيالت قر

 مشتركة

وض  قر

أخرى
األجمالى

٤٧٫٤٠٧٫٢٢٧٫٣٩٤٢٦٫٢٥٥٫٩٦٥٫٦٠٣١٤٫١٨٧٫٥١١٫٧٢٧٢٫٠٩٩٫١٨٥٫٤٣٦٨٩٫٩٤٩٫٨٩٠٫١٦٠جيدة١-

٢٫٣٧٠٫٧٣١٫٧٧٩٦٣٦٫٠٢٢٫٤٧١٢٫٥٦٤٫٣٤٣٫٩٢٥٢٤٫٢١٤٫٦٦٦٥٫٥٩٥٫٣١٢٫٨٤١المتابعة العادية٢-

٩٥٣٫١٤٥٫٧٨٧٤٧٧٫١٢٥٫٢٥٠٥٤٨٫١٢٤٫٤٨٧٣٧٫٥٩٨٫٥٥٢٢٫٠١٥٫٩٩٤٫٠٧٦المتابعة الخاصة٣-
٥٠٫٧٣١٫١٠٤٫٩٦٠٢٧٫٣٦٩٫١١٣٫٣٢٤١٧٫٢٩٩٫٩٨٠٫١٣٩٢٫١٦٠٫٩٩٨٫٦٥٤٩٧٫٥٦١٫١٩٧٫٠٧٧االجمالى 

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

ــا ــة منه ــنة المقارن ــة س ــي نهاي ــه ف ــل ٥٫٢٥٠٫٢٧٧٫٥٣٦ جني ــه مقاب ــة ٥٫٣٩٠٫٧٢٨٫٩١٥ جني ــة الحالي ــترة المالي ــة الف ــي نهاي ــهيالت ف وض والتس ــر ــمحالل الق ــص اض ــالي مخص ــغ إجم بل

وض منفــردة مقابــل ٢٫١٠١٫٤١٢٫٧٧٤ جنيه في نهاية سنة المقارنة. والباقي البالغ قدره ٣٫٢٨٥٫٩٧٠٫٦٨٧ جنيه يمثل مخصص االضمحالل ٢٫١٠٤٫٧٥٨٫٢٢٨ جنيه يمثل مخصــص اضــمحالل قــر

المكون على أساس مجموعات األصول بمحفظة االئتمان مقابل ٣٫١٤٨٫٨٦٤٫٧٦٢ جنيه في نهاية سنة المقارنة.

وض والتسهيالت الممنوحة للعمالء. ويتضمن إيضاح رقم (١٨-أ) معلومات إضافية عن مخصص خسائر االضمحالل عن القر

مؤسسات

أفراد

وض الفئة غير المنتظمة المضمونة بضمانات نقدية محل اضمحالل وذلك بعد األخذ في االعتبار قابلية تلك الضمانات للتحصيل. لم يتم اعتبار قر

وض والتسهيالت للعمالء القر

وض الفئة غير المنتظمة المضمونة بضمانات نقدية محل اضمحالل وذلك بعد األخذ في االعتبار قابلية تلك الضمانات للتحصيل. لم يتم اعتبار قر

وض والتسهيالت بنسبة ٩% نتيجة التوسع في أنشطة األقراض. يادة محفظة القر تم خالل الفترة المالية الحالية ز

أفراد

مؤسسات

ع إلى التقييم الداخلي المستخدم بواسطة البنك. وض والتسهيالت التي ال توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل وذلك بالرجو يتم تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القر

- ٢٥ -



 

ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨
وض وتسهيالت توجد عليها متأخرات ولكنها لم تتعرض الضمحالل قر

ية مدينة٣٠ يونيو ٢٠١٨ وض شخصيةبطاقات ائتمانحسابات جار يةقر وض عقار األجمالىقر

٧٩٫٩٢٨٫٢٩٥٨٠٦٫٧٧٧٫١٧٦١٠٧٫٣٠٩٫١٩٠٩٩٤٫٠١٤٫٦٦١-متأخرات حتى ٣٠ يوما

١٣٫٣٠٧٫١٦٥١٠٦٫٨٣٦٫٩٣٣٥٫٦٩٦٫٥٨٠١٢٥٫٨٤٠٫٦٧٨-متأخرات أكثر من ٣٠ إلى ٦٠ يوما

٤٫٦٤٤٫٩٤٠٥٧٫٦٠٠٫٨٠٢٣٫٧٧٠٫٥٣٣٦٦٫٠١٦٫٢٧٥-متأخرات أكثر من ٦٠ إلى ٩٠ يوما

٩٧٫٨٨٠٫٤٠٠٩٧١٫٢١٤٫٩١١١١٦٫٧٧٦٫٣٠٣١٫١٨٥٫٨٧١٫٦١٤-االجمالى 

ية مدينة٣٠ يونيو ٢٠١٨ وض مباشرةحسابات جار قر
وض وتسهيالت  قر

مشتركة
وض أخرى األجمالىقر

٨٧٫٣٨٣٫٧٩٤--١٣٫٠٤٧٫٥٣٥٧٤٫٣٣٦٫٢٥٩متأخرات حتى ٣٠ يوما

٤٢٫٦٦٩٫٥٦٠-١٦٫٧٨١٫٨١٨٢٥٫٨٨٧٫٧٤٢-متأخرات أكثر من ٣٠ إلى ٦٠ يوما

٥٥٢٫٦٢٣٫٤١٣-٥٥٢٫٦٢٣٫٤١٣--متأخرات أكثر من ٦٠ إلى ٩٠ يوما

٤١٨٫٥٦٧٫٩٩٦--٤١٨٫٥٦٧٫٩٩٦-أكثر من ٩٠ يوم

١٫١٠١٫٢٤٤٫٧٦٣-١٣٫٠٤٧٫٥٣٥٥٠٩٫٦٨٦٫٠٧٣٥٧٨٫٥١١٫١٥٥االجمالى 

ية مدينة٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وض شخصيةبطاقات ائتمانحسابات جار يةقر وض عقار األجمالىقر

٦٦٫٩٧٦٫٤٤٧٦٨٠٫٧٧٦٫٦١٥٨٠٫٧٥٧٫٩٦١٨٢٨٫٥١١٫٠٢٣-متأخرات حتى ٣٠ يوما

١٧٫٥٢١٫٠٥٦٧٨٫٣٨٤٫٤٢٦٨٫١٣٩٫٤١٤١٠٤٫٠٤٤٫٨٩٦-متأخرات أكثر من ٣٠ إلى ٦٠ يوما

٦٫١٤٥٫٦٤٣٣٥٫٧٣٨٫٢٦١٣٫٥٥٤٫٤٥٨٤٥٫٤٣٨٫٣٦٢-متأخرات أكثر من ٦٠ إلى ٩٠ يوما

٩٠٫٦٤٣٫١٤٦٧٩٤٫٨٩٩٫٣٠٢٩٢٫٤٥١٫٨٣٣٩٧٧٫٩٩٤٫٢٨١-االجمالى 

ية مدينة٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وض مباشرةحسابات جار قر
وض وتسهيالت  قر

مشتركة
وض أخرى األجمالىقر

٦٢٨٫٤٠٩٫٧٨٧-٤١٩٫٧١٣٫٢٤٨٢٠٨٫٦٩٦٫٥٣٩-متأخرات حتى ٣٠ يوما

٢٫٤٦٧٫٣٧٧--٢٫٤٦٧٫٣٧٧-متأخرات أكثر من ٣٠ إلى ٦٠ يوما

٧٢٥٫٩٦٨--٧٢٥٫٩٦٨-متأخرات أكثر من ٦٠ إلى ٩٠ يوما

٢٣٫١٥٩٫٨٦٦--٢٣٫١٥٩٫٨٦٦-أكثر من ٩٠ يوم

٦٥٤٫٧٦٢٫٩٩٨-٤٤٦٫٠٦٦٫٤٥٩٢٠٨٫٦٩٦٫٥٣٩-االجمالى 

ق المستخدمة فى تقييم أصول مماثلة على أال يتم وض والتســهيالت يتــم تقــدير القيمــة العادلــة للضــمانات المقدمــة – إن وجدت – باستخدام نفس الطر يخ االعتراف األولى بــالقر وفى تار

يخ. ويتم تحديث القيمة العادلة لتلك الضمانات فى الفترات الالحقة بما يعكس سعر أو أسعار السوق ألصول مماثلة. االعتراف بها بالقوائم المالية للبنك حيث ال تمثل أصوال للبنك فى ذلك التار

وض والتســهيالت للعمــالء الــتي توجــد عليهــا ى تفيد عكس ذلك وتتمثــل القــر وض والتسهيالت التي توجد عليها متأخرات ولكنها ليست محل اضمحالل، إال إذا توافرت معلومات أخر هي القر

متأخرات وليست محل اضمحالل فيما يلي:

يد عن يوم واحد. يا أو جزئيا ولم تسدد في المواعيد المتفق عليها تعاقديا ويتضمن ذلك  متأخرات لفترات تز وض والتسهيالت المتأخرة المبالغ التي حل موعد استحقاقها  تمثل القر

ــل ى الممنوحة للعمي وض والتسهيالت األخر ومن ثم فإن المبالغ التي تظهر في اإليضاح تمثل إجمالى رصيد القرض أو التسهيل وليس الجزء المتأخر منه فقط بينما ال تتضمن باقي ارصده القر

يا أو جزئيا. طالما لم يتأخر عن موعد تسديدها 

أفراد

مؤسسات

أفراد

مؤسسات

- ٢٦ -



 

ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

وض والتسهيالت التى تم تقدير اضمحاللها بصورة منفردة القر

وض وتسهيالت للعمالء قر

حسابات

ية مدينة  جار

بطاقات

 ائتمان

وض قر

 شخصية

وض  قر

ية عقار
االجمالى

وض محل اضمحالل بصفة منفردة ٣٦٫٩١٣٫٧٦٩١٧٫٨٥٠٫٤٥٢٢٦٥٫٦٦٨٫٨٠٤٢٠٫٠٢٢٫٧١٣٣٤٠٫٤٥٥٫٧٣٨قر

٤٫٧٥٧٫٧٦٥٢٥٫٧٨٦٫١٥٣٥٫٨٦٩٫٣١٢٣٦٫٤١٣٫٢٣٠-القيمة العادلة للضمانات

حسابات

ية مدينة  جار

وض قر

 مباشرة

وض وتسهيالت قر

 مشتركة

وض  قر

أخرى
االجمالى

وض محل اضمحالل بصفة منفردة ٢٫٣٠٧٫٢٢٣٫٢٥١--١٤٢٫٢٩٤٫٥٣٠٢٫١٦٤٫٩٢٨٫٧٢١قر
-----القيمة العادلة للضمانات

حسابات

ية مدينة  جار

بطاقات

 ائتمان

وض قر

 شخصية

وض  قر

ية عقار
االجمالى

وض محل اضمحالل بصفة منفردة ٣٥٫٦٥١٫٤٨٧١٩٫١٧٦٫٥٧٨٢٤٥٫٩٧٩٫٦١٨١٦٫٤٤٠٫٤١١٣١٧٫٢٤٨٫٠٩٤قر
٤٫٢٦٧٫٩٨٠٢٠٫٢٩٧٫١٩٠٢٫٢٩٨٫٨٢٨٢٦٫٨٦٣٫٩٩٨-القيمة العادلة للضمانات

حسابات

ية مدينة  جار

وض قر

 مباشرة

وض وتسهيالت قر

 مشتركة

وض  قر

أخرى
االجمالى

وض محل اضمحالل بصفة منفردة ١٣٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫٢٥٤٫٦٢٩٫٠٠٢-١٥٩٫٦٦٣٫٤٠٨٢٫٠٨١٫٩٦٥٫٥٩٤قر

-----القيمة العادلة للضمانات

تها وض وتسهيالت تم اعادة هي قر

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

-٤٤٥٫٤٣١٫٥٦٦٤٤١٫٠٥٨٫٢٣٠
٤٤٥٫٤٣١٫٥٦٦٤٤١٫٠٥٨٫٢٣٠

 (أ-٧) أدوات دين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨التقييم

ية- B٣٩٫٤١٢٫٥٩٩٫٦٢٨٣٤٫٩٥٤٫٤٨١٫٨٣٧أذون الخزانة المصر

إستثمارات مالية متاحة للبيع -

ية B٧٦٫٥٢٩٫٩٩٧٤٧٫٦٧٨٫٤٧٥سندات الخزانة المصر

يكية ٢٫٠٣٢٫٠٠٢٫٠٢٤٢٫٣٦٨٫٩٩٠٫٧٠٧+AAسندات الخزانة األمر

يخ االستحقاق- إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تار

ية B٣٣٫٣٤٣٫٢٧٦٫٦٤٩٣١٫٢٨٢٫٠٩٠٫٠٥٦سندات الخزانة المصر

٧٤٫٨٦٤٫٤٠٨٫٢٩٨٦٨٫٦٥٣٫٢٤١٫٠٧٥اإلجمالى

(أ-٨) االستحواذ على الضمانات 

يةطبيعة األصل القيمة الدفتر

                    ٥٫٠٠٠٫٠٠٠مبانى

ــة ٢٫٦٤٧٫٦٧٨٫٩٨٩ جنيه وذلك قبل أخذ التدفقات النقدية المتوقعة من التنفيذ على الضمانات المرتبطة بها في االعتبار مقابل وض والتسهيالت التي اضمحلت بصفة منفردة في نهاية الفترة المالية الحالي بلغ رصيد القر

وض والتسهيالت التي تم تقدير اضمحاللها بصفة منفردة متضمنا القيمة العادلة للضمانات التي يعتد بها ية للقر ٢٫٥٧١٫٨٧٧٫٠٩٦ جنيه في نهايــة ســنة المقارنــة. وتتضمن الجداول التالية تحليال إلجمالي القيمة الدفتر

عند حساب المخصصات .

٣٠ يونيو ٢٠١٨

أفراد

أفراد

مؤسسات

٣٠ يونيو ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧

ــير ة على مؤشرات أو معايير تش ية وتعجيل وتأجيل السداد وتعتمد سياسات تطبيق إعادة الهي وض والسلفيات تمديد ترتيبات السداد وتنفيذ برامج اإلدارة الجبر ة القر تتضمن السياسات التي يتبعها البنك في إعادة هي

ة مديونيته ، وتخضع تلك السياسات للمراجعة المستمرة. ويقوم البنك عادة بتطبيق برامج إعادة ــر اإلدارة - إلى أن استمرار العميل فى سداد القرض لم يكن ليحدث لو لم يتم اتخاذ اإلجراءات العادة هي - من وجهة نظ

وض التي تم إعادة التفاوض بشأنها في نهاية الفترة المالية الحالية  ٤٤٥٫٤٣١٫٥٦٦ جنيه مقابل ع مــن عمــالء البنــك ســواء أفــراد أو مؤسســات. وقد بلغت القر وض طويلــة األجــل الممنوحــة ألي نــو ة على القر الهي

٤٤١٫٠٥٨٫٢٣٠ جنيه في سنة المقارنة.

نت تلــك التعــديالت تتعلــق بأســعار الفائــدة و/أو فترة وطها التعاقدية بغرض الحفاظ على جودة العالقة مع عمالء البنك سواء  علما بأن القيم المشار إليها أعاله ال تتضمن أية مبالغ تم أعادة التفاوض بشأن تعديل شر

سداد الدين الممنوحة من قبل البنك.

وض والتسهيالت غير المنتظمة طالما استمرت حالة عدم تأكد البنــك مــن قــدرة المقــترض علــى الوفــاء بالتزاماتــه تها ضمن تصنيف القر وض التى أعيد هي وتقضى السياسات المصرفية للبنك بمراعاة اإلبقاء على القر

ل ٢. يف اإلخفاق طبقا التفاقية باز التعاقدية فى المستقبل بما يتفق مع تعر

مؤسسات

٣١ ديسمبر ٢٠١٧

ن ذلك عمليا. ما  ى بالميزانية ويتم بيع هذه األصول  يتم تبويب األصول التي تم االستحواذ عليها ضمن بند األصول األخر

ن يحتفظ بها: قام البنك خالل سنة المقارنة باالستحواذ على األصل التالى بغرض تسوية مديونيات قائمة من الضمانات التي 

وض و تسهيالت للعمالء  قر
مؤسسات

وض مباشرة قر
االجمالى 

الت التقييم  في آخر الفترة المالية بناء علي تقييم ستاندرد أند بور و ما يعادله: ى وفقا لو يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخر
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(أ-٩) تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر االئتمان

القطاعات الجغرافية

ق القاهرةالقاهرة يةالجيزة شر إجماليالجنوب والبحر األحمرالدلتااالسكندر

٣٩٫٤١٢٫٥٩٩٫٦٢٨-٣٩٫٤١٢٫٥٩٩٫٦٢٨-----٣٩٫٤١٢٫٥٩٩٫٦٢٨أذون خزانة 

وض وتسهيالت للعمالء قر

وض ألفراد قر

ية مدينة- ٢٫٤٣٣٫٩٩٩٫٤٧٩-٧٩٧٫٠٠٤٫٩٦٩٥٣٩٫٢٥٨٫٠١٥٤٤٤٫٩٦٨٫٤١٧٣٦١٫٤٧٢٫٢٢٠٢١٦٫٦١٩٫٨١٢٧٤٫٦٧٦٫٠٤٦٢٫٤٣٣٫٩٩٩٫٤٧٩حسابات جار

٦٦٩٫٦٥٨٫٥٨٤-١٨٤٫١٧٦٫٩٨٦١٥٥٫٥٧٣٫٦٠٥١٥٦٫٢٩١٫٥٤٢٩١٫٦٦٧٫٣٠٦٥٤٫٧٩٨٫٧٨٤٢٧٫١٥٠٫٣٦١٦٦٩٫٦٥٨٫٥٨٤بطاقات ائتمان-

وض شخصية- ١٥٫٥١٣٫٩٥٣٫٤٦٩-٣٫٦٧٥٫٧٢٢٫١٥٦٣٫١٧٠٫٦٣٤٫٥٠٩٣٫٤٥١٫٨٢٦٫٠٤٨٢٫٣١٢٫٩٩٦٫٩٢١٢٫٢٥١٫٧٦٩٫٥٤٣٦٥١٫٠٠٤٫٢٩٢١٥٫٥١٣٫٩٥٣٫٤٦٩قر

ية- وض عقار ١٫١٦٣٫٥٠٠٫٢٦٥-٢٧٧٫٠٠٣٫٥٥٩٣٢٨٫١٠٩٫١٤٧٢٧٢٫٣٦٧٫٠٣٨٨٨٫٤٤٢٫٢٨٢٨١٫٦٧٣٫٨١٦١١٥٫٩٠٤٫٤٢٣١٫١٦٣٫٥٠٠٫٢٦٥قر

وض لمؤسسات قر

ية مدينة- ٥٣٫٢٢١٫٣٩٩٫٨٦٨-١٥٫٧١٥٫٣٦٩٫٨٧٠١٢٫٢٣٩٫٦٧١٫٥٧١١١٫٩٦٩٫٤١٩٫٥٦٦٦٫٥٦٧٫٦٤٠٫٥٤٨٤٫٥٠٣٫٣١٧٫٥٦٣٢٫٢٢٥٫٩٨٠٫٧٥٠٥٣٫٢٢١٫٣٩٩٫٨٦٨حسابات جار

وض مباشرة- ٣٥٫١١٣٫٦٢٧٫٠٣٢-١٠٫٨١١٫٠٩٣٫٠٠٠٣٫٩٥٧٫٧٥٨٫٥١٣٨٫٨٠٨٫٦٩٧٫٩٢٩٦٫١٢٧٫٩٤٠٫١٦٨٤٫١٢٥٫٢٣٧٫٤٥٢١٫٢٨٢٫٨٩٩٫٩٧٠٣٥٫١١٣٫٦٢٧٫٠٣٢قر

وض و تسهيالت مشتركة- ١٨٫٩٨٨٫٥١٧٫٣٧٦-٢٫٥٥٧٫٠٩٩٫٩٤٦١٠٤٫٥٣٥٫٦٢١١٨٫٩٨٨٫٥١٧٫٣٧٦-٨٫٣١٢٫٣٣٥٫٣٦٢٦٫٣٣٦٫٤٥٩٫٤٤٧١٫٦٧٨٫٠٨٧٫٠٠٠قر

ى- وض أخر ٢٫٤٣٠٫٠٤٦٫٩٥٥-٢٫٥٣٤٫٢٥٤٣٦٫٦١٦٫١٥٥٢٫٤٣٠٫٠٤٦٫٩٥٥-١٫٤٨١٫٥٤٤٫٣٦٤١٥٫٥٧٨٫٠٩٢٨٩٣٫٧٧٤٫٠٩٠قر

استثمارات مالية 

٣٣٫٤١٩٫٨٠٦٫٦٤٦٢٫٠٣٢٫٠٠٢٫٠٢٤٣٥٫٤٥١٫٨٠٨٫٦٧٠-----٣٣٫٤١٩٫٨٠٦٫٦٤٦أدوات دين-

ى ١٫٨٩٣٫٠٤٨٫٠٠٤١٢٩٫٤٠٠٫٥٢٦١٠٩٫٤٧٠٫٠٥٧٩٩٫٨٨٢٫٨٦٦٦٧٫٠٢٤٫٦٣٨١٦٫٤٥٥٫٧٨٨٢٫٣١٥٫٢٨١٫٨٧٩٣٥٫٨٠٨٫٧٠٤٢٫٣٥١٫٠٩٠٫٥٨٣أصول مالية أخر

١١٥٫٩٧٩٫٧٠٤٫٥٤٤٢٦٫٨٧٢٫٤٤٣٫٤٢٥٢٧٫٧٨٤٫٩٠١٫٦٨٧١٥٫٦٥٠٫٠٤٢٫٣١١١٣٫٨٦٠٫٠٧٥٫٨٠٨٤٫٥٣٥٫٢٢٣٫٤٠٦٢٠٤٫٦٨٢٫٣٩١٫١٨١٢٫٠٦٧٫٨١٠٫٧٢٨٢٠٦٫٧٥٠٫٢٠١٫٩٠٩االجمالى في نهاية الفترة الحالية

١٠٧٫٣٦٦٫٣٦٤٫٤٨٨٢٢٫٠٥٦٫٥٦٩٫٥٥٧٢٦٫٠٤٩٫٠٧٥٫٩٦٠١٤٫٦٦٠٫١٠١٫٠٣٢١٢٫٦٢٤٫٣٧٧٫٧٢٣٤٫٠٢٨٫١٠٨٫٥٢٢١٨٦٫٧٨٤٫٥٩٧٫٢٨٢٢٫٤٠٦٫٤٩٨٫٣٥٩١٨٩٫١٩١٫٠٩٥٫٦٤١األجمالى في نهاية سنة المقارنة

قطاعات النشاط

يةمؤسسات صناعيةمؤسسات زراعية االجمالىأفرادأنشطة أخرىحكومات خارجيةقطاع حكومىمؤسسات خدميةمؤسسات تجار

٣٩٫٤١٢٫٥٩٩٫٦٢٨---٣٩٫٤١٢٫٥٩٩٫٦٢٨----أذون خزانة

وض وتسهيالت للعمالء قر

وض ألفراد قر

ية مدينة ٢٫٤٣٣٫٩٩٩٫٤٧٩٢٫٤٣٣٫٩٩٩٫٤٧٩-------حسابات جار

٦٦٩٫٦٥٨٫٥٨٤٦٦٩٫٦٥٨٫٥٨٤-------بطاقات ائتمان

وض شخصية ١٥٫٥١٣٫٩٥٣٫٤٦٩١٥٫٥١٣٫٩٥٣٫٤٦٩-------قر

ية وض عقار ١٫١٦٣٫٥٠٠٫٢٦٥١٫١٦٣٫٥٠٠٫٢٦٥-------قر

وض لمؤسسات قر

ية مدينة ٥٣٫٢٢١٫٣٩٩٫٨٦٨----        ١٩٫٩٦٠٫٨٨٩٫٦٦٢        ٦٫٩٤١٫٠٦٤٫١٥٢        ٢٥٫٩٩٤٫٢٩٠٫٨٢٧                ٣٢٥٫١٥٥٫٢٢٧حسابات جار

وض مباشرة ٣٥٫١١٣٫٦٢٧٫٠٣٢----          ٨٫٩٣٨٫٥٩٠٫٤٥٥        ٤٫٩٩٠٫٣٠٠٫٩٠٧        ٢٠٫٢٩٠٫٩١٩٫٨٣٨                ٨٩٣٫٨١٥٫٨٣٢قر

وض و تسهيالت مشتركة ١٨٫٩٨٨٫٥١٧٫٣٧٦----          ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫٠٢١٫٢٠٥٫٢٩٠        ١٦٫٨٨٧٫٣١٢٫٠٨٦-قر

ى وض أخر ٢٫٤٣٠٫٠٤٦٫٩٥٥-١٫١٠١٫٣٠١٫٠٨٥--              ٦٫٥٢٩٫٦١٤١٧٩٫١٢١٫١٧٥          ١٫١٤٣٫٠٩٥٫٠٨١-قر

استثمارات مالية

٣٥٫٤٥١٫٨٠٨٫٦٧٠--٣٣٫٤١٩٫٨٠٦٫٦٤٦٢٫٠٣٢٫٠٠٢٫٠٢٤----أدوات دين

ى ١٣٤٫٧٦٦٫٦٠٣٢٫٣٥١٫٠٩٠٫٥٨٣-٨٫٣٠٤٫٧٢٠٤٣٨٫١٧٥٫٤٣٩٨١٫٨٧٦٫٦٣٤٢١١٫٨٧٩٫٦٦٢١٫٤٤٠٫٢٩٥٫٣٤٦٣٥٫٧٩٢٫١٧٩أصول مالية أخر

١٫٢٢٧٫٢٧٥٫٧٧٩٦٤٫٧٥٣٫٧٩٣٫٢٧١١٢٫٠٩٩٫٧٧١٫٣٠٧٣١٫٣١١٫٦٨٦٫٢٤٤٧٤٫٢٧٢٫٧٠١٫٦٢٠٢٫٠٦٧٫٧٩٤٫٢٠٣١٫١٠١٫٣٠١٫٠٨٥١٩٫٩١٥٫٨٧٨٫٤٠٠٢٠٦٫٧٥٠٫٢٠١٫٩٠٩االجمالى في نهاية الفترة الحالية

١٫٢٥١٫٩٨٣٫١٩٩٥٩٫٦٥٨٫٠٤٢٫٥٩٠١٠٫٨٩٣٫٩١٨٫٤٤٥٢٨٫٧٣٠٫٦٨٩٫١٤٢٦٧٫٦١٧٫٨٧٢٫٨٨٢٢٫٤٠٦٫٤٩٨٫٣٥٩٤٩٢٫٤٠٦٫٨٤٩١٨٫١٣٩٫٦٨٤٫١٧٥١٨٩٫١٩١٫٠٩٥٫٦٤١األجمالى في نهاية سنة المقارنة

بية ية مصر العر جمهور

فة األصول المالية بهذا الجدول بما فى ذلك يع القيمة اإلجمالية ل يعرض الجدول التالي تحليال للقيمة اإلجمالية ألهم حدود خطر االئتمان للبنك موزعة حسب القطاع الجغرافي في نهاية الفترة المالية الحاليــة (وقبل خصم أي مخصصات لالضمحالل). وقد تم توز

ى" بذات الجدول. ع البنك المفتوح بها حسابات للعمالء فيما عدا استثمارات البنك في سندات الخزانة األجنبية والتي تظهر ضمن تصنيف "دول أخر و وض وتسهيالت العمالء على أساس جغرافي بناء على مناطق فر قر

االجمالى دول أخرى

فة األصول المالية بهذا الجدول حسب  يع القيمة اإلجمالية ل يعرض الجدول التالي تحليال للقيمة اإلجمالية ألهم حدود خطر االئتمان للبنك موزعة حسب قطاعات األنشطة في نهاية الفترة المالية الحالية (وقبل خصم أى مخصصات لالضمحالل). وقد تم توز

قطاعات النشاط الذي يزاوله عمالء البنك.
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(ب) خطر السوق

-

-

-

•

•

•

•

•

(ب-٢) أختبار الضغوط المتعلق بسعر الصرف

الفائضالعجزالفائض / العجزالعملة
أقصى خسارة متوقعة

%١٠ 

USD(٥٣٤٫٥٣٣٫٩٠٣)(٥٣٤٫٥٣٣٫٩٠٣)-(٥٣٫٤٥٣٫٣٩٠)
EUR٥٫٦٠٢٫٥٢٩٥٦٠٫٢٥٣-٥٫٦٠٢٫٥٢٩
GBP(١٨٣٫٢٧٨)(١٨٣٫٢٧٨)-(١٨٫٣٢٨)
JPY(٧٫١٤٧)(٧٫١٤٧)-(٧١٥)
CHF(٤٣٠٫٤٥٥)(٤٣٠٫٤٥٥)-(٤٣٫٠٤٦)
DKK٢٠٫٣٣٣٢٫٠٣٣-٢٠٫٣٣٣
NOK(١٫٧١٧)(١٫٧١٧)-(١٧٢)
SEK٥٫٠٨٢٥٠٨-٥٫٠٨٢
CAD(٥٨٫٥٩٧)(٥٨٫٥٩٧)-(٥٫٨٦٠)
AUD٢٩٫٨٨٩٢٫٩٨٩-٢٩٫٨٨٩
AED١٤٧٫٩٣٨١٤٫٧٩٤-١٤٧٫٩٣٨
BHD٨٠٫٢٩٥٨٫٠٣٠-٨٠٫٢٩٥
KWD(٥٨٫٧٧٥)(٥٨٫٧٧٥)-(٥٫٨٧٨)
OMR٩٠٫٠٠٨٩٫٠٠١-٩٠٫٠٠٨
QAR٣٢٢٫٦٩٧٣٢٫٢٧٠-٣٢٢٫٦٩٧
SAR(١٢٠٫٨١٣)(١٢٠٫٨١٣)-(١٢٫٠٨١)
CNY١٠٫٠٢٥١٫٠٠٣-١٠٫٠٢٥
EGP٥٢٩٫٠٨٥٫٨٨٩-٥٢٩٫٠٨٥٫٨٨٩-

(٥٢٫٩٠٨٫٥٨٩)

١٫٢٠٨٫٠٦٦

وض ن المخاطر المرتبطة بأدوات الدين والقر كجزء من إدارة خطر السوق ، يطبق البنك استراتيجيات متعددة للتغطية كما يدخل طرفا في عقود لمبادلة سعر العائد وذلك للعمل على تواز

طويلة األجل ذات العائد الثابت إذا ما تم تطبيق خيار القيمة العادلة. ويستخدم البنك العديد من الوسائل للسيطرة على خطر السوق مثل اختبارات الضغوط.

وف معاكسة بش حاد ويتم تصميم اختبارات الضغوط بحيث تطابق النشاط باستخدام تحليالت نمطية تعطى اختبارات الضغوط مؤشرا عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظر

يوهات محددة. وألغراض هذا االختبار فقد إختبر البنك الحد األقصى للخسائر المتوقعة فى حدود ١٠% من اإلستخدام. لسينار

ج الميزانية ويوضح الجدول التالى موقف العمالت ( فائض أو عجز ) للبنود داخل وخار

أقصى خسارة متوقعة في  ٣٠ يونيو ٢٠١٨

أقصى خسارة متوقعة في  ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

يف القيم المعرضة للخطر (ب-١) أساليب قياس خطر السوق وتعر

ية باإلضافة إلى بعض المعامالت فة معامالت المتاجرة الدفتر خطر السوق هو خطر الخسائر الناتجة عن التغيرات فى محددات السوق بما هو فى غير صالح البنك ويتضمن هذا الخطر 

ى لمحافظ البنك التى يتم تقييمها على أساس القيمة السوقية. ية األخر الدفتر

ع  نشاط سوقى ح بها حسب نو وبناء على االقتراحات المقدمة من  من وحدة مراقبة خطر السوق ورئيس قسم المخاطر يقوم مجلس إدارة البنك بوضع مستويات الخطر المصر

واتخاذ القرارات األساسية فيما يتعلق بإدارة خطر السوق الذى يتعرض له البنك.

ويتبع البنك سياسة حذرة بالنسبة لخطر السوق ويتلخص ذلك فى:

 الحد من المنتجات ذات مخاطر السوق العالية التي يقوم البنك بتقديمها إلى عمالئه بحيث ال تتعدى النقدية وبعض المشتقات المالية البسيطة مثل عقود مبادلة أسعار العائد وعمليات

مبادلة النقد األجنبي وعقود الصرف اآلجل.

قصر أنشطة المتاجرة التي يقوم بها البنك فقط على مبادلة النقد األجنبي لمدة ليلة واحدة وبتطبيق حد حذر ال يسمح بتجاوزه.

ية للمراكز المفتوحة. اإلدارة و التسوية المركز

ى إدارة المعامالت الدولية المسئولية األساسية فيما يتعلق بحدود المخاطر وتقوم اإلدارة بدورها فى مراقبة خطر السوق (Market Risk Controller “MRC”) من خالل وحدة يتحمل مدير

. وتقوم وحدة مراقبة خطر السوق (MRC) بوظيفة أساسية تتمثل فى التحليل المستمر للمراكز والمخاطر المرتبطة بأنشطة السوق بصورة مستقلة عن مستقلة ضمن قسم المخاطر

ح بها. وعلى ذلك تقوم وحدة مراقبة خطر السوق بالوظائف التالية: التحليالت التى تقوم بها وحدات المتاجرة بالبنك والعمل على مقارنة هذه المراكز بالحدود المصر

ية عن ير يومية ودور إجراء تحليل للقيم المعرضة للخطر واختبارات الضغوط والمخاطر المرتبطة باألنشطة السوقية للبنك ومقارنة تلك القيم والمخاطر بالحدود الموضوعة مسبقا ورفع تقار

ير التى تقوم بها خدمة العمالء. ذلك بخالف تلك التحليالت والتقار

ن ذلك يتم على أساس القيم اإلجمالية أو االسمية. ق التقييم المستخدمة فى احتساب المخاطر ومتابعتها سواء  ق قياس الخطر واإلجراءات الرقابية وكذا اعتماد طر يف بطر التعر

 إدارة آلية الموافقة على الحدود.

يقة سليمة. مراجعة المنتجات والخدمات الجديدة من حيث خطر السوق تحت مظلة لجنة المنتجات الجديدة للتأكد من أن مخاطر السوق قد تم تحديدها واحتوائها بطر
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨
(ب-٣) خطر تقلبات سعر صرف العمالت االجنبية 

يكيجنيه مصري ودوالر أمر االجمالىعمالت أخرىجنيه استرلينييور

األصول المالية
١٢٫٢٩٤٫١٦٢٫٠٣٦٩١٤٫٥٥٩٫٠١٤٢٢٢٫٠٦١٫٠٣٤٣٢٫٣٤٧٫٩٥٨٧٦٫٩٦١٫١٤٧١٣٫٥٤٠٫٠٩١٫١٨٩نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

٣٫٦٦٤٫٩٢٤٫٦٠٠١١٫٥٩٥٫٣٩٧٫٣٣٩٥٤٫٨٢٦٫٩٢٤٢٧٤٫٦٣٢٫٠٤٠١١٤٫٤٥٤٫٥٩٥١٥٫٧٠٤٫٢٣٥٫٤٩٨أرصدة لدى البنوك
٣٩٫٤١٢٫٥٩٩٫٦٢٨---٣٤٫٤٤٢٫٨٤١٫٨٠٤٤٫٩٦٩٫٧٥٧٫٨٢٤أذون خزانة 

وض وتسهيالت للعمالء ( بالصافى ) ٨٨٫٣٠٢٫٩٩٢٫٧٤٤٣٣٫٨٦٥٫٤٥٣٫٧٨٠١٫٦١٥٫٨١٢٫٦٤٨١٣١٫٢٦٤٫٣١٩٥٥٫٢١١١٢٣٫٩١٥٫٥٧٨٫٧٠٢قر
إستثمارات مالية

٢٫٣٧٤٫١٠٠٫٩١٥--٢٦٣٫٩٧٢٫٢٣٦٢٫١٠٩٫٤٣٩٫٩٦٦٦٨٨٫٧١٣متاحة للبيع 
يخ االستحقاق  ٣٣٫٣٥٨٫٢٧٦٫٦٤٩---٣٢٫٥١٠٫٤٦٠٫٤٧٢٨٤٧٫٨١٦٫١٧٧محتفظ بها حتي تار

ى ٢٫٢٥١٫٤٦٤٫٨٦٠٩٤٫٢٠٦٫٨٣٤٥٫٣١٧٫٣٦٩٩٤٫٥٣٣٦٫٩٨٧٢٫٣٥١٫٠٩٠٫٥٨٣أصول مالية أخر
١٧٣٫٧٣٠٫٨١٨٫٧٥٢٥٤٫٣٩٦٫٦٣٠٫٩٣٤١٫٨٩٨٫٧٠٦٫٦٨٨٤٣٨٫٣٣٨٫٨٥٠١٩١٫٤٧٧٫٩٤٠٢٣٠٫٦٥٥٫٩٧٣٫١٦٤إجمالى األصول المالية

اإللتزامات المالية
٣٫٣٤٦٫٠٥٤٫٧٣٧٦٫٣٣١٫٧٥٩٫٨٩٥٤٤٫٠٠١٫٥٠٦٥٫٥٩٦٫٢٣١٣٥٩٫٧٢٧٫٤١٢٫٤٠٤أرصدة مستحقة للبنوك

١٤٨٫٦٢١٫٧٦٥٫١٦٢٣٨٫٦٩٨٫٥٥٦٫١١٥٥٫٧٢٨٫٠٥٧٫٦٨٨٥٢٣٫٣٠٣٫٧٦٩١٩٧٫٣٥٥٫٢٥٢١٩٣٫٧٦٩٫٠٣٧٫٩٨٦ودائع العمالء 

٣٧٫٧١٩٫٤١٠---٢٧٫٠٤٢٫٤٣١١٠٫٦٧٦٫٩٧٩مشتقات مالية

ى وض أخر ٢٫٦٥١٫٦٨٩٫٢٩٨--٩٢٫٤٥٣٫٢٨٧٢٫٢٠٧٫٣٠٢٫٦١٨٣٥١٫٩٣٣٫٣٩٣قر
ى  ١٫٣٦٤٫٣٢٣٫٦٧١١٤١٫٩٩٤٫٣١١٣٫٥٢٦٫٨٣٣٤٤٨٫٠٦١١٫٥٩٨١٫٥١٠٫٢٩٤٫٤٧٤التزامات مالية أخر

١٥٣٫٤٥١٫٦٣٩٫٢٨٨٤٧٫٣٩٠٫٢٨٩٫٩١٨٦٫١٢٧٫٥١٩٫٤٢٠٥٢٩٫٣٤٨٫٠٦١١٩٧٫٣٥٦٫٨٨٥٢٠٧٫٦٩٦٫١٥٣٫٥٧٢إجمالى اإللتزامات المالية

٢٢٫٩٥٩٫٨١٩٫٥٩٢(٥٫٨٧٨٫٩٤٥)(٩١٫٠٠٩٫٢١١)(٤٫٢٢٨٫٨١٢٫٧٣٢)٢٠٫٢٧٩٫١٧٩٫٤٦٤٧٫٠٠٦٫٣٤١٫٠١٦صافي المركز المالي

في نهاية سنة المقارنة

١٦٢٫٨٧٤٫٣٦٧٫٩٩٦٤٧٫٠٧٦٫٨١٦٫٦٩٥٤٫٢٣٧٫٩٢٨٫٣١٨٣١٥٫١١٣٫٤١٥٢٣٤٫٠٨١٫٠٧٤٢١٤٫٧٣٨٫٣٠٧٫٤٩٨اجمالى االصول المالية
١٤٥٫٤٦٦٫٣٢٢٫٢٦١٤٠٫٦٤٤٫٢٤٣٫٦٨٢٦٫٩٩٤٫٨٥١٫٧١١٦٠٢٫٠٦٩٫٩٥٥٢٢٣٫٤٥١٫٥٤٩١٩٣٫٩٣٠٫٩٣٩٫١٥٨اجمالى االلتزامات المالية

١٠٫٦٢٩٫٥٢٥٢٠٫٨٠٧٫٣٦٨٫٣٤٠(٢٨٦٫٩٥٦٫٥٤٠)(٢٫٧٥٦٫٩٢٣٫٣٩٣)١٧٫٤٠٨٫٠٤٥٫٧٣٥٦٫٤٣٢٫٥٧٣٫٠١٣صافي المركز المالي

(ب-٤) مخاطر أسعار الفائدة:

منظومة إدارة مخاطر هي سعر الفائدة 

(ALCO) مهام لجنة إدارة األصول وااللتزامات

-
-

-

-

(ALMU) مهام وحدة إدارة األصول وااللتزامات 

-

-

-

-

-

 مراجعة االفتراضات المستخدمة فى تحديد وقياس المخاطر والتحقق من صحتها واعتمادها.

متابعة تطبيق قرارات لجنة األصول وااللتزامات وإخطارها بمدى التقدم فى تطبيق تلك القرارات.

.ALMU ير وحدة إدارة األصول وااللتزامات  استعراض مخاطر وفجوات أسعار الفائدة وموقف الحساسية بالبنك والواردة بتقار

 تقييم وتعديل واعتماد التوصيات المقترحة لتعديل الفجوات (إن وجدت) بما يتفق مع الحدود السابق اعتمادها.

توثيق سياسة إدارة المخاطر كما تم إقرارها بمعرفة لجنة األصول وااللتزامات والحفاظ عليها.

إعداد النماذج المستخدمة في تحديد وقياس المخاطر والعمل على تطويرها باستمرار.

ير على لجنة إدارة األصول وااللتزامات. ير بالقيم المعرضة للخطر وتطور تلك القيم على مدار الزمن وعرض تلك التقار إعداد تقار

تقديم توصيات لتعديل الفجوات بما يتفق مع الحدود السابق اعتمادها.

يتعرض المركز المالي للبنك وتدفقاته النقدية لخطــر التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لمراكز

العملة في نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم و يتم مراقبتها بصورة منتظمة.  ويلخص الجدول التالي المبالغ المعرضة لخطر التقلبات فى أسعار صرف العمالت األجنبية بالبنك في نهاية الفترة

ى. ية لألدوات المالية حسب عملتها والمعادل لها بالجنيه المصر المالية الحالية ويتضمن القيمة الدفتر

ــاة (في صورة فائض أو عجز) بين إجمالي األصول وإجمالى ية للبنك ومعامالت المركز الرئيسي ويرجع منشأها إلى الفجوات غير المغط ترتبط مخاطر هي أسعار الفائدة بالعمليات التجار

االلتزامات ذات أسعار الفائدة الثابتة.

ــا ن ذلك ممكن ما  ية إلى أقصى مدى ممكن وبناء على هذا يتم اتخاذ إجراءات للتحوط ضد مخاطر تغير أسعار الفائدة  ويقوم المبدأ العام للبنك على الحد من مخاطر أسعار الفائدة الهي

ية المتماثلة التي تقوم بها إدارة الخزانة بالبنك ى لمجموعة من المعامالت التجار يــة علــي حــدى (micro-hedging) أو بتطبيق أساليب التحوط ال سواء بالتحوط الجزئي لــ عمليــة تجار

ية من المتبقى من مراكز العمالت المفتوحة ذات أسعار الفائدة الثابتة بعد إجــراءات التحــوط الــتي يتــم تنفيــذها. ونظرا لعدم (Macro-hedging). وبالتبعية ينشأ خطر أسعار الفائدة الهي

يد من صعوبة تنفيذ عمليات التحوط المطلوبة للعملة المحلية. ي فإن ذلك يز وجود سوق لمشتقات سعر الفائدة على الجنيه المصر

ــات (ALMU) التابعة لإلدارة المالية بالبنك ويتم تقييم المخاطر وحدودها واإلجراءات التصحيحية الواجب القيام بها بمعرفة   يتم تحديد وقياس هذا الخطر بمعرفة وحدة األصول وااللتزام

ع والسكرتير العام ورئيس غرفة المعامالت و ية ومدير شبكة الفر و اإلدارات التجار ين التنفيذيين والمدير المالي ومدير ــات (ALCO) برئاسة رئيس البنك وعضوية المدير لجنة األصول وااللتزام

يرهــا رها لجنة األصول وااللتزامات لتصحيح الفجوات من خالل التعامل في األسواق المالية وتعد الغرفة تقار ية التي تقر ور الدوليــة. وتقوم غرفة المعامالت الدولية بتنفيذ اإلجراءات الضر

بما حدث من تطور وعرضها على وحدة األصول وااللتزامات ولجنة األصول وااللتزامات.

 البت في الحدود المقبولة ألغراض تحليل الحساسية.
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عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

*(Dealing Room)  مهام غرفة المعامالت الدولية

هدف البنك من إدارة خطر أسعار الفائدة

ية قياس ورصد مخاطر أسعار الفائدة الهي

حتى شهر واحدفي نهاية الفترة الحالية
أكثر من شهر حتى 

ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة أشهر 

حتى سنة

أكثر من سنة حتى 

خمس سنوات

أكثر من خمس 

سنوات
االجمالىبدون عائد

األصول المالية

١٣٫٥٤٠٫٠٩١٫١٨٩١٣٫٥٤٠٫٠٩١٫١٨٩-----نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

٢٣١٫٨١٩٫٢٤١١٥٫٧٠٤٫٢٣٥٫٤٩٨---١٠٫٦٦١٫٧٢٤٫٩٨٨٤٫٨١٠٫٦٩١٫٢٦٩أرصدة لدى البنوك

٣٩٫٤١٢٫٥٩٩٫٦٢٨---٣٫١٥٠٫٧٥٦٫٨٩٤٨٫٠٣٥٫٩٢٢٫٦٩٥٢٨٫٢٢٥٫٩٢٠٫٠٣٩أذون خزانة

وض وتسهيالت للعمالء ( بالصافى ) ١٢٣٫٩١٥٫٥٧٨٫٧٠٢-٩٢٫٥٠٩٫٠٧٥٫٣٦٣٩٫٢١٦٫٧٠٢٫٨٣٨٨٫٩٦٤٫٢٤٩٫٦٠٤١١٫٩١٣٫١٤٣٫٧٧٧١٫٣١٢٫٤٠٧٫١٢٠قر

إسثتمارات مالية

١٠٧٫٦٦٢٫١٩٦٨٩٧٫٦١٢٫٥٢٩١٫٠٢٦٫٧٢٧٫٢٩٨٢٦٥٫٥٦٨٫٨٩٤٢٫٣٧٤٫١٠٠٫٩١٥-٧٦٫٥٢٩٫٩٩٨متاحة للبيع

يخ االستحقاق ٧٠٢٫٥٩٥٫٩١٨١٠٤٫٦٨٤٫٩٩٦٣٫٢٧٥٫١٣٧٫٧٤٠١٨٫٤٧٦٫٧٩٧٫٤٤١١٠٫٧٨٤٫٠٦٠٫٥٥٤١٥٫٠٠٠٫٠٠٠٣٣٫٣٥٨٫٢٧٦٫٦٤٩محتفظ بها حتي تار

ى ٢٫٣٥١٫٠٩٠٫٥٨٣٢٫٣٥١٫٠٩٠٫٥٨٣-----أصول مالية أخر

١٠٧٫١٠٠٫٦٨٣٫١٦١٢٢٫١٦٨٫٠٠١٫٧٩٨٤٠٫٥٧٢٫٩٦٩٫٥٧٩٣١٫٢٨٧٫٥٥٣٫٧٤٧١٣٫١٢٣٫١٩٤٫٩٧٢١٦٫٤٠٣٫٥٦٩٫٩٠٧٢٣٠٫٦٥٥٫٩٧٣٫١٦٤إجمالى األصول المالية

إجمالى عقود أسعار العائد 

(القيمة التعاقدية )
--١٫٧٩٣٫٢٥١٫٩٥٠-٦٢٦٫٠٧٣٫٠٠٠١٫٠٦٦٫٥٦٠٫٠٧٥١٠٠٫٦١٨٫٨٧٥

اإللتزامات المالية

٥٥٥٫٣٨٨٫٨٥٧٩٫٧٢٧٫٤١٢٫٤٠٤----٩٫١٧٢٫٠٢٣٫٥٤٧أرصدة مستحقة للبنوك

٩٠٫٥٩٦٫١٨٩٫٩٤٤٢٠٫٦٥٦٫٥٨٦٫٥٢٢٢١٫٥١٧٫٤٠٠٫٦٠٦٣٠٫٥٧٢٫٥٠٤٫٥١٥٤٣٢٫٥٢٧٫٣٧١٢٩٫٩٩٣٫٨٢٩٫٠٢٨١٩٣٫٧٦٩٫٠٣٧٫٩٨٦ودائع العمالء

٣٧٫٧١٩٫٤١٠٣٧٫٧١٩٫٤١٠-----مشتقات مالية

ى وض أخر ٢٫٦٥١٫٦٨٩٫٢٩٨-٢٫٥٣٢٫٠٨٥٫١١١٦٩٫٢٧٥٫٧١٤٢٢٫٧٠٤٫٤١٧٢٥٫٦٤٧٫٠٥٦١٫٩٧٧٫٠٠٠قر

ى ١٫٥١٠٫٢٩٤٫٤٧٤١٫٥١٠٫٢٩٤٫٤٧٤-----التزامات مالية أخر

١٠٢٫٣٠٠٫٢٩٨٫٦٠٢٢٠٫٧٢٥٫٨٦٢٫٢٣٦٢١٫٥٤٠٫١٠٥٫٠٢٣٣٠٫٥٩٨٫١٥١٫٥٧١٤٣٤٫٥٠٤٫٣٧١٣٢٫٠٩٧٫٢٣١٫٧٦٩٢٠٧٫٦٩٦٫١٥٣٫٥٧٢إجمالى اإللتزامات المالية
إجمالى عقود أسعار العائد 

(القيمة التعاقدية )
١٫٧٩٣٫٢٥١٫٩٥٠-----١٫٧٩٣٫٢٥١٫٩٥٠

٢٢٫٩٥٩٫٨١٩٫٥٩٢(١٥٫٦٩٣٫٦٦١٫٨٦٢)٣٫٠٠٧٫١٣٢٫٦٠٩١٫٤٤٢٫١٣٩٫٥٦٢١٩٫٦٥٨٫٩٣٧٫٥٥٦١٫٧٥٥٫٩٦٢٫٢٥١١٢٫٧٨٩٫٣٠٩٫٤٧٦فجوة اعادة تسعير العائد

في نهاية سنة المقارنة
٩٨٫٠١٤٫٩٩٠٫٨٣٣١٩٫٢٩٥٫٥٨٠٫٦١٨٣٧٫٦٣١٫٣٧١٫٥٧٦٢٧٫٣٨٣٫٨٩٢٫١٢٢١٤٫٠٢٣٫١٩٧٫٣٥٢١٨٫٣٨٩٫٢٧٤٫٩٩٧٢١٤٫٧٣٨٫٣٠٧٫٤٩٨اجمالى االصول المالية

٧٨٫٣٣٠٫٦٦٢٫٣٠٨١٧٫٠١٩٫٥٨١٫٧٦٣٣٩٫٣٣٨٫١٨٢٫٧٩٤٣٠٫٨٧٣٫٧٢٤٫٢٣٩٦٦٣٫٦٦١٫٠٣٤٢٧٫٧٠٥٫١٢٧٫٠٢٠١٩٣٫٩٣٠٫٩٣٩٫١٥٨اجمالى االلتزامات المالية
٢٠٫٨٠٧٫٣٦٨٫٣٤٠(٩٫٣١٥٫٨٥٢٫٠٢٣)١٣٫٣٥٩٫٥٣٦٫٣١٨(٣٫٤٨٩٫٨٣٢٫١١٧)(١٫٧٠٦٫٨١١٫٢١٨)١٩٫٦٨٤٫٣٢٨٫٥٢٥٢٫٢٧٥٫٩٩٨٫٨٥٥فجوة اعادة تسعير العائد

ية عن حركة األسواق المالية. ير دور  تقديم تقار
ير بمدى التقدم فى تنفيذ تلك التوصيات.  تنفيذ توصيات لجنة األصول وااللتزامات التى تمت الموافقة عليها وعرض تقار

يخ االستحقاق أيهما أسبق. يخ إعادة التسعير أو توار ية لألدوات المالية موزعة على أساس توار ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد ويتضمن القيمة الدفتر

 التنسيق مع وحدة إدارة األصول وااللتزامات فيما يتعلق بالتحوط الطبيعى ضد المخاطر التى قد تنشأ عن معامالت خاصة وبما يتفق مع السياسة والتوصيات المعتمدة للجنة إدارة األصول وااللتزامات.

يهدف البنك إلى تخفيض درجة تعرضه لمخاطر هي أسعار الفائدة إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة أن تكون قيمه المخاطر المتبقية الناجمة عن أسعار الفائدة فــي حــدود مســتوى الحساســية المعتمــد مــن لجنــة

األصول وااللتزامات.

يادة قدرها ١% بمنحنى سعر العائد. وتتم المتابعة الجدية لمدى التزام البنك بالحدود المطبقة. ويعرف مستوى الحساسية بأنه التغير فى صافى القيمة الحالية لمراكز أسعار الفائدة الثابتة المستقبلية للبنك مقابل  ز

ية ألسعار الفائدة التى يتعرض لها البنك ، يتم تحليل جميع أصول والتزامات البنك ذات سعر الفائدة الثابت على مدار آجال االستحقاق المتبقية لتحديد أية فجوات. وألغراض تحديد التأثير الكمى للمخاطر الهي

وط التعاقدية للمعامالت التى تولدت عنها تلك األصول وااللتزامات والسلوك يــه  ثالثــة أشــهر. ويتم تحديد آجال االستحقاق طبقا للشر كما يتم إجراء تحليل مستقل ل من هذه األصــول وااللتزامــات بصــفه دور

يخى للعميل (كما فى حالة حسابات التوفير) وكذا فى ضوء االفتراضات التقليدية لبعض بنود قائمة المركز المالى (كما في حاله حقوق المساهمين). التار

ــاتج ــت والن وبمجرد تحديد الفجوات ل عملة رئيسية من عمالت البنك يتم احتساب قيمة حساسية البنك للتغير فى سعر الفائدة على أساس التغير في صافى القيمة الحالية ل مركز من المراكز ذات سعر الفائدة الثاب

يد إجمالى قيمة الحساسية ل العمالت وكذا ل عملة منها عن الحد المشار إليه بعاليه. عن تحول مواز (parallel shift) قدره ١% فى منحنى سعر العائد مع مراعاة أال تز
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 (ج) مخاطر السيولة :

منظومة إدارة مخاطر السيولة:

 مهام لجنة األصول وااللتزامات:*

-

-

-

 مهام وحدة إدارة األصول وااللتزامات:*

-

-

-

-

-

-

*(Dealing Room)  مهام غرفة المعامالت الدولية 

-

-

-

-

هدف البنك من إدارة السيولة

-

-

-

قياس ومتابعة هي مخاطر السيولة

-

-

-

يخ ع عملــة وآجــال االســتحقاق المتبقيــة لتلــك البنــود. وتتحدد توار يق حصر البنود التى تظهر بقائمة المركز المالي البنك وخارجها حسب نــو يتم تحديد فجوات السيولة المتوقعة عن طر

يخية (كما فى حالة حسابات التوفير)  وكذا االفتراضات التقليدية المتصلة وط التعاقدية للمعامالت ونماذج أنماط سلوك العميل التار استحقاق األصول وااللتزامات القائمة على أساس الشر

ببعض بنود قائمة المركز المالي (كما فى حالة حقوق المساهمين).

تقييم، تعديل والموافقة على أية توصيات خاصة بتعديل إستراتيجية التمويل أو هي المركز المالي بهدف معالجة الفجوات.

 توثيق والحفاظ على سياسة الحد من المخاطر كما تم اعتمادها من قبل لجنة إدارة األصول وااللتزامات.

 إعداد النماذج المستخدمة فى تحديد وقياس المخاطر والعمل على تطويرها باستمرار.

ير على لجنة إدارة األصول وااللتزامات. ير بالقيم المعرضة للخطر وتطور تلك القيم على مدار الزمن وعرض تلك التقار  إعداد تقار

ية بأى مستجدات عن موقف األسواق وتوجيه النظر ألى اختناقات فى السيولة. ير دور  إعداد تقار

ير بمدى التقدم فى تنفيذ تلك التوصيات.  تنفيذ توصيات لجنة إدارة األصول وااللتزامات التى تمت الموافقة عليها وعرض تقار

وف الطبيعية، ولضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته في حالة حدوث أزمة. وسعيا نحو تحقيق هذه الغاية  يهدف البنك لتمويل أنشطته على أساس أفضل األسعار الممكنة في ظل الظر

يتبنى البنك المبادئ الرئيسية التالية إلدارة السيولة:

 إدارة السيولة فى المدى القصير وفقا لإلطار الرقابى.

 متابعة تطبيق قرارات لجنة األصول وااللتزامات وإخطارها بمدى التقدم فى تطبيق تلك القرارات.

ير بالتأثير المحتمل على فجوة السيولة.  التنسيق مع خطوط العمل المتعددة لتلبية احتياجات التمويل وعرض تقار

ح أى منتج جديد على مراكز هي السيولة.  اختبار وتقديم المشورة بشأن التأثير المحتمل من طر

 المسئولية عن إدارة السيولة على المدى القصير.

 إبالغ وحدة إدارة األصول وااللتزامات باالحتياجات التمويلية لمعالجة فجوة السيولة.

 التقييم المنتظم لهي سيولة البنك وتطوره علي مدار الزمن.

 متابعة تنويع مصادر التمويل.

ية بغرض التخطيط لحلول مالئمة للتمويل.  تقييم البنك الحتياجات التمويل على أساس التوقعات الواردة في الموازنة التقدير

 تنويع مصادر التمويل.

 االحتفاظ بمجموعة من األصول ذات سيولة عالية.

 يتلخص إطار إدارة السيولة بالبنك فى العمليات التالية:

يف مخاطر السيولة بأنها الخطر الذي ينشأ عن عدم قدرة البنك على تلبية التدفقات النقدية المطلوبة لسداد التزاماته عند اســتحقاقها وبســعر مناســب. ويقوم البنك بمتابعة مستوى يتم تعر

يوهات. مخاطر السيولة من خالل إعداد نماذج لتدفقاته النقدية في ظل العديد من السينار

يق لجنة األصول يتم تحديد وقياس المخاطر بمعرفة وحدة إدارة األصول وااللتزامات (ALMU)التابعة لإلدارة المالية بالبنك بينما يتم تقييم المخاطر وتحديد اإلجراءات التصحيحية عن طر

ع والسكرتير العام ورئيس غرفة المعامالت الدولية. و ية ومدير شبكة الفر و اإلدارات التجار ين التنفيذيين والمدير المالي ومدير وااللتزامات (ALCO) برئاسة رئيس البنك وعضوية المدير

يوهات واالفتراضات المستخدمة لتحديد وقياس مخاطر السيولة. مراجعة والتأكد من صحة والموافقة على السينار

ير الصادرة بمعرفة وحدة إدارة األصول وااللتزامات عن فجوة هي السيولة. مراجعة التقار

ير عن تطور األوضاع رها لجنة إدارة األصول وااللتزامات لتصحيح الفجــوات بمعرفــة غرفــة المعــامالت الدوليــة و/أو خطوط األعمال. وتعرض التقار ية التي تقر ور يتم تنفيذ اإلجراءات الضر

على وحدة إدارة األصول وااللتزامات وكذا لجنة إدارة األصول وااللتزامات.
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خطرالسيولة

حتى شهر واحداآلجال التعاقدية
أكثر من شهر حتى 

ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة أشهر 

حتى سنة

أكثر من سنة حتى 

خمس سنوات

أكثر من خمس 

سنوات
االجمالى

اإللتزامات المالية

٩٫٧٤٣٫٠٧١٫٩١٧----٩٫٧٤٣٫٠٧١٫٩١٧أرصدة مستحقة للبنوك

١١٠٫٥٣٦٫٦٨٩٫٦٧١٢٢٫٥٦٨٫٣٤٦٫٨٨١٢٦٫٩٨٤٫٤٨٥٫٤٦٩٤٩٫٠٨٠٫٨٠٨٫٠٢٨٤٨٧٫٧٤٥٫٩٤٣٢٠٩٫٦٥٨٫٠٧٥٫٩٩٢ودائع العمالء 

ى وض أخر ٢٨٧٫٨٤٠٫٣١٣٨٠٫٢٦٩٫٤١٧٣٦٩٫٩١٨٫٤٦٢٢٫٠٤١٫٣١٦٫٦١٢١٫٩٧٧٫١٩٩٢٫٧٨١٫٣٢٢٫٠٠٣قر
يخ االستحقاق  إجمالى االلتزامات المالية وفقا لتار

التعاقدي
١٢٠٫٥٦٧٫٦٠١٫٩٠١٢٢٫٦٤٨٫٦١٦٫٢٩٨٢٧٫٣٥٤٫٤٠٣٫٩٣١٥١٫١٢٢٫١٢٤٫٦٤٠٤٨٩٫٧٢٣٫١٤٢٢٢٢٫١٨٢٫٤٦٩٫٩١٢

*

*

حتى شهر واحداآلجال التعاقدية
أكثر من شهر حتى 

ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة أشهر 

حتى سنة

أكثر من سنة حتى 

خمس سنوات

أكثر من خمس 

سنوات
االجمالى

اإللتزامات المالية

٣٫٧٤٨٫٦٣٠٫٥٠٩----٣٫٧٤٨٫٦٣٠٫٥٠٩أرصدة مستحقة للبنوك

٩٧٫٠٨٣٫٥٤٧٫١٧٠١٩٫١٥٨٫٨١٠٫٢٨٨٤٤٫٧٧٦٫٠٧٩٫٧٢٥٣٩٫٤٧٤٫٣٠٦٫٢٤٨٧٣٨٫٨٥٤٫٩١٨٢٠١٫٢٣١٫٥٩٨٫٣٤٩ودائع العمالء 

ى وض أخر ١٫٨١٠٫٣٦٦٫٢٦٦-٢٥٦٫٤١٧٫٥٩٣١٨٤٫٤١٢٫٥٥٧٣٣٢٫٤٥٥٫٠٩٨١٫٠٣٧٫٠٨١٫٠١٨قر

يخ االستحقاق  إجمالى االلتزامات المالية وفقا لتار

التعاقدي
١٠١٫٠٨٨٫٥٩٥٫٢٧٢١٩٫٣٤٣٫٢٢٢٫٨٤٥٤٥٫١٠٨٫٥٣٤٫٨٢٣٤٠٫٥١١٫٣٨٧٫٢٦٦٧٣٨٫٨٥٤٫٩١٨٢٠٦٫٧٩٠٫٥٩٥٫١٢٤

*

*

حتى شهر واحد
أكثر من شهر حتى 

ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة أشهر 

حتى سنة

أكثر من سنة حتى 

خمس سنوات

أكثر من خمس 

سنوات
األجمالى

مشتقات محتفظ بها بغرض المتاجرة

مشتقات الصرف األجنبى
٥٫٥٣٢٫٠٧٦٫٧٨٥--٤٫٢٧٣٫٨٣٥٫١٦٦٨٣٦٫١٥٩٫٠٧٦٤٢٢٫٠٨٢٫٥٤٣تدفقات خارجة-
٥٫٤٧٧٫٤١١٫٤٣٧--٤٫٢٥٦٫١٢١٫٦٦٠٨٢٦٫٩٥٠٫٦٠٨٣٩٤٫٣٣٩٫١٦٩تدفقات داخلة-

حتى شهر واحد
أكثر من شهر حتى 

ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة أشهر 

حتى سنة

أكثر من سنة حتى 

خمس سنوات

أكثر من خمس 

سنوات
األجمالى

مشتقات محتفظ بها بغرض المتاجرة
مشتقات الصرف األجنبى

٤٫٥٧٥٫٦٠٦٫١٥١--٣٫١٢١٫٢١٠٫٣٩٩١٫٠٩٢٫٢٤٢٫٤١٣٣٦٢٫١٥٣٫٣٣٩تدفقات خارجة-
٤٫٥٤١٫٨١٢٫٨٤٦--٣٫١٢٦٫٩٨٣٫٥٥٧١٫٠٨٧٫٥٥٩٫٦٣٠٣٢٧٫٢٦٩٫٦٥٩تدفقات داخلة-

ية واألرصدة لدي البنوك وأذون الخزانة واألوراق الحكومية  وض  من النقدية واألرصدة لدى البنوك المركز تتضمن األصول المتاحة لمقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات المتعلقة بالقر

وض والتسهيالت للبنوك والعمالء.  ى والقر األخر

وض الممنوحة للعمالء التي تستحق السداد خالل سنة وذلك فى إطار النشاط المعتاد للبنك كما يتم رهن بعض أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية  ويتم مد أجل نسبة من القر

ى. يق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخر ى ضمانا لسداد االلتزامات. وللبنك القدرة على مقابلة صافي التدفقات النقدية غير المتوقعة عن طر األخر

مشتقات التدفقات النقدية

يتمثل خطر السيولة فى الصعوبات التى يتعرض لها البنك في الوفاء بتعهداته المالية عند استحقاقها واسترداد المبالغ التي يتم سحبها ويمكن أن ينتج عن ذلك إخفاق البنك في الوفاء بالتزاماته

تجاه المودعين والوفاء بارتباطات اإلقراض.

٣٠ يونيو ٢٠١٨

تمثل األرصدة بالجدول السابق التدفقات النقدية غير المخصومة و التى تشمل أصل االلتزام و فوائده لذا ال يمكن مقارنتها مع البنود المقابلة لها في المركز المالى.

يخ. تم استخدام معدالت سعر الصرف ومعدالت سعر العائد السائدة في ذلك التار

٣١ ديسمبر ٢٠١٧

تمثل األرصدة بالجدول السابق التدفقات النقدية غير المخصومة و التى تشمل أصل االلتزام و فوائده لذا ال يمكن مقارنتها مع البنود المقابلة لها في المركز المالى.

يخ. تم استخدام معدالت سعر الصرف ومعدالت سعر العائد السائدة في ذلك التار

٣١ ديسمبر ٢٠١٧

مشتقات يتم تسويتها على أساس إجمالى

يعتبر البنك طرفا في عقود مشتقات مالية يتم تسويتها على أساس إجمالي وتحديدا مشتقات صرف آجنبى. ويوضح الجدول التالي االلتزامات المالية الناتجة عن المشتقات التي سوف يتم 

يخ القوائم المالية المستقلة. وتمثل المبالغ المدرجة بالجدول التدفقات النقدية غير المخصومة. تسويتها باالجمالى موزعة على أساس المدد المتبقية من االستحقاقات التعاقدية لها في تار

٣٠ يونيو ٢٠١٨

آجال استحقاق البنود المدرجة بالقوائم المالية المستقلة

- ٣٣ -



 

ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨
ج القوائم المالية المستقلة آجال استحقاق البنود المدرجة خار

يد عن سنة واحدة ال تز
أكثر من سنة وأقل من 

خمس سنوات
االجماليأكثر من خمس سنوات

وض ٣٩٫٠٣٠٫٢٣٩--٣٩٫٠٣٠٫٢٣٩أرتباطات عن قر

٣٥٧٫٥٠٠--٣٥٧٫٥٠٠ضمانات مالية

٨٦٫٥٢١٫٠٦٧١٥٦٫٨٨٢٫٦٨٢٤١٫٣١٦٫٩٤٩٢٨٤٫٧٢٠٫٦٩٨ارتباطات عن االيجار التشغيلي

٤١٦٫٢٢٦٫٧٦٦--٤١٦٫٢٢٦٫٧٦٦ارتباطات رأسمالية ناتجة عن أقتناء أصول ثابتة

٥٤٢٫١٣٥٫٥٧٢١٥٦٫٨٨٢٫٦٨٢٤١٫٣١٦٫٩٤٩٧٤٠٫٣٣٥٫٢٠٣االجمالي

يد عن سنة واحدة ال تز
أكثر من سنة وأقل من 

خمس سنوات
االجماليأكثر من خمس سنوات

وض ٧١٫٧٤٦٫٩٥٣--٧١٫٧٤٦٫٩٥٣أرتباطات عن قر

٣٥٧٫٥٠٠--٣٥٧٫٥٠٠ضمانات مالية

٨٢٫٢٢٦٫٦٦٨١٦١٫٢٦٦٫٥٩٢٥٣٫٧١٦٫٢٦٥٢٩٧٫٢٠٩٫٥٢٥ارتباطات عن االيجار التشغيلي

٣٢٥٫٣٣١٫٨٦٩--٣٢٥٫٣٣١٫٨٦٩ارتباطات رأسمالية ناتجة عن أقتناء أصول ثابتة

٤٧٩٫٦٦٢٫٩٩٠١٦١٫٢٦٦٫٥٩٢٥٣٫٧١٦٫٢٦٥٦٩٤٫٦٤٥٫٨٤٧االجمالي

٣٠ يونيو ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧

(د-١)  أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

وق التغير في القيمة العادلة بقائمة الــدخل ضــمن بنــد "صافى الدخل من المتاجرة". كما يتم قياس صول مالية بغرض المتاجرة بالقيمة العادلة مع أدراج فر يتم قياس األصول المالية المبوبة 

ــمن "احتياطي التغير في القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيع". ــة ض وق التغير في القيمة العادلة بحقوق الملكي صول مالية متاحة للبيع بالقيمة العادلة مع إدراج فر أدوات الدين المبوبة 

يخ صول مالية متاحة للبيع فيتم قياس األسهم المقيدة ببورصة األوراق المالية بالقيمة العادلة طبقا لألســعار المعلنــة بالبورصــة فــي تــار وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق ملكية والمبوبة 

وق التقييم بحقــوق الملكيــة ضــمن "احتياطي التغير في القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيع" أما بالنسبة لألسهم غير المقيدة بالبورصة والتي ال يمكن القوائم المالية المستقلة وإدراج فر

فة. يقة يعتمد عليها فيتم قياسها بالت قياس قيمتها العادلة بطر

(د)  القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية ومصادر القيمة العادلة

- ٣٤ -



 

ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٣١٢٠١٨ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

أصول مالية

١٥٫٧٠٤٫٢٣٥٫٤٩٨١٥٫٣٥١٫٧٥٨٫٥٤٤١٥٫٧٠٤٫٢٣٥٫٤٩٨١٥٫٣٥١٫٧٥٨٫٥٤٤ارصدة لدى البنوك

وض وتسهيالت للعمالء ( بالصافى ) لم يتم تحديدهالم يتم تحديدها١٢٣٫٩١٥٫٥٧٨٫٧٠٢١١٣٫٠١٥٫٠٣٨٫٢٩٦قر

استثمارات مالية:

لم يتم تحديدهالم يتم تحديدها١٣٤٫٢١٩٫١١٤١٦٣٫٩٥٣٫٧٩٨ ادوات ملكية متاحة للبيع غير مدرجة بالبورصة

يخ االستحقاق  محتفظ بها حتى تار

٣٣٫٣٤٣٫٢٧٦٫٦٤٩٣١٫٢٨٢٫٠٩٠٫٠٥٦٣٣٫٠٧٥٫٢١١٫٠١٣٣١٫٩٣٤٫٦٠٧٫٦٨٨أدوات دين 

١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠٤٠٫٧٦٨٫٩٨٥٣٧٫١٢٨٫٠٥٠وثائق صناديق استثمار

التزامات مالية:

٩٫٧٢٧٫٤١٢٫٤٠٤٣٫٧٤١٫٩٤٢٫٧١١٩٫٧٢٧٫٤١٢٫٤٠٤٣٫٧٤١٫٩٤٢٫٧١١أرصدة مستحقة للبنوك

لم يتم تحديدهالم يتم تحديدها١٩٣٫٧٦٩٫٠٣٧٫٩٨٦١٨٦٫٦٧٦٫٦٥٥٫١٦٤ودائع العمالء

ى وض أخر ٢٫٦٥١٫٦٨٩٫٢٩٨١٫٧٦٨٫١٠٩٫١١٨٢٫٦٥١٫٦٨٩٫٢٩٨١٫٧٦٨٫١٠٩٫١١٨قر

*

أرصدة لدى البنوك :

وض وتسهيالت للعمالء: قر

استثمارات مالية ألدوات ملكية متاحة للبيع الغير مدرجة بالبورصة :

يخ االستحقاق : استثمارات مالية محتفظ بها حتى تار

ودائع العمالء والمستحق لبنوك أخرى:

(هـ) إدارة رأس المال:

-

-

-

ى التي تتعامل مع البنك. ية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين واألطراف األخر حماية قدرة البنك على االستمرار

الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط.

ي حيث يقوم البنك بتقديم البيانات المطلوبة وإيداعها لدى البنك تقوم إدارة البنك بمراجعة كفاية واستخدامات رأس المال وفقا لمتطلبات الجهة الرقابية ممثلة فى البنك المركزي المصر

بع سنوي. ي على أساس ر المركزي المصر

ي: ويتعين على البنك االلتزام بالقواعد التالية وفقا لمتطلبات البنك المركزي المصر

ع للبنك في نهاية الفترة المالية الحالية ٨٫٩٠٤٫٢٢٧٫١٤٠ جنيه. ع. وقد بلغ رأس المال المدفو االحتفاظ بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه كحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفو

ع عناصر األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان ع عناصر رأس المال ومجمو االحتفاظ بحد أدنى لمعدل كفاية رأس مال البنك يعادل ١٠% يتم احتسابه على أساس النسبة بين مجمو

المخاطر  , ويبلغ الحد األدني لمعيار كفاية رأس المال بعد إضافة الدعامة التحوطية ١١٫٨٧٥% وذلك خالل عام ٢٠١٨ . وقد بلغ معيار كفاية رأس مال البنك ١٦٫٩١% في نهاية الفترة المالية

.II ل الحالية (٣١ ديسمبر ٢٠١٧ : ١٥٫٨٠%) طبقا لباز

يخ االستحقاق في الجدول السابق وثائق صناديق األستثمارالتى اكتتب فيها البنك عند اإلصدار األولي للصندوق  لتلك الصناديق التى تتضمن االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تار

م القانون. أسسها البنك والتى يتعين على البنك  االحتفاظ بها حتى انقضاء أعمار الصناديق طبقًا ألح

لم يتمكن البنك من تقدير القيم العادلة الدوات الملكية المتاحة للبيع الغير مدرجة بالبورصة بدرجة موثوق بها.

ي له بش كبير يخ االستحقاق بناء على تحليل التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى عائد على الجنيه المصر ويتم تحديد القيمة العادلة لألصول المالية المحتفظ بها حتى تار

وط والخصائص من حيث المدة المتبقية للسداد وعملة السداد الخاصين باألصل المالي محل التقييم. أما بالنسبة لوثائق صناديق استثمار البنك  فتتحدد قيمتها العادلة طبقا لسعر ذات الشر

يخ القوائم المالية المستقلة. االسترداد المعلن من البنك في تار

يخ االستحقاق غير المحددة والتي تتضمن ودائع ال تحمل عائد، المبلغ الذي سيتم دفعه عند الطلب. تمثل القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات توار

ى بخالف حقوق الملكية تمثل من وجهة نظر البنك مكونات رأس المال الذى يقوم ألغراض إدارة رأس المال فإن حقوق الملكية الظاهرة بالمركز المالى باإلضافة إلى بعض العناصر األخر

بإدارته. ويقوم البنك بإدارة رأس المال بغرض تحقيق األهداف التالية:

بية. ية مصر العر االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهور

 لم يكن من الممكن عمليا قياس القيمة العادلة لباقي بنود األصول وااللتزامات المالية في نهاية الفترة المالية الحالية أو السنة السابقة.

وض والتسهيالت بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االضمحالل. تظهر القر

ية لألرصدة ية لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير واألرصدة لدى البنوك التي ال تحمل عائدا تمثل تقديرا معقوال للقيمة العادلة لتلك البنود. كما أن القيمة الدفتر القيمة الدفتر

يخ استحقاق تقل عن سنة. لدى البنوك التي تحمل عائد ثابت تمثل تقديرا معقوال لقيمتها العادلة حيث أن تلك األرصدة ذات توار

ية والقيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي لم يتم عرضها في قائمة المركز المالى المستقلة للبنك بالقيمة العادلة: يلخص الجدول التالي القيمة الدفتر

(د-٢) ادوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة :

ية القيمة العادلةالقيمة الدفتر

- ٣٥ -



 

ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

II ٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨طبقا لبازل

يحة األولى ( رأس المال األساسى واالضافى) الشر

٨٫٩٠٤٫٢٢٧٫١٤٠٨٫٩٠٤٫٢٢٧٫١٤٠أسهم رأس المال

٩٫٤٢١٫٥١٠٫٤٠٩٧٫٣٢٦٫٩٣٦٫١١٦االحتياطى العام

١٫٢٨٧٫٧٤٨٫٢٧٦١٫٠٢٣٫١٦٦٫٥٥٨االحتياطي القانوني

ى ١٢٫٠٥٤٫٩٦٥١٠٫١١٦٫٨١٠احتياطيات أخر

باح المرحلية باح المحتجزة واألر ٤٫٠٩٣٫٥٨٢٫٨٢٦٤٫٣٧٥٫٢٥٠٫٤٠١األر

 IFRS ١٫٢٨٢٫٩٢٥٫٦٣٣احتياطى مخاطر  معيار  ٩-

(١٫٣٤١٫٨٥١٫٣٤٧)(١٫٣٥١٫٧٥٢٫٣٧٥)أجمالى االستبعادات من رأس المال األساسى و األضافى

٢٣٫٦٥٠٫٢٩٦٫٨٧٤٢٠٫٢٩٧٫٨٤٥٫٦٧٨اجمالى رأس المال األساسي واالضافى

يحة الثانية ( رأس المال المساند) الشر

٨٫٦٤٣٫٩٢٠٨٫٦٤٣٫٩٢٠

١٫٧١٠٫٥٢٨٫٢٩٨١٫٦٠٣٫٣٠٧٫٨٧٨

٣٫٢٣٩٫٠٣٩٣٢١٫٧٩٤٫٥٢٧

١٫٧٢٢٫٤١١٫٢٥٧١٫٩٣٣٫٧٤٦٫٣٢٥اجمالى رأس المال المساند

٢٥٫٣٧٢٫٧٠٨٫١٣١٢٢٫٢٣١٫٥٩٢٫٠٠٣اجمالى رأس المال 

األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر :

١٣٦٫٨٦٥٫٨٢٧٫٩٦٣١٢٨٫٢٩٢٫٥٦٣٫٢٦٠

٨٠٦٫٨٧٨٫٤٤٣٢١٫٤٠٠٫٤١٨

١٢٫٣٨١٫٣٤١٫٦٩٩١٢٫٣٨١٫٣٤١٫٦٩٩

١٥٠٫٠٥٤٫٠٤٨٫١٠٥١٤٠٫٦٩٥٫٣٠٥٫٣٧٧اجمالى األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر 

يحة األولى ١٤٫٤٣٪١٥٫٧٦٪معيار كفاية رأس المال للشر

١٥٫٨٠٪١٦٫٩١٪معيار كفاية رأس المال 

*

-

ية لالستثمارات المالية المتاحة للبيع يادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفتر ٤٥% من الز

ت شقيقة يخ االستحقاق وفي شر والمحتفظ بها حتى تار

مخاطر االئتمان

مخاطر السوق

مخاطر التشغيل

 طبقا للقوائم المالية المجمعة بعد إستبعاد نشاط التأمين.

يد عن ١٫٢٥% من إجمالي األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر األئتمان. بشرط أال يز

٤٥% من قيمة اإلحتياطى الخاص

يخ ١٥ فبراير ٢٠١٧. ي بجلسته المنعقدة بتار يحة األولي وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة  البنك المركزي المصر باح المرحلية في الشر  وقد تم إدراج صافي األر

وض والتسهيالت واأللتزامات العرضية المنتظمة * ما يعادل مخصص خسائر االضمحالل للقر

 :II يحتين التاليتين طبقا لبازل ويتكون البسط لمعدل كفاية رأس المال من الشر

ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تــتراوح مــن صــفر إلــى ٢٠٠% مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين ب أصل بما يعكس مخاطر االئتمان المرتبطة به مع أخذ الضمانات النقدية في االعتبار.

ج قائمة المركز المالى بعد إجراء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائر المحتملة لتلك المبالغ. ويتم استخدام ذات المعالجة للمبالغ خار

يخ ١٨ ديســمبر ٢٠١٢ والــتى أصــدرت فــى ي بجلســته المنعقــدة بتــار ل II بنــاءًا علــى قــرار مجلــس إدارة البنــك المــركزي المصــر تــم إعــداد معيــار كفايــة رأس المــال طبقــا لمتطلبــات بــاز

 ٢٤ ديسمبر ٢٠١٢.

II ل ويلخص الجدول التالي مكونات رأس المال األساسي والمساند وكذا معدل كفاية رأس المال طبقا لباز

باح المحتجزة واالحتياطيات القائمة التي ينص القانون ينة) واألر ية ألسهم الخز ع (بعد خصم القيمة الدفتر يحة األولــى : وهى رأس المال األساسي ويتكــون مــن رأس المــال المــدفو الشــر

باح فيما عدا احتياطي المخاطر البنكية العام واالحتياطي الخاص كما يخصم منه أية شهرة سبق االعتراف بها وأية خسائر مرحلة. يع األر والنظام األساسى للبنك على تكوينها بعد توز

يد عن ١٫٢٥ % من إجمالي المخاطر وض والتسهيالت واأللتزامات العرضية المنتظمة بما ال يز يحة الثانيــة : وهى رأس المال المساند ويتكون مما يعادل مخصص خسائر االضمحالل للقر الشر

يد آجالها عن خمس سنوات ( مع استهالك ٢٠% من قيمتها في  سنة من السنوات وض/ الودائع المساندة التي تز األئتمانية لألصول وااللتزامات العرضــية المرجحــة بــأوزان المخــاطر والقــر

يخ االســتحقاق ية ل من االستثمارات المالية المتاحــة للبيــع والمحتفــظ بهــا حــتى تــار يادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفتر الخمــس األخــيرة مــن آجالهــا) باإلضــافة إلــى ٤٥% من الز

ت تابعة وشقيقة و ٤٥% من قيمة األحتياطي الخاص. واالستثمارات في شر

وض (الودائع) المساندة عن نصف رأس المال األساسي. يد القر يد رأس المال المساند عن رأس المال األساسي وأال تز ويراعى عند حساب إجمالي بسط معدل كفاية رأس المال أال يز
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نسبة الرافعة المالية

-

 كنسبه رقابيه ملزمه إعتبارا من عام ٢٠١٨.-

مكونات النسبة

مكونات البسطأ-

مكونات المقامب-

-١

-٢

-٣

-٤

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨نسبة الرافعة المالية

يحة االولى من رأس المال بعد االستبعادات  ٢٣٫٦٥٠٫٢٩٦٫٨٧٤٢٠٫٢٩٧٫٨٤٥٫٦٧٨الشر

٢٣٨٫٨٣٧٫٦٠٠٫٠١٢٢٢٤٫٥١٣٫٨١١٫٦٢٧إجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل االوراق المالية

ج الميزانية  ٢٩٫٠٥٢٫٥٨٦٫٥٢٤٢٧٫٥١٣٫٥٢٧٫٠٤٩إجمالى التعرضات خار

ج الميزانية ٢٦٧٫٨٩٠٫١٨٦٫٥٣٦٢٥٢٫٠٢٧٫٣٣٨٫٦٧٦إجمالى التعرضات داخل وخار

٨٫٠٥٪٨٫٨٣٪نسبة الرافعة المالية

 طبقا للقوائم المالية المجمعة بعد إستبعاد نشاط التأمين. -

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية المهمة٤-

وض والتسهيالت  أ- خسائر االضمحالل في القر

ية لبعض األصول وااللتزامات التى تعجز م وتقديرات وافتراضات عن القيم الدفتر ــم (٣) أن تقوم اإلدارة باستخدام أح ــاح رق ــا باإليض يتطلب تطبيق السياسات المحاسبية التى تم اإلفصاح عنه

يخية وغيرها من العوامل المرتبطة. هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. ى عن توفيرها. وتعتمد هذه التقديرات وما يصاحبها من افتراضات على الخبرة التار مصادر أخر

ويتم مراجعة االفتراضات والتقديرات بصفة مستمرة واالعتراف بالتغيير فى التقديرات المحاسبية إما فى الفترة التى يحدث خاللها التغيير إذا اقتصر تأثيره على تلك الفترة فقط ، أو فى الفترة التى

ن التغيير فى التقدير المحاسبى يؤثر على  من الفترة الحالية والفترات الالحقة. يحدث بها التغيير والفترات المستقبلية إذا 

يــة ى علــى القيــم الدفتر وفيما يلى ملخص بأهم االفتراضات المتعلقة بالمستقبل ومصادر المعلومات غير المؤكدة فى نهاية الفترة المالية والتى تتسم بخطر كبير فى أن تؤدى إلى تعديل جوهر

لألصول وااللتزامات خالل الفترة المالية التالية.

ن ينبغي االعتراف بعبء بع سنوي علــى األقــل. وتقوم اإلدارة باستخدام الحكم الشخصي لتحديد ما إذا  وض والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ر يتم مراجعة محفظة البنك من القر

وض اضمحالل في قائمة الدخل ويتوقف ذلك على مدى توافر أدلة يمكن االعتماد عليها تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقديـة المسـتقبلية المتوقعـة مــن محفظــة القــر

وذلك قبل اختبار االنخفاض على مستوى القـرض الواحـد فـي تلـك المحفظـة. وقد تشمل هذه األدلة وجود بيانات تشير إلى حدوث تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد

وف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر فــي أصــول البنــك. عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات على أساس خبرتها السابقة عن خسائر أصول ذات للبنك أو ظر

يقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير  مبلغ وتوقيت التدفقات مخاطر ائتمانية مشابهة وفي وجود أدلة موضوعية على االضمحالل مماثلة لتلــك الــواردة فــي المحفظــة. ويتم مراجعة الطر

النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء على خبرة اإلدارة.

ر للنسبة (٣%)  على يخ ٧ يوليو ٢٠١٥ قرار بالموافقة على التعليمات الرقابية الخاصة بالرافعة المالية، مع إلتزام البنوك بالحد األدنى المقر ى فى جلسته بتار أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصر

بع سنوى و ذلك على النحو التالى: أساس ر

كنسبه إسترشادية إعتبارمن نهاية سبتمبر ٢٠١٥ و حتى عام ٢٠١٧.

ى و مواكبة ألفضل ل (الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال) بهدف الحفاظ على قوة و سالمة الجهاز المصرفى المصر رات بــاز وذلك تمهيدا للنظر فى اإلعتداد بها ضمن الدعامة األولى من مقــر

الممارسات الرقابية الدولية فى هذا الشأن

ج الميزانية) غير مرجحة بأوزان مخاطر. يحة األولى لرأس المال المستخدمة في معيار كفاية رأس المال (بعد االستبعادات) ، وأصول البنك ( داخل وخار وتعكس الرافعة المالية العالقة بين الشر

ى. يحة األولى لرأس المال (بعد اإلستبعادات) المستخدمة فى بسط معيار كفاية رأس المال المطبق حاليا وفقا لتعليمات البنك المركزى المصر يتكون بسط النسبة من الشر

ع ما يلى: ج الميزانية وفقا للقوائم المالية و هو ما يطلق عليه "تعرضات البنك" و تشمل مجمو فة أصول البنك داخل وخار يتكون مقام النسبة من 

يحة األولى للقاعدة الرأسمالية. تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم بعض استبعادات الشر

التعرضات الناتجة عن عقود المشتقات.

التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية.

ج الميزانية (المرجحة بمعامالت التحويل) التعرضات خار

ويلخص الجدول التالي نسبة الرافعة المالية:
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ب-

ج-

د-
يخ االســتحقاق. ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم ســتثمارات محتفــظ بهــا حــتى تــار يخ االستحقاق الثابتة أو القابلة للتحديــد  يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات الدفعات وتوار

يخ يخ االســتحقاق. فإذا ما اخفقت البنك في االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تار الشخصي بدرجة عالية لذا يتم الحكم على صدق نية وقدرة البنك على االحتفاظ بتلك االســتثمارات حــتى تــار

وف الخاصة االستثنائية المتعارف عليها مثل بيع كمية غير هامة من تلك االستثمارات قرب ميعاد االســتحقاق - عندئذ يعاد تبويب  االستثمارات االســتحقاق - فيما عدا ما ينشأ نتيجة بعض الظر

فــة المســتهلكة. كما يتعين باإلضافة إلى ما سبق التوقف عن تبويب أية يخ االستحقاق إلى استثمارات مالية متاحــة للبيــع وقياســها بالقيمــة العادلــة بــدال مــن الت المالية المحتفظ بها حتى تار

يخ االستحقاق لمدة سنتين متتاليتين. استثمارات ضمن االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تار

يخ االستحقاق لترتب م القوانين - ضمن محفظة االستثمارات المحتفظ بها حتى تار إذا ما افترض توقف البنك عن تبويــب اســتثماراته الماليــة – بخالف التى يتعين عليه االحتفاظ بها طبقًا ألح

ــغ  ٢٦٨٫٠٦٥٫٦٣٦ جنيه لتصل إلى قيمتها العادلة مقابل االعتراف بذالك ضمن احتياطي ية لهذه النوعية مــن االســتثمارات بمبل ية فى نهاية  الفترة المالية الجار على ذلك نقص فى القيمة الدفتر

القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع ببند حقوق الملكية.

يخ االستحقاق استثمارات مالية محتفظ بها حتى تار

  اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع

فة ن هناك اضمحالل فى قيمة أدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن االستثمارات المالية المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض هام أو ممتد في قيمتها العادلة عن الت يراعى تحديد ما إذا 

ى. باإلضافة إلى ذلك فقد ينشأ االضمحالل عندما يتوافر وهو مــا يعتمــد علــى الحكــم الشخصــي. والتخاذ هذا الحكم يتم تقييم التذبذبات (Volatility) المعتادة لسعر السهم ضمن عوامل أخر

دليل على وجود تدهور في الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو فى تدفقاتها النقدية التشغيلية والتمويلية أو فى أداء الصناعة أو القطاع الذى يعمل به، أو بسبب التغيرات في التكنولوجيا.

من غير المتوقع أن يعانى البنك من خسائر إضافية عن استثماراته المالية المتاحة للبيع حيث ال يظهر احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المالية في أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع أى 

خسائر ناتجة عن قياسها بالقيمة العادلة .

ــم. وعندما يتم استخدام هذه األساليب (مثل نماذج التسعير) لتحديد القيم العادلة، يتم اختبارها يتم تحديد القيمة العادلة للمشتقات المالية غير المقيدة في أسواق نشطة باستخدام أساليب تقيي

بتها وقبل استخدامها وذلك لضمان أن تعكس نتائجها بيانات يا باستخدام أفراد مــؤهلين ومســتقلين عــن الجهــة الــتي قامــت بإعــدادها. وقد تم اعتماد جميع النماذج بعد تجر ومراجعتها دور

ن من الممكن الحصول على تلك البيانات عمليــا. ومع ذلك فأن بعض ما  وأســعار يمكــن االعتمــاد عليهــا وقابلــة للمقارنــة بالســوق. وتستخدم تلك النماذج بيانات مستمدة من السوق فقط 

ــان (الخاصة بالبنك واإلطراف المقابلة Counterparties) والتقلبات (Volatility) واالرتباط (Correlation) تتطلب من اإلدارة استخدام حكمها الشخصى. ويمكن أن العوامل مثل مخــاطر االئتم

تؤثر التغيرات في االفتراضات حول تلك العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم اإلفصاح عنها.

  القيمة العادلة للمشتقات المالية
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٥- التحليل القطاعي

(٥-أ) التحليل القطاعي طبقا لطبيعة األنشطة

وفات وفقا للنشاط القطاعي (٣٠ يونيو ٢٠١٨) تاإليرادات والمصر األجمالىأنشطة أخرىأفرادأستثماراتشر

٢٫٥٣٨٫٧٨٢٫٧١٤٤٣٨٫٠٣٧٫٠٦٠١٫٣٠٣٫٥٥٢٫٧٢٨٥٨٨٫٦٨٥٫١١٤٤٫٨٦٩٫٠٥٧٫٦١٦صافي الدخل من العائد

٦٨٥٫٣٨١٫١١٦٥٫٤٠٤٫٥٠١٢٥١٫٢٩٣٫٤٦٣١٤٫٦٩٦٫٥٨٢٩٥٦٫٧٧٥٫٦٦٢صافي الدخل من األتعاب والعموالت 

باح يعات أر ٢٢٫٠١٨٫٠٠٦--٢٢٫٠١٨٫٠٠٦-إيرادات من توز

٢٢٫٩٠٣٫١٤٥(١٣٩٫٦٢٠٫٢٥٣)٦٫٩٩١٫٧٤٢-١٥٥٫٥٣١٫٦٥٦صافي دخل المتاجرة

باح (خسائر) استثمارات مالية ٥٩٫٢٣٥٫٢٥٥--٥٩٫٢٣٥٫٢٥٥-أر

(١١٩٫٠٨٥٫٩٧٧)-(٩٫٩٠٧٫٣٩٢)-(١٠٩٫١٧٨٫٥٨٥)عبء اضمحالل االئتمان

ية وفات إدار (١٫٣٠٥٫٠٧٤٫١٩٦)١٠٦٫٦٧١٫٩٣٤(٨٤١٫٨٠١٫٧٨٦)(١٫٥٥١٫٣٧٤)(٥٦٨٫٣٩٢٫٩٧٠)مصر

ى  وفات)  تشغيل أخر (٣٣٫٤٦٨٫٧٢١)٦٣٫٥١١٫٤٤٠(٥١٫١٤٨٫٢٣٤)٧٫٦٧٥٫٠٩٤(٥٣٫٥٠٧٫٠٢١)إيرادات ( مصر

٢٫٦٤٨٫٦١٦٫٩١٠٥٣٠٫٨١٨٫٥٤٢٦٥٨٫٩٨٠٫٥٢١٦٣٣٫٩٤٤٫٨١٧٤٫٤٧٢٫٣٦٠٫٧٩٠

وف ضرائب الدخل  (١٫١٨١٫٨٤٤٫١٣٩)(٣١٨٫٢٠٠٫٥٤٥)(١٤٨٫٢٧٠٫٦١٧)(١١٩٫٤٣٤٫١٧٢)(٥٩٥٫٩٣٨٫٨٠٥)مصر

باح الفترة ٢٫٠٥٢٫٦٧٨٫١٠٥٤١١٫٣٨٤٫٣٧٠٥١٠٫٧٠٩٫٩٠٤٣١٥٫٧٤٤٫٢٧٢٣٫٢٩٠٫٥١٦٫٦٥١صافي أر

ت األصول وااللتزامات وفقا للنشاط القطاعى (٣٠ يونيو ٢٠١٨) األجمالىأنشطة أخرىأفرادأستثماراتشر

١٠٤٫٤٧٩٫٦٢٧٫٤٦٧٧٥٫٤٣٧٫٠٨٦٫٢٨١١٩٫٤٣٥٫٩٥١٫٢٣٥٢٤٫٤٤٤٫٨١٥٫٢٦٨٢٢٣٫٧٩٧٫٤٨٠٫٢٥١ أصول النشاط القطاعى

١٠٫١٦٧٫٢٣٠٫٦٠٧----أصول غير مصنفة

١٠٤٫٤٧٩٫٦٢٧٫٤٦٧٧٥٫٤٣٧٫٠٨٦٫٢٨١١٩٫٤٣٥٫٩٥١٫٢٣٥٢٤٫٤٤٤٫٨١٥٫٢٦٨٢٣٣٫٩٦٤٫٧١٠٫٨٥٨أجمالي األصول 

٨٧٫١١١٫٥٥٤٫٥٨٣١٢٫٣٩٣٫٠١١٫٦٨٣٢٠٦٫١٨٥٫٨٥٩٫٠٩٨-١٠٦٫٦٨١٫٢٩٢٫٨٣٢التزامات النشاط القطاعي

٣٫٨٤٠٫٤٦١٫١٥٨----التزامات غير مصنفة

٨٧٫١١١٫٥٥٤٫٥٨٣١٢٫٣٩٣٫٠١١٫٦٨٣٢١٠٫٠٢٦٫٣٢٠٫٢٥٦-١٠٦٫٦٨١٫٢٩٢٫٨٣٢اجمالى االلتزامات

في نهاية فترة المقارنة

وفات وفقا للنشاط القطاعي  (٣٠ يونيو ٢٠١٧) تاإليرادات والمصر األجمالىأنشطة أخرىأفرادأستثماراتشر

٢٫١٢٣٫١١١٫٨٥٦٣٦٣٫٦٠٠٫٣٩١١٫٠٧٥٫٣٢٥٫٥٦٣٤١٠٫٠٣٣٫٦٥٠٣٫٩٧٢٫٠٧١٫٤٦٠صافي الدخل من العائد

٦١٩٫٠١٢٫١٩١٤٫٥٧٧٫٠٩٦٢٠٠٫٢٣٩٫٨٩٣٣٨٫٠٧٨٫٨٥٩٨٦١٫٩٠٨٫٠٣٩صافي الدخل من األتعاب والعموالت 

باح يعات أر ١٤٫٥٦١٫١٤٨--١٤٫٥٦١٫١٤٨-إيرادات من توز

٢٦٫٢٢٤٫١٢٣(٨٢٫٥٧١٫٣٠٧)٦٫١٦٥٫٧٥٣-١٠٢٫٦٢٩٫٦٧٧صافي دخل المتاجرة

باح (خسائر) استثمارات مالية ٩١٥٫٨٨٠--٩١٥٫٨٨٠-أر

(٢٧١٫٦٠٠٫٩٥٤)-(٢٥٫٧٠٥٫٣٤٤)-(٢٤٥٫٨٩٥٫٦١٠)عبء اضمحالل االئتمان

ية وفات إدار (١٫٠٧٤٫٠٤٣٫٨٩٠)٣٤٫٤٣٩٫٦٩٦(٦٧١٫٣١٩٫٨٦٩)(١٫٣٥٣٫٦١١)(٤٣٥٫٨١٠٫١٠٦)مصر

ى  وفات)  تشغيل أخر (١٨٤٫٤٧٨٫٠٥٦)(٦١٫٥٠٠٫٨٢١)(٤٥٫٣١٥٫٤٣٩)٨٫٩٥٥٫٨٠٢(٨٦٫٦١٧٫٥٩٨)إيرادات ( مصر

بح قبل ضرائب الدخل ٢٫٠٧٦٫٤٣٠٫٤١٠٣٩١٫٢٥٦٫٧٠٦٥٣٩٫٣٩٠٫٥٥٧٣٣٨٫٤٨٠٫٠٧٧٣٫٣٤٥٫٥٥٧٫٧٥٠الر

وف ضرائب الدخل  (٧٦٢٫٧٩٠٫١١٦)(٨٦٫١٩٧٫٦٤٠)(١٢١٫٣٦٢٫٨٧٥)(٨٨٫٠٣٢٫٧٥٩)(٤٦٧٫١٩٦٫٨٤٢)مصر

باح فترة المقارنة ١٫٦٠٩٫٢٣٣٫٥٦٨٣٠٣٫٢٢٣٫٩٤٧٤١٨٫٠٢٧٫٦٨٢٢٥٢٫٢٨٢٫٤٣٧٢٫٥٨٢٫٧٦٧٫٦٣٤صافي ار

في نهاية سنة المقارنة

ت األصول وااللتزامات وفقا للنشاط القطاعى (٣١ ديسمبر ٢٠١٧)   األجمالىأنشطة أخرىأفرادأستثماراتشر

٩٥٫٣٠٥٫٦٩٠٫٣٨٦٦٩٫٢٤١٫٦١٦٫٧٤٢١٧٫٧٠٩٫٣٤٧٫٩١٠٢٦٫٦٥٠٫٥١٧٫٠٧٢٢٠٨٫٩٠٧٫١٧٢٫١١٠ أصول النشاط القطاعى

١٠٫٦٩٨٫٨٨٧٫٠٩٩----أصول غير مصنفة

٩٥٫٣٠٥٫٦٩٠٫٣٨٦٦٩٫٢٤١٫٦١٦٫٧٤٢١٧٫٧٠٩٫٣٤٧٫٩١٠٢٦٫٦٥٠٫٥١٧٫٠٧٢٢١٩٫٦٠٦٫٠٥٩٫٢٠٩أجمالي األصول 

٨١٫٣٢٤٫٩١٢٫٤٢١٥٫٥٠٧٫١٣٧٫٢٠٣١٩٢٫١٩٢٫٣٢٦٫٥٩١-١٠٥٫٣٦٠٫٢٧٦٫٩٦٧التزامات النشاط القطاعي

٥٫٦٠٤٫٢٢٩٫٠٩٦----التزامات غير مصنفة

٨١٫٣٢٤٫٩١٢٫٤٢١٥٫٥٠٧٫١٣٧٫٢٠٣١٩٧٫٧٩٦٫٥٥٥٫٦٨٧-١٠٥٫٣٦٠٫٢٧٦٫٩٦٧اجمالى االلتزامات

يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر المحيطة بها والعائد المرتبط بهذا النشاط الذي قد يختلف عــن بــاقي األنشــطة

ى. ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقا لألنشطة المصرفية ما يلي: األخر

وض والتسهيالت االئتمانية والمشتقات المالية للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. ية المدينة والقر ية والودائع والحسابات الجار ت: وتشمل أنشطة الحسابات الجار الشر

ية.        وض العقار وض الشخصية والقر ية واالدخار والودائع وبطاقات االئتمان والقر األفراد: وتشمل أنشطة الحسابات الجار

دارة األموال  بين اإلدارات المختلفة بالبنك. ى  أنشطة أخرى: وتشمل األعمال المصرفية األخر

وتتم المعامالت بين األنشطة القطاعية وفقا لدورة النشاط المعتاد للبنك وتتضمن أصول والتزامات  قطاع األصول وااللتزامات التشغيلية كما تم عرضها في قائمة المركز المالى للبنك.

بح قبل ضرائب الدخل الر

- ٣٩ -



 

ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

(٥-ب) التحليل القطاعي طبقا للمناطق الجغرافية

وفات وفقا اإليرادات والمصر

للقطاعات الجغرافية 

ق القاهرةالقاهرة(٣٠ يونيو ٢٠١٨) يةالجيزةشر الدلتااالسكندر

الجنوب 

إجماليالمركز الرئيسيوالبحر االحمر

١٫٠٥١٫٣٠٧٫٧٧٣٨٠٦٫٨١٥٫١١٩٩١٣٫٣٨٣٫٠٩٩٤٤٦٫٢٦٠٫١٥٠٤١٧٫٤٢٤٫٥٩٨١٧٥٫٨٦٨٫١٦٩١٫٠٥٧٫٩٩٨٫٧٠٨٤٫٨٦٩٫٠٥٧٫٦١٦صافي الدخل من العائد

٢٢٦٫٧٩٣٫٢٥٢١٦٠٫٣٥٦٫٧١٠٢٠١٫٥٧٨٫٩٥٩٨٦٫٤٤١٫٦٣٨٨١٫٦٣٢٫٤٩٣٤٥٫٣٧١٫٩٧٨١٥٤٫٦٠٠٫٦٣٢٩٥٦٫٧٧٥٫٦٦٢صافي الدخل من األتعاب والعموالت

باح يعات أر ٢٢٫٠١٨٫٠٠٦٢٢٫٠١٨٫٠٠٦------إيرادات من توز

٢٢٫٩٠٣٫١٤٥(١٨١٫١٨٤٫٤٢٣)٩٩٫١٥٤٫٦٣٢١٨٫٤٨٨٫٣٥١٣٥٫٣٦٣٫٩٢٠١٦٫١٧٧٫٩٧٩٣١٫٤٨٤٫٦٨٩٣٫٤١٧٫٩٩٧صافي دخل المتاجرة

باح (خسائر) استثمارات مالية ٥٩٫٢٣٥٫٢٥٥٥٩٫٢٣٥٫٢٥٥------أر

(١١٩٫٠٨٥٫٩٧٧)-(١٣٫٤٤٩٫٥٥٨)(٢٫٧٢١٫١١٨)(٩٫٩٢٠٫٢٧٨)(٥٩٠٫١٧٦)(٥٩٫٤٣٧٫٤٣٤)(٣٢٫٩٦٧٫٤١٣)عبء اضمحالل االئتمان

ية وفات إدار (١٫٣٠٥٫٠٧٤٫١٩٦)١٠٥٫٥٣٣٫٥٨٠(٨٠٫٠٤٠٫٨٥٥)(١٥٩٫٠٦٧٫٤٠٩)(١٨٩٫٢١١٫٢٦٩)(٣١٨٫٣٦٩٫١٧١)(٣١٥٫٤٢٥٫٣٧٨)(٣٤٨٫٤٩٣٫٦٩٤)مصر

ى وفات)  تشغيل أخر (٣٣٫٤٦٨٫٧٢١)٧١٫١٨٦٫٦٤٣(٢٫٨٨٥٫٦١٦)(٩٫٩٢٧٫٧٣٥)(٩٫٩١٥٫٦٣٢)(٢٩٫٣٢٠٫١٦٥)(١٩٫٩٤٣٫١٣٦)(٣٢٫٦٦٣٫٠٨٠)إيرادات ( مصر

بح قبل ضرائب الدخل ٩٦٣٫١٣١٫٤٧٠٥٩٠٫٨٥٤٫٢٣٢٨٠٢٫٠٤٦٫٤٦٦٣٣٩٫٨٣٢٫٥٨٨٣٥٨٫٨٢٥٫٥١٨١٢٨٫٢٨٢٫١١٥١٫٢٨٩٫٣٨٨٫٤٠١٤٫٤٧٢٫٣٦٠٫٧٩٠الر

وف ضرائب الدخل  (١٫١٨١٫٨٤٤٫١٣٩)(٤٦٥٫٦٧٥٫٣٥٢)(٢٨٫٨٦٣٫٤٧٦)(٨٠٫٧٣٥٫٧٤٢)(٧٦٫٤٦٢٫٣٣٢)(١٨٠٫٤٦٠٫٤٥٥)(١٣٢٫٩٤٢٫٢٠٢)(٢١٦٫٧٠٤٫٥٨٠)مصر

باح الفترة ٧٤٦٫٤٢٦٫٨٩٠٤٥٧٫٩١٢٫٠٣٠٦٢١٫٥٨٦٫٠١١٢٦٣٫٣٧٠٫٢٥٦٢٧٨٫٠٨٩٫٧٧٦٩٩٫٤١٨٫٦٣٩٨٢٣٫٧١٣٫٠٤٩٣٫٢٩٠٫٥١٦٫٦٥١صافي ار

األصول وااللتزامات وفقا

للقطاعات الجغرافية  

ق القاهرةالقاهرة(٣٠ يونيو ٢٠١٨) يةالجيزةشر الدلتااالسكندر

الجنوب

إجماليالمركز الرئيسي والبحر االحمر

٣٩٫٣١٣٫٩٥٢٫٢١٣٢٧٫٠٦١٫٣٩٠٫٢٣٦٢٧٫٨٤٣٫٤٨٤٫٥١٣١٥٫٥٦٠٫٢٢٠٫٢٦٧١٣٫٦٠٢٫٨٣١٫٨٥٣٤٫٣٦٩٫٩١٨٫٤١٧١٠٥٫٨٩٣٫٢١٧٫٢٥٥٢٣٣٫٦٤٥٫٠١٤٫٧٥٤أصول القطاعات الجغرافية

٣١٩٫٦٩٦٫١٠٤-------أصول غير مصنفة

٣٩٫٣١٣٫٩٥٢٫٢١٣٢٧٫٠٦١٫٣٩٠٫٢٣٦٢٧٫٨٤٣٫٤٨٤٫٥١٣١٥٫٥٦٠٫٢٢٠٫٢٦٧١٣٫٦٠٢٫٨٣١٫٨٥٣٤٫٣٦٩٫٩١٨٫٤١٧١٠٥٫٨٩٣٫٢١٧٫٢٥٥٢٣٣٫٩٦٤٫٧١٠٫٨٥٨أجمالي االصول

٦٠٫٦١٤٫٣٧٢٫٢٥٤٤٦٫٣٥٩٫٧٠٣٫٨٣٤٤٢٫٨٢٥٫٧٩٣٫٢١٥٢٧٫٣٠٨٫٤٢٠٫٠٥٧١٣٫٦٧٧٫٢٦١٫١٨٨٤٫٩٠٩٫٥٠٠٫٦٠٨١٢٫٨٥٦٫٩٤٧٫٥١٢٢٠٨٫٥٥١٫٩٩٨٫٦٦٨التزامات القطاعات الجغرافية

١٫٤٧٤٫٣٢١٫٥٨٨-------التزامات غير مصنفة

٦٠٫٦١٤٫٣٧٢٫٢٥٤٤٦٫٣٥٩٫٧٠٣٫٨٣٤٤٢٫٨٢٥٫٧٩٣٫٢١٥٢٧٫٣٠٨٫٤٢٠٫٠٥٧١٣٫٦٧٧٫٢٦١٫١٨٨٤٫٩٠٩٫٥٠٠٫٦٠٨١٢٫٨٥٦٫٩٤٧٫٥١٢٢١٠٫٠٢٦٫٣٢٠٫٢٥٦اجمالى االلتزامات

في نهاية فترة المقارنة

وفات وفقا اإليرادات والمصر

للقطاعات الجغرافية

ق القاهرةالقاهرة (٣٠ يونيو ٢٠١٧) يةالجيزةشر الدلتااالسكندر

الجنوب والبحر 

إجماليالمركز الرئيسياالحمر

٩٤١٫٦٦٠٫٨١١٦٣٥٫٦٨٨٫٦٢٣٧٥٠٫٨٥١٫٢٤٣٣٧٧٫٠٧٠٫٩٥٣٣٢١٫٢٧٣٫١٥٤١٣٨٫٧٢٤٫١٣٩٨٠٦٫٨٠٢٫٥٣٧٣٫٩٧٢٫٠٧١٫٤٦٠صافي الدخل من العائد

٢٠٣٫٩٠١٫٠٩٠١٣١٫٩١١٫٢٠٧١٦٢٫٦٣٣٫٦٨٦٨٢٫٢٢٣٫٨١٨٦٨٫٥٩٢٫٨٧٨٤١٫٣٤٢٫٥٤٦١٧١٫٣٠٢٫٨١٤٨٦١٫٩٠٨٫٠٣٩صافي الدخل من األتعاب والعموالت

باح يعات أر ١٤٫٥٦١٫١٤٨١٤٫٥٦١٫١٤٨------إيرادات من توز

٢٦٫٢٢٤٫١٢٣(١٠٠٫٨٤٨٫٦٣٩)٥٥٫٩٢٨٫٣٨٥٢٣٫٠٥٣٫١٦٢٢٥٫٢٧٩٫٠٨٩١٢٫٩٢٧٫٢٨٣٧٫٨٩٢٫٧٣٨١٫٩٩٢٫١٠٥صافي دخل المتاجرة

باح (خسائر) استثمارات مالية ٩١٥٫٨٨٠٩١٥٫٨٨٠------أر

(٢٧١٫٦٠٠٫٩٥٤)-(٩٦٫١٦٦٫٠٤٣)٢٫٤٤٩٫٦١٨٩٩٫٣٧٣٫٧٥٦١٧٫٢٥٥٫٧٥٠١٣٫٠٤٩٫٢٠٧(٣٠٧٫٥٦٣٫٢٤٢)عبء اضمحالل االئتمان

ية وفات إدار (١٫٠٧٤٫٠٤٣٫٨٩٠)٣٧٫٠١٢٫٠٢٦(٦١٫٤٧٨٫٢٤٩)(١٢٤٫٥٠٧٫٦٣٥)(١٥٤٫٤٩٢٫٠٤٠)(٢٤٩٫٦٢٠٫٣٩٤)(٢٣٤٫٨٠٢٫٠٦٣)(٢٨٦٫١٥٥٫٥٣٥)مصر

ى وفات)  تشغيل أخر (١٨٤٫٤٧٨٫٠٥٦)(٥٢٫٥٤٤٫٩٦٧)(٢٫٠٧٠٫٣٨٤)(٧٫٤٣٧٫٦٣٦)(١٦٫٠١٧٫٢٢١)(٣٠٫٤٦١٫٧٩٤)(١٤٫٦٣٦٫٣١٧)(٦١٫٣٠٩٫٧٣٧)إيرادات ( مصر

بح قبل ضرائب الدخل ٥٤٦٫٤٦١٫٧٧٢٥٤٣٫٦٦٤٫٢٣٠٧٥٨٫٠٥٥٫٥٨٦٣١٨٫٩٦٨٫٥٤٣٢٧٨٫٨٦٢٫٧٠٦٢٢٫٣٤٤٫١١٤٨٧٧٫٢٠٠٫٧٩٩٣٫٣٤٥٫٥٥٧٫٧٥٠الر

وف ضرائب الدخل  (٧٦٢٫٧٩٠٫١١٦)(٢٠٧٫٤٠٩٫٨٠٢)(٥٫٠٢٧٫٤٢٦)(٦٢٫٧٤٤٫١٠٩)(٧١٫٧٦٧٫٩٢٢)(١٧٠٫٥٦٢٫٥٠٧)(١٢٢٫٣٢٤٫٤٥٢)(١٢٢٫٩٥٣٫٨٩٨)مصر

باح فترة المقارنة ٤٢٣٫٥٠٧٫٨٧٤٤٢١٫٣٣٩٫٧٧٨٥٨٧٫٤٩٣٫٠٧٩٢٤٧٫٢٠٠٫٦٢١٢١٦٫١١٨٫٥٩٧١٧٫٣١٦٫٦٨٨٦٦٩٫٧٩٠٫٩٩٧٢٫٥٨٢٫٧٦٧٫٦٣٤صافي ار

في نهاية سنة المقارنة

األصول وااللتزامات وفقا

للقطاعات الجغرافية 

ق القاهرةالقاهرة(٣١ ديسمبر ٢٠١٧) يةالجيزةشر الدلتااالسكندر

الجنوب والبحر 

إجماليالمركز الرئيسياالحمر

٣٧٫٣٥٦٫٥٥٠٫٧٩٤٢٢٫١٩١٫٤٦٧٫٣٢٢٢٦٫٠١٢٫٠٩٩٫٥٦١١٤٫٥٥١٫٢٣٣٫٠٥٦١٢٫٣٧٣٫٨٤٦٫٦٩٩٣٫٨٨٩٫٨٧٧٫٢٧٥١٠٢٫٩٥١٫٥٥٠٫٢٥٦٢١٩٫٣٢٦٫٦٢٤٫٩٦٣أصول القطاعات الجغرافية

٢٧٩٫٤٣٤٫٢٤٦-------أصول غير مصنفة

٣٧٫٣٥٦٫٥٥٠٫٧٩٤٢٢٫١٩١٫٤٦٧٫٣٢٢٢٦٫٠١٢٫٠٩٩٫٥٦١١٤٫٥٥١٫٢٣٣٫٠٥٦١٢٫٣٧٣٫٨٤٦٫٦٩٩٣٫٨٨٩٫٨٧٧٫٢٧٥١٠٢٫٩٥١٫٥٥٠٫٢٥٦٢١٩٫٦٠٦٫٠٥٩٫٢٠٩أجمالي االصول

٦١٫٢٩٤٫١٨٩٫١٨٩٤١٫٩٧٩٫٦٥١٫٨٢٥٤٠٫٩١٨٫٣٤٥٫٤٤٣٢٦٫١٣١٫٣٩٧٫٤٠٠١٣٫٥٣٨٫٧٩٤٫٢٩٢٤٫٨٩٨٫٦٢٠٫٨٢٦٦٫٠٨٣٫٧٩٥٫٢٧٠١٩٤٫٨٤٤٫٧٩٤٫٢٤٥التزامات القطاعات الجغرافية

٢٫٩٥١٫٧٦١٫٤٤٢-------التزامات غير مصنفة

٦١٫٢٩٤٫١٨٩٫١٨٩٤١٫٩٧٩٫٦٥١٫٨٢٥٤٠٫٩١٨٫٣٤٥٫٤٤٣٢٦٫١٣١٫٣٩٧٫٤٠٠١٣٫٥٣٨٫٧٩٤٫٢٩٢٤٫٨٩٨٫٦٢٠٫٨٢٦٦٫٠٨٣٫٧٩٥٫٢٧٠١٩٧٫٧٩٦٫٥٥٥٫٦٨٧اجمالى االلتزامات

ع التي يقدم البنك خدماته من خاللها. و ن الفر يع الجغرافي بناء على موقع وم تم توز
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨
صافي الدخل من العائد ٦-

وض وااليرادات المشابهة من : ٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨عائد القر

وض وتسهيالت : قر

٨٫٢٠٤٫٩٠٦٫٢٨١٥٫٩٢٣٫٧٧٦٫٥٢٦للعمالء-
٨٫٢٠٤٫٩٠٦٫٢٨١٥٫٩٢٣٫٧٧٦٫٥٢٦االجمالى 

٥٫٦٤٦٫٩٦٩٫٧٠٤٤٫٨٧٧٫٩٤٥٫٨٥٤أذون وسندات خزانة
ية ٥٨٧٫٣٥٢٫٠٥٧٢٩٥٫٣٢٩٫١٧٧ودائع وحسابات جار

-١٫٦٢٨٫٩٣١صافى عوائد أدوات التغطية (عقود مبادلة سعر عائد)
١٤٫٤٤٠٫٨٥٦٫٩٧٣١١٫٠٩٧٫٠٥١٫٥٥٧االجمالى 

ليف المشابهة من : فة الودائع والت ت

ية ودائع وحسابات جار

(٢٦٧٫٨٥٤٫٣٩٤)(١٩٠٫٣٠٩٫٣١٥)للبنوك-
(٦٫٧٣٠٫٢٥٧٫١٩٠)(٩٫٢٩١٫١٩٥٫٢٨٥)للعمالء-

(٦٫٩٩٨٫١١١٫٥٨٤)(٩٫٤٨١٫٥٠٤٫٦٠٠)االجمالى 

(٩٨٫٥٢١٫٣١٠)(٦٩٫٢٥٦٫٠١٩)اقراض ادوات مالية وعمليات بيع ادوات مالية مع األالتزام بإعادة الشراء

ى وض أخر (٢٨٫٣٤٧٫٢٠٣)(٢١٫٠٣٨٫٧٣٨)قر

(٧٫١٢٤٫٩٨٠٫٠٩٧)(٩٫٥٧١٫٧٩٩٫٣٥٧)االجمالى 

٤٫٨٦٩٫٠٥٧٫٦١٦٣٫٩٧٢٫٠٧١٫٤٦٠الصافي

صافي الدخل من األتعاب والعموالت  ٧-

٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨إيرادات األتعاب والعموالت: 

٧٦٣٫٦٣٥٫٩٢٤٦٨٥٫٩٢١٫٨٠٦األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

١٩٫٩٠٥٫٧٠٢١٠٫٤٢٧٫٣٥٩أتعاب وعموالت األمانة والحفظ

٥٫٦٧٤٫٩٥٩٤٫٢٤١٫٩١٣عموالت وأتعاب االستثمارات

ى ٣٤٤٫٨١٠٫٥١٥٢٧٣٫٧٤٥٫٠٩٠أتعاب أخر

١٫١٣٤٫٠٢٧٫١٠٠٩٧٤٫٣٣٦٫١٦٨االجمالى 

وفات األتعاب والعموالت: مصر

(٣٫٥٥٠٫٣٢٧)(٤٫١٠٤٫٩٦٧)عموالت سمسرة 

ى (١٠٨٫٨٧٧٫٨٠٢)(١٧٣٫١٤٦٫٤٧١)أتعاب أخر

(١١٢٫٤٢٨٫١٢٩)(١٧٧٫٢٥١٫٤٣٨)االجمالى 

٩٥٦٫٧٧٥٫٦٦٢٨٦١٫٩٠٨٫٠٣٩الصافي

باح٨- يعات أر إيرادات من توز

٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨
٥٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠صناديق استثمار

٢١٫٥١٨٫٠٠٦١٤٫٠١١٫١٤٨استثمارات مالية متاحة للبيع

٢٢٫٠١٨٫٠٠٦١٤٫٥٦١٫١٤٨االجمالى 

صافي دخل المتاجرة٩-

٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨
عمليات النقد األجنبي :

باح ( خسائر) المعامالت بالعمالت األجنبية ٤٤٫٢٥٦٫٦٦٦٨٩٫٠١١٫٨٥٥أر

وق تقييم عقود صرف آجلة (٨٩٫٩٧٧٫١٩٤)٤٫٥٤١٫٩٤١فر

وق تقييم عقود مبادلة عمالت ٢٧٫١٨٩٫٤٦٢(٢٥٫٩٦٤٫٧٧٤)فر

-٦٩٫٣١٢صافى عائد عقود مبادلة العائد

٢٢٫٩٠٣٫١٤٥٢٦٫٢٢٤٫١٢٣االجمالى 

ية١٠- وفات إدار مصر
٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

فة العاملين ت

٥٨٥٫٥٣٨٫٢٥٣٤٧٢٫٧١٧٫٤٢٥أجور ومرتبات

٣٠٫٦٩٨٫٢٢١٢٥٫٢٤٥٫٩٧٠تأمينات أجتماعية

فة المعاشات ت

ت المحددة ٣٩٫٢٥٤٫٨٣٨٣٥٫٥٧٨٫٣٧٢نظم االشترا

ى (نظم مزايا محددة) ٤٦٫٧٦٩٫٩٢٢٣٦٫٨١٤٫٣٤٢مزايا تقاعد أخر
٧٠٢٫٢٦١٫٢٣٤٥٧٠٫٣٥٦٫١٠٩

١١٦٫٦٧٢٫٩٢٠١١٠٫٠٣٢٫٢٤٧إهالك واستهالك
ى ية أخر وفات إدار ٤٨٦٫١٤٠٫٠٤٢٣٩٣٫٦٥٥٫٥٣٤مصر

١٫٣٠٥٫٠٧٤٫١٩٦١٫٠٧٤٫٠٤٣٫٨٩٠االجمالى 
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

وفات) تشغيل أخرى١١-  إيرادات ( مصر

٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

وق ترجمة أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية بخالف األصول  فر

باح أو الخسائر المالية بغرض المتاجرة أو تلك المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األر
(٣٤٫٠٤٠٫٥١٦)٣٢٫٨٩٣٫٣٢٩

باح بيع أصول ثابتة ١٫٣٤٣٫٣٣٨٥٢٠٫٦٠٠أر

فة برامج (٣١٫٢١٨٫٦٢١)(٣٠٫٩٢٦٫٩٤٧)ت

وف اإليجار عن عقود التأجير التشغيلي (٣٦٫٣٨١٫١٥٣)(٤٥٫١٨٩٫٤١٠)مصر

ى (بالصافى بعد خصم المرتد) (٩٢٫٣٣٤٫٧٥٦)٧٣٥٫٨٧٥المخصصات األخر

ى وفات) أخر ٧٫٦٧٥٫٠٩٤٨٫٩٧٦٫٣٩٠إيرادات (مصر

(١٨٤٫٤٧٨٫٠٥٦)(٣٣٫٤٦٨٫٧٢١)االجمالى 

عبء اضمحالل االئتمان ١٢-

٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

وض وتسهيالت للعمالء (٢٧١٫٦٠٠٫٩٥٤)(١١٩٫٠٨٥٫٩٧٧)قر

(٢٧١٫٦٠٠٫٩٥٤)(١١٩٫٠٨٥٫٩٧٧)االجمالى 

وف ضرائب الدخل١٣- مصر

٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

ية  يبة الجار (٨٠٤٫٢٢٤٫٤٨٣)(١٫١٩١٫٤٠٧٫١٣٤)الضر

يبة المؤجلة ٩٫٥٦٢٫٩٩٥٤١٫٤٣٤٫٣٦٧الضر

(٧٦٢٫٧٩٠٫١١٦)(١٫١٨١٫٨٤٤٫١٣٩)األجمالى 

بح قبل الضرائب  ٤٫٤٧٢٫٣٦٠٫٧٩٠٣٫٣٤٥٫٥٥٧٫٧٥٠الر

١٫٠٠٦٫٢٨١٫١٧٨٧٥٢٫٧٥٠٫٤٩٤

يبى ل من: األثر الضر

يبة (١٫٤٨١٫٢٣٧)(١٫٩٤٣٫٤١٨)إيرادات غير خاضعة للضر

يبى وفات غير قابلة للخصم الضر ١٧٠٫٤٥٤٫٥٨٧١٢٫١٦٦٫٥٤٣مصر

يبية مؤجلة  (١٫٩٤٧٫٠٨٨)(١٫٣٤٥٫١٥٠)استخدام  أصول ضر

يبية تخص أعوام سابقة ٩٥٢٫٤٨٢-تسويات ضر

١٥٫٨٢٥٫٥٤٥٤٠٫٤٥٧٫١٤١المخصصات و العوائد المجنبة 

باح يعات ار يبة قطعية ١٠% توز ٢٫١٣٤٫٣٩٢١٫٣٢٦٫١٤٨ضر

يبة الدخل الفعال وف ضر ١٫١٩١٫٤٠٧٫١٣٤٨٠٤٫٢٢٤٫٤٨٣مصر

نت ستنتج إذا ما طبقت باح البنك والمحمل بقائمة الدخل عن القيمة التي  يبة على أر يبة الدخل المؤجلة ، وتختلف قيمة العبء الفعلى للضر يتضمن إيضاح (٣٠) معلومات إضافية عن ضر

يبة كما يلى: بح المحاسبى للبنك قبل خصم الضر ية على صافى الر معدالت الضرائب السار

ضرائب الدخل المحسوبة على أساس معدل ضرائب ٢٢٫٥%
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

يبي الموقف الضر

أوال : بنك قطر الوطني األهلي :

ت األموال : باح شر يبة أر  ضر

-

-

-

-

-

يبة كسب العمل :  ضر

-

يبة فى المواعيد القانونية ولم تطلب للفحص بعد.- عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ تم سداد الضر

يبة الدمغة :  ضر

-

-

-

-

ثانيا : بنك مصر الدولي سابقا :-

ت األموال : باح شر يبة أر  ضر

-

يبة كسب العمل :  ضر

-

يبة الدمغة :  ضر

-

-

عام ٢٠١١ و ٢٠١٢  منظورة أمام المحكمة.

بط والسداد. السنوات من ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٥ تم الفحص والر

يبة حتى نهاية عام ٢٠١٥ . بط وسداد الضر تم الفحص و الر

ع البنك حتى ٣١ يوليو ٢٠٠٦ وتم تحويل نقاط الخالف الى لجان الطعن والمحاكم للفصل فيها.   و تم االنتهاء من فحص جميع فر

ع البنك حتى ٣١ يوليو ٢٠٠٦ وتم تحويل نقاط الخالف الى لجان الطعن والمحاكم للفصل فيها. و تم االنتهاء من فحص جميع فر

عام ٢٠١٦ تحت الفحص مع مصلحة الضرائب.

يبي لمصلحة الضرائب في المواعيد القانونية ولم تطلب للفحص بعد . عام ٢٠١٧ تم تقديم اإلقرار الضر

الفترة من ٠١ يناير ٢٠١٦ و حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ تحت الفحص مع مصلحة الضرائب.

يبة من بداية النشاط و حتى نهاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ . بط و سداد الضر تم الفحص والر

يبة فى المواعيد القانونية و لم تطلب للفحص بعد. الفترة من ٠١ يناير ٢٠١٧ و حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ تم سداد الضر

يبة حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٦ . بط وسداد الضر تم الفحص و الر

يبة من بداية النشاط وحتى  ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٦. بط و سداد الضر تم الفحص والر

بط والسداد. الفترة من ٠١ أغسطس ٢٠٠٦ وحتي ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ تم الفحص والر

بط والسداد. الفترة من ٠١ أغسطس ٢٠٠٦ وحتي ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٦ تم الفحص والر
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨
باح الفترة١٤- نصيب السهم من صافى أر

٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

باح الفترة ٣٫٢٩٠٫٥١٦٫٦٥١٢٫٥٨٢٫٧٦٧٫٦٣٤صافي أر

باح الفترة) * فأة أعضاء مجلس اإلدارة (من صافي أر (٥٫٥٠٠٫٠٠٠)(٧٫٥٠٠٫٠٠٠)م

باح الفترة) * باح (من صافي أر (٢٥٨٫٢٢٤٫٧٠٣)(٣٢٨٫٩١٧٫٣٣١)حصة العاملين فى األر

باح الفترة ٢٫٩٥٤٫٠٩٩٫٣٢٠٢٫٣١٩٫٠٤٢٫٩٣١المتاح للمساهمين من صافي أر

٨٩٠٫٤٢٢٫٧١٤٨٩٠٫٤٢٢٫٧١٤المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

باح الفترة ٣٫٣٢٢٫٦٠نصيب السهم من حصة المساهمين في صافي أر

*

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي١٥-

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

٤٫٧٩٩٫٥١١٫٤١٩٤٫٠٩٥٫٢٦١٫٤٦٣نقدية 

٨٫٧٤٠٫٥٧٩٫٧٧٠١١٫٢٩٨٫٧٥٨٫٥٢٨أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي 

١٣٫٥٤٠٫٠٩١٫١٨٩١٥٫٣٩٤٫٠١٩٫٩٩١االجمالى 

١٣٫٥٤٠٫٠٩١٫١٨٩١٥٫٣٩٤٫٠١٩٫٩٩١أرصدة بدون عائد

١٣٫٥٤٠٫٠٩١٫١٨٩١٥٫٣٩٤٫٠١٩٫٩٩١االجمالى 

أرصدة لدى البنوك١٦-

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

ية ٣٦١٫٥١٨٫١٦٢٩٢٣٫٦٨٢٫٩٣٢حسابات جار

١٥٫٣٤٢٫٧١٧٫٣٣٦١٤٫٤٢٨٫٠٧٥٫٦١٢ودائع

١٥٫٧٠٤٫٢٣٥٫٤٩٨١٥٫٣٥١٫٧٥٨٫٥٤٤االجمالى 

٧٫٦١٨٫٩١٠٫٧٢٤٩٫٦٤٨٫٣٤٠٫٢٢٣البنك المركزي بخالف نسبة االحتياطي اإللزامي

٧٫٠٨٠٫٩٢٦٫٦٣٣٣٫٨١٥٫٥٠٤٫٦٧١بنوك محلية 

١٫٠٠٤٫٣٩٨٫١٤١١٫٨٨٧٫٩١٣٫٦٥٠بنوك خارجية

١٥٫٧٠٤٫٢٣٥٫٤٩٨١٥٫٣٥١٫٧٥٨٫٥٤٤االجمالى 

٢٣١٫٨١٩٫٢٤١٦٧١٫٠٠٥٫٤١٤أرصدة بدون عائد

١٢٩٫٦٩٨٫٩٢١٢٥٢٫٦٧٧٫٥١٨أرصدة ذات عائد متغير

١٥٫٣٤٢٫٧١٧٫٣٣٦١٤٫٤٢٨٫٠٧٥٫٦١٢أرصدة ذات عائد ثابت

١٥٫٧٠٤٫٢٣٥٫٤٩٨١٥٫٣٥١٫٧٥٨٫٥٤٤االجمالى 

١٥٫٧٠٤٫٢٣٥٫٤٩٨١٥٫٣٥١٫٧٥٨٫٥٤٤أرصدة متداولة

١٥٫٧٠٤٫٢٣٥٫٤٩٨١٥٫٣٥١٫٧٥٨٫٥٤٤االجمالى 

أذون خزانة ١٧-

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

٥٫٠٨٥٫٢٢٥٫٠٠٠٣٥٦٫٢٧٥٫٠٠٠أذون خزانة استحقاق ٩١ يوم

١٫٨٤١٫٤٢٥٫٠٠٠١٫٤٧٣٫٥٧٥٫٠٠٠أذون خزانة استحقاق ١٨٢ يوم

٣٥٫٨٥٣٫٢٤٣٫٨٦٠٣٥٫٨٣٩٫٥٠١٫٩٩٠أذون خزانة استحقاق أكثر من ١٨٢ يوم

(٢٫٢٠٣٫٥٨١٫٤٧٢)(٢٫٤٣٠٫٦٩٣٫١٨٧)عوائد لم تستحق بعد

٤٠٫٣٤٩٫٢٠٠٫٦٧٣٣٥٫٤٦٥٫٧٧٠٫٥١٨االجمالى

(٥١١٫٢٨٨٫٦٨١)(٩٣٦٫٦٠١٫٠٤٥)عمليات بيع أذون خزانة مع األالتزام بإعادة الشراء

٣٩٫٤١٢٫٥٩٩٫٦٢٨٣٤٫٩٥٤٫٤٨١٫٨٣٧الصافى

ية بناءا على أرقام الموازنة المعتمدة للبنك على أن تعتمد المبالغ من الجمعية العامة العادية لمساهمى البنك في نهاية العام. مبالغ تقدير
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

وض وتسهيالت للعمالء ( بالصافى)١٨- قر

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

أفراد

ية مدينة ٢٫٤٣٣٫٩٩٩٫٤٧٩٢٫٥٦٦٫٦٥٦٫٩٦١حسابات جار

٦٦٩٫٦٥٨٫٥٨٤٦٢٣٫٣٥٥٫١٤٤بطاقات ائتمان

وض شخصية ١٥٫٥١٣٫٩٥٣٫٤٦٩١٣٫٧٨٨٫٣٢٣٫٩١٠قر

ية وض عقار ١٫١٦٣٫٥٠٠٫٢٦٥١٫٠٦٠٫٩٤٦٫٤٦٠قر

١٩٫٧٨١٫١١١٫٧٩٧١٨٫٠٣٩٫٢٨٢٫٤٧٥االجمالى (١)

وض الصغيرة لألنشطة االقتصادية مؤسسات شاملة القر

ية مدينة ٥٣٫٢٢١٫٣٩٩٫٨٦٨٥٠٫٨٩٠٫٧٦٨٫٣٦٨حسابات جار

وض مباشرة ٣٥٫١١٣٫٦٢٧٫٠٣٢٢٩٫٨٩٧٫١٤٥٫٣٧٧قر

وض و تسهيالت مشتركة ١٨٫٩٨٨٫٥١٧٫٣٧٦١٧٫٥٠٨٫٦٧٦٫٦٧٨قر

ى وض أخر ٢٫٤٣٠٫٠٤٦٫٩٥٥٢٫١٧٣٫٩٩٨٫٦٥٤قر

١٠٩٫٧٥٣٫٥٩١٫٢٣١١٠٠٫٤٧٠٫٥٨٩٫٠٧٧االجمالى (٢)

وض والتسهيالت للعمالء (١+٢) ١٢٩٫٥٣٤٫٧٠٣٫٠٢٨١١٨٫٥٠٩٫٨٧١٫٥٥٢اجمالي القر

(٥٫٢٥٠٫٢٧٧٫٥٣٦)(٥٫٣٩٠٫٧٢٨٫٩١٥)يخصم : مخصص خسائر االضمحالل

(١٠٫٧٦٦٫٩٦٦)(١٠٫٧٦٦٫٩٦٦)يخصم : العوائد المجنبة

(٢٣٣٫٧٨٨٫٧٥٤)(٢١٧٫٦٢٨٫٤٤٥)يخصم : خصم غير مكتسب 

لتالي : ١٢٣٫٩١٥٫٥٧٨٫٧٠٢١١٣٫٠١٥٫٠٣٨٫٢٩٦الصافي ويوزع 

٨٩٫٦٦٠٫٦٤٩٫٦١٠٨١٫٧٥١٫٣٦٧٫٨٢٤أرصدة متداولة

٣٤٫٢٥٤٫٩٢٩٫٠٩٢٣١٫٢٦٣٫٦٧٠٫٤٧٢أرصدة غير متداولة

١٢٣٫٩١٥٫٥٧٨٫٧٠٢١١٣٫٠١٥٫٠٣٨٫٢٩٦االجمالى
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

١٨-أ مخصص خسائر االضمحالل

ية مدينة وض شخصيةبطاقات  ائتمانحسابات  جار يةقر وض  عقار االجمالىقر

٥٤٫٥٨١٫٤٥٦١٥٫٢٦٦٫٩٤٣٢٤٥٫٧٧٥٫٦٢٩١٤٫١٨٨٫٣٤٩٣٢٩٫٨١٢٫٣٧٧الرصيد في أول السنة المالية

٩٫٧٠٧٫٤٧٧٧٦٫٥٧٢٩٫٩٠٧٫٣٩٢(١٫٣٩٨٫٧٤٣)١٫٥٢٢٫٠٨٦صافي عبء االضمحالل خالل الفترة

(٣٫٢٩٨٫٥١٦)-(٣٫٢٩٨٫٥١٦)--مبالغ تم أعدامها خالل الفترة

وض سبق إعدامها ٨٫٦١٤٫٦٩٢-٨٫٦١٤٫٦٩٢--متحصالت من قر

وق ترجمة عمالت أجنبية ٢٫٤٢٩-٢٫٤٢٩--فر

٥٦٫١٠٣٫٥٤٢١٣٫٨٦٨٫٢٠٠٢٦٠٫٨٠١٫٧١١١٤٫٢٦٤٫٩٢١٣٤٥٫٠٣٨٫٣٧٤الرصيد في آخر الفترة المالية

ية مدينة وض  مباشرةحسابات  جار قر
وض وتسهيالت قر

 مشتركة
وض  أخرى االجمالىقر

١٫٣٤٥٫٠٣٠٫٧٤٤٢٫٩٤٤٫٨٢٤٫٤٩٩٥٤٣٫٨٨٦٫٧٤٥٨٦٫٧٢٣٫١٧١٤٫٩٢٠٫٤٦٥٫١٥٩الرصيد في أول السنة المالية

١٠٩٫١٧٨٫٥٨٥(٢٠٫٥٢٩٫٤٧٨)(٥١٫٠١٢٫٧٥٠)٨٥٫٨٨٠٫٦٠٦٩٤٫٨٤٠٫٢٠٧صافي عبء االضمحالل خالل الفترة

(٢٫٤٣٦٫٤٤٤)--(٢٫٤٣٦٫٤٤٤)-مبالغ تم أعدامها خالل الفترة

وض سبق إعدامها ١٣٫٨٨٨٫٦٦١--١٣٫٨٨٨٫٦٦١-متحصالت من قر

وق ترجمة عمالت أجنبية ١٫٢٥٥٫٩٤٩٢٫٧٤٩٫٧٨٧٥٠٧٫٨٦٥٨٠٫٩٧٩٤٫٥٩٤٫٥٨٠فر

١٫٤٣٢٫١٦٧٫٢٩٩٣٫٠٥٣٫٨٦٦٫٧١٠٤٩٣٫٣٨١٫٨٦٠٦٦٫٢٧٤٫٦٧٢٥٫٠٤٥٫٦٩٠٫٥٤١الرصيد في آخر الفترة المالية

٥٫٣٩٠٫٧٢٨٫٩١٥االجمالى

ية مدينة وض شخصيةبطاقات  ائتمانحسابات  جار يةقر وض  عقار االجمالىقر

٣٩٫٣٠٩٫٦٧٢٢٢٫٦٤٩٫٣٦٣٢٥٦٫٢٨٣٫٨٥٦١٣٫٦٣٢٫٨٠٨٣٣١٫٨٧٥٫٦٩٩الرصيد في أول السنة المالية

١٧٫٩٤٣٫٧٨٨٦٩٢٫٩٣٤١٢٫٩٨٢٫٥٧١٥٥٥٫٥٤١٣٢٫١٧٤٫٨٣٤صافي عبء االضمحالل خالل السنة

(٤٣٫٥١٧٫٠١٧)-(٣٢٫٧٦٩٫٦٥٩)(٨٫٠٧٥٫٣٥٤)(٢٫٦٧٢٫٠٠٤)مبالغ تم أعدامها خالل السنة

وض سبق إعدامها ٩٫٢٨٧٫٠٣٧-٩٫٢٨٧٫٠٣٧--متحصالت من قر

وق ترجمة عمالت أجنبية (٨٫١٧٦)-(٨٫١٧٦)--فر

٥٤٫٥٨١٫٤٥٦١٥٫٢٦٦٫٩٤٣٢٤٥٫٧٧٥٫٦٢٩١٤٫١٨٨٫٣٤٩٣٢٩٫٨١٢٫٣٧٧الرصيد في آخر السنة المالية

ية مدينة وض  مباشرةحسابات  جار قر
وض وتسهيالت قر

 مشتركة
وض  أخرى االجمالىقر

١٫٣٤٢٫٤٤٢٫٠٨١٢٫٢٨٢٫٦٩٧٫٨٧٧٥٦٧٫٩٥٥٫١٨٨٩٨٫٦٢٥٫٦٧٨٤٫٢٩١٫٧٢٠٫٨٢٤الرصيد في أول السنة المالية

٦٥٦٫٥٣٨٫٤٢١(١١٫٦٥٢٫٦٢٨)(٢٢٫٦٢٩٫٤٦٧)٥٫٩٨٩٫٨٨٥٦٨٤٫٨٣٠٫٦٣١صافي عبء االضمحالل خالل السنة

(٥٩٫٥١٤٫٥٧٩)--(٥٩٫٥١٤٫٥٧٩)-مبالغ تم أعدامها خالل السنة

وض سبق إعدامها ٤٢٫٥٩٤٫٠٣١--٤٢٫٥٩٤٫٠٣١-متحصالت من قر

وق ترجمة عمالت أجنبية (١٠٫٨٧٣٫٥٣٨)(٢٤٩٫٨٧٩)(١٫٤٣٨٫٩٧٦)(٥٫٧٨٣٫٤٦١)(٣٫٤٠١٫٢٢٢)فر

١٫٣٤٥٫٠٣٠٫٧٤٤٢٫٩٤٤٫٨٢٤٫٤٩٩٥٤٣٫٨٨٦٫٧٤٥٨٦٫٧٢٣٫١٧١٤٫٩٢٠٫٤٦٥٫١٥٩الرصيد في آخر السنة المالية

٥٫٢٥٠٫٢٧٧٫٥٣٦االجمالى

٣٠ يونيو ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧

                                                            مؤسسات

                                                              أفراد

                                                            مؤسسات

                                                              أفراد
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

مشتقات مالية ١٩-

االلتزاماتاالصول المبلغ التعاقدي/ االفتراضي

مشتقات بغرض المتاجرة(أ)

١٢٫٨٢٧٫٩٦٦-١٫٦٥٣٫٢٣١٫٠٤٩عقود عملة اجلة-
١٤٫٢١٤٫٤٦٥-٣٫٨٧٨٫٨٤٥٫٧٣٦عقود مبادلة عمالت-

٢٧٫٠٤٢٫٤٣١-٥٫٥٣٢٫٠٧٦٫٧٨٥االجمالي

مشتقات مخصصة لتغطية مخاطر القيمة العادلة(ب)

١٠٫٦٧٦٫٩٧٩-١٫٧٩٣٫٢٥١٫٩٥٠عقود مبادلة أسعار العائد

١٠٫٦٧٦٫٩٧٩-١٫٧٩٣٫٢٥١٫٩٥٠االجمالي

٣٧٫٧١٩٫٤١٠-٧٫٣٢٥٫٣٢٨٫٧٣٥االجمالي

االلتزاماتاالصول المبلغ التعاقدي/ االفتراضي

مشتقات بغرض المتاجرة(أ)

١٧٫٣٦٩٫٩٠٧-١٫٧٤٧٫٢٤٣٫٨٠٠عقود عملة اجلة
(١١٫٧٥٠٫٣٠٩)-٢٫٨٢٨٫٣٦٢٫٣٥١عقود مبادلة عمالت

٥٫٦١٩٫٥٩٨-٤٫٥٧٥٫٦٠٦٫١٥١االجمالي

ــدل ــت بمع ية وتمثل عقود مبادلة العائد ارتباطات لتبادل معدل عائــد ثاب تمثل عقود العملة اآلجلة ارتباطات لشراء عمالت أجنبية ومحلية ، بما في ذلك الجزء غير المنفذ من المعامالت الفور

فة المحتملة الستبدال عقود المبادالت إذا أخفقت األطراف عائد متغير وال يتم التبادل الفعلي للمبالغ التعاقدية إال فــي بعــض عقــود مبادلــة العمــالت. ويتمثل خطر االئتمان للبنك في الت

ى ــا. ويتم مراقبة الخطر بصفة مستمرة بالمقارنة بالقيمة العادلة وبنسبة من المبالغ التعاقدية وللرقابة على خطر االئتمان القائم يقوم البنك بتقييم األطراف األخر ــي أداء التزاماته ى ف األخر

بذات األساليب المستخدمة في أنشطة اإلقراض.

يادة فى القيمة العادلة لودائع العمالء بـالعمالت األجنبيـة ذات معـدل الفائـدة الثابــت والــذى قــد يحــدث نتيجــة  يقوم البنك باستخدام عقود مبادلة أسعار العائد لتغطية جزء من خطر الز

لالنخفاض المحتمل فى معدالت العائد السائدة فى السوق.

وقد بلغ صافى القيمة العادلة لتلك المبــادالت (عقود مبادلة اسعار العائد) التزام بمبلغ ١٠٫٦٧٦٫٩٧٩ جنيه فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ و بلغت الخسائر الناتجة عن أداة التغطية مبلغ ١٠٫٦٧٦٫٩٧٩ جنيه.

باح الناتجة عن البند المغطى المنسوبة الى الخطر المغطى مبلغ ١٠٫٧٤٦٫٢٩٠ جنيه فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨. و بلغت األر

٣٠ يونيو ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧

        - تغطية مخاطر القيمة العادلة
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

استثمارات مالية٢٠-
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨استثمارات مالية متاحة للبيع :
أ) أدوات دين - بالقيمة العادلة :

ية ٧٦٫٥٢٩٫٩٩٧٤٧٫٦٧٨٫٤٧٥مدرجة ببورصة األوراق المالية المصر
٢٫٠٣٢٫٠٠٢٫٠٢٤٢٫٣٦٨٫٩٩٠٫٧٠٧مدرجة ببورصة أوراق مالية أجنبية

٢٫١٠٨٫٥٣٢٫٠٢١٢٫٤١٦٫٦٦٩٫١٨٢اجمالي  أدوات دين
ب) أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة :

ية ٩٧٫١٩٠٫٥٨١٨٤٫١٠٧٫٢١٨مدرجة ببورصة األوراق المالية المصر
ج) وثائق صناديق استثمار بالقيمة االستردادية :

٣٤٫١٥٩٫١٩٩٣٣٫٢٠٥٫٥٦٢غير مدرجة ببورصة أوراق مالية
فة : د) أدوات حقوق ملكية بالت

١٣٤٫٢١٩٫١١٤١٦٣٫٩٥٣٫٧٩٨غير مدرجة ببورصة أوراق مالية

٢٫٣٧٤٫١٠٠٫٩١٥٢٫٦٩٧٫٩٣٥٫٧٦٠اجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع (١)

يخ االستحقاق :  استثمارات مالية محتفظ بها حتى تار
أ) أدوات دين  :

٣٢٫٤٩٥٫٤٦٠٫٤٧٢٣٠٫٤٥٦٫٥٥٦٫٣٩٨مدرجة ببورصة أوراق مالية

٨٤٧٫٨١٦٫١٧٧٨٢٥٫٥٣٣٫٦٥٨غير مدرجة ببورصة أوراق مالية
٣٣٫٣٤٣٫٢٧٦٫٦٤٩٣١٫٢٨٢٫٠٩٠٫٠٥٦اجمالي  أدوات دين

ية : (ب) وثائق صناديق استثمار بالقيمة الدفتر

١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠غير مدرجة ببورصة أوراق مالية*

يخ االستحقاق (٢) ٣٣٫٣٥٨٫٢٧٦٫٦٤٩٣١٫٢٩٧٫٠٩٠٫٠٥٦اجمالي استثمارات مالية محتفظ بها حتى تار

٣٥٫٧٣٢٫٣٧٧٫٥٦٤٣٣٫٩٩٥٫٠٢٥٫٨١٦اجمالي استثمارات مالية ( ١+٢ )

٤٫٢٦٦٫٦١٠٫٨٤٨٤٫٠٦٦٫٧٣٤٫٧٤٩أرصدة متداولة
٣١٫٤٦٥٫٧٦٦٫٧١٦٢٩٫٩٢٨٫٢٩١٫٠٦٧أرصدة غير متداولة

٣٥٫٧٣٢٫٣٧٧٫٥٦٤٣٣٫٩٩٥٫٠٢٥٫٨١٦اإلجمالى

٣٥٫٤٥١٫٨٠٨٫٦٧٠٣٣٫٦٩٨٫٧٥٩٫٢٣٨أدوات دين ذات عائد ثابت

٣٥٫٤٥١٫٨٠٨٫٦٧٠٣٣٫٦٩٨٫٧٥٩٫٢٣٨اجمالي أدوات دين

وفيما يلي ملخص بحركة األستثمارات المالية خالل الفترة المالية :

٢٫٦٩٧٫٩٣٥٫٧٦٠٣١٫٢٩٧٫٠٩٠٫٠٥٦الرصيد في أول السنة المالية الحالية
٢٠٤٫٤٥٤٫٥٨٧٣٫٣٤٥٫٧٠٦٫٤٦٠اضافات

٥٢٫٣١٥٫٩٢٢(٢٠٫٣٧٣٫٠٤٧)استهالك عالوة / خصم االصدار
(١٫٤٦٨٫٦٠٩٫٠٠٠)(٤٨٤٫١٧٨٫٢٩٥)استبعادات ( بيع / استرداد )

وق ترجمة أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية ٢٠٫٥٣١٫٢٨٣٧٫٥٧٣٫٣٢٦فر
١٢٤٫١٩٩٫٨٨٥(٤٤٫٢٦٩٫٣٧٣)التغير في احتياطى القيمة العادلة

٢٫٣٧٤٫١٠٠٫٩١٥٣٣٫٣٥٨٫٢٧٦٫٦٤٩الرصيد في آخر الفترة المالية

وفيما يلي ملخص بحركة األستثمارات المالية خالل سنة المقارنة :-
 استثمارات مالية متاحة

للبيع

 استثمارات مالية محتفظ

يخ  بها حتى تار

االستحقاق
٢٫٧٨٧٫٣٦٤٫١١٤٢٥٫٨٦٢٫٢٨٦٫٦٨٣الرصيد في أول سنة المقارنة

٣٨٢٫٥١٣٫٠٨٢٩٫٠٤٩٫٣٠٨٫٨٨٠اضافات
٣١١٫٨٥٥٫٠٩٦(٣٧٫٧٨٧٫٨٣٦)أستهالك عالوة / خصم االصدار

(٤٫٢٩٩٫٦٢١٫٠٠٠)(٤١٩٫٧٣١٫٢٦١)استبعادات ( بيع / استرداد )
وق ترجمة أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية ٨٥٫٨٩٤٫٨٦٥(٣٢٫٣٨٨٫٢٢٨)فر

١٧٫٩٦٥٫٨٨٩٢٨٧٫٣٦٥٫٥٣٢التغير في احتياطى القيمة العادلة
٢٫٦٩٧٫٩٣٥٫٧٦٠٣١٫٢٩٧٫٠٩٠٫٠٥٦الرصيد في آخر سنة المقارنة

باح (خسائر) استثمارات مالية ٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨أر

باح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع ٥٩٫٢٣٥٫٢٥٥٩١٥٫٨٨٠أر

٥٩٫٢٣٥٫٢٥٥٩١٥٫٨٨٠اإلجمالى

 *

 استثمارات مالية متاحة

للبيع

 استثمارات مالية محتفظ

يخ  بها حتى تار

االستحقاق

يخ االستحقاق في وثائق تلك الصناديق التى أسسها البنك وتشمل نسبة خمسة في المائه من إجمالي عدد وثائق  تتمثل وثائق صناديق األستثمار المدرجة ضمن بند استثمارات مالية محتفظ بها حتى تار

ون في المائة من إجمالي عدد صندوق  ي (ثمار) التى اكتتب فيها البنك عند اإلصدار األولي للصندوق ونسبة عشر صندوق استثمار بنك قطر الوطني األهلي االول ذو العائد اليومي التراكمي بالجنيه المصر

ون في المائة من إجمالي عدد وثائق صندوق استثمار بنك قطر الوطني األهلي  ن)  باإلضافة إلى نسبة عشر ي (تواز ي التراكمي بالجنيه المصر استثمار بنك قطر الوطني األهلي الثاني ذو العائد الدور

م القانون. وقد بلغت  ى التراكمى (تداول)  والتى اكتتب فيها عند اإلصدار األولي للصندوق علمًا بأن البنك يتعين عليه االحتفاظ بتلك الوثائق حتى انقضاء أعمار  الصناديق طبقًا ألح الثالث ذو العائد الدور

القيمة اإلسمية لحصة البنك فى  صندوق خمسة ماليين جنيه.
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

ت تابعة وشقيقة٢١- استثمارات في شر

ت الشقيقة والتابعة ونسبة مساهمة البنك فيها: يوضح الجدول التالى البيانات االساسية للشر

٣٠ يونيو ٢٠١٨

البلد التى يقع بها 

مقر الشركة 

المستثمر فيها

أصول الشركة

التزامات الشركة

 ( بخالف حقوق 

الملكية)

ايرادات الشركة
باح / (خسائر) أر

 الشركة

القيمة 

ية الدفتر

نسبة 

المساهمة

بيةشركة كيو ان بي األهلي للتأجير التمويلي (تابعة) ية مصر العر %٢٫٨١٢٫١٦٩٫٦٢٥٢٫٤٣٦٫٦٨٦٫١٦٩٤٩٦٫٤٩٨٫٠٥٥٣١٫١٨٧٫٤٢٠١٤٤٫٩١٥٫٤٥٣٩٩٫٩٨جمهور

بيةشركة كيو أن بي األهلى لتامينات الحياة  (تابعة) ية مصر العر %٢٫٤٧٤٫٢٣٤٫٩٩١١٫٩٨٨٫٤٢٨٫٦٢١١٢٢٫٧٥١٫١٦٥٨٩٫٥٣٦٫٦٧٩٦٩٫١٧٩٫٦٧٦٩٩٫٩٨جمهور

بيةشركة كيو أن بى األهلى است مانجمنت ايجيبت (تابعة) ية مصر العر %١٠٫٤٠٣٫٥٦٣١٥٠٫١٥٨٨٥٨٫٤٧٣٦١٦٫٧٨٣١٫١٧٦٫٧١٠٩٧٫٤٨جمهور

بيةشركة كيو ان بي األهلي للتخصيم ( تابعة) ية مصر العر %٣٫١١٠٫٨٠٨٫٩٢١٢٫٨٣٩٫٨١٠٫٨٤٦٢٠٢٫٣١٥٫١٢٧٤٧٫٤٣٨٫٠٥٦٧٤٫٩٩٠٫٠٠٠٩٩٫٩٩جمهور

بيةشركة سنوحى لمواد البناء (شقيقة) ية مصر العر %١٤٫٥١٠٫١٦٩٣٫١٤٤٫٧٧٨٧٫٠٣٢٫٣٠٧٢٦٧٫٢٧٩١٫٨٤٧٫٢٥٠٢٣٫٠٩جمهور

٨٫٤٢٢٫١٢٧٫٢٦٩٧٫٢٦٨٫٢٢٠٫٥٧٢٨٢٩٫٤٥٥٫١٢٧١٦٩٫٠٤٦٫٢١٧٢٩٢٫١٠٩٫٠٨٩اإلجمالى

٣١ ديسمبر ٢٠١٧

البلد التى يقع بها 

مقر الشركة 

المستثمر فيها

أصول الشركة

التزامات الشركة

 ( بخالف حقوق 

الملكية)

ايرادات الشركة
باح / (خسائر) أر

 الشركة

القيمة 

ية الدفتر

نسبة 

المساهمة

بيةشركة كيو ان بي األهلي للتأجير التمويلي (تابعة) ية مصر العر %٢٫٧٧٣٫٨٣٣٫٦٥٣٢٫٤٢٤٫٢١٢٫٨٠٩١٫٠١٥٫١١٦٫٦٥٩٥٣٫٢٤٨٫٠٦٩١٤٤٫٩١٥٫٤٥٣٩٩٫٩٨جمهور

بيةشركة كيو أن بي األهلى لتامينات الحياة  (تابعة) ية مصر العر %٢٫١٥٩٫٩٥١٫٢٢٢١٫٧٦٣٫٦٨١٫٥٣٣١٤٧٫٩٠٧٫٨٥٣١١١٫٢١٧٫٩١١٦٩٫١٧٩٫٦٧٦٩٩٫٩٨جمهور

بيةشركة كيو أن بى األهلى است مانجمنت ايجيبت (تابعة) ية مصر العر %١٠٫٠٠٩٫٣٢٢٣٧٧٫٦٣٤١٫٥٨٠٫٥٤٣١٫١٧٧٫٥٩٨١٫١٧٦٫٧١٠٩٧٫٤٨جمهور

بيةشركة كيو ان بي األهلي للتخصيم ( تابعة) ية مصر العر %٣٫٢٠٠٫٧١٥٫٥١٩٢٫٩٦٩٫٦٠٨٫٠٦٧٣٨٩٫٢٥٩٫٢٦٦٦٥٫٤٧٤٫٣١٠٧٤٫٩٩٠٫٠٠٠٩٩٫٩٩جمهور
بيةشركة سنوحى لمواد البناء (شقيقة) ية مصر العر %١٣٫٦٤٠٫٧٩٠٢٫٩٨١٫٥٦٦٢٠٫٠١١٫٤٤٩٧٦٫٤١٦١٫٨٤٧٫٢٥٠٢٣٫٠٩جمهور

٨٫١٥٨٫١٥٠٫٥٠٦٧٫١٦٠٫٨٦١٫٦٠٩١٫٥٧٣٫٨٧٥٫٧٧٠٢٣١٫١٩٤٫٣٠٤٢٩٢٫١٠٩٫٠٨٩اإلجمالى

أصول غير ملموسة٢٢-

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

برامج الحاسب اآللى

١١٥٫٩١٩٫٧٣٥١٢٠٫٣٤٣٫٧٠٠

٤١٫٢٩٨٫٥٥٢٤٧٫٠٦٦٫٦٦٣االضافات

(٥١٫٤٩٠٫٦٢٨)(٢١٫٦٠٨٫٧٤٨)استهالك الفترة

١٣٥٫٦٠٩٫٥٣٩١١٥٫٩١٩٫٧٣٥

أصول أخرى٢٣-

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

٢٫٣٥١٫٠٩٠٫٥٨٣٢٫٠٢٧٫٩٨٣٫٠١٤االيرادات المستحقة

وفات المقدمة ٧٥٫٧١١٫٨٠٣٧٤٫٠٦٦٫٩٣٣المصر

١٠١٫١٥٣٫٥٤٣١١٥٫٩٠٢٫١٢٢

٣٦٫٤٢٤٫٦٨٣٣٦٫٤٢٤٫٦٨٣

٨٣٫٦٥٣٫٧٣١٧٦٫٣٨١٫٤٨٧التأمينات والعهد

٦٫١٢٨٫٧٥٨١٫٦٥٥٫٢٢٦٫٧٦٩

ى ٢٤٥٫٦٣٦٫٨٠١٢٣٠٫٤٤٥٫٣٥٧أخر

٢٫٨٩٩٫٧٩٩٫٩٠٢٤٫٢١٦٫٤٣٠٫٣٦٥االجمالى

مدفوعات مقدما لمصلحة الضرائب

ية في آخر الفترة المالية صافي القيمة الدفتر

ية في أول السنة المالية صافي القيمة الدفتر

دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

أصول ثابتة٢٤-

أراضى ومباني
تحسينات على 

أصول مستأجرة
االجمالىآخرىآالت ومعدات

في ١ يناير ٢٠١٧

فة ٢٫٠١٨٫٧٣٢٫١٨٠١٤٥٫١١٢٫٥٦٤٦١٣٫٠٠٠٫٢٠١١٤٣٫٢٦٨٫١٥٧٢٫٩٢٠٫١١٣٫١٠٢الت

(١٫٠٩٢٫٩٦٩٫٣٣١)(٩٣٫٣٩٠٫٩٨١)(٤٢٠٫٧٤٤٫٩٠٢)(١٠٣٫٧٧٧٫٢٣٦)(٤٧٥٫٠٥٦٫٢١٢)مجمع االهالك

ية ١٫٥٤٣٫٦٧٥٫٩٦٨٤١٫٣٣٥٫٣٢٨١٩٢٫٢٥٥٫٢٩٩٤٩٫٨٧٧٫١٧٦١٫٨٢٧٫١٤٣٫٧٧١صافي القيمة الدفتر

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

ية أول السنة ١٫٥٤٣٫٦٧٥٫٩٦٨٤١٫٣٣٥٫٣٢٨١٩٢٫٢٥٥٫٢٩٩٤٩٫٨٧٧٫١٧٦١٫٨٢٧٫١٤٣٫٧٧١صافي القيمة الدفتر

٢٥٦٫٠٣٦٫١٧٨١٢٫٣٦٩٫٩٦٣٩٨٫٠٠٤٫٤٧١٨٩٫٢١٥٫٦٣٢٤٥٥٫٦٢٦٫٢٤٤اضافات

(١٢٫٩٢٤٫٩٦٨)(٤٫٤٢٦٫٤٠٣)(٢٫٢٥٤٫١٩٣)(٣٫١٧٢٫٦٣٠)(٣٫٠٧١٫٧٤٢)استبعادات أصول

٣٫٠٧١٫٧٤٢٣٫١٧٢٫٦٣٠٢٫٢٥٤٫١٩٣٤٫٤٢٣٫٥١٢١٢٫٩٢٢٫٠٧٧استبعادات مجمع أهالك

(١٧٥٫٠٠٦٫٠٩٩)(١٦٫٦٢٦٫٣٢٣)(٦٧٫٧٠٧٫٣٧٠)(٩٫٩٦٧٫١٥٦)(٨٠٫٧٠٥٫٢٥٠)اهالك السنة

ية ١٫٧١٩٫٠٠٦٫٨٩٦٤٣٫٧٣٨٫١٣٥٢٢٢٫٥٥٢٫٤٠٠١٢٢٫٤٦٣٫٥٩٤٢٫١٠٧٫٧٦١٫٠٢٥صافي القيمة الدفتر

في ١ يناير ٢٠١٨

فة ٢٫٢٧١٫٦٩٦٫٦١٦١٥٤٫٣٠٩٫٨٩٧٧٠٨٫٧٥٠٫٤٧٩٢٢٨٫٠٥٧٫٣٨٦٣٫٣٦٢٫٨١٤٫٣٧٨الت

(١٫٢٥٥٫٠٥٣٫٣٥٣)(١٠٥٫٥٩٣٫٧٩٢)(٤٨٦٫١٩٨٫٠٧٩)(١١٠٫٥٧١٫٧٦٢)(٥٥٢٫٦٨٩٫٧٢٠)مجمع االهالك

ية ١٫٧١٩٫٠٠٦٫٨٩٦٤٣٫٧٣٨٫١٣٥٢٢٢٫٥٥٢٫٤٠٠١٢٢٫٤٦٣٫٥٩٤٢٫١٠٧٫٧٦١٫٠٢٥صافي القيمة الدفتر

في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

ية أول السنة ١٫٧١٩٫٠٠٦٫٨٩٦٤٣٫٧٣٨٫١٣٥٢٢٢٫٥٥٢٫٤٠٠١٢٢٫٤٦٣٫٥٩٤٢٫١٠٧٫٧٦١٫٠٢٥صافي القيمة الدفتر

٨٤٫٢٦٦٫٩٩٤١٩٫٩٦٥٫٩١٧١٧٫٤٦٨٫٠١١١٤٫٠١٢٫٩١٥١٣٥٫٧١٣٫٨٣٧اضافات

(٣٤٨٫٤٦٨)-(١٧٥٫٩٠١)-(١٧٢٫٥٦٧)استبعادات أصول

١٦٠٫٩٦٠-١٤٥٫١٣٩-١٥٫٨٢١استبعادات مجمع أهالك

(٩٥٫٠٦٤٫١٧٢)(٩٫٧٧٩٫٤١٦)(٣٥٫٢٤١٫٥٢٨)(٥٫١٠١٫٢٢٢)(٤٤٫٩٤٢٫٠٠٦)اهالك الفترة

ية ١٫٧٥٨٫١٧٥٫١٣٨٥٨٫٦٠٢٫٨٣٠٢٠٤٫٧٤٨٫١٢١١٢٦٫٦٩٧٫٠٩٣٢٫١٤٨٫٢٢٣٫١٨٢صافي القيمة الدفتر

الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

فة ٢٫٣٥٥٫٧٩١٫٠٤٣١٧٤٫٢٧٥٫٨١٤٧٢٦٫٠٤٢٫٥٨٩٢٤٢٫٠٧٠٫٣٠١٣٫٤٩٨٫١٧٩٫٧٤٧الت

(١٫٣٤٩٫٩٥٦٫٥٦٥)(١١٥٫٣٧٣٫٢٠٨)(٥٢١٫٢٩٤٫٤٦٨)(١١٥٫٦٧٢٫٩٨٤)(٥٩٧٫٦١٥٫٩٠٥)مجمع االهالك

ية ١٫٧٥٨٫١٧٥٫١٣٨٥٨٫٦٠٢٫٨٣٠٢٠٤٫٧٤٨٫١٢١١٢٦٫٦٩٧٫٠٩٣٢٫١٤٨٫٢٢٣٫١٨٢صافي القيمة الدفتر
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

أرصدة مستحقة للبنوك٢٥-

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

ية ٥٦٤٫٩٨٩٫٦٧٣٤٢٠٫٠١٧٫٩٢٧حسابات جار

٩٫١٦٢٫٤٢٢٫٧٣١٣٫٣٢١٫٩٢٤٫٧٨٤ودائع

٩٫٧٢٧٫٤١٢٫٤٠٤٣٫٧٤١٫٩٤٢٫٧١١االجمالى 

ية ١٣٫٦٦٢١٣٫٥٤٠بنوك مركز

٩٫١٦٢٫٤٦٣٫٦٣٨٣٫٢٢١٫٩٧٣٫٤٢٠بنوك محلية 

٥٦٤٫٩٣٥٫١٠٤٥١٩٫٩٥٥٫٧٥١بنوك خارجية

٩٫٧٢٧٫٤١٢٫٤٠٤٣٫٧٤١٫٩٤٢٫٧١١االجمالى 

٥٥٥٫٣٨٨٫٨٥٧٣٧٥٫٤٦١٫٧٠٥أرصدة بدون عائد

٩٫٦٠٠٫٨١٦٤٤٫٥٥٦٫٢٢٢أرصدة ذات عائد متغير

٩٫١٦٢٫٤٢٢٫٧٣١٣٫٣٢١٫٩٢٤٫٧٨٤أرصدة ذات عائد ثابت

٩٫٧٢٧٫٤١٢٫٤٠٤٣٫٧٤١٫٩٤٢٫٧١١االجمالى 

٩٫٧٢٧٫٤١٢٫٤٠٤٣٫٧٤١٫٩٤٢٫٧١١أرصدة متداولة

٩٫٧٢٧٫٤١٢٫٤٠٤٣٫٧٤١٫٩٤٢٫٧١١االجمالى 

ودائع العمالء٢٦-

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

٥٦٫٠٠٧٫٣٦٢٫٩٣٢٤٧٫٥٦٣٫٢٠٦٫٣٥٥ودائع تحت الطلب

٧١٫٤٦٠٫٠٦٦٫٣٨٠٧٦٫٤٢٠٫٧٨٦٫٥٥٢ودائع ألجل وبإخطار

٣٨٫١٦٣٫٦٠٢٫٠٠٠٤١٫١٢٧٫٨٦٢٫٠٠٠شهادات ادخار وإيداع

٢٠٫٩٦٠٫٧٠٠٫٩٤٩١٥٫٨٥٨٫١٢٧٫٦٦٩ودائع توفير

ى * ٧٫١٧٧٫٣٠٥٫٧٢٥٥٫٧٠٦٫٦٧٢٫٥٨٨ودائع أخر

١٩٣٫٧٦٩٫٠٣٧٫٩٨٦١٨٦٫٦٧٦٫٦٥٥٫١٦٤االجمالى 

١٠٦٫٦٥٧٫٤٨٣٫٤٠٣١٠٥٫٣٥١٫٧٤٢٫٧٤٣ودائع مؤسسات

٨٧٫١١١٫٥٥٤٫٥٨٣٨١٫٣٢٤٫٩١٢٫٤٢١ودائع أفراد

١٩٣٫٧٦٩٫٠٣٧٫٩٨٦١٨٦٫٦٧٦٫٦٥٥٫١٦٤االجمالى 

٢٩٫٩٩٣٫٨٢٩٫٠٢٨٢٥٫٥٨٥٫٤٣٣٫١٥٠أرصدة بدون عائد

٦٥٫٦٥٣٫٠٧٣٫٧٣٠٤٧٫١٧٤٫٩٣٦٫٣٠٤أرصدة ذات عائد متغير

٩٨٫١٢٢٫١٣٥٫٢٢٨١١٣٫٩١٦٫٢٨٥٫٧١٠أرصدة ذات عائد ثابت

١٩٣٫٧٦٩٫٠٣٧٫٩٨٦١٨٦٫٦٧٦٫٦٥٥٫١٦٤االجمالى 

١٥١٫٧٨٩٫٦٨٣٫٠٩٩١٥٢٫٣٧٤٫٨٨٦٫٥٥٨أرصدة متداولة

٤١٫٩٧٩٫٣٥٤٫٨٨٧٣٤٫٣٠١٫٧٦٨٫٦٠٦أرصدة غير متداولة

١٩٣٫٧٦٩٫٠٣٧٫٩٨٦١٨٦٫٦٧٦٫٦٥٥٫١٦٤االجمالى 

ى في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ودائع قدرها  ٤١٣٫٩٤٨٫١٧٨ جنيه تغطى ارتباطات غير قابلة لإللغاء باعتمادات مستندية  مقابل ٤٧٧٫٧٧١٫٥٠٤  جنيه في * و تتضمن الودائع األخر

بة لقيمتها العادلة. ية لتلك الودائع مقار  ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وتعتبر القيمة الدفتر
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

وض أخرى٢٧- قر

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

ي (أيباب - ايكو) ١٢٫٤٥٣٫٢٨٦١٥٫٤٤٦٫٠٢٦البنك األهلي المصر

ي الدولي ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠البنك التجار

وبي إلعادة البناء والتنمية ٢٫٥٥٩٫٢٣٦٫٠١٢١٫٦٩٠٫٦٦٣٫٠٩٢البنك األور

وعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر -١٠٫٠٠٠٫٠٠٠جهاز تنمية المشر

٢٫٦٥١٫٦٨٩٫٢٩٨١٫٧٦٨٫١٠٩٫١١٨االجمالى 

٦٧٢٫٣٠٧٫١٥٩٧٤٣٫٤٧٣٫١٤٧أرصدة متداولة

١٫٩٧٩٫٣٨٢٫١٣٩١٫٠٢٤٫٦٣٥٫٩٧١أرصدة غير متداولة

٢٫٦٥١٫٦٨٩٫٢٩٨١٫٧٦٨٫١٠٩٫١١٨االجمالى 

التزامات أخرى٢٨-

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

١٫٥١٠٫٢٩٤٫٤٧٤١٫٧٣٨٫٦١٢٫٥٦٧عوائد مستحقة

٨٦٫٦٩٣٫١٢٢٩٧٫١٦٠٫٧٢٠ايرادات مقدمة

وفات مستحقة ٣٨١٫٢٨٦٫٦٦٤٤٣٠٫٧٤٣٫٨٤٨مصر

٣٨٧٫٨٦٥٫٣١٠٣٨٥٫٩٥٠٫٥١٩ارصدة دائنة متنوعة

٢٫٣٦٦٫١٣٩٫٥٧٠٢٫٦٥٢٫٤٦٧٫٦٥٤االجمالى 
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

مخصصات أخرى٢٩-

الرصيد أول السنةالبيان
المكون خالل 

الفترة
المرتد خالل الفترة

وق ترجمة  فر

ارصدة 

المخصصات 

بالعمالت االجنبية 

(-) +

المستخدم خالل 

الفترة
الرصيد اخر الفترة

يبية ٤٠٤٫٨٩٤٫٧٧٢(١٩٩٫٥٥٠٫٦٧٦)--٦٠١٫٣٤٥٫٤٤٨٣٫١٠٠٫٠٠٠مخصص مطالبات ضر

١٥٫٢١٥٫٣٢٤(٥٣٣٫٧٢١)(١٨٨٫٣١٣)(٣٤٫٦٦١٫١٤٢)-٥٠٫٥٩٨٫٥٠٠مخصص مطالبات قضائية

٢٧٨٫٨٥٩٫٢٥٨-٥٢٦٫٤٤٢-٢٤٨٫٣٥٢٫٩٦٢٢٩٫٩٧٩٫٨٥٤مخصص اإللتزامات العرضية

٣٥٫٨٦٨٫٢٣٨-٣١٢٫٦٣٧-٣٤٫٧١٠٫١٨٨٨٤٥٫٤١٣مخصص خيانة االمانة

٧٣٤٫٨٣٧٫٥٩٢(٢٠٠٫٠٨٤٫٣٩٧)٦٥٠٫٧٦٦(٣٤٫٦٦١٫١٤٢)٩٣٥٫٠٠٧٫٠٩٨٣٣٫٩٢٥٫٢٦٧االجمالى

الرصيد أول السنةالبيان
المكون خالل 

السنة
المرتد خالل السنة

وق ترجمة  فر

ارصدة 

المخصصات 

بالعمالت االجنبية 

(-) +

المستخدم خالل 

السنة
الرصيد اخر السنة

يبية ٦٠١٫٣٤٥٫٤٤٨(٥٫٥٢٠٫٠٥٤)--٥٦٠٫٧٠٥٫٥٠٢٤٦٫١٦٠٫٠٠٠مخصص مطالبات ضر

٥٠٫٥٩٨٫٥٠٠(١٫٠٤٠٫٥٦٠)(١٫١٤٣٫١٧٩)-٥٠٫٢١٤٫٠٧٦٢٫٥٦٨٫١٦٣مخصص مطالبات قضائية

٢٤٨٫٣٥٢٫٩٦٢-(٢٫٣١٥٫٦٢٧)-٢٤٢٫٤١٩٫١٨٠٨٫٢٤٩٫٤٠٩مخصص اإللتزامات العرضية

٣٤٫٧١٠٫١٨٨(١١٤٫٩٣٨)(١٫٠٥٢٫١٤٦)(٦٫٢٢٧٫٨٥٩)-٤٢٫١٠٥٫١٣١مخصص خيانة االمانة

٩٣٥٫٠٠٧٫٠٩٨(٦٫٦٧٥٫٥٥٢)(٤٫٥١٠٫٩٥٢)(٦٫٢٢٧٫٨٥٩)٨٩٥٫٤٤٣٫٨٨٩٥٦٫٩٧٧٫٥٧٢االجمالى

يبة الدخل المؤجلة٣٠- ضر

يبية المؤجلة  األصول وااللتزامات الضر

يبية المؤجلة :  فيما يلي أرصدة وحركة األصول وااللتزامات الضر

يبية المؤجلة  أرصدة األصول وااللتزامات الضر

وق المؤقتة على  من: يبى للفر ٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٣١٢٠١٨ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨األثر الضر
(٥٣٫٩٩٨٫٢٣٥)(٥٥٫٥٨٥٫٩٨٢)--األصول الثابتة

وض) --٢٠٧٫٢٢٧٫١٥١١٩٨٫٩٩٦٫٣٠٠المخصصات ( بخالف مخصص خسائر اضمحالل القر

وق التغير فى القيمة العادلة الستثمارات مالية متاحة للبيع (٩٦٥٫٤١١)--١٠٫٠٤٣٫٦٤٨فر

(٣٫٦٥٠٫٠٦٩)(٣٫٦٥٠٫٠٦٩)--اثر التغير فى السياسات المحاسبية
ى --٢٦٫٠٥١٫٨١٧٢٣٫١٣١٫٩٢٦أخر

يبية المؤجلة (٥٨٫٦١٣٫٧١٥)(٥٩٫٢٣٦٫٠٥١)٢٤٣٫٣٢٢٫٦١٦٢٢٢٫١٢٨٫٢٢٦اجمالي األصول (االلتزامات) الضر

يبية المؤجلة بالصافى ١٨٤٫٠٨٦٫٥٦٥١٦٣٫٥١٤٫٥١١األصول (االلتزامات) الضر

يبية المؤجلة :  حركة األصول وااللتزامات الضر

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٣١٢٠١٨ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

(٥٤٫٣٩٣٫١٦٢)(٥٨٫٦١٣٫٧١٥)٢٢٢٫١٢٨٫٢٢٦١٧٩٫٨٩٧٫٠٤٢الرصيد في بداية السنة

يبة المؤجلة التى تم االعتراف بها / أستخدامها خالل الفترة (٤٫٢٢٠٫٥٥٣)(٦٢٢٫٣٣٦)٢١٫١٩٤٫٣٩٠٤٢٫٢٣١٫١٨٤الضر

(٥٨٫٦١٣٫٧١٥)(٥٩٫٢٣٦٫٠٥١)٢٤٣٫٣٢٢٫٦١٦٢٢٢٫١٢٨٫٢٢٦الرصيد باإلجمالى في نهاية الفترة

يبية المؤجلة المدرجة مباشرة ضمن حقوق الملكية أرصدة األصول (االلتزامات) الضر

وق التغير في القيمة العادلة الستثمارات مالية متاحة للبيع فر
اثر التغير فى السياسات المحاسبية (االحتياطى الخاص)

يبية المؤجلة يبية المؤجلةاألصول الضر االلتزامات الضر

٣٠ يونيو ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧

يبة المتوقع في وقت االستفادة من األصول / تحمل األلتزامات يقة الميزانية وباستخدام معدل الضر يبية المؤقتة وفقا لطر وق الضر يبة المؤجلة على الفر  تم حساب الضر

ن للبنك حق قانوني فى إجراء تسوية بين األصول وااللتزامات يبية المؤجلة إال إذا  (٢٢٫٥ %) عن الفترة المالية الحالية. ال يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الضر

يبية. وضة بمعرفة نفس الدائرة الضر يبية المؤجلة متعلقة بضرائب الدخل المفر ية وبشرط أن تكون األصول وااللتزامات الضر يبية الجار الضر

(٩٦٥٫٤١١)
(٣٫٢٤٤٫٥٠٦)

١٠٫٠٤٣٫٦٤٨
(٣٫٢٤٤٫٥٠٦)

يبية المؤجلة يبية المؤجلةاألصول الضر االلتزامات الضر

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

- ٥٣ -



 

ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

التزامات مزايا التقاعد٣١-

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

االلتزامات المعترف بها بقائمة المركز المالى عن :

٤٠٧٫١٢٠٫٦٨٤٣٦٥٫٤٠٣٫٣٦٨المزايا العالجية بعد التقاعد-

المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل عن:

٤٦٫٧٦٩٫٩٢٢٧٣٫٦٢٨٫٦٨٥المزايا العالجية بعد التقاعد-

 المزايا العالجية بعد التقاعد

لتالي: تم تحديد المبالغ المعترف بها فى قائمة المركز المالى 

٤٨٣٫٦٥٦٫٨٩٨٤٤٥٫٠٧٣٫٠٠٩القيمة الحالية اللتزامات لم يتم تمويلها-

ية لم يتم االعتراف بها- (٧٩٫٦٦٩٫٦٤١)(٧٦٫٥٣٦٫٢١٤)خسائر اكتوار
٤٠٧٫١٢٠٫٦٨٤٣٦٥٫٤٠٣٫٣٦٨

تتمثل الحركة على االلتزامات خالل السنة المالية فيما يلي:

٣٦٥٫٤٠٣٫٣٦٨٣٠٨٫٠٩٧٫٤٦٣الرصيد في أول السنة المالية

فة الخدمة الحالية ٩٫٧٦٥٫٣٩١١٥٫٥٨٥٫١٦٠ت

فة العائد ٣٣٫٨٧١٫١٠٥٥٧٫٣٥٧٫٧٩٥ت

ية ٣٫١٣٣٫٤٢٦٦٨٥٫٧٣٠خسائر اكتوار

(١٦٫٣٢٢٫٧٨٠)(٥٫٠٥٢٫٦٠٦)مزايا مدفوعة

٤٠٧٫١٢٠٫٦٨٤٣٦٥٫٤٠٣٫٣٦٨

تتمثل المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل فيما يلي

فة الخدمة الحالية ٩٫٧٦٥٫٣٩١١٥٫٥٨٥٫١٦٠ت

فة العائد ٣٣٫٨٧١٫١٠٥٥٧٫٣٥٧٫٧٩٥ت

ية المحققة خالل السنة ٣٫١٣٣٫٤٢٦٦٨٥٫٧٣٠الخسائر  االكتوار

٤٦٫٧٦٩٫٩٢٢٧٣٫٦٢٨٫٦٨٥

ية الرئيسية المستخدمة بمعرفة البنك فيما يلي:  وض االكتوار وتتمثل الفر

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨
معدل العائد المستخدم فى خصم المزايا العالجية بعد التقاعد للعاملين الحاليين

 في بنك قطر الوطني األهلي
٪١٥٫٧٤٪١٥٫٧٤

معدل العائد المستخدم فى خصم المزايا العالجية بعد التقاعد للعاملين في

 بنك مصر الدولي سابقا
٪١٥٫٧٤٪١٥٫٧٤

فة الخدمة العالجية ( على معدل التضخم) للعاملين يادة طويلة االجل في ت الز

 الحاليين في بنك قطر الوطني األهلي
٪١٣٫٧٨٪١٣٫٧٨

فة الخدمة العالجية ( على معدل التضخم) للعاملين يادة طويلة االجل في ت الز

  في بنك مصر الدولي سابقا
٪١٣٫٧٨٪١٣٫٧٨

فة المزايا الطبية: فيما يلي تأثير الحركة بمقدار ١% في معدل ت

فة  االثر على إجمالى ت

فة  الخدمة الحالية وت

العائد

االثر على االلتزامات 

المحددة

٢٠٫١٦٪٢٣٫٤٢٪المزايا العالجية بعد التقاعد

رأس المال٣٢-

رأس المال المرخص به (أ )

-

ع (ب ) رأس المال المصدر والمدفو

-

-

-

-

يادة ى بز ى إلى ٨٫٩٠٤٫٢٢٧٫١٤٠  جنيه مصر ع من ٧٫٤٢٠٫١٨٩٫٢٩٠ جنيه مصر يادة رأس المال المصدر والمدفو يخ ١٦ فبراير ٢٠١٧ ز ــار رت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بت قر

بعة و ثمانون مليون و سبعة و ثالثون ألف و ثمانمائة و خمسون جنيه الغير) وذلك خصما من األحتياطى العام. بعمائة و ار ي (فقط مليار و أر قدرها ١٫٤٨٤٫٠٣٧٫٨٥٠ جنيه مصر

ية منها ي فــي ٣٠ يونيو ٢٠١٨ موزع على ٨٩٠٫٤٢٢٫٧١٤ سهم قيمة السهم االسمية عشرة جنيهات مصر ع ٨٫٩٠٤٫٢٢٧٫١٤٠ جنيه مصــر وبــذلك أصــبح رأس المــال المصــدر والمــدفو

ي وقت السداد. ي و ١٢٥٫٣٢٣٫٠٠٠ سهم تم سدادها بالعملة األجنبية وفقا للسعر السار ٧٦٥٫٠٩٩٫٧١٤ سهم تم سدادها بالجنيه المصر

يادة ى بز ى إلى ٩٫٧٩٤٫٦٤٩٫٨٥٠ جنيه مصر ع من ٨٫٩٠٤٫٢٢٧٫١٤٠ جنيه مصر يادة رأس المال المصدر والمدفو يخ ١٥ فبراير ٢٠١٨ ز رت الجمعية العامة غير العادية المنعقــدة بتــار قر

ى ون ألف و سبعمائة و عشرة جنيــه الغــير) وذلك خصما من األحتياطى العام وجار بعمائة و أثنان و عشر ي (فقط ثمانمائة و تسعون مليون و أر قــدرها  ٨٩٠٫٤٢٢٫٧١٠ جنيــه مصــر

يادة من الجهات الرسمية. إتخاذ الموافقات على تلك الز

ي. يبلغ رأس المال المرخص به ١٥ مليار جنيه مصر

ية منهــا ي فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٦ مــوزع علــى ٧٤٢٫٠١٨٫٩٢٩ سهم قيمة السهم االسمية عشــرة جنيهــات مصــر ع ٧٫٤٢٠٫١٨٩٫٢٩٠ جنيــه مصــر بلــغ رأس المــال المصــدر والمــدفو

ي وقت السداد. ي و ١٢٥٫٣٢٣٫٠٠٠ سهم تم سدادها بالعملة األجنبية وفقا للسعر السار ٦١٦٫٦٩٥٫٩٢٩ سهم تم سدادها بالجنيه المصر

- ٥٤ -



 

ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

باح المحتجزة٣٣- االحتياطات واألر

االحتياطيات ١-

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

٩٫٤٢١٫٥١٠٫٤٠٩٧٫٣٢٦٫٩٣٦٫١١٦االحتياطى  العام ( أ )

٨٫٩٧٤٫٠٢٠٨٫٩٧٤٫٠٢٠احتياطى المخاطر البنكية العام ( ب )

١٫٢٨٧٫٧٤٨٫٢٧٦١٫٠٢٣٫١٦٦٫٥٥٨احتياطى قانونى ( ج )

(٩٠٢٫٧٠٩٫١٥١)(٨١١٫٧٦٩٫٥٨٠)احتياطى إعادة تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع ( د )

١٤٧٫٠٤٤٫١٧٩١٤٧٫٠٤٤٫١٧٩احتياطي خاص ( هـ )

١٢٫٠٥٤٫٩٦٥١٠٫١١٦٫٨١٠احتياطي رأسمالي

 IFRS ١٫٢٨٢٫٩٢٥٫٦٣٣احتياطى مخاطر  معيار  ٩-

١١٫٣٤٨٫٤٨٧٫٩٠٢٧٫٦١٣٫٥٢٨٫٥٣٢اجمالى االحتياطيات فى آخر الفترة المالية 

وتتمثل الحركة على االحتياطيات فيما يلى

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨(أ) االحتياطى العام

٧٫٣٢٦٫٩٣٦٫١١٦٥٫٢٦٢٫٩٥٥٫٣٧٠الرصيد فى أول السنة المالية 

باح المحتجزة  ٢٫٠٩٤٫٥٧٤٫٢٩٣٣٫٥٤٨٫٠١٨٫٥٩٦محول من االر

يادة رأس المال (١٫٤٨٤٫٠٣٧٫٨٥٠)-المحول  لز

٩٫٤٢١٫٥١٠٫٤٠٩٧٫٣٢٦٫٩٣٦٫١١٦الرصيد فى آخر الفترة المالية 

(ب) احتياطى المخاطر البنكية العام

٨٫٩٧٤٫٠٢٠٧٫١٤٩٫٣٥٣الرصيد فى أول السنة المالية 
باح المحتجزة ١٫٨٢٤٫٦٦٧-محول  من االر

٨٫٩٧٤٫٠٢٠٨٫٩٧٤٫٠٢٠الرصيد فى آخر الفترة المالية 

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨(ج) احتياطى قانونى 

١٫٠٢٣٫١٦٦٫٥٥٨٨٢١٫٤٨٧٫٠٣٨الرصيد فى أول السنة المالية 

باح السنة المالية السابقة ٢٦٤٫٥٨١٫٧١٨٢٠١٫٦٧٩٫٥٢٠محول من أر

١٫٢٨٧٫٧٤٨٫٢٧٦١٫٠٢٣٫١٦٦٫٥٥٨الرصيد فى آخر الفترة المالية 

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨(د) احتياطى إعادة تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع

(١٫٢١٣٫٠٤٦٫٣٨٠)(٩٠٢٫٧٠٩٫١٥١)الرصيد فى أول السنة المالية 
٧٩٫٩٣٠٫٥١٢٣٠٥٫٣٣١٫٤٢١صافى التغير فى القيمة العادلة خالل الفترة (ايضاح ٢٠)

١١٫٠٠٩٫٠٥٩٥٫٠٠٥٫٨٠٨ضرائب الدخل المؤجلة المعترف بها خالل الفترة (ايضاح ٣٠)

(٩٠٢٫٧٠٩٫١٥١)(٨١١٫٧٦٩٫٥٨٠)الرصيد فى آخر الفترة المالية 

(هـ) احتياطي خاص

وض ١١٢٫٧٣٩٫٣٢٠مخصصات إضمحالل القر

٣٩٫٤٨٦٫٤٨٤مخصصات االلتزامات العرضية

فة المستهلكة باستخدام معدل العائد الفعلي على أدوات الدين المدرجة ضمن مجموعة االستثمارات  الت

يخ االستحقاق المالية المحتفظ بها حتى تار
٢٥٣٫٦٠٧

فة المستهلكة باستخدام معدل العائد الفعلي على أدوات الدين المدرجة ضمن مجموعة االستثمارات  الت

المالية المتاحة للبيع
٣٩٣٫٩٣٠

يبي على التسويات)  يبة المؤجلة ( األثر الضر (٢٢٫٢٨٨٫٠٣٠)الضر
١٦٫٤٥٨٫٨٦٨االستثمارات المالية المتاحة للبيع ( أدوات حقوق ملكية )

١٤٧٫٠٤٤٫١٧٩اإلجمالي

يبة عن عام ٢٠١٧ و ذلك طبقا بح بعد الضر تم تكــوين احتيــاطى مخــاطر معيــار ٩ IFRS بنسبة ١% من إجمالى المخاطر األئتمانية المرجحة بأوزان المخاطر و ذلك من صافى الر

يخ ٢٨ يناير ٢٠١٨ و ال يتم استخدامه إال بموافقة البنك المركزى.  وطبقا لتلك لتعليمات فإنه يتعين على البنك تطبيق متطلبات المعيار ى الصادرة بتار لتعليمات البنك المركزى المصر

ير المالية رقم ٩ " األدوات المالية" اعتبارا من أول يناير ٢٠١٩. الدولي للتقار

بـاح ويتـم اعتمــاده مــن الجمعيــة يع األر ى يتم تكوين احتياطى المخاطر البنكية العام لمقابلة المخاطر غيرالمتوقعة خصمًا على حساب توز طبقا لتعليمات البنك المركزى المصر

ى. يع من هذا االحتياطى إال بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصر العامة للبنك عند إنعقادها العتماد القوائم المالية المستقلة السنوية وال يتم التوز

باح العام لتغذية االحتياطى القانونى وذلك حتى يبلغ رصيده ما يعادل ١٠٠% من رأس م القانون ونظامه األساسى احتجــاز نســبة ٥% من صافى أر يتعين على البنك طبقا ألح

يع. مال البنك علما بأن هذا االحتياطى غير قابل للتوز

ــركز ــة الم يتطلب تطبيق قواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس المعدلة إجراء تعديالت في أرقام المقارنة ألول سنة مالية لبدء التطبيق تتأثر بها قائم

باح المحتجزة الى إحتياطي خاص بحقوق المــالى ( أرقــام المقارنــة) وقائمــة الــدخل ( عن السنة المالية السابقة). وحيث أن آثار التسويات موجبة فقد تم ترحيلها من خالل األر

ي وفيما يلى البنود التي نتج عنها رصيد االحتياطي الخاص : الملكية ال يتم استخدامه إال بموافقة من البنك المركزي المصر
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

باح المحتجزة٢- باح الفترة / العام واألر  أر

باح المحتجزة : ٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨الحركة على األر

٥٫٢٩١٫٧٤٧٫٨٥٠٤٫١٧٦٫٦١١٫٨٣٩الرصيد فى أول السنة المالية 

باح الفترة المالية  ٣٫٢٩٠٫٥١٦٫٦٥١٥٫٢٩٣٫٥٧٢٫٥١٧صافى أر

يعات السنة السابقة  -(٧١٢٫٣٣٨٫١٧٢)توز

باح (٤١٧٫٦٦٠٫٩٠٢)(٥٢٨٫٩٨٠٫٩٧٠)حصة العاملين فى األر

فأة أعضاء مجلس االدارة  (٩٫٢٥٠٫٠٠٠)(١١٫٢٥٠٫٠٠٠)م

(٢٫٨٢١)(١٫٩٣٨٫١٥٥)محول الى االحتياطي الرأسمالي

(٣٫٥٤٨٫٠١٨٫٥٩٦)(٢٫٠٩٤٫٥٧٤٫٢٩٣)محول الى االحتياطى العام

(٢٠١٫٦٧٩٫٥٢٠)(٢٦٤٫٥٨١٫٧١٨)محول الى االحتياطى القانونى 

 IFRS (١٫٢٨٢٫٩٢٥٫٦٣٣)محول الى احتياطى مخاطر  معيار  ٩-

(١٫٨٢٤٫٦٦٧)-محول الى احتياطى المخاطر البنكية العام
٣٫٦٨٥٫٦٧٥٫٥٦٠٥٫٢٩١٫٧٤٧٫٨٥٠الرصيد فى آخر الفترة المالية 

النقدية وما في حكمها٣٤-

٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

ية  ٤٫٧٩٩٫٥١١٫٤١٩٤٫١١٧٫٦٠٥٫١٦٢نقدية وأرصدة لدى البنوك المركز
١٢٫٠٥٩٫٨٤٥٫٤٩٨٩٫٦٢٧٫٨٩٤٫٩٣٠أرصدة لدى البنوك ذات أجل أقل من ثالثة أشهر 

ى استحقاق ٩١ يوم  ٤٫٩٧٢٫٤٥٢٫٩٥٥٣٢٥٫١٥٥٫٢٩٥أذون الخزانة وأوراق حكومية أخر
٢١٫٨٣١٫٨٠٩٫٨٧٢١٤٫٠٧٠٫٦٥٥٫٣٨٧االجمالى 

التزامات عرضية وارتباطات٣٥-

 مطالبات قضائية(أ )

ارتباطات رأسمالية (ب )

وض وضمانات وتسهيالت (ج) ارتباطات عن قر

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

٣٥٧٫٥٠٠٣٥٧٫٥٠٠ضمانات مالية

وض ٣٩٫٠٣٠٫٢٣٩٧١٫٧٤٦٫٩٥٣ارتباطات عن قر

٢٫٢٨٦٫٦٢٩٫١٨٩١٫٢٨٥٫٧٥٣٫٦٢٣األوراق المقبولة

٤٢٫٤٦٨٫١٩٠٫٥٩٦٤٠٫٢٨٨٫٧٨٨٫٤٠٠خطابات ضمان

٣٫٨٧٤٫٥٠٥٫١١٦٤٫٨٤٢٫٨٥٨٫١٧١اعتمادات مستندية استيراد

٢٦١٫٧٨٤٫٢٥٠١٣٧٫٧٧١٫٨٣٤اعتمادات مستندية تصدير

ى ٨٤٩٫٣٠٩٫٠٩٣١٫٥٣٤٫٨٠٣٫٢١٦التزامات محتملة أخر

٤٩٫٧٧٩٫٨٠٥٫٩٨٣٤٨٫١٦٢٫٠٧٩٫٦٩٧اإلجمالي

ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي(د)

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

يد عن سنة واحدة  ٨٦٫٥٢١٫٠٦٧٨٢٫٢٢٦٫٦٦٨ال تز

١٥٦٫٨٨٢٫٦٨٢١٦١٫٢٦٦٫٥٩٢أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

٤١٫٣١٦٫٩٤٩٥٣٫٧١٦٫٢٦٥أكثر من خمس سنوات

٢٨٤٫٧٢٠٫٦٩٨٢٩٧٫٢٠٩٫٥٢٥اإلجمالي

ية عن عقود إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء: فيما يلى تحليل بأقساط المدفوعات اإليجار

يوجد عدد من القضايا المرفوعة ضد البنك فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ولم يتم تكوين مخصص لتلك القضايا حيث انه من غير المرجح تحقق خسائر عنها .

يات مبانى ومعدات وتوجد  بلغت تعاقدات البنك عن ارتباطات رأسمالية ٤١٦٫٢٢٦٫٧٦٦ جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ مقابل ٣٢٥٫٣٣١٫٨٦٩ جنيه في ٣١ ديسمبر  ٢٠١٧ متمثلة فى مشتر

فية لدى االدارة من تحقق ايرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك االرتباطات. ثقة 

وض وضمانات وتسهيالت فيما يلى: تتمثل ارتباطات البنك المتعلقة بقر

بط أواالقتناء . يخ  الر يخ استحقاقها ثالثة أشهر من تار الغراض عرض قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التالية التى ال تتجاوز توار
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

معامالت مع أطراف ذوي عالقة٣٦-

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨
١٫٦٥٦٫٧٢١٨٣٣٫٦٨٧أرصدة لدى البنوك

١٩٧٫٦٢١٫٦٣٩٢٤١٫١٥١٫٠٦١أرصدة مستحقة للبنوك
١٠٫٠٦٠٫٨٤١٫٣١٣١١٫٨٤٩٫٧٥٩٫٩٦٥خطابات ضمان خارجية

٣٫٤٧١٫٤٢٣٫١٨٦٢٫٨٢٨٫٣٦٢٫٣٥١مشتقات الصرف األجنبى
-١٫٧٩٣٫٢٥١٫٩٥٠عقود مبادلة أسعار العائد

وض والتسهيالت ألطراف ذوى عالقة(أ) القر

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٣١٢٠١٨ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨
وض القائمة فى أول السنة المالية  ١١١١١١٢٫٦٩٥٫٣١٤٫٩٧٤٢٫٧٨٦٫٧١٩٫١٦٢القر

وض الصادرة خالل الفترة المالية ٤٣٨٫٣٦١٫٧٠٩٦٩٥٫٩٨٩٫٧٣١--القر
وض المحصلة خالل الفترة المالية  (٧٨٧٫٣٩٣٫٩١٩)(٤٧٩٫٧٣٤٫٢٣٦)--القر

وض القائمة فى آخر الفترة المالية  ١١١١١١٢٫٦٥٣٫٩٤٢٫٤٤٧٢٫٦٩٥٫٣١٤٫٩٧٤القر
وض ١٥٤٫٧٣٧٫٦٦٨٢٩٣٫٥٠٨٫٣٣٥--عائد القر

وض الممنوحة لألطراف ذوى العالقة .* التوجد مخصصات مكونة للقر

وض والتسهيالت الممنوحة لألطراف ذوى العالقة فيما يلي وتتمثل القر

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٣١٢٠١٨ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨
ية مدينة ١١١١١١٢٫٩٩١١٦٢حسابات جار

ية مدينة تجدد ٢٫٤٨٣٫٢٣٨٫٦٩٦٢٫٤٩١٫٠٤٠٫٧١٩--حسابات جار
-٢٫٧٩٦--بطاقات ائتمان

وض لشراء معدات ١٧٠٫٦٩٧٫٩٦٤٢٠٤٫٢٧٤٫٠٩٣--قر
١١١١١١٢٫٦٥٣٫٩٤٢٫٤٤٧٢٫٦٩٥٫٣١٤٫٩٧٤اإلجمالي

ودائع من اطراف ذوى عالقة (ب)

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٣١٢٠١٨ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨
٦٠٫٧٤٤٫٥٠٢٥٤٫٠٥٤٫٨٠١١٫٨٠٤٫٥١٠٫١٧٢١٫٧٥١٫٩٦٢٫٧٣٢ الودائع فى أول السنة المالية 

بطها خالل الفترة المالية ٥٫٩٠٤٫٤٤٥٩٫٧٢٩٫٠٤٤١٤٧٫١٩٥٫٤٢٠١٢٥٫٨٩٥٫٨١١الودائع التى تم ر
(٧٣٫٣٤٨٫٣٧١)(٢٧٫٥٨١٫٦٩٠)(٣٫٠٣٩٫٣٤٣)(١٫٦٣٩٫٨٧٠)الودائع المستردة  خالل الفترة المالية 

٦٥٫٠٠٩٫٠٧٧٦٠٫٧٤٤٫٥٠٢١٫٩٢٤٫١٢٣٫٩٠٢١٫٨٠٤٫٥١٠٫١٧٢الودائع فى فى آخر الفترة المالية 
ليف المشابهة  فة الودائع والت ١٫٢٣٧٫٧٥١٢٫٢٥٤٫٢٤٥٢٦٫٢٣٥٫٣٤٦٥٠٫٨٥٣٫٤٥٠ت

وتتمثل الودائع من األطراف ذوى العالقة فيما يلي
٢٫١٠٦٫٧٨٩٢٫٨٨٤٫٦١٢٦٦٫٢٤٤٫٥٩٣٤٠٫٥٤٣٫٥١٨ودائع تحت الطلب

--٤٦٤٫٦٣٠٤٢٦٫٨٠٢ودائع توفير
--٣٫١٠٠٫٠٠٠٣٫٣٠٠٫٠٠٠شهادات ادخار وإيداع
٥٩٫٣٣٧٫٦٥٨٥٤٫١٣٣٫٠٨٨١٫٨٥٧٫٨٧٩٫٣٠٩١٫٧٦٣٫٩٦٦٫٦٥٤ودائع ألجل وبإخطار

٦٥٫٠٠٩٫٠٧٧٦٠٫٧٤٤٫٥٠٢١٫٩٢٤٫١٢٣٫٩٠٢١٫٨٠٤٫٥١٠٫١٧٢اإلجمالي
معامالت أخرى مع األطراف ذوى عالقة (ج)

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٣١٢٠١٨ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨
٤٫٥٩٨١٠٫٥٧١٣٫٦٨٧٫٥٩٣٧٫٩٠٢٫٨٣٨ايرادات األتعاب والعموالت 

٧٫٥٤٤٫٦١٢٢٠٫٩٣٠٫٤٧٩--ضمانات صادرة عن البنك
وتتمثل الضمانات الصادرة عن البنك فيما يلي:

٣٥٫٦٠٢٣٥٫٦٠٢--خطابات ضمان
٧٫٥٠٩٫٠١٠٢٠٫٨٩٤٫٨٧٧--اعتمادات مستندية

٧٫٥٤٤٫٦١٢٢٠٫٩٣٠٫٤٧٩--اإلجمالي

ون النسبة المتبقية وقدرها %٥٫٠٣. ية ٩٤٫٩٧% من األسهم العادية لرأس مال البنك بينما يمتلك مساهمون آخر يمتلك بنك قطر الوطني (الشركة األم للبنك) فى نهاية الفترة المالية الجار

وض والودائع ومبادالت العمالت األجنبية. تم الدخول فى العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل النشاط المعتاد للبنك بما فى ذلك القر

وتتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة المالية وأرصدة تلك األطراف فى نهاية الفترة المالية فيما يلى :

ت تابعة و شقيقة  شر

باح على األسهم العادية: يعات األر المعامالت مع مجموعة بنك قطر الوطني بخالف توز

ي الغير، وقد نص  بعمائة مليون جنيه مصر يخ ٢٨ يونيو ٢٠١٢ بالتعاقد مع البنك للحصول على تمويل طويل أجل بمبلغ أر قامت شركة كيو ان بي األهلي للتأجير التمويلي (شركة تابعة) بتار

ي ال غير. وقد بلغ رصيد التمويل في ية وذلك في  حدود مبلغ ال يتجاوز مئتى مليون جنيه مصر العقد على أن  يتحمل البنك مخاطر عدم سداد الشركة المستأجرة تمويليا للقيمة اإليجار

ت تابعة. وض والتسهيالت لشر مل ضمن رصيد القر ج بال ي أدر ٣٠ يونيو ٢٠١٨ مبلغ ١٧٠٫٦٩٧٫٩٦٤ جنيه مصر

ت تابعة و شقيقة  شر

ت تابعة و شقيقة  شر

ى. المعامالت مع األطراف ذوى العالقة تتم بنفس األسعار التى تتم بها المعامالت مع األطراف األخر

بين ت تابعة و شقيقة أعضاء االدارة العليا وأفراد العائلة المقر شر

بين أعضاء االدارة العليا وأفراد العائلة المقر

بين أعضاء االدارة العليا وأفراد العائلة المقر

بين أعضاء االدارة العليا وأفراد العائلة المقر
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

صناديق استثمار البنك ٣٧-

صندوق استثمار بنك قطر الوطني األهلي االول ذو العائد اليومي التراكمي بالجنيه المصري (ثمار)(أ )

ن) (ب)  صندوق استثمار بنك قطر الوطني األهلي الثاني ذو العائد الدوري التراكمي بالجنيه المصري(تواز

صندوق استثمار بنك قطر الوطني األهلي الثالث ذو العائد الدورى التراكمى (تداول)(ج)

 

ى التى يؤديها له وقد بلغ ية األخر وطبقا لعقد ادارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل البنك على أتعاب وعموالت مقابل اشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات االدار

اجمالى العموالت ٥٠٫٧٠٧ جنيه عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ أدرجت ضمن بند ايرادات األتعاب والعموالت بقائمة الدخل.

م قانون سوق المال حد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك وفقًا ألح ي الــتراكمى (تداول)  ح األكتتاب في صندوق استثمار البنك الثالث ذو العائد الدور قام البنك بطر

ي موزعة على مائتين وخمسون ألف وثيقة بقيمة ــم ٩٥ لســنة ١٩٩٢ والئحته التنفيذية. هذا وقد طرحت وثائق استثمار الصندوق لالكتتاب العام بمبلغ ٢٥ مليون جنيه مصر رق

ي خصص منها للبنك  خمسون ألف وثيقة قيمتها. ــغ ١٢٫٥ مليون جنيه مصر ون ألف وثيقة بإجمالي مبل ــمية ١٠٠ جنيه وقد تم تغطية االكتتاب لعدد مائة وخمسة وعشر أس

يخ وتقوم شركة اتش سي لألوراق المالية واالستثمار بإدارة هذا الصندوق. ى فى ذلك التار  ٥ مليون جنيه مصر

ى التى يؤديها له وقد بلغ ية األخر وطبقا لعقد ادارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل البنك على أتعاب وعموالت مقابل اشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات االدار

اجمالى العموالت  ١١٢٫٢٣٤ جنيه عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ أدرجت ضمن بند ايرادات األتعاب والعموالت بقائمة الدخل.

م قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ حد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك وفقًا ألح ــتراكمي  (ثمار)  ــي ال ــد اليوم قام البنك بإنشاء صندوق استثمار البنك ذو العائ

ي خصص منها للبنك والئحته التنفيذية ، هذا وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق عند االكتتاب والتخصيص مليون وثيقــة يبلــغ إجمــالي قيمتهــا ١٠٠ مليون جنيه مصر

ي وتقوم بإدارة أموال الصندوق شركة المجموعة المالية إلدارة صناديق االستثمار (إى إف جى هيرمس). خمسون ألف وثيقة قيمتها ٥ مليون جنيه مصر

ى التى يؤديها له وقد بلغ ية األخر وطبقا لعقد ادارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل البنك على أتعاب وعموالت مقابل اشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات االدار

اجمالى العموالت ٥٫٥١٢٫٠١٧  جنيه عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ أدرجت ضمن بند ايرادات األتعاب والعموالت بقائمة الدخل.

ي يخص البنك منها عدد ١٦٤٫٧٧٣ وثيقة بمبلغ هذا وقد بلغ عدد وثــائق صــندوق االســتثمار ٨٫٢٣٨٫٦٣٥  وثيقة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨  بقيمة إجمالية ٢٫٤٥٢٫٠١٥٫٥٠٣  جنيه مصر

يخ ي تمثل ٥%  من عدد الوثائق عند اإلصدار األولى للصندوق تظهر ضمن بند استثمارات مالية محتفظ بها حتى تار ي منها مبلغ ٥ مليون جنيه مصر ٣٩٫١٥٩٫١٩٩  جنيه مصر

يادة في قيمة الصندوق الحالية عن القيمة عند االكتتاب أدرجت ببند استثمارات مالية متاحة للبيع. ي تمثل ٢% من الز االستحقاق ومبلغ ٣٤٫١٥٩٫١٩٩ جنيه مصر

م قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ حد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك وفقًا ألح ن)  ي (تواز قام البنك بإنشاء صندوق استثمار البنــك الثــاني ذو العائــد الــدور

ي خصص والئحته التنفيذية. هذا وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق عند االكتتاب والتخصيص مائتين و خمسون ألف وثيقة تبلغ إجمالي قيمتها ٢٥ مليون جنيه مصر

يخ  وتقوم شركة بلتون إلدارة صناديق االستثمار بإدارة هذا الصندوق. ى فى ذلك التار منها للبنك  خمسون ألف وثيقة قيمتها ٥ مليون جنيه مصر

ي يخص البنك منها عدد خمسون ألف وثيقة بمبلغ ٥ هذا وقد بلغ عدد وثــائق صــندوق االســتثمار  ٦٩٫٧٧٠ وثيقة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨  بقيمة إجمالية  ١٥٫٣٨٠٫٥٣٨ جنيه مصر

يخ االستحقاق. ي، و تمثل ٢٠% من عدد الوثائق عند اإلصدار األولى للصندوق أدرجت ببند استثمارات مالية محتفظ بها حتى تار مليون جنيه مصر

ي يخص البنك  منها عدد خمسون ألف وثيقة بمبلغ هذا وقد بلغ عــدد وثــائق صــندوق االســتثمار  ٦٩٫٧١٣ وثيقة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨  بقيمة إجمالية  ٢٠٫٧٢٦٫٣٢٨  جنيه مصر

يخ االستحقاق. ي، و تمثل ٤٠% من عدد الوثائق عند اإلصدار األولى للصندوق أدرجت ببند استثمارات مالية محتفظ بها حتى تار  ٥ مليون جنيه مصر

- ٥٨ -


