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(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

إحتياطي رأسمالىإحتياطي خاصإحتياطي عامإحتياطي قانونيرأس المال

إحتياطى إعادة تقييم 

االستثمارات المالية 

المتاحة للبيع

إحتياطي المخاطر 

البنكية العام

إحتياطي تغطية 

مخاطر التدفقات 

النقدية

باح محتجزة أر
باح العام /  صافي ار

الفترة

مجنب لحساب 

نظام إثابة العاملين
اإلجمالي

٣١ مارس ٢٠١٥

٢,٠٦٥,٠١١,٤٣٨١٧,٦٥٣,١٦٥١١,٦٩٩,٣٥٠,٠٧٩-٥,٦١٠,٧٢٩,١٥٠٥٥٧,٥٩٧,٨٣٣٢,٦٦٥,٠٤٣,٥٤٢١٤٧,٠٤٤,١٧٩٩,٢١٩,٠٣٤٤٣٣,٢٨٠,٦٩٠١٩١,٣٠٤,٨١٣٢,٤٦٦,٢٣٥الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥

باح المحتجزة --(١,٨٥٣,٥٨٠,١٢٧)----٦٩٨,٣٣٠-١٠٩,٨٩٠,٩٦٢١,٧٤٢,٩٩٠,٨٣٥-تحويالت لالحتياطيات واألر

باح عام ٢٠١٤ يعات أر فأة أعضاء مجلس االدارة و حصة العاملين  في توز (٢١١,٤٣١,٣١١)-(٢١١,٤٣١,٣١١)---------م

باح التى تم  صافى التغير فى القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع (بعد خصم األر

تحويلها إلى قائمة الدخل نتيجة بيع استثمارات وكذا الضرائب - إيضاح رقم ٣٤)
-----٤٦٦,١٩٣,٦٧٣-----٤٦٦,١٩٣,٦٧٣

باح الفترة ٦٢١,٩٨١,٩٣٧-٦٢١,٩٨١,٩٣٧---------صافى أر

-(٨,٣٠١,٢١٥)-٨,٣٠١,٢١٥--------مجنب لحساب نظام إثابة العاملين

(١١١,٢٣١)---(١١١,٢٣١)-------صافى التغير فى القيمة العادلة ألدوات التغطية لمخاطر التدفقات النقدية (بعد الضرائب)

--(١٨,٢١٣,٨٨٣)(٨,٣٠١,٢١٥)-٢٦,٥١٥,٠٩٨------المحول إلى إحتياطي المخاطر البنكية العام

٦٠٣,٧٦٨,٠٥٤٩,٣٥١,٩٥٠١٢,٥٧٥,٩٨٣,١٤٧-٥,٦١٠,٧٢٩,١٥٠٦٦٧,٤٨٨,٧٩٥٤,٤٠٨,٠٣٤,٣٧٧١٤٧,٠٤٤,١٧٩٩,٩١٧,٣٦٤٨٩٩,٤٧٤,٣٦٣٢١٧,٨١٩,٩١١٢,٣٥٥,٠٠٤الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٥

٣١ مارس ٢٠١٦

٦,٤٥٢,٣٣٨,٥٢٠٦٦٧,٤٨٨,٧٩٥٣,٥٦٦,٤٢٥,٠٠٧١٤٧,٠٤٤,١٧٩٩,٩١٧,٣٦٤٥٢١,٥٠٠,٥٢٢١٤٠,٨١٦,٠٢٧١,٠٢٩,٣٦٧٥٨,٧٩٠,٠٠١٣,٠٨٠,١٦١,٤٨٦٩,٣٥١,٩٥٠١٤,٦٥٤,٨٦٣,٢١٨الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦ 

باح المحتجزة --(٢,٧٥٩,٧٨٦,٠٠٠)(٥٨,٧٩٠,٠٠١)---١٩٦,٦٢٥-١٥٣,٩٩٨,٢٤٣٢,٦٦٤,٣٨١,١٣٣-تحويالت لالحتياطيات واألر

باح عام ٢٠١٥ يعات أر فأة أعضاء مجلس االدارة و حصة العاملين  في توز (٣٢٠,٣٧٥,٤٨٦)-(٣٢٠,٣٧٥,٤٨٦)---------م

باح التى تم  صافى التغير فى القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع (بعد خصم األر

تحويلها إلى قائمة الدخل نتيجة بيع استثمارات وكذا الضرائب - إيضاح رقم ٣٤)
-----(١,٣٢٨,٣٢٠,٩٢٢)-----(١,٣٢٨,٣٢٠,٩٢٢)

باح الفترة ٨٥٩,٩٨٣,٧٣٨-٨٥٩,٩٨٣,٧٣٨---------صافى أر

-(٩,٣٥١,٩٥٠)-٩,٣٥١,٩٥٠--------مجنب لحساب نظام إثابة العاملين

(٢١٧,٩٦٤)---(٢١٧,٩٦٤)-------صافى التغير فى القيمة العادلة ألدوات التغطية لمخاطر التدفقات النقدية (بعد الضرائب)

---١٣٧,٦٣٩,٣٣٧-(١٣٧,٦٣٩,٣٣٧)------المحول من  إحتياطي المخاطر البنكية العام

١٣,٨٦٥,٩٣٢,٥٨٤-٣,١٧٦,٦٩٠٨١١,٤٠٣١٤٦,٩٩١,٢٨٧٨٥٩,٩٨٣,٧٣٨(٨٠٦,٨٢٠,٤٠٠)٦,٤٥٢,٣٣٨,٥٢٠٨٢١,٤٨٧,٠٣٨٦,٢٣٠,٨٠٦,١٤٠١٤٧,٠٤٤,١٧٩١٠,١١٣,٩٨٩الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٦

 -  اإليضاحات المرفقة من (١) إلى (٣٨) للقوائم المالية المستقلة جزء متمم لها.
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(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

قـائـمـة التدفـقـات النـقـديـة المسـتقـلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦إيضاح
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

باح الفترة قبل الضرائب ١,١٤٢,٦٨٢,٨٥٠٩١٥,٢١٩,٠٩٧صافى أر
باح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل تعديالت لتسوية األر

٣٩,٤٧٤,٢٣٨٣٤,٩٥٠,٤٩٦إهالك وإستهالك أصول ثابتة و أصول غير ملموسة
٢٦٢,٩٤٢,٩٠١١٢٧,٩٨٢,٢٨١(١٢) عبء اضمحالل االئتمان 

وض  (٣١,٣٢٤,١٨٢)(٩,٥٦٧,٧٤٢)المستخدم من مخصصات القر
١,٤٩٦,٠٧٥١,٣٧٠,٥٥٤متحصالت من ديون سبق أعدامها

ي ٢٦,٤٢٠,٣٧٤٤١,٩٥١,٣٢٤صافى عبء/ (رد) المخصصات االخر
وض (٤,٩٧٠)(١,٠٣٥,١٥٠)المستخدم من المخصصات بخالف مخصص القر

ي بالعمالت االجنبية  وق اعادة ترجمة المخصصات االخر ٦,٧٨٣,٦٩٧٢,٧٨٦,٦٤٤فر

وق ترجمة إستثمارات مالية متاحة للبيع ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية (٤٨,٢٨٨,٧٢٢)(٢٦٠,٦٠٦,٠٤٢)فر

(٧٨,٨٢٨,٦٦٩)(٧٩,٣٩٣,٤٨٥)استهالك عالوة / خصم االصدار  للسندات

باح يعات أر (٢,٣٩٠,٦٥٤)(٤,٢٥٠,٥٣٧)(٨)إيرادات من توز

باح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع (١,٣٩٩,٢٥٧)(١,٤٤٣,٤٣٥)(٢٠)أر
باح التشغيل قبل التغيرات في األصول و االلتزامات الناتجة عن أنشطة التشغيل  ١,١٢٣,٥٠٣,٧٤٤٩٦٢,٠٢٣,٩٤٢أر

يادة) فى األصول وااللتزامات صافى النقص(الز
(٥٥,٤٦٢,٣٣٢)(٩٨٢,٣٣٥,٩٦٦)أرصدة لدى البنوك

(٤,٧١٤,٧٠٥,٦٢٥)(٢,٤٧٣,٧٩٣,٦٠٦)أذون خزانة
وض وتسهيالت للعمالء  (٢,٤١١,٣٢١,٥٩٦)(١,٠٤٠,١٠٨,٧١٦)قر

(٣٤,٨٢٦,٥٨٤)(٢٦,٢٨٣,٨٣٦)مشتقات مالية
(٥١٦,١٥٤,٦٨٣)(٦١٤,١٣٧,٥٠٥)أصول أخرى

١,٥٤٩,٣٤٩,٠٧١٢,٤٤٥,٢٠٠,٥٤٥أرصدة مستحقة للبنوك
٤,٦٩٤,٥٨٨,٩٩١٦,٨١٨,٠٥٩,٦٥٣ودائع العمالء

١٨٣,٣٥٢,٨٨٢٢٨٧,٨٤٢,٣٢٢التزامات أخرى
١٢,٢٤٦,٤٢٩١٣,٣٦٧,٢٣٦التزامات مزايا التقاعد

٢,٤٢٦,٣٨١,٤٨٨٢,٧٩٤,٠٢٢,٨٧٨صافي التدفقات النقدية الناتجة عن  أنشطة التشغيل (١)
التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

ع و (٣٦,٠٨١,٥٠٦)(٧٧,٠١٦,٤٥١)مدفوعات لشراء اصول ثابتة وفى اعداد وتجهيز الفر

-٨٠,٩٥٥متحصالت من بيع اصول ثابتة

٩٢٣,١٥٧,٤٥٢١٧٢,٥٩٢,٥٧٧متحصالت من استثمارات مالية بخالف األصول المالية بغرض المتاجرة
يات استثمارات مالية بخالف األصول المالية بغرض المتاجرة (١,٦٢٨,٩٢٣,٩٢٥)(٢,٢١٩,٨٩٨,٣٥١)مشتر

ت تابعة (٩٨١,٧٠٣)-مدفوعات فى اقتناء  شر
باح محصلة يعات أر ٣٠٠,٠٠٠-توز

(١,٤٩٣,٠٩٤,٥٥٧)(١,٣٧٣,٦٧٦,٣٩٥)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة اإلستثمار (٢)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

ى وض أخر (٢٨,٥٦٣,٣٤٣)٢٨٦,٩٣١,١٧٩قر
باح المدفوعة  يعات األر (١٦٦,٢٠٥,٣١١)(٣٢٠,٣٧٥,٤٨٦)توز

(١٩٤,٧٦٨,٦٥٤)(٣٣,٤٤٤,٣٠٧)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل (٣)
يادة في النقدية و ما في حكمها خالل الفترة المالية (١+٢+٣) ١,٠١٩,٢٦٠,٧٨٦١,١٠٦,١٥٩,٦٦٧صافي الز

٦,٤٣٤,٠٠٢,٥٠٨٧,٢٦٧,٤٧١,٧٥٠رصيد النقدية وما فى حكمها فى أول الفترة  المالية
٧,٤٥٣,٢٦٣,٢٩٤٨,٣٧٣,٦٣١,٤١٧(٣٥)رصيد النقدية وما فى حكمها فى أخر الفترة  المالية

وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى:
٩,٢٥١,٨٣٠,٤٥٤٧,٤٩٨,٣٣٨,٥٩٦(١٥)نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

٥,٠٣٨,٦٢٢,٢٩٧٣,٥٨١,١١٢,٠٤٨(١٦)أرصدة لدى البنوك
٣١,٢٤١,٥٢٧,٩٤١٢٦,٥٢٦,٥٤٨,٩٠٢أذون خزانة

ية في إطار نسبة االحتياطي االلزامي (٥,٥٨١,٩٢٩,٣٤٩)(٦,٩٩٤,٠٥٢,٢٠٤)أرصدة لدى البنوك المركز
(٢٦٧,٩٦٤,٦٣٢)(١,٣٧٣,٣١٠,٢٦٦)أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر 

(٢٣,٣٨٢,٤٧٤,١٤٨)(٢٩,٧١١,٣٥٤,٩٢٨)أذون الخزانة ذات أجل اكثر من ثالثة أشهر 
٧,٤٥٣,٢٦٣,٢٩٤٨,٣٧٣,٦٣١,٤١٧النقدية وما فى حكمها فى أخر الفترة المالية                                       

 -  اإليضاحات المرفقة من (١) إلى (٣٨) للقوائم المالية المستقلة جزء متمم لها.

- ٦ -



 بنــك قطـــر الوطنــي األهلــي ( ش.م.م)     

 المستقلة  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية    
 )األرقام بالجنيه المصرىجميع (                                                                                                         ٢٠١٦ مارس ٣١المنتهية فى  المالية الفترةعن 

  

- ٧ - 
 

 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  ٥,٣٨٠ فرعًا ويعمل بالبنك عدد ١٩٢ القاهرة وعدد -وسط البلد  يخ القوائم المالية والبنك مدر ية. موظفًا في تار    بورصة األوراق المالية المصر
 

يل ٦تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في   .٢٠١٦ ابر
 

 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

يخية معدلة بإعادة تقييم األصول وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة أو بالت فة التار فة المستهلكة حسب األحوال بما فى 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 قوائم المالية المستقلة للبنك الوقد تم إعداد هذه وجميع عقود المشتقات المالية ،   القوانين المحلية ذات الصلة. طبقًا 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  و غير مباشرةأالقوائم المالية المجمعة و هي الشر
ط ، و يمكن الحصول على القوائم المالية المجمعة للبنك من إدارة البنك و يتم السياسات المالية و التشغيلية للشركة التابعة بصرف النظر عن نوعية النشا

فة ناقصا خسائر األضمحالل. ت تابعة و شقيقة فى القوائم المالية المستقلة للبنك و معالجتها محاسبيا بالت  عرض اإلستثمارات فى شر

 
 ىيمكن الحصول عل ىحت ٢٠١٦ مارس ٣١المالية المنتهية في  الفترةجمعة ، كما في و عن وتقرأ القوائم المالية المستقلة للبنك مع قوائمه المالية الم

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

ليف أخرى مرتبطة باقتناء تلك الحصة. أو المستحق سداده فى شراء الحصة  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 أ فة االقتناء والمعلومات الخاصة بالقيمة العادلة في تار ساس 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 ا ت التابعة  –الستثمارات 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 االسنة  أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت االخر لسار

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 عن تغير القيمة العا ية وفر وق نتجت عن تغير أسعار الصرف السار فة المستهلكة لألداة وفر ويتم  دلة 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 االعتراف بقائمة الدخليتم  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 مة العادلةاحتياطي القي للبيع ضمن
 

 األصول المالية   ) (

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

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

 المتاجرة والمشتقات المالية.على أصول مالية بغرض  وتشتمل هذه المجموعة −

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

با إدارتهايتم  مات مالية أخرىاتضم أصوال و التز أدوات مالية محددة ح فعلية حديثة من التعامل عليها في األجل معًا وتتسم بنمط الحصول 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 قيمة المالية األصول  − لمصدر  استثماره األصلي فيها ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة االئتمانيةالتي لن يستطيع البنك بصورة جوهر

 .األداة
 

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

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

يخ استحقاقها. ويحظر على البنك تصنيف  من أصوله المالية بغرض االحتفاظ إذا  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 أوالخســائر  بالقيمة العادلة من خالل تلك المبوبةسواء  -يتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع المعتادة لألصول المالية  − ، أو االســتثمارات الماليــة األر

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

 أو بواسطة المنشأة.

باح أوالخسائربالقيمة العادلة من خالل  بخالف تلك التي يتم تبويبها -صول المالية يتم االعتراف األولي باأل − ليــف  - األر بالقيمة العادلة مضافا إليهــا ت

باح أوالخسائرأما بالنسبة لألصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  المعاملة. ليــف  األر فيتم االعتــراف بهــا بالقيمــة العادلــة مــع تحميــل ت
 المعاملة المرتبطة باقتناء تلك األصول بقائمة الدخل ضمن بند "صافى دخل المتاجرة".

يان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات نقدية مــن األصــل المــالي أو عنــدما يحــو −  ليقوم البنك باستبعاد األصل المالى عندما تنتهي فترة سر

يبا المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية فةالبنك ذلك األصل وكذا  إلى طرف آخر بينما يتم استبعاد االلتزامات المالية عندما تنتهي إمــا بــالتخلص  تقر

 منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها التعاقدية.
باح أوالخسائربيع واألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل يتم القياس الالحق بالقيمة العادلة ل من االستثمارات المالية المتاحة لل −  األر

فة المستهلكة. يخ االستحقاق بالت وض والمديونيات واالستثمارات المحتفظ بها حتى تار   بينما يتم القياس الالحق للقر
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باح أوالخسائريتم االعتراف في قائمة الدخل ب − باح بالقيمة العادلة من خالل  العادلة لألصول المالية المبوبةالناتجة عن التغيرات في القيمة  األر األر

باح أوالخسائروذلك في الفترة التي تحدث فيها، بينما يتم االعتراف مباشرة في حقوق الملكية ب أوالخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة  األر
باح أوالخسائرلالستثمارات المالية المتاحة للبيع، وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو اضمحالل قيمته، عندها يتم االعتراف في قائمة الدخل ب  األر

 المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق الملكية.

باح وخسائر العمالت األجنبية بالنسبة لألصول المالية ذات الطبيعة يتم االعتراف في قائمة الدخل بال − فة المستهلكة وأر يقة الت عائد المحسوب بطر
باح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية يعات األر ستثمارات مالية متاحة للبيع ، كما يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوز المبوبة  النقدية المبوبة 

 تاحة للبيع عندما ينشأ الحق للبنك في تحصيلها.ستثمارات مالية م
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  نت نيتهيتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا  إجراء  اإذا 

 التسوية على أساس صافى المبالغ أو استالم األصل وتسوية االلتزام في آن واحد. 
الميزانية ضمن تعرض بنود اتفاقيات شراء أذون خزانة مع التزام بإعادة البيع و اتفاقيات بيع أذون خزانة مع التزام بإعادة الشراء على اساس الصافى بو 

 بند أذون الخزانة.

 
 المشتقات المالية ومحاسبة التغطية  )ز (

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

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

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

، مثل خيار التحويل بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم ، ومعالجتها غير مشتقةيتم فصل المشتقات المالية التى تتضمنها أدوات مالية أخرى  −

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

باح أوالخسائرل األصلي وبشرط أال يكون ذلك العقد المركب مبوب بالقيمة العادلة من خال . ويتم قياس تلك المشتقات الضمنية بالقيمة العادلة األر
تبويب واالعتراف بالتغيرات في قيمتها العادلة في قائمة الدخل ضمن بند صافي دخل المتاجرة. وال يتم فصل المشتقات الضمنية إذا اختار البنك 

باح  مل بالقيمة العادلة من خالل األر  لخسائر.واأالعقد المركب بال

يقة االعتراف ب − باح أوالخسائرتعتمد طر داة تغطية وعلى طبيعة قياس المشتقة بالناتجة عن  األر نت المشتقة مخصصة  القيمة العادلة على ما إذا 
دوات تغطية   :ةالتاليضد المخاطر البند المغطى. ويقوم البنك بتخصيص بعض المشتقات 

 
 (تغطية القيمة العادلة). العادلة لألصول وااللتزامات المعترف بها أو االرتباطات المؤكدةالقيمة التقلبات 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 ويتم استخدام محاسبة التغطية − البنك عند لتطبيقها وتتمثل في أن يقوم  لمشتقات المخصصة لهذا الغرض إذا توافرت الشر

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

يخ يقوم البنك أيضا ط أن بشرو التغطية المختلفة 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
أو تحصيلها مدار عمر األداة المتعلقة بها. ومعدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها 

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 الصــغيرة  • ن الشخصــي والقــر يــة لإلســ وض االســتهالكية والعقار مل المتأخرات بالنسبة للقــر عندما يتم تحصيلها وذلك بعد استرداد 

 .لألنشطة االقتصادية

وط  • وض الممنوحة للمؤسسات يتبع األساس النقدي أيضا حيث تعلى العوائد المحســوبة الحقــًا وفقــا لشــر عقــد الجدولــة علــى بالنسبة للقر

وض لحين سداد  من أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة ســنة. وفــى حالــة اســتمرار العميــل فــي االنتظــام يبــدأ إدراج العائــد  ٪٢٥القر

ج  المحسوب على رصيد القرض ضمن اإليرادات (العائد على رصــيد الجدولــة المنتظمــة) دون العائــد المهمــش قبــل الجدولــة الــذي ال يــدر

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

ية وذلك عند استكمال تلك المعاملة المحددة. ويتم االعتراف بأتعاب  -أسهم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت  االستشارات اإلدار
يع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة. ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات  فترة والخدمات األخرى عادة على أساس التوز

 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 (

 

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

ويتم اإلعتراف  .فى قائمة المركز الماليأرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى ويتم عرض اتفاقيات الشراء وإعادة البيع مضافة الى  المركز المالي
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 أوالخسائريقوم البنك بمراجعة ل لتقدير مدى وجود  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

 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.
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 .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 النقدية المستقبلية المتوقعة من هذه المجموعة منذ االعتراف األولي   .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 

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

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 مشاب   هة 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  لها على أساس مجمع.األصل إلى المجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل 

 عندئذ ضم األصل إلى المجموعة.

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

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

 خسائر االضمحالل ويتم االعتراف بعبء االضمحالل بقائمة الدخل.
 

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

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

فة المستهلكة قيمةفي  ضمحاللاالبقياس خسائر  قيمة العادلة لألداة باستخدام أسعار سوق معلنة. وبالنسبة على أساس ال األصل المالي المثبت بالت
التي قد  النقدية التدفقاتإضافة  عند احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل المالي لألصول المالية المضمونة ، يراعى

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  االئتمانيخصائص الخطر حيث 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 ألصول األصول المالية على أساس معدالت اإلخفاق التار

يخية ألصول ذات خصائص خطر إئتمانالبنك ومقدار الخسائ يخية تضمها تلك المجموعة. مشابهة لألصول التي  ر التار ويتم تعديل مقدار الخسائر التار
يخية  تلك لها تحديد مقدارالمعلنة بحيث تعكس أثر األحوال الحالية التي لم تتوافر في الفترة التي تم خال 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

يقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية مراجعة من فترة إلى أخرى. ويقوم البنك بإجراءوتتوافق معها  العالقة  ية للطر  دور
 .لضمان تقليل أى اختالفات بين الخسائر الفعلية وتقديراته لتلك الخسائر

 

 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 

للبيع، يؤخذ في االعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد في متاحة 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 وطبقًا لقواعد البنك المركزى األصل. قيمة ، وذلك عند تقدير ما إذا 
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فة االستثمارمن  ٪١٠ ت قيمتهإذا بلغ يد عن تسعة أشهريعد االنخفاض ممتدا إذكما  ت على اضمحالل  وإذا توافرت األدلة المشار إليها .ا استمر لفترة تز

من حقوق الملكية ويعترف بها  التي نشأت من االنخفاض في القيمة العادلة لألصل المالي الخسارة المتراكمةاستبعاد يتم  قيمة أصل مالي متاح للبيع
المبوبة  دوات حقوق الملكيةإذا ما حدث الحقا ارتفاع في القيمة العادلة ألو المالي من الدفاتر.حتى ولو لم يتم استبعاد األصل  في قائمة الدخل

يادة في قيمة االستثمار بل يتم االعترافقائمة 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
 من خالل قائمة الدخل.أيضا يتم رد االضمحالل فاالعتراف باالضمحالل في قائمة الدخل 

 
 األصول غير الملموسة   )م (

 

 الشهرة )١/م(

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

يخ االستحو وط االعتراف وذلك فى تار م اختبار اذ. ويتوالتزامات المنشأة المستحوذ عليها بما في ذلك االلتزامات المحتملة القابلة 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 وفات التشغيل األخرى وال يعتبر البنك القيمة التخر أهمية نسبية أو ذات  ذات ه الثابتةألصول واإلصالح في الفترة التي يتم فيها تحملها ضمن مصر
يدية لألصل. قيمة خصم لتلك األصول الثابتة بدون اإلهالك قيمة لإلهالك ، وبالتالي تحسب القابلة القيمة تأثير جوهرى على  تخر

 

فة األصول الثابتة األخرى وذلك على أساس أعمارها اإلنتاجية  يقة القسط الثابت وطبقا ال يتم إهالك األراضي، بينما يتم إهالك ت باستخدام طر
 للمعدالت السنوية التالية:

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

سنة ٥٠  المباني  

سنوات ١٠  

سنة ١٥  
سنوات ١٠  

سنة ٣٠  

سنوات ١٠  

سنوات ١٠  
سنوات ١٠  

 التجهيزات و الديكورات
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باء   مولدات الكهر
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 :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

وفات) تشغيل أخرى في 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 االستردادية. وتمثل القيم يد به القيمة الدفتر ة ويتم االعتراف بخسارة االضمحالل وتخفيض قيمة األصل بالمبلغ الذي تز
ن من المتعذر تقدير القيمة  االستردادية صافي القيمة البيعية أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى. ولغرض تقدير االضمحالل وفى حالة ما إذا 

 وفي نهاية  سنة مالية يتم مراجعةاالستردادية ألصل منفرد عندئذ يقوم البنك بتقدير القيمة االستردادية ألصغر وحدة توليد نقد تضم هذا األصل. 

ن من الواجب رد هذا االضمحاللاألصول غير المال  إلى قائمة الدخل من عدمه.   أو جزء منه ية 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

 
 التأجير  – )٢/ع(

يقة  المركز المالى قائمة تظهر األصول المؤجرة إيجارا تشغيليا ضمن األصول الثابتة في 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  النقديةألغراض عرض قائمة التدفقات  بط أو التي ال تتجاوز استحقاقاتها ثالثة أشهر من تار  االقتناء ،  الر

ج إطار نسب االحتياطي االلزامى واألرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة ووالنقدية  تشملو ية خار  خرى. األحكومية الوراق األاألرصدة لدى البنوك المركز
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 المخصصات األخرى   )ص (

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

ب الوفاء بها لسداد االلتزامات الحالية فى لمقابلة المخاطر االئتمانية أو لمزايا العاملين) على أساس القيمة الحالية ألفضل تقدير للمدفوعات الواج

يخ  . ولتقدير القيمة الحالية لتلك المخصصات يستخدم معدل خصم مناسب يعكس القيمة الزمنية للنقود قبل تأثير المستقلة القوائم الماليةتار
يبة. أما بالنسبة لاللتزامات التى يستحق سدادها  يخ  حتىالضر فيتم قياس االلتزام بالقيمة المقدرة غير المخصومة  الماليةالقوائم إثنى عشر شهرا من تار

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

 

 عقود الضمانات المالية  )ق (
 

ية مدينة مقدمة لعمالئيصدرها البنك  المالية هي تلك العقود التيعقود الضمانات  وض أو حسابات جار من جهات أخرى ، وهى تتطلب  هضمانا لقر

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

 .ئهوعادة ما يقوم البنك بتقديم تلك الضمانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية وجهات أخرى نيابة عن عمالأداة الدين. 
ليف المعاملة المرتبطة بإصدار  المستقلةويتم االعتراف األولى بالضمانات في القوائم المالية  يخ منح الضمان باإلضافة إلى ت بالقيمة العادلة في تار

(مخصوما منه االستهالك  يمالية. ويتم القياس الالحق اللتزام البنك بصفته مصدر الضمانة المالية على أساس مبلغ القياس األولتلك الضمانات ال

يقة القسط الثابت على مدار عمر الضمان) ، أو أفضل تقدير للمدفوعات المطلوبة  المحسوب ألتعاب الضمانة والمحمل يرادات على قائمة الدخل بطر
يخ القوائم المالية لتسوية  أيهما أعلى. ويتم تحديد تلك التقديرات وفقا للخبرة في معامالت  المستقلةأي التزام مالي ناتج عن الضمانة المالية في تار

زة بحكم اإلدارة. يخية معز  مشابهة والخسائر التار
 

يادة في االلتزامات الناتجة عن الضمانة الم وفات) تشغيل أخرى.ويتم االعتراف في قائمة الدخل بأية ز  الية ضمن بند إيرادات (مصر

 
 مزايا العاملين   )ر (

 

   (نظم مزايا محددة) ومزايا نظم االشتراك المحدد التزامات مزايا ما بعد انتهاء الخدمة )١ر/(
التزم البنك بالسياسة  ٢٠٠٩من أول يناير عن االلتزامات الخاصة بمزايا العاملين المتطابقة مع معظم المبادئ المحددة أدناه. واعتبارًا ًال ؤومسيعد البنك 

مل ومعالجة أى تسويات ناتجة عن التطبيق األول باح المحتجزة. يالتالية بال  لتعديالت 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

 بسداد مبالغ أو مستوى محدد من المزايا المستقبلية وبالتالي تحمل الخطر متوسط وطويل األجل.
 

جملة هذه االلتزامات. ويتم  لتقاعد" لتغطييتم عرض التزام نظم المزايا المحددة في جانب االلتزامات بقائمة المركز المالى تحت بند "التزامات مزايا ا
يقة الوحدة اإلضافية المقدرة. وتنطوي هذه التق يق خبير اكتوارى مستقل باستخدام طر ية عن طر نية حساب التزام نظم المزايا المحددة بصفة دور

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

 
باح (الخسائر) الناجمة عن التعديالت والتغيرات في التقديرات واالفتراضات االكتوار  ية. وكما هو وارد أدناه تحمل على قائمة الدخل ويتم احتساب األر

يد عن  باح (الخسائر) التي تز من القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة (قبل خصم قيمة تلك  ٪١٠من القيمة العادلة ألصول الالئحة أو  ٪١٠األر
باح (الخ يادة األر يادة األصول) فى نهاية الفترة المالية السابقة أيهما أعلى. في حالة ز ية عن النسبة المشار إليها عاليه يتم استهالك تلك الز سائر) االكتوار

 باإلضافة إلى (أو الخصم على) قوائم الدخل على مدار متوسط الفترات المتبقية من سنوات العمل للموظفين المشاركين في تلك النظم.
 

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

وفات عاملين). ية (مصر وفات العمومية واإلدار  المصر
 

ت ثابتة لمنشأة منفصلة. وال يكون على  البنك يقومم االشتراك المحدد فإنها عبارة عن لوائح معاشات وبالنسبة لنظ التزام  البنكبموجبها بسداد اشترا
فية لسداد مزايا العاملين ال ت تحتفظ بأصول  ت إذا لم تكن المنشأة المتلقية لتلك االشترا يد من االشترا ة عن ناتجقانوني أو حكمي لسداد مز

ية والسابقة.  خدمتهم في الفترات الجار
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رة للعاملين بالقطاع الخاص على أساس تعاقد إجبا ت إلى لوائح تأمينية للمعاشات المقر ي أو وبالنسبة لنظم االشتراك المحدد يتم سداد اشترا ر
ت المستحقة لنظم االشتراك المحدد  البنكوال ينشأ على  إختيارى، ت الواجب سدادها. ويتم االعتراف باالشترا أي التزامات إضافية بخالف االشترا

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

 
 المدفوعات المبنية على أسهم )٢ر/(

بع األول من عام   بنك سوسيتيه جنرالطبق البنك الئحة مدفوعات مبنية على أساس أسهم تسدد في ش أدوات حقوق ملكية من  ٢٠١٣حتى نهاية الر
ي قواعد البنك المركزى الجديدة وكذا نظرًا ألن  (IFRS٢)تبع البنك فى معالجتها معيار المحاسبة الدولي او  ) البنك األم سابقا ( معيار المحاسبة المصر

االعتراف التابعة. ويتم بالمنشآت المعالجة المحاسبية لألسهم الممنوحة من الشركة األم للعاملين  ) لم يتناوال٣٩المدفوعات المبنية على أسهم رقم (
وفات بند بالقيمة العادلة للخدمات المقدمة من العاملين في مقابل منح هذه الخيارات ضمن ية.العمومية و المصر  اإلدار

 

وفا على مدار  القيمة العادلة للخيارات  التى تستحق خاللها تلك المدفوعات وذلك على أساسفترة الويتم تحديد إجمالي المبلغ الذي يتعين تحميله مصر
بحية وط استحقاق غير متعلقة بالسوق، ومنها على سبيل المثال، أهداف الر يخ المنح ودون األخذ فى االعتبار تأثير أية شر . وال يتم الممنوحة فى تار

وط االستحقاق غير المتعلقة بالسوق فى االعتبار  عند إعداد االفتراضات حول عدد الخيارات التي تعديل القيمة العادلة لهذه الخيارات الحقا بل تؤخذ شر

يخ  يق البيانات المستمدة من الشركة األم في تار  فترة مالية نهاية يتوقع أن تصبح محل ممارسة فى نهاية  فترة مالية. ويقوم البنك عن طر

ديالت التقديرات األصلية في قائمة الدخل مع إجراء تسوية بمراجعة تقديراته لعدد الخيارات التي يتوقع أن تصبح محل ممارسة ويتم االعتراف بأثر تع
 مقابلة في حقوق الملكية على مدار فترة االستحقاق المتبقية.

 
 ضرائب الدخل   )ش (

 

يبة الدخل  وف ضر بح أو خسارة الفترة  -يتمثل مصر يبة الدخل  -على ر وف ضر يبة المؤجلة. ويتم االعتراف بمصر ية والضر يبة الجار ع الضر فى مجمو
يبة التى تتعلق بالبنود التى يتم معالجتها مباشرة ضمن حقوق الملكية حيث يتم االعتراف بها هى األخرى مبا شرة ضمن بقائمة الدخل باستثناء الضر

 حقوق الملكية.

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

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

 

ية لألصول وااللتزامات طبقا لألسس المحاسبية وقيمتها طبقا وق مؤقتة بين القيمة الدفتر يبة المؤجلة الناشئة عن فر لألسس  ويتم االعتراف بالضر
يبية المست يبة التى من المتوقع الضر يبية المؤجلة باستخدام أسعار الضر يبى. ويتم قياس األصول وااللتزامات الضر بح الضر خدمة فى احتساب الر

ية في نهاية  يبية) السار يبة (والقوانين الضر  فترة مالية.  تطبيقها فى الفترة التى يتم فيها تسوية االلتزام أو تحقق األصل وباستخدام أسعار الضر
 
يبيا عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمو وق المؤقتة القابلة للخصم ضر فة الفر يبية المؤجلة عن  نية بصفة عامة يتم االعتراف باألصول الضر

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

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

 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
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 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. قائمة المركز المالىب  خصما من حقوق الملكية بعد استبعاد األثر الضر

 

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 (

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

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

ن المالئم بين الخطر والمنافع المرتبطة بها وإلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.  البنك يهدفالمجتمعة، لذا  إلى تحقيق التواز
خرى. ويتضمن خطر السوق خطر أسعار خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة وكذا مخاطر التشغيل األ البنكلها  يتعرضومن أهم أنواع المخاطر التي 

 صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد باإلضافة إلى مخاطر التسعير األخرى.

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

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.

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

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

عن المراجعة  ةلئومسالغير المشتقة. باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة المخاطر تعد  األجنبية وخطر أسعار العائد وكذا استخدام المشتقات المالية واألدوات المالية
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

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

 بالبنك فيما يلي:

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

 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

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

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

 األطراف عن الوفاء بالتزاماتهم المالية. 

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

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

 إخفاق مرتفعة.

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

 

 (ويشمل المخاطر القانونية ومخاطر االلتزام والمخاطر المحاسبية والبيئية ومخاطر السمعة الخ) ويمثل الخطر الناجم عن الخسائر أو الغش خطر التشغيل: -ج
ي أو أحداث خارجية. عالوة  أو إصدار بيانات مالية ومحاسبية غير دقيقة بسبب عدم مالئمة اإلجراءات والنظم الداخلية أو اإلخالل بها أو بسبب خطأ بشر

ية أو تأديبية أو خسائ ر مالية بسبب على ذلك يمكن أن يأخذ خطر التشغيل ش مخاطر االلتزام التي يقصد بها خطر تعرض البنك لعقوبات قانونية أو إدار
 .عدم االلتزام بالقواعد واللوائح ذات الصلة

 

سواء  -: يمثل المخاطر الناجمة عن الخسائر أو االنخفاض المتبقي في قيمة أصول البنك  المرتبطة بهي ميزانية البنكخطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف  -د
والناشئة عن التغيرات في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف. وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة أو أسعار الصرف  -أو خارجها  قائمة المركز المالىالمدرجة 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. -
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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   على تحسين التنبؤ بمثل هذه المخاطر وإدارتها. دؤوبيقوم بإجراء مراجعة دقيقة لالستراتيجيات التجار
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
 

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

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

 تطلبات رأس المال وهي رأس المال.األجل، وإدارة م
 القانونية الداخلية بالبنك بإدارة المخاطر القانونية بينما تختص إدارة االلتزام بإدارة مخاطر االلتزام. الشؤونتختص إدارة 

 

زمة، كما تشارك وحدة األصول بش أساسي عن وضع منظومة فعالة للتعامل مع المخاطر وتحديد األسس والسياسات الال الؤومسويعتبر قسم المخاطر 
 في بعض المجاالت الخاصة. ليةؤوالمسوااللتزامات التابعة لإلدارة المالية فى هذه 

 
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 ا ؤساء خطوط األعمال ومدير لمخاطر أعضاء من اللجنة التنفيذية باإلضافة إلى ر
فة المخاطر وحدود ا ية الالزمة وتحليل محافظ االئتمان وت مان لسوق وتركز االئتاألساسية ومنها: سياسات المخاطر وأساليب التقييم والموارد المادية والبشر

ى، تختص لجنة إدارة األصول والخصوم بتحديد السياسا ت والتخطيط على مستوى المنتجات والبلدان واألقاليم والقطاعات االقتصادية الخ. ومن ناحية أخر

 للتعامل مع المخاطر التمويلية ومخاطر عدم  توفر سيولة.

 
ى لجنة المنتجات الجديدة. وتهدف لجنة المنتجات الجديدة إلى ضمان فهم وتقييم ويتعين أن ُتعرض  المنتجات والخدمات الجديدة أو قيد التطوير عل

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

 د.المعلومات ، قبل البدء في أي نشاط أو منتج جدي
 

خاطر التشغيلية) وتقوم لجنة المراجعة والمحاسبة التي تجتمع  ثالثة أشهر باإلشراف على مراقبة مخاطر التشغيل وإجراءات المراقبة الدائمة (إدارة الم
ية (إدارة التفتيش الداخلي).  والمراقبة الدور

يق المراجعة الداخلية والمراجع  بمراقبة مبادئ وإجراءات وبنية إدارة المخاطر بالبنك. 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 

عتبر من أصول يراعى البنك الحرص البالغ في إدارة الخطر االئتماني. وينبع هذا الخطر من أنشطة اإلقراض ومن استثمارات البنك فى أدوات الدين التى ت

ج البنك وكذا من االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واإلعتمادات المستندية  .المستقلة القوائم المالية التى 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  االئتمانية وسلطات منح االئتمان حجر الزاوية فى هذا محكم لمراقبة مخاطر االئتمان. وتمثل السياسة المالية و ر
ية وموافقة من  ال معا وتخضع السياسة االئتمانية وسلطات منح االئتمان إلى مراجعةاإلطار ويتم تحديدها بمشاركة قسم المخاطر وخطوط األعم دور

 قبل مجلس اإلدارة.
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 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. -
 

د لإلدارة العامة بالبنك عن مخاطر االئتمان العامة والخاصة بالبنك وبالتالي رفع على ذلك يتم تحليل شامل للمحافظ من أجل تقديم اإلرشاوعالوة 
ير إلى لجنة المخاطر.  التقار

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

 
 الموافقة على المخاطر

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. -

حليل واعتماد المخاطر على عاتق خط األعمال المناسب وكذا وحدة مخاطر لية تؤواستنادا 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

 

يد العمالء يتم مراجعة التغيرات التي تطرأ على جودة االلتزامات القائمة على فترات منتظمة وعلى األقل مرة  ثالثة أشهر، كجزء من إجراءات "تحد
. وعالوة على بإعدادها إدارات األعمال وإدارة المخاطر تقائمة المراقبة" و"تحديد المخصصات االئتمانية" وتقوم هذه المراجعة على تحليالت قام

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

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

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

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

 
 إدارة خطر االستبدال

ين بااللت زامات. لذا يضع البنك يهتم البنك بش كبير بالمراقبة الدقيقة لخطر االستبدال بهدف تقليل الخسائر في حالة إخالل أطراف العقد اآلخر

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

ية.   التعامالت التجار
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 المخاطر والتقييم الداخلي لدرجات المخاطر: إدارة) ٢-(أ

 
 المخاطر بالبنك على أساس ثالثة محاور:يقوم نظام تقييم درجة 

 

 تستخدم نماذج التقييم الداخلي لدرجات المخاطر وذلك لقياس وتحديد مقدار مخاطر عدم التزام الطرف اآلخر في العقد. -
مراجعة التقييم مجموعة من اإلجراءات التي تحدد المبادئ اإلرشادية لوضع واستخدام نظام تقييم درجات المخاطر (من حيث نطاق وتكرار  -

 وإجراءات الموافقة على التقييم إلى غير ذلك من األمور).
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 االئتمان 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
 بتقييم أداء تلك النماذج ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت اإلخفاق. 

 

 لقياس ومراقبة مخاطر االستبدال ما يلي:وتتضمن األساليب المستخدمة 

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

 االستبدال مكسب.

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

 وفيما يلى بعض وسائل الحد من الخطر :
 

 الضمانات  -

يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان. ومن هذه الوسائل الحصول على ضمانات مقابل االموال المقدمة.ويقوم 
وض والتسهيالت:البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة ومن االنواع   الرئيسية لضمانات القر

 .الرهن العقارى •

 .رهن اصول النشاط مثل االالت والبضائع  •

 .رهن ادوات مالية مثل ادوات الدين وحقوق الملكية  •
 

ت مضمون بينما ت  ون التسهيالت اال ئتمانية لالفراد بدون ضمان . ولتخفيض خسارة كوغالبا ما يكون التمويل على المدى االطول واالقراض 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 يتم تحديد الضمانات المتخذة ضمانا الصول 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   لألداةن فى اى وقت من االوقات محدد بالقيمة العادلة والمدة ويكون المبلغ المعرض لخطر االئتما

ويتم ادارةهذا الخطر  .قيمة عادلة موجبة الذى يمثل جزءا ضئيال من القيمة التعاقدية / االقتراضية المستخدمة للتعبير عن حجم االدوات القائمة

ى الممنوح للعميل وذلك مع الخطر المتوقع نتيجة لتغيرات فى السوق واليتم عادة الحصول على ضمانات  االئتمانى كجزء من حجم االقراض ال

 .رى االدوات فيما عدا المبالغ التى يطلبها البنك  يداعات هامشية  من االطراف االخ لى تلكفى مقابل الخطر االئتمانى ع
 



 

(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

سياسة مخصصات االضمحالل(أ-٣)

-

-

وض  قر

وتسهيالت

مخصص 

خسائر االضمحالل

وض  قر

وتسهيالت

مخصص 

خسائر االضمحالل

١٨,٣٦٪٩١,٨١٪٢٠,٩٢٪٩٠,٩٣٪ ديون جيدة-
٢٢,٩٧٪٥,٢٢٪٢٤,٤٣٪٦,١٨٪المتابعة العادية-
١,٣٥٪٠,٣٧٪١,٤١٪٠,٤٥٪المتابعة الخاصة-
٥٧,٣٢٪٢,٦٠٪٥٣,٢٤٪٢,٤٤٪ديون غير منتظمة-

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠

نموذج قياس المخاطر البنكية العام(أ-٤)

تصنيف البنك 

ي المركزي المصر
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 متطلبات البنك بعة لتصنيف الجدارة المبينة أعاله، تقوم اإلدارة بتصنيف القر باإلضافة إلى فئات البنك الداخلية األر

وط تفصيلية تعتمد بش كبـير علـى المعلومـات المتعلقــة بالعميــل ونشــاطه ي. ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفقا لقواعد وشر المــركزي المصــر

ووضعه المالي ومدى انتظامه في السداد.

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

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

بــاح المحتجــزة بمقــدار تلــك حتياطي مخاطر بنكية عام ضمن حقوق الملكيــة خصــما علــى األر يادة فى المخصص  يخية ، يتم تجنيب الز النقدية المخصومة أو معدالت اإلخفاق التار

يادة. الز

يع ويبين اإليضاح رقم (٣٤) الحركة على يــادة بيــن المخصصــين. ويعد هذا االحتياطي غير قابل للتوز يادة والنقص بحيث يعادل رصـيده دائمـا مبلـغ الز ويتم تعديل ذلك االحتياطي بالز

حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل الفترة المالية.

ي ونسب تكوين المخصصات المطلوبة 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 مـا اقتضــت الظــر تتطلب سياسات البنك مراجعة  األصول المالية التي تتجاوز قيمتها معامل محدد لألهمية النسبية مرة واحدة على األقل سنويا أو 

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

نية التنفيذ على الضمانة والتحصيالت المتوقعة من تلك 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 ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

تقييم البنك

نت هناك أدلة موضوعية تشير إلى وجود اضمحالل فى قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من األصول المالية كنتيجـة لحـدث 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 مـن األحـداث وقعـت بعـد االعـتراف األولــى لألصــل فــي الــدفاتر (حدث الخسارة) وما إذا 

مجموعة األصول المالية ويمكن قياسه بدرجة يعتمد عليها.

ن هناك دليل موضوعي على اضمحالل قيمة أى من األصول المالية ذو األهمية 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  مجتمعة لمجموعة من األصول المالية التي ال يمثل أى منها أصال ذو أهمية نسبية وبغض النظر عن أى ضمانات مقدم

موضوعية تشير إلى االضمحالل:

بعة ومع ذلك فــان 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

- ٢٣ -
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الحد األقصى لخطر االئتمان (قبل الضمانات)(أ-٥)

البنود المعرضة لخطر االئتمان في قائمة المركز المالى المستقلة

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

٣١,٢٤١,٥٢٧,٩٤١٢٩,١٤٢,٧٧٩,٠١٥

-١,٣٦٠,٧٦٥,٨٢٨١,٣٥٩,٠١٨,٤٩٢

-٤٥١,٣٢٠,٨٦٩٤٤٨,٤٧٠,٥٠٣

-١٠,٨٠٣,٢٥٦,٦٢٨١٠,٦١٥,٠١٤,٦٢٤

-٧٦٩,٤٢٦,٠٦٤٦٦٧,٤٦٦,١٠٤

-٢٧,٣٤٢,٨٤٨,٥٨٥٢٦,٥١٣,٧٦٥,٢٧٤

-١٣,٨٠٣,٢٥٦,٣٢٢١٣,٧١٧,٦٥٧,٧٧٤

-٩,٧٣٩,٨٦٢,٠٥٦٩,٤٤٦,٧٠٦,٢١٣

-٧٩٠,٣٩٤,٨٢٣١,٢٠٠,٧٤٩,١٩٦

(٢,٧٣٠,٩٨١,٤٧١)(٢,٤٢٣,٩٣٥,٩٥٨)

٥٢,٧١٥,٦٢٥٢٦,٦٦٧,٣٥٣

استثمارات مالية 

-٢٤,٠١١,٣٩٧,٩٠٦٢٣,٦٧٠,٦٧٩,٣٩٩

١,٢٥٩,٩٩٢,٤٣٣٩٤٤,٠٤٩,٠٤٩

١١٨,٨٩٥,٧٨٣,٦٠٩١١٥,٣٢٩,٠٨٧,٠٣٨

ج قائمة المركز المالى المستقلة البنود المعرضة لخطر االئتمان خار

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

٣٥٧,٥٠٠٥٠٧,٥٠٠

١٤,٨٦٢,٥٠٧١٠,٨٢٤,٢٢٠

٢,٩٧٨,٧٩٣,١٠٦٢,٥٨٩,٠٩٧,٨٣٢

١,١٠٤,٣٣٣,٦٢٣٨١٠,٦١٩,٣١٥

٢٠,٩٢١,٤١٠,٠٨٦١٨,٧٢١,٤٤٩,٠٣٥

٢,٩٠١,٩٨٥,٢٧٦٢,٥٩٣,٤٩٢,٥٤٦

٢٧,٩٢١,٧٤٢,٠٩٨٢٤,٧٢٥,٩٩٠,٤٤٨

-

-

-

-

ية مقابل ٩٧% في آخر سنة المقارنة.- أن ٩٦% 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 ٣١ مارس ٢٠١٦. 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 ٩٥% في آخر سنة المقارنة. أن ٩٥% من محفظة القر

وض والتسهيالت التي تم تقييم اضمحاللها على أساس منفرد والبالغ قدره ١,٥٨٧,٢٩٩,٤٩٤ جنيه في نهاية الفترة المالية الحالية تعرضت الضمحالل يمثل في مجموعه ٨٩% من  القر

قيمتها مقابل ١,٦٦٥,٧٦٩,٥٩٢ جنيه في آخر سنة المقارنة تعرضت الضمحالل يمثل في مجموعه ٨٠% من قيمتها.

وض والتسـهيالت وأدوات الـدين بنــاءًا علــى الحقــائق وتثق اإلدارة في قدرتها على االستمرار في التحكم في واإلبقاء على الحد األدنى لخطر االئتمان الناتج عن  من محفظة القـر

التالية:

وض مباشرة قر

وض و تسهيالت مشتركة قر

وض والتزامات إئتمانية أخرى ارتباطات غير قابلة لإللغاء عن قر

ى وض أخر قر

مخصص خسائر االضمحالل والعوائد المجنبة والخصم غير المكتسب

أدوات مشتقات مالية

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 ٩٧% في آخر سنة المقارنة. أن ٩٧% من محفظة القر

االجمالى 

وبناء على البيانات الواردة بالجدول السابق الخاص بالبنود المعرضة لخطر االئتمان في المركز المالى يتضح أن ٥٢% من الحد األقصى المعرض لخطر االئتمان في نهاية الفترة المالية 

وض والتسهيالت للعمالء مقابل ٥٣% في نهاية سنة المقارنة بينما تمثل االستثمارات في أدوات الدين ٢٠% مقابل ٢١% في آخر سنة المقارنة وتمثل أذون  الحالية ناتج عن القر

الخزانة ٢٦% مقابل ٢٥% 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 مارس ٢٠١٦ و ديسمبر ٢٠١٥ وذلك بدون األخذ في االعتبار أية ضمانات قائمة. وبالنسبة لبنود قائمة المركز 

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

ى التزامات محتملة أخر

- ٢٤ -
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وض وتسهيالت(أ-٦) 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

-٦١,٠٧٢,٩٣٠,٣٧٩-٦١,٦١٢,٢٦٥,٤٩٤ ال توجد عليها متأخرات ولم تتعرض الضمحالل
-١,٢٣٠,١٤٨,٢٠٩-١,٨٦١,٥٦٦,١٨٧ توجد عليها متأخرات لكنها لم تتعرض الضمحالل

-١,٦٦٥,٧٦٩,٥٩٢-١,٥٨٧,٢٩٩,٤٩٤ محل أضمحالل
-٦٣,٩٦٨,٨٤٨,١٨٠-٦٥,٠٦١,١٣١,١٧٥األجمالى

-(٢,٢٩٤,٦٣٢,١١٩)-(٢,٦١٧,٩٥٥,٦٥٦)يخصم : مخصص خسائر االضمحالل
-(١٢,٧٣٤,٩٣٣)-(١٢,٩٢١,٨٤٥)يخصم : العوائد المجنبة

-(١١٦,٥٦٨,٩٠٦)-(١٠٠,١٠٣,٩٧٠)يخصم : خصم غير مكتسب
-٦١,٥٤٤,٩١٢,٢٢٢-٦٢,٣٣٠,١٤٩,٧٠٤الصافي

وض وتسهيالت ال توجد عليها متأخرات ولم تتعرض الضمحالل قر

٣١ مارس ٢٠١٦
حسابات

ية مدينة  جار

بطاقات

 ائتمان

وض قر

 شخصية

وض  قر

ية عقار
األجمالى

١,٣٢٧,٠٠١,١٠٢٣٤٣,٦٤٣,٩٩٩٩,٧٧٧,١٤٦,٨٩٤٦٨١,٥٩٦,٦٣٨١٢,١٢٩,٣٨٨,٦٣٣جيدة١-

١,٤٧٧,٩٩٤---١,٤٧٧,٩٩٤المتابعة العادية٢-

٤٣٤,٦٨٩---٤٣٤,٦٨٩المتابعة الخاصة٣-
١,٣٢٨,٩١٣,٧٨٥٣٤٣,٦٤٣,٩٩٩٩,٧٧٧,١٤٦,٨٩٤٦٨١,٥٩٦,٦٣٨١٢,١٣١,٣٠١,٣١٦االجمالى 

٣١ مارس ٢٠١٦
حسابات

ية مدينة  جار

وض قر

 مباشرة

وض وتسهيالت قر

 مشتركة

وض  قر

ى أخر
األجمالى

٢٦,٦٩٤,٨٢٤,٨٩٣١١,٧٣٤,٣٩٨,٩٩٧٧,٦٢٢,٧٠٩,٢٦٨٦٩٨,٧٧٤,٨٩٩٤٦,٧٥٠,٧٠٨,٠٥٧جيدة١-

٥٤٣,٨٤٩,١٢٩١٨١,٤٨٦,٨٧٩١,٨٢٦,٠٤٨,٤٨٩٩١,٦١٩,٩٢٤٢,٦٤٣,٠٠٤,٤٢١المتابعة العادية٢-

٨٧,٢٥١,٧٠٠--٧٦,٠٣٢,٣١١١١,٢١٩,٣٨٩المتابعة الخاصة٣-
٢٧,٣١٤,٧٠٦,٣٣٣١١,٩٢٧,١٠٥,٢٦٥٩,٤٤٨,٧٥٧,٧٥٧٧٩٠,٣٩٤,٨٢٣٤٩,٤٨٠,٩٦٤,١٧٨االجمالى 

٣١ ديسمبر ٢٠١٥
حسابات

ية مدينة  جار

بطاقات

 ائتمان

وض قر

 شخصية

وض  قر

ية عقار
األجمالى

١,٣٤٦,٧٠٧,١٥٦٣٤٧,٥٩٤,٣٦٤٩,٦٢٤,٩٩٩,٨٩٦٥٩٣,٩٢٥,٠٩٦١١,٩١٣,٢٢٦,٥١٢جيدة١-

-----المتابعة العادية٢-

-----المتابعة الخاصة٣-

١,٣٤٦,٧٠٧,١٥٦٣٤٧,٥٩٤,٣٦٤٩,٦٢٤,٩٩٩,٨٩٦٥٩٣,٩٢٥,٠٩٦١١,٩١٣,٢٢٦,٥١٢االجمالى 

٣١ ديسمبر ٢٠١٥
حسابات

ية مدينة  جار

وض قر

 مباشرة

وض وتسهيالت قر

 مشتركة

وض  قر

ى أخر
األجمالى

٢٥,٩٥٠,٥٢١,٩٤٣١١,٨٨٥,٣٣٤,٤٧٦٧,٧٨٠,٢٤٤,٦٠٨١,١٣٣,٥٣٣,٥٩٥٤٦,٧٤٩,٦٣٤,٦٢٢جيدة١-

٤٣٧,١٠٣,٦٨٧١٦١,٣٢٨,٧٦٦١,٦٦٦,٤٦١,٦٠٥٦٥,٣٥٩,٣٨٩٢,٣٣٠,٢٥٣,٤٤٧المتابعة العادية٢-

٧٩,٨١٥,٧٩٨--٧٢,٥٠٧,٤٠١٧,٣٠٨,٣٩٧المتابعة الخاصة٣-
٢٦,٤٦٠,١٣٣,٠٣١١٢,٠٥٣,٩٧١,٦٣٩٩,٤٤٦,٧٠٦,٢١٣١,١٩٨,٨٩٢,٩٨٤٤٩,١٥٩,٧٠٣,٨٦٧االجمالى 

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

وض والتســهيالت فــي نهايــة الفــترة الماليــة الحاليــة ٢,٦١٧,٩٥٥,٦٥٦ جنيــه مقابــل ٢,٢٩٤,٦٣٢,١١٩ جنيــه فــي نهايــة ســنة المقارنــة منهــا بلــغ إجمــالي مخصــص اضــمحالل القــر

وض منفــردة مقابــل ١,٣١٥,٣٠٥,٢٣٩ جنيه في نهايــة ســنة المقارنــة. والباقي البالغ قدره  ١,٢٢٤,١٠٦,٠٦٢ جنيه يمثل مخصص  ١,٣٩٣,٨٤٩,٥٩٤ جنيــه يمثــل مخصــص اضــمحالل قــر

االضمحالل المكون على أساس مجموعات األصول بمحفظة االئتمان مقابل  ٩٧٩,٣٢٦,٨٨٠ 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 ٢% 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 -
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وض وتسهيالت توجد عليها متأخرات ولكنها لم تتعرض الضمحالل قر

ية مدينة٣١ مارس ٢٠١٦ وض شخصيةبطاقات ائتمانحسابات جار يةقر وض عقار األجمالىقر

٥٣,٢٤٦,٧٧٢٦٠٨,٣٢٤,٣٦٦٥٦,٩٨٦,٦٠١٧١٨,٥٥٧,٧٣٩-متأخرات حتى ٣٠ يوما

١٠,٣١١,٤١٧١٠٩,١٠٨,٥٦٧٩,١٤٢,١٣٧١٢٨,٥٦٢,١٢١-متأخرات أكثر من ٣٠ إلى ٦٠ يوما

٥,١٤٩,٦٢٦٥٩,٣١٩,١١١٧,٠٧٢,٧٥٦٧١,٥٤١,٤٩٣-متأخرات أكثر من ٦٠ إلى ٩٠ يوما

٦٨,٧٠٧,٨١٥٧٧٦,٧٥٢,٠٤٤٧٣,٢٠١,٤٩٤٩١٨,٦٦١,٣٥٣-االجمالى 

ية مدينة٣١ مارس ٢٠١٦ وض مباشرةحسابات جار قر
وض وتسهيالت  قر

مشتركة
ى وض أخر األجمالىقر

٤٨٧,٣٣٤,٣٢٠-١٩٦,٢٣٠,٠٢١٢٩١,١٠٤,٢٩٩-متأخرات حتى ٣٠ يوما

٥٣,٣٧٠,١٨٠--٥٣,٣٧٠,١٨٠-متأخرات أكثر من ٣٠ إلى ٦٠ يوما

٢٧,٩٦٣,٦١٩--٢٧,٩٦٣,٦١٩-متأخرات أكثر من ٦٠ إلى ٩٠ يوما

٣٧٤,٢٣٦,٧١٥--٣٧٤,٢٣٦,٧١٥-أكثر من ٩٠ يوم

٩٤٢,٩٠٤,٨٣٤-٦٥١,٨٠٠,٥٣٥٢٩١,١٠٤,٢٩٩-االجمالى 

ية مدينة٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وض شخصيةبطاقات ائتمانحسابات جار يةقر وض عقار األجمالىقر

٥٢,٧٧٣,٧١٠٦٢٣,٤٢٣,٩٧٥٤٤,٩٧٨,٧٤١٧٢١,١٧٦,٤٢٦-متأخرات حتى ٣٠ يوما

١٠,٨٦٦,٣٢٢١٠٣,٧٧٧,٠٤٦١١,٤١٧,٩٨٩١٢٦,٠٦١,٣٥٧-متأخرات أكثر من ٣٠ إلى ٦٠ يوما

٤,٩٨٦,٩٩٤١٧,٢٥٢,٩٥٥٣,٢٤١,٨٠٧٢٥,٤٨١,٧٥٦-متأخرات أكثر من ٦٠ إلى ٩٠ يوما

٦٨,٦٢٧,٠٢٦٧٤٤,٤٥٣,٩٧٦٥٩,٦٣٨,٥٣٧٨٧٢,٧١٩,٥٣٩-االجمالى 

ية مدينة٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وض مباشرةحسابات جار قر
وض وتسهيالت  قر

مشتركة
ى وض أخر األجمالىقر

٧٢,٦٥٨,٠٧٠--٧٢,٦٥٨,٠٧٠-متأخرات حتى ٣٠ يوما

١٠,٦٣٥,٣١٣--١٠,٦٣٥,٣١٣-متأخرات أكثر من ٣٠ إلى ٦٠ يوما

-----متأخرات أكثر من ٦٠ إلى ٩٠ يوما

٢٧٤,١٣٥,٢٨٧--٢٧٤,١٣٥,٢٨٧-أكثر من ٩٠ يوم

٣٥٧,٤٢٨,٦٧٠--٣٥٧,٤٢٨,٦٧٠-االجمالى 

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

يخ. ويتم تحديث القيمة العادلة لتلك الضمانات فى الفترات الالحقة بما يعكس سعر أو أسعار السوق ألصول االعتراف بها بالقوائم المالية للبنك حيث ال تمثل أصــوال للبنــك فــى ذلــك التــار

مماثلة.

ــا ــتي توجــد عليه وض والتسهيالت للعمالء ال وض والتسهيالت التي توجد عليها متأخرات ولكنها ليست محل اضمحالل، إال إذا توافرت معلومات أخرى تفيد عكس ذلك وتتمثل القر 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

وض والتســهيالت األخــرى الممنوحــة ومن ثم فإن المبالغ التي تظهر في اإليضاح تمثل إجمالى رصيد القرض أو التسهيل وليس الجزء المتأخر منه فقط بينما ال تتضمن باقي ارصــده القــر

يا أو جزئيا. للعميل طالما لم يتأخر عن موعد تسديدها 

أفراد

مؤسسات

أفراد

مؤسسات

- ٢٦ -
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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 ٣١,٨٥٢,٠٤٣٣٨,٩٦٩,٠٥٥٢٤٩,٣٥٧,٦٩٠١٤,٦٢٧,٩٣٢٣٣٤,٨٠٦,٧٢٠قر

٥,٣٩٩,٩٦٥١٧,٥٨٨,٠٦٢٢,٠٣٧,٨٠٥٢٥,٠٢٥,٨٣٢-القيمة العادلة للضمانات

حسابات

ية مدينة  جار

وض قر

 مباشرة

وض وتسهيالت قر

 مشتركة

وض  قر

أخرى
االجمالى

وض محل اضمحالل بصفة منفردة ١,٢٥٢,٤٩٢,٧٧٤--٢٨,١٤٢,٢٥٢١,٢٢٤,٣٥٠,٥٢٢قر

-----القيمة العادلة للضمانات

حسابات

ية مدينة  جار

بطاقات

 ائتمان

وض قر

 شخصية

وض  قر

ية عقار
االجمالى

وض محل اضمحالل بصفة منفردة ١٢,٣١١,٣٣٦٣٢,٢٤٩,١١٣٢٤٥,٥٦٠,٧٥٢١٣,٩٠٢,٤٧١٣٠٤,٠٢٣,٦٧٢قر

٤,٥٧٣,١٥١١٤,٨٣٠,٨٠٧١,٤١٩,٤٦٣٢٠,٨٢٣,٤٢١-القيمة العادلة للضمانات

حسابات

ية مدينة  جار

وض قر

 مباشرة

وض وتسهيالت قر

 مشتركة

وض  قر

أخرى
االجمالى

وض محل اضمحالل بصفة منفردة ١,٨٥٦,٢١٢١,٣٦١,٧٤٥,٩٢٠-٥٣,٦٣٢,٢٤٣١,٣٠٦,٢٥٧,٤٦٥قر

١٣١,٤١٧,١٥٤--١٣١,٤١٧,١٥٤-القيمة العادلة للضمانات

تها وض وتسهيالت تم اعادة هي قر

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

-٣١٥,٣٣٣,٩١٨٣٠٦,٨٤٣,٩٧٥
٣١٥,٣٣٣,٩١٨٣٠٦,٨٤٣,٩٧٥

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

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦التقييم

ية- ٣١,٢٤١,٥٢٧,٩٤١٢٩,١٤٢,٧٧٩,٠١٥-Bأذون الخزانة المصر

إستثمارات مالية متاحة للبيع -

ية ٢١,٩٠٣,٢٠٨,٨٢١٢١,٩٩٨,٧٠٣,٢٥٠-Bسندات الخزانة المصر

يكية ١,٦٩٣,٧٥٤,٠٥٨١,٣١٧,٩٨١,٣٥٩+AAسندات الخزانة األمر

AAA٤١٤,٤٣٥,٠٢٧٣٥٣,٩٩٤,٧٩٠سندات الخزانة األلمانية

٥٥,٢٥٢,٩٢٥,٨٤٧٥٢,٨١٣,٤٥٨,٤١٤اإلجمالى

االستحواذ على الضمانات (أ-٨)

يةطبيعة األصل القيمة الدفتر

                      ٤٨٣,٦٥٧جزء من مصنع بحصة فى األرض 

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

ن يحتفظ بها: خالل الفترة المالية الحالية لم يقم البنك باالستحواذ على أي أصول بغرض تسوية مديونيات قائمة بينما قام خالل سنة المقارنة باالستحواذ على األصول التالية 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: يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى وفقا لو

وض والتسهيالت التي اضمحلت بصفة منفردة في نهايــة الفــترة الماليــة الحاليــة  ١,٥٨٧,٢٩٩,٤٩٤جنيه وذلك قبل أخذ التدفقات النقدية المتوقعة من التنفيذ على الضمانات المرتبطة بها بلغ رصيد القر

وض والتسهيالت التي تم تقدير اضمحاللها بصفة منفردة متضمنا القيمة ية للقر ــل ١,٦٦٥,٧٦٩,٥٩٢ جنيه في نهاية سنة المقارنة. وتتضمن الجداول التالية تحليال إلجمالي القيمة الدفتر في االعتبار مقاب

العادلة للضمانات التي يعتد بها عند حساب المخصصات .

٣١ مارس ٢٠١٦

أفراد

أفراد

مؤسسات

٣١ مارس ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

ــة علــى ية وتعجيل وتأجيــل الســداد وتعتمــد سياســات تطبيــق إعــادة الهي وض والسلفيات تمديد ترتيبات السداد وتنفيذ برامج اإلدارة الجبر ة القر تتضمن السياسات التي يتبعها البنك في إعادة هي

ة مديونيته ، وتخضــع تلــك السياســات للمراجعــة مؤشــرات أو معــايير تشــير - مــن وجهــة نظــر اإلدارة - إلى أن استمرار العميل فى سداد القرض لم يكن ليحدث لو لم يتم اتخاذ اإلجراءات العادة هي

وض التي تم إعادة التفاوض بشأنها ع من عمالء البنك سـواء أفـراد أو مؤسســات. وقد بلغت القر وض طويلة األجل الممنوحة ألي نو ة على القر المســتمرة. ويقوم البنك عادة بتطبيق برامج إعادة الهي

في نهاية الفترة المالية الحالية  ٣١٥,٣٣٣,٩١٨ جنيه مقابل ٣٠٦,٨٤٣,٩٧٥ جنيه في سنة المقارنة.

نـت تلـك التعـديالت تتعلـق بأسـعار وطها التعاقدية بغرض الحفاظ على جودة العالقة مع عمالء البنك سـواء  علما بأن القيم المشار إليها أعاله ال تتضمن أية مبالغ تم أعادة التفاوض بشأن تعديل شر

الفائدة و/أو فترة سداد الدين الممنوحة من قبل البنك.

وض والتسهيالت غير المنتظمة طالما استمرت حالة عدم تأكد البنك من قدرة المقترض على الوفــاء تها ضمن تصنيف القر وض التى أعيد هي وتقضى السياسات المصرفية للبنك بمراعاة اإلبقاء على القر

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

مؤسسات

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

- ٢٧ -



 

(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
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تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر االئتمان(أ-٩)

القطاعات الجغرافية

ق القاهرةالقاهرة يةالجيزة شر إجماليالجنوب والبحر األحمرالدلتااالسكندر

٣١,٢٤١,٥٢٧,٩٤١-٣١,٢٤١,٥٢٧,٩٤١-----٣١,٢٤١,٥٢٧,٩٤١أذون خزانة 

وض وتسهيالت للعمالء قر

وض ألفراد قر

ية مدينة- ١,٣٦٠,٧٦٥,٨٢٨-٤٦٧,٩٣٩,١٩٩٢٢٠,٦٩٦,٣٨٧٢٣٠,٣٧٩,٤٣٥٢٠٦,٢٦٨,٥٥٧١٢٥,٥١١,٩٦٦١٠٩,٩٧٠,٢٨٤١,٣٦٠,٧٦٥,٨٢٨حسابات جار

٤٥١,٣٢٠,٨٦٩-١١٩,٢٤٧,٠٥١١٠٠,١٨٢,٢٩٥١٠٥,٧٣١,٧٠٢٦٣,١٠٥,٢٣٤٣٨,٢٧٧,٤٠٦٢٤,٧٧٧,١٨١٤٥١,٣٢٠,٨٦٩بطاقات ائتمان-

وض شخصية- ١٠,٨٠٣,٢٥٦,٦٢٨-٢,٤٣٩,٠٧٤,٣٠٤٢,٥٢٩,٦٣٥,٤٥٨٢,٠٧٠,١١٦,٤٧٨١,٥٦٣,٩٧٠,٣٩٢١,٧٠٠,٨٦٩,٩٩٩٤٩٩,٥٨٩,٩٩٧١٠,٨٠٣,٢٥٦,٦٢٨قر

ية- وض عقار ٧٦٩,٤٢٦,٠٦٤-١٨٥,٣٦٥,٠١٣٢٠٢,٦٢٢,٢٢٧١٨٣,٢٥١,٨٥٨٩٦,٠٨٥,٢٩١٤٥,٥٦٣,٦٤٧٥٦,٥٣٨,٠٢٨٧٦٩,٤٢٦,٠٦٤قر

وض لمؤسسات قر

ية مدينة- ٢٧,٣٤٢,٨٤٨,٥٨٥-٨,٩٢٠,٧٦٣,٩٠٦٥,٥٠٠,٢٣٧,١٣٢٥,٩٠٥,٥٠٨,٢٥٠٣,٣٨٤,٢٨٢,١٢٩٢,٢٤٥,٢٧١,٧٤٤١,٣٨٦,٧٨٥,٤٢٤٢٧,٣٤٢,٨٤٨,٥٨٥حسابات جار

وض مباشرة- ١٣,٨٠٣,٢٥٦,٣٢٢-٤,٨٠٣,٦٢٨,١٠٣١,٦٠٠,٦٤٢,٣١٧٣,٥٠٩,٤٨٣,٥٨١١,٨٦٦,٤٢١,٠٩٢١,٥٢٥,١٤٣,٢٧٥٤٩٧,٩٣٧,٩٥٤١٣,٨٠٣,٢٥٦,٣٢٢قر

وض و تسهيالت مشتركة- ٩,٧٣٩,٨٦٢,٠٥٦-٤,١٦٩,٩٩٦,٧٧٤٩٧٧,٨٧٥,٢٣٦١,٨٨٨,٥٠٩,٧٨١٣٣٠,٩٧١,٦٤٧٢,٣٥٣,١٧٩,٦٤٠١٩,٣٢٨,٩٧٨٩,٧٣٩,٨٦٢,٠٥٦قر

وض أخرى- ٧٩٠,٣٩٤,٨٢٣-٧٩,٢٧٢,٧٢٤٧٩٠,٣٩٤,٨٢٣-٥٩٠,٨٢٨,٨٧٠١١,٨٥٦,٩١٣١٠٦,٣٢٢,٠٧١٢,١١٤,٢٤٥قر

١٩,٩٠٥,٢٣٢٣٢,٨١٠,٣٩٣٥٢,٧١٥,٦٢٥-----١٩,٩٠٥,٢٣٢أدوات مشتقات مالية

استثمارات مالية 

٢١,٩٠٣,٢٠٨,٨٢١٢,١٠٨,١٨٩,٠٨٥٢٤,٠١١,٣٩٧,٩٠٦-----٢١,٩٠٣,٢٠٨,٨٢١أدوات دين-

١,٠١٤,٩٨١,٤٢٣٤١,٤٠٥,٨٠٠٤٩,٦٩٨,٥٨٢٢٨,٢٤١,٣٠٥٨٣,٨٦٦,٢٥٧٨,٧٣٠,٤٥٤١,٢٢٦,٩٢٣,٨٢١٣٣,٠٦٨,٦١٢١,٢٥٩,٩٩٢,٤٣٣أصول مالية أخرى

٧٥,٨٧٦,٤٦٦,٦٣٧١١,١٨٥,١٥٣,٧٦٥١٤,٠٤٩,٠٠١,٧٣٨٧,٥٤١,٤٥٩,٨٩٢٨,١١٧,٦٨٣,٩٣٤٢,٦٨٢,٩٣١,٠٢٤١١٩,٤٥٢,٦٩٦,٩٩٠٢,١٧٤,٠٦٨,٠٩٠١٢١,٦٢٦,٧٦٥,٠٨٠االجمالى في نهاية الفترة الحالية

٧٣,١٧٥,٤٢٤,٠٠٠١٠,٩٢٨,٢٢١,٩٠٨١٣,٦٥٧,٩٤٩,٩٥٢٧,٩٣٠,٥٣٩,٧٣٦٧,٨٥٢,٣٤٥,٠٢١٢,٥١٣,٠٥٢,٧١٦١١٦,٠٥٧,٥٣٣,٣٣٣١,٦٩٥,٤٨٩,٦٦٣١١٧,٧٥٣,٠٢٢,٩٩٦األجمالى في نهاية سنة المقارنة

قطاعات النشاط

راعية يةمؤسسات صناعيةمؤسسات ز االجمالىأفرادأنشطة أخرىحكومات خارجيةقطاع حكومىمؤسسات خدميةمؤسسات تجار

٣١,٢٤١,٥٢٧,٩٤١---٣١,٢٤١,٥٢٧,٩٤١----أذون خزانة

وض وتسهيالت للعمالء قر

وض ألفراد قر

ية مدينة ١,٣٦٠,٧٦٥,٨٢٨١,٣٦٠,٧٦٥,٨٢٨-------حسابات جار

٤٥١,٣٢٠,٨٦٩٤٥١,٣٢٠,٨٦٩-------بطاقات ائتمان

وض شخصية ١٠,٨٠٣,٢٥٦,٦٢٨١٠,٨٠٣,٢٥٦,٦٢٨-------قر

ية وض عقار ٧٦٩,٤٢٦,٠٦٤٧٦٩,٤٢٦,٠٦٤-------قر

وض لمؤسسات قر

ية مدينة ٢٧,٣٤٢,٨٤٨,٥٨٥----٢٥٠,٤٠٥,٨٦٤١٥,٠٠٨,٠٣٦,٦٧٣٣,٦٦٥,٦٢١,٨٩٧٨,٤١٨,٧٨٤,١٥١حسابات جار

وض مباشرة ١٣,٨٠٣,٢٥٦,٣٢٢----٣٤١,١٤٤,٨٨٩٧,٣٩٠,٤٧١,٩٢٧٢,١٩٦,٢٤٢,٣٥١٣,٨٧٥,٣٩٧,١٥٥قر

وض و تسهيالت مشتركة ٩,٧٣٩,٨٦٢,٠٥٦----٧,٦٣٥,٨٢٨,٢٣٤٢٧٨,٩٧٠,٣٤٩١,٨٢٥,٠٦٣,٤٧٣-قر

وض أخرى ٧٩٠,٣٩٤,٨٢٣-٩,١٠٦,٥٢٩--١٨٨,٤٣١,٦٢٣-٥٩٢,٨٥٦,٦٧١-قر

٥٢,٧١٥,٦٢٥-٣٢,٨١٠,٣٩٣--١٩,٦٠٥,٥٩٨-٢٩٩,٦٣٤-أدوات مشتقات مالية

استثمارات مالية

٢٤,٠١١,٣٩٧,٩٠٦--٢١,٩٠٣,٢٠٨,٨٢١٢,١٠٨,١٨٩,٠٨٥----أدوات دين

٧١,٧٢١,٣٠٧١,٢٥٩,٩٩٢,٤٣٣-٣,١٦٩,٧٨١١٦٤,١١٣,٥٧٣٣٢,٩٠٥,٢١٢٧٦,٦٦٦,٦٣٦٨٧٨,٣٤٧,٣١٢٣٣,٠٦٨,٦١٢أصول مالية أخرى

٥٩٤,٧٢٠,٥٣٤٣٠,٧٩١,٦٠٦,٧١٢٦,١٧٣,٧٣٩,٨٠٩١٤,٤٠٣,٩٤٨,٦٣٦٥٤,٠٢٣,٠٨٤,٠٧٤٢,١٤١,٢٥٧,٦٩٧٤١,٩١٦,٩٢٢١٣,٤٥٦,٤٩٠,٦٩٦١٢١,٦٢٦,٧٦٥,٠٨٠االجمالى في نهاية الفترة الحالية

٤٩٨,١٩٥,٢٨٩٣٠,٦٦٦,٧٧٣,٣٨٨٦,٠٩٥,٤٥٨,٣٩٤١٣,٨١٧,٨١٣,٠٠٤٥١,٨٠٦,٠٦٩,٩٤٠١,٦٩٩,٦٢٣,٥٤٥٢٧,٥٦٥,٣٧٦١٣,١٤١,٥٢٤,٠٦٠١١٧,٧٥٣,٠٢٢,٩٩٦األجمالى في نهاية سنة المقارنة

بية ية مصر العر جمهور

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

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

االجمالى ى دول أخر

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.

- ٢٨ -
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خطر السوق(ب)

-

-
-

•

•

•
•

(ب-١)

أختبار الضغوط المتعلق بسعر الصرف(ب-٢)

أقصى خسارة متوقعة ١٠%الفائضالعجزالفائض / العجزالعملة

USD(٧٨٧,٦٢٧,٥٥٧)(٧٨٧,٦٢٧,٥٥٧)-(٧٨,٧٦٢,٧٥٦)

EUR١,٠٦٠,٦٨٣١٠٦,٠٦٨-١,٠٦٠,٦٨٣

GBP٥٦٢,٥٤٤٥٦,٢٥٤-٥٦٢,٥٤٤

JPY(٨,١٩٤)(٨,١٩٤)-(٨١٩)

CHF١٠٩,٩٦٨١٠,٩٩٧-١٠٩,٩٦٨

DKK١١٤١١-١١٤

NOK٢٨,٠٠٣٢,٨٠٠-٢٨,٠٠٣

SEK٩٤١٩٤-٩٤١

CAD٦,٢١٣٦٢١-٦,٢١٣

AUD٥٩,٢٤٧٥,٩٢٥-٥٩,٢٤٧

AED٧٦,٣٤١٧,٦٣٤-٧٦,٣٤١

KWD٢٨٦,١٨٧٢٨,٦١٩-٢٨٦,١٨٧

QAR١٣,١٧٣١,٣١٧-١٣,١٧٣

SAR(٢٠١,١٣٧)(٢٠١,١٣٧)-(٢٠,١١٤)

EGP٧٨٥,٦٣٣,٤٧٤-٧٨٥,٦٣٣,٤٧٤-

(٧٨,٥٦٣,٣٤٩)

(٧٤,٨٨٣,٩٢٧)

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

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

وف معاكسة بش حاد ويتم تصميم اختبارات الضغوط بحيث تطابق النشاط باستخدام تحليالت 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. نمطية لسينار

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

أقصى خسارة متوقعة في  ٣١ مارس ٢٠١٦

أقصى خسارة متوقعة في  ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

يف القيم المعرضة للخطر أساليب قياس خطر السوق وتعر

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

ية األخرى لمحافظ البنك التى يتم تقييمها على أساس القيمة السوقية. المعامالت الدفتر

ع  نشاط 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

سوقى 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

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

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

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

ير يومية 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. ية عن ذلك بخالف تلك التحليالت والتقار ودور

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

- ٢٩ -



 

(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

 خطر تقلبات سعر صرف العمالت االجنبية (ب-٣)

ي يكيجنيه مصر ودوالر أمر ىجنيه استرلينييور االجمالىعمالت أخر
األصول المالية

٨,٦٧٣,١٧٣,٥٠٨٤١٥,٧٦٥,١٧٧١٠١,٨٥٩,٥٢٠٢٤,٦٧٢,٩٥٥٣٦,٣٥٩,٢٩٤٩,٢٥١,٨٣٠,٤٥٤نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 
٢٦,٥٨٠,٦١٥٣,٩٤٩,٣٨٩,٧٨٠٦٩٠,٨٧٥,٩٥٠٢٥٧,٢٦٨,٣٢٠١١٤,٥٠٧,٦٣٢٥,٠٣٨,٦٢٢,٢٩٧أرصدة لدى البنوك

٣١,٢٤١,٥٢٧,٩٤١---٣٠,٣٧٧,٤٠٢,٢١٩٨٦٤,١٢٥,٧٢٢أذون خزانة 
وض وتسهيالت للعمالء ( بالصافى ) ٤٥,١٠٧,٢٢١,٥٦٣١٦,١٩١,٣٤٢,٨٩٧٩٧٦,٤٦٩,١٦٢٤٢,١٢٥,٤٤٧١٢,٩٩٠,٦٣٥٦٢,٣٣٠,١٤٩,٧٠٤قر

٥٢,٧١٥,٦٢٥---٥١,٨٩٩,٠١٣٨١٦,٦١٢مشتقات مالية
إسثتمارات مالية

٢٤,٢٧١,٢٢٠,١٩٦--٢٢,٠٥٤,٩١٤,٥٦٣١,٨٠٠,٩٢٦,٦٨٤٤١٥,٣٧٨,٩٤٩متاحة للبيع 
يخ االستحقاق  ١٥,٠٠٠,٠٠٠----١٥,٠٠٠,٠٠٠محتفظ بها حتي تار

١,١٤٧,١٤٥,٤٩٧٨٩,٩٨٣,٣٧٥٢٢,٧٥٢,١٢٥٩٢,٤٨١١٨,٩٥٥١,٢٥٩,٩٩٢,٤٣٣أصول مالية أخرى
١٠٧,٤٥٣,٣٣٦,٩٧٨٢٣,٣١٢,٣٥٠,٢٤٧٢,٢٠٧,٣٣٥,٧٠٦٣٢٤,١٥٩,٢٠٣١٦٣,٨٧٦,٥١٦١٣٣,٤٦١,٠٥٨,٦٥٠إجمالى األصول المالية

اإللتزامات المالية
٢,٧٢٣,٣٠٠,٥٣٠٣٦٩,٨٢٣,٨٥١٦٤١,٤٦١,٢٨١١١,٣٠٤,٢٦٥٧,١٨٥,٥٧٥٣,٧٥٣,٠٧٥,٥٠٢أرصدة مستحقة للبنوك

٩١,٢٩١,٠٧٠,٠٦٩١٩,١٩٣,٩٩٤,٤٤٠٢,٥٤١,٢٤٢,٠٢٨٣١١,٧٩٢,٦٠٩١٦٢,٧٦٠,٢٤٠١١٣,٥٠٠,٨٥٩,٣٨٦ودائع العمالء 
وض أخرى ١,٦٣٥,٤٢٢,٦٦٢---٥١,٢٥٦,٧٥٧١,٥٨٤,١٦٥,٩٠٥قر

١,٢٢٩,٩٣١,٨٥٩٥٣,٤٠١,٨١٧١,١١٦,٥٣٦١٧٩,٠٣٩١٢,١١٠١,٢٨٤,٦٤١,٣٦١التزامات مالية أخرى 
٩٥,٢٩٥,٥٥٩,٢١٥٢١,٢٠١,٣٨٦,٠١٣٣,١٨٣,٨١٩,٨٤٥٣٢٣,٢٧٥,٩١٣١٦٩,٩٥٧,٩٢٥١٢٠,١٧٣,٩٩٨,٩١١إجمالى اإللتزامات المالية

١٣,٢٨٧,٠٥٩,٧٣٩(٦,٠٨١,٤٠٩)٨٨٣,٢٩٠(٩٧٦,٤٨٤,١٣٩)١٢,١٥٧,٧٧٧,٧٦٣٢,١١٠,٩٦٤,٢٣٤صافي المركز المالي

في نهاية سنة المقارنة

١٠٥,٥٤٠,٧٩٦,١٨٢٢٠,٢٨٩,٤٧٣,٥٥٥١,٢٧٢,٧٥٨,١٤٥٣٠١,٠٢٤,٤٣٥١٤١,٦٦١,٨٩٢١٢٧,٥٤٥,٧١٤,٢٠٩اجمالى االصول المالية
٩٢,٥٠٨,٧٦٦,٦٢٠١٨,٤٤٨,٥٣٦,١٩٣٢,١٨١,٩٤٢,١٤٦٣٠٠,٧٤٠,٩٧٧١٣٩,٩٦١,٥٥٦١١٣,٥٧٩,٩٤٧,٤٩٢اجمالى االلتزامات المالية

٢٨٣,٤٥٨١,٧٠٠,٣٣٦١٣,٩٦٥,٧٦٦,٧١٧(٩٠٩,١٨٤,٠٠١)١٣,٠٣٢,٠٢٩,٥٦٢١,٨٤٠,٩٣٧,٣٦٢صافي المركز المالي

 مخاطر أسعار الفائدة:(ب-٤)

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 لخطر التقلبات في أسعار صرف العمــالت األجنبيــة. ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لمراكز

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

ية لألدوات المالية حسب عملتها والمعادل لها بالجنيه المصرى. الفترة المالية الحالية ويتضمن القيمة الدفتر

ية للبنك ومعامالت المركز الرئيسي ويـرجع منشــأها إلــى الفجــوات غــير المغطــاة (في صورة فائض أو عجز) بين إجمالي األصول ترتبط مخاطر هي أسعار الفائدة بالعمليات التجار

وإجمالى االلتزامات ذات أسعار الفائدة الثابتة.

ــك ن ذل ــا  م 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 ى لمجموعة من المعامالت التجار ية علي حدى (micro-hedging)  أو بتطبيق أساليب التحوط ال ممكنا سواء بالتحوط الجزئي ل عملية تجار

ية من المتبقى من مراكز العمالت المفتوحة ذات أسعار الفائدة الثابتة بعد إجراءات التحوط التي يتم تنفيذها.  ونظرا بالبنك (Macro-hedging). وبالتبعية ينشأ خطر أسعار الفائدة الهي

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

  يتم تحديد وقياس هذا الخطر بمعرفـة وحـدة األصــول وااللتزامــات (ALMU) التابعة لإلدارة المالية بالبنك ويتم تقييم المخاطر وحدودها واإلجراءات التصحيحية الواجب القيام بها

ع والسكرتير العام ورئيس و ية ومدير شبكة الفر و اإلدارات التجار ين التنفيذيين والمدير المالي ومدير بمعرفــة لجنــة األصــول وااللتزامــات (ALCO) برئاسة رئيس البنك وعضوية المدير

رها لجنة األصول وااللتزامات لتصحيح الفجوات من خالل التعامل في األسواق المالية ية التي تقر ور ــة. وتقوم غرفة المعامالت الدولية بتنفيذ اإلجراءات الضر غرفة المعــامالت الدولي

يرها بما حدث من تطور وعرضها على وحدة األصول وااللتزامات ولجنة األصول وااللتزامات. وتعد الغرفة تقار

 البت في الحدود المقبولة ألغراض تحليل الحساسية.

- ٣٠ -



 

(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

*(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

٩,٢٥١,٨٣٠,٤٥٤٩,٢٥١,٨٣٠,٤٥٤-----نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

١٤٠,٧٤٦,٨٥٢٥,٠٣٨,٦٢٢,٢٩٧--١,٣٠٣,٠٨٤,٦٩٤٢,٢٢٤,٢٩٠,٠٨٠١,٣٧٠,٥٠٠,٦٧١أرصدة لدى البنوك

٣١,٢٤١,٥٢٧,٩٤١---٥,٧٤٨,١٨٦,٨٥٥٦,٧٥٤,٤٢٣,٠٩٨١٨,٧٣٨,٩١٧,٩٨٨أذون خزانة

وض وتسهيالت للعمال ( بالصافى ) ٦٢,٣٣٠,١٤٩,٧٠٤-٥٨,٦١٤,٢٤٧,٣٤٠٣٨٩,٨٠٤,٢٣٣٩٨٢,٣٨٢,٢٤٨٢,٢٤٦,٣٠٥,١٦٩٩٧,٤١٠,٧١٤قر

٥٢,٧١٥,٦٢٥٥٢,٧١٥,٦٢٥-----مشتقات مالية

إسثتمارات مالية

١٤٩,٤٦٩,٥٢٠٢,٢٠١,٨٣٧,٣٠٤١,٩٦٦,٧١٠,٥٧٣١٢,٢٩٢,٠٦٣,٤٧٧٧,٤٠١,٣١٧,٠٣٢٢٥٩,٨٢٢,٢٩٠٢٤,٢٧١,٢٢٠,١٩٦متاحة للبيع

يخ االستحقاق ١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠-----محتفظ بها حتي تار

١,٢٥٩,٩٩٢,٤٣٣١,٢٥٩,٩٩٢,٤٣٣-----أصول مالية أخرى

٦٥,٨١٤,٩٨٨,٤٠٩١١,٥٧٠,٣٥٤,٧١٥٢٣,٠٥٨,٥١١,٤٨٠١٤,٥٣٨,٣٦٨,٦٤٦٧,٤٩٨,٧٢٧,٧٤٦١٠,٩٨٠,١٠٧,٦٥٤١٣٣,٤٦١,٠٥٨,٦٥٠إجمالى األصول المالية

إجمالى عقود أسعار العائد 

(القيمة التعاقدية )
--٨٧,٨٠٠,٠٠٠---٨٧,٨٠٠,٠٠٠

اإللتزامات المالية

٩٤,٧٢٣,١٣٨٣,٧٥٣,٠٧٥,٥٠٢----٣,٦٥٨,٣٥٢,٣٦٤أرصدة مستحقة للبنوك

٣٧,٣٥٢,١٥٨,٨٣١١٦,٥١٥,٠٤١,٣١٨١٨,٦٠٦,٤٤٦,٩٢٩٢٢,٨٣٣,٤٣٥,١٧٩٢٨١,٢٨١,٩٤٣١٧,٩١٢,٤٩٥,١٨٦١١٣,٥٠٠,٨٥٩,٣٨٦ودائع العمالء

وض أخرى ١,٦٣٥,٤٢٢,٦٦٢--١٧٧,١٠٦,٨٦٨١٠٠,٤٥٨,٩٥٦١,٣٤٤,٢٩٢,٢٣٤١٣,٥٦٤,٦٠٤قر

١,٢٨٤,٦٤١,٣٦١١,٢٨٤,٦٤١,٣٦١-----التزامات مالية أخرى

٤١,١٨٧,٦١٨,٠٦٣١٦,٦١٥,٥٠٠,٢٧٤١٩,٩٥٠,٧٣٩,١٦٣٢٢,٨٤٦,٩٩٩,٧٨٣٢٨١,٢٨١,٩٤٣١٩,٢٩١,٨٥٩,٦٨٥١٢٠,١٧٣,٩٩٨,٩١١إجمالى اإللتزامات المالية
إجمالى عقود أسعار العائد 

(القيمة التعاقدية )
-٨٧,٨٠٠,٠٠٠----٨٧,٨٠٠,٠٠٠

١٣,٢٨٧,٠٥٩,٧٣٩(٨,٣١١,٧٥٢,٠٣١)٧,٢١٧,٤٤٥,٨٠٣(٨,٣٠٨,٦٣١,١٣٧)٣,١٩٥,٥٧٢,٣١٧(٥,١٣٢,٩٤٥,٥٥٩)٢٤,٦٢٧,٣٧٠,٣٤٦فجوة اعادة تسعير العائد

في نهاية سنة المقارنة
٥٥,٥٨٤,٨٦١,٨٢٨٩,٧٥٨,٠٢٢,٣٤٤٢٤,١٢١,٣٧٤,١٨٤١٩,٥٨٨,٢٠٣,٩٨٣٨,٣٤٩,٦٢٦,٨٢٣١٠,١٤٣,٦٢٥,٠٤٧١٢٧,٥٤٥,٧١٤,٢٠٩اجمالى االصول المالية

إجمالى عقود أسعار العائد 

(القيمة التعاقدية)
-١٠٨,٢٢١,٤٠٠---٣٠,٩٢٠,٤٠٠٧٧,٣٠١,٠٠٠

٣٧,٤٩٥,٧١٠,٢٩٨١٦,٠٩٠,٢٧٨,٤٢٤١٨,٧٣٥,٤٩١,١١١٢٢,٤٦٤,٠٣٠,٥٨٠٢٠٩,٥١٤,٨١٦١٨,٥٨٤,٩٢٢,٢٦٣١١٣,٥٧٩,٩٤٧,٤٩٢اجمالى االلتزامات المالية
إجمالى عقود أسعار العائد

 (القيمة التعاقدية)
-١٠٨,٢٢١,٤٠٠----١٠٨,٢٢١,٤٠٠

١٣,٩٦٥,٧٦٦,٧١٧(٨,٤٤١,٢٩٧,٢١٦)٨,١٤٠,١١٢,٠٠٧(٢,٨٧٥,٨٢٦,٥٩٧)٥,٤٦٣,١٨٤,٠٧٣(٦,٤٠٩,٥٥٧,٠٨٠)١٨,٠٨٩,١٥١,٥٣٠فجوة 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 في حدود مســتوى الحساســية المعتمــد

من لجنة األصول وااللتزامات.
يــادة قــدرها ١% بمنحنى سعر العائد. وتتم المتابعة الجدية لمدى التزام البنك ويعرف مستوى الحساسية بأنه التغير فى صافى القيمة الحالية لمراكز أسعار الفائدة الثابتــة المســتقبلية للبنــك مقابــل  ز

بالحدود المطبقة.

ية ألسعار الفائدة التى يتعرض لها البنك ، يتم تحليل جميع أصول والتزامات البنك ذات سعر الفائدة الثابت على مدار آجال االســتحقاق المتبقيــة لتحديــد أيــة وألغراض تحديد التأثير الكمى للمخاطر الهي

فجوات.

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

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

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 مــن المــراكز ذات ســعر الفائــدة

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

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 نو يتم تحديد فجوات السيولة المتوقعة عن طر

يخيــة (كما فى حالة حسابات التوفير) وكذا االفتراضات التقليدية وط التعاقديــة للمعــامالت ونمــاذج أنمــاط ســلوك العميــل التار استحقاق األصول وااللتزامات القائمة على أساس الشـر

المتصلة 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 استحقاقها وبســعر مناســب. ويقوم البنك بمتابعة مستوى يتم تعر

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

يق لجنة يتــم تحديــد وقيــاس المخــاطر بمعرفــة وحــدة إدارة األصــول وااللتزامــات (ALMU)التابعة لإلدارة المالية بالبنك بينما يتم تقييم المخاطر وتحديد اإلجراءات التصحيحية عن طر

ع والسكرتير العام ورئيــس غرفــة المعــامالت و ية ومدير شبكة الفر و اإلدارات التجار ين التنفيذيين والمدير المالي ومدير األصــول وااللتزامــات (ALCO) برئاسة رئيس البنك وعضوية المدير

الدولية.

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 الفجوات 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

٣,٧٧١,٩٧٤,١٩٨----٣,٧٧١,٩٧٤,١٩٨أرصدة مستحقة للبنوك

٥٥,٦٨٣,٨٥٠,٥٥٨١٧,٤٣٦,٥٧٥,٣٨٢٢١,١٤٢,٦٩٧,٧٣٠٢٦,٠٩٩,٨٨٦,٠٠٩٣٨٠,٨٠٧,٥٧٧١٢٠,٧٤٣,٨١٧,٢٥٦ودائع العمالء 

وض أخرى ١,٦٧٦,٠٤٥,٥٦٣-١٧٩,٣٩٣,٥٢٨١٠٤,٦٣٧,٢١٦٤٨٧,٨٠٠,٨٨٧٩٠٤,٢١٣,٩٣٢قر
يخ االستحقاق  إجمالى االلتزامات المالية وفقا لتار

التعاقدي
٥٩,٦٣٥,٢١٨,٢٨٤١٧,٥٤١,٢١٢,٥٩٨٢١,٦٣٠,٤٩٨,٦١٧٢٧,٠٠٤,٠٩٩,٩٤١٣٨٠,٨٠٧,٥٧٧١٢٦,١٩١,٨٣٧,٠١٧

*

*

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

٢,٢٢١,٣٢١,٥٠٧----٢,٢٢١,٣٢١,٥٠٧أرصدة مستحقة للبنوك

٥١,٧٧٨,٨٨٢,٠٧١١٦,٩٠٢,٤٦٦,٦١٧٢١,٢٥٠,٦٦٤,٨٦٧٢٥,٧٥٣,٩٠٣,٠٧٣٢٩١,٢١٣,٢٩٧١١٥,٩٧٧,١٢٩,٩٢٥ودائع العمالء 

وض أخرى ١,٣٨١,٩٢٢,١٠٢-٢,٣٢٣,٩١٣١٦٨,٨٢١,٠٨٩٤٠٩,٥٧٩,٣٤٨٨٠١,١٩٧,٧٥٢قر

يخ االستحقاق  إجمالى االلتزامات المالية وفقا لتار

التعاقدي
٥٤,٠٠٢,٥٢٧,٤٩١١٧,٠٧١,٢٨٧,٧٠٦٢١,٦٦٠,٢٤٤,٢١٥٢٦,٥٥٥,١٠٠,٨٢٥٢٩١,٢١٣,٢٩٧١١٩,٥٨٠,٣٧٣,٥٣٤

*

*

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

عقود أسعار صرف آجلة
١,٨٧٨,٤٧٥,٤٣٠---١,٧٢١,٠٦٧,٥٩٠١٥٧,٤٠٧,٨٤٠تدفقات خارجة-
١,٩٣٠,٦٣٧,١٣١---١,٧٧٠,٦١٦,٣٦٣١٦٠,٠٢٠,٧٦٨تدفقات 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
عقود أسعار صرف آجلة

١,٦٢٤,٨٠٠,٧١٨---٦٣٧,٧٦٦,٩٢٣٩٨٧,٠٣٣,٧٩٥تدفقات خارجة-
١,٦٥٠,٥٤٧,٩٧١---٦٣٤,٦٧٨,١٢٨١,٠١٥,٨٦٩,٨٤٣تدفقات 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.  األخرى والقر

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

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

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.

٣١ مارس ٢٠١٦

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 ٢٠١٥

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 ٢٠١٥

مشتقات يتم تسويتها على أساس إجمالى

يعتبر البنك طرفا في عقود مشتقات مالية يتم تسويتها على أساس إجمالي وتحديدا عقود أسعار صرف آجلة. 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

٣١ مارس ٢٠١٦
آجال استحقاق البنود المدرجة بالقوائم المالية المستقلة
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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 ١٤,٨٦٢,٥٠٧--١٤,٨٦٢,٥٠٧أرتباطات عن قر

٣٥٧,٥٠٠--٣٥٧,٥٠٠ضمانات مالية

٦٠,٤٣٧,٣٠٤١٦٨,٢٨٠,٧٠٢٤٤,١٨٤,١٤٠٢٧٢,٩٠٢,١٤٦ارتباطات عن االيجار التشغيلي

٤٢٧,٦٥٨,٥٠٢--٤٢٧,٦٥٨,٥٠٢ارتباطات رأسمالية ناتجة عن أقتناء أصول ثابتة

٥٠٣,٣١٥,٨١٣١٦٨,٢٨٠,٧٠٢٤٤,١٨٤,١٤٠٧١٥,٧٨٠,٦٥٥االجمالي

يد عن سنة واحدة ال تز
أكثر من سنة وأقل من 

خمس سنوات
االجماليأكثر من خمس سنوات

وض ١٠,٨٢٤,٢٢٠--١٠,٨٢٤,٢٢٠أرتباطات عن قر

٥٠٧,٥٠٠--٥٠٧,٥٠٠ضمانات مالية

٦٣,٤٢٨,٦٨٤١٧٥,٢٩٥,١٨٦٤٠,٣٠٦,٦٩٦٢٧٩,٠٣٠,٥٦٦ارتباطات عن االيجار التشغيلي

٤٥٧,٩٧١,٤٤٢--٤٥٧,٩٧١,٤٤٢ارتباطات رأسمالية ناتجة عن أقتناء أصول ثابتة

٥٣٢,٧٣١,٨٤٦١٧٥,٢٩٥,١٨٦٤٠,٣٠٦,٦٩٦٧٤٨,٣٣٣,٧٢٨االجمالي

(د)

(د-١)

٣١ مارس ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

  أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

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

ــمن "احتياطي التغير في القيمة العادلة لألصول المالية وق التغير في القيمة العادلة بحقوق الملكية ض صول مالية متاحة للبيع بالقيمة العادلة مع إدراج فر قياس أدوات الدين المبوبة 

صول مالية متاحة للبيع فيتم قياس األسهم المقيدة ببورصة األوراق المالية بالقيمة العادلة طبقا لألسعار المعلنة المتاحة للبيع". وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق ملكية والمبوبة 

وق التقييـم بحقـوق الملكيـة ضـمن "احتياطي التغير في القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيع" أما بالنسبة لألسهم غير يخ القوائم الماليـة المسـتقلة وإدراج فـر بالبورصة في تار

فة. يقة يعتمد عليها فيتم قياسها بالت المقيدة بالبورصة والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بطر

 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية ومصادر القيمة العادلة

- ٣٤ -
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(د-٢)

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٣١٢٠١٦ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

أصول مالية

٥,٠٣٨,٦٢٢,٢٩٧٣,١٨٣,٠٤٣,١٢١٥,٠٣٨,٦٢٢,٢٩٧٣,١٨٣,٠٤٣,١٢١ارصدة لدى البنوك

وض وتسهيالت للعمالء ( بالصافى ) لم يتم تحديدهالم يتم تحديدها٦٢,٣٣٠,١٤٩,٧٠٤٦١,٥٤٤,٩١٢,٢٢٢قر

استثمارات مالية:

لم يتم تحديدهالم يتم تحديدها١٧٠,٧٤١,٧٢٤١٧٠,٥٩٢,٣٧٢ ادوات ملكية متاحة للبيع غير مدرجة بالبورصة

يخ االستحقاق  محتفظ بها حتى تار

١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠٢٤,٥٩٦,٥٢٥٢٣,٩٤٦,٦٦٠وثائق صناديق استثمار

التزامات مالية:

٣,٧٥٣,٠٧٥,٥٠٢٢,٢٠٣,٧٢٦,٤٣١٣,٧٥٣,٠٧٥,٥٠٢٢,٢٠٣,٧٢٦,٤٣١أرصدة مستحقة للبنوك

لم يتم تحديدهالم يتم تحديدها١١٣,٥٠٠,٨٥٩,٣٨٦١٠٨,٨٠٦,٢٧٠,٣٩٥ودائع العمالء

وض أخرى ١,٦٣٥,٤٢٢,٦٦٢١,٣٤٨,٤٩١,٤٨٣١,٦٣٥,٤٢٢,٦٦٢١,٣٤٨,٤٩١,٤٨٣قر

*

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:

 إدارة رأس المال:(هـ)

-

-

-

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

الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط.

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

بع سنوي. ي على أساس ر البنك المركزي المصر

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

ع للبنك في نهاية الفترة المالية الحالية ٦,٤٥٢,٣٣٨,٥٢٠ جنيه. ع. وقد بلغ رأس المال المدفو االحتفاظ بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه كحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفو

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

.II ل بأوزان المخاطر. وقد بلغ معيار كفاية رأس مال البنك  ١٥.٧٥ % في نهاية الفترة المالية الحالية (٣١ ديسمبر ٢٠١٥ : ١٤.٣٦%) 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 ذات الشر

يخ القوائم المالية المستقلة. لسعر 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

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

يقوم 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 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. لألرصدة 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

ادوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة :

ية القيمة العادلةالقيمة الدفتر

- ٣٥ -
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II ل ٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦طبقا لباز

يحة األولى ( رأس المال األساسى واالضافى) الشر

٦,٤٥٢,٣٣٨,٥٢٠٦,٤٥٢,٣٣٨,٥٢٠أسهم رأس المال

٦,٢٣٠,٨٠٦,١٤٠٣,٥٦٦,٤٢٥,٠٠٧االحتياطى العام

٨٢١,٤٨٧,٠٣٨٦٦٧,٤٨٨,٧٩٥االحتياطي القانوني

١٠,١١٣,٩٨٩٩,٩١٧,٣٦٤احتياطيات أخرى

باح المحتجزة ٢٩٥,٠٤٩,٠٣٨١٥٥,٨٧٥,٢٦٢األر

(١٧٠,٢١١,١٨٢)(١,٠٣٨,٦٨٥,٤٣١)أجمالى االستبعادات من رأس المال األساسى و األضافى

١٢,٧٧١,١٠٩,٢٩٤١٠,٦٨١,٨٣٣,٧٦٦اجمالى رأس المال األساسي واالضافى

يحة الثانية ( رأس المال المساند) الشر

٨,٦٤٣,٩٢٠٨,٦٤٣,٩٢٠

٩٧٧,٧٥٠,١٦٨٩١٣,٢٨١,٢٥٠

٤,٣١٨,٤٣٦٢٣٨,٧٠٨,٥٤٨

٩٩٠,٧١٢,٥٢٤١,١٦٠,٦٣٣,٧١٨اجمالى رأس المال المساند

١٣,٧٦١,٨٢١,٨١٨١١,٨٤٢,٤٦٧,٤٨٤اجمالى رأس المال 

األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر :

٧٨,٤٠٧,٥١٢,٠٩٧٧٣,٥٩٢,٥٤٦,٦١٥

٩٦٢,٣٧٣,٩٦٥٩٠٨,٠٢٨,٦٠١

٧,٩٨٣,١٢٣,٤٧٥٧,٩٨٣,١٢٣,٤٧٥

٨٧,٣٥٣,٠٠٩,٥٣٧٨٢,٤٨٣,٦٩٨,٦٩١اجمالى األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر 

يحة األولى ١٢,٩٥٪٪١٤,٦٢معيار كفاية رأس المال للشر

١٤,٣٦٪٪١٥,٧٥معيار كفاية رأس المال

*

-

نسبة الرافعة المالية

-

 كنسبه رقابيه ملزمه إعتبارا من عام ٢٠١٨.-

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

يد عن ١.٢٥% من إجمالي األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر األئتمان. بشرط أال يز

٤٥% من قيمة اإلحتياطى الخاص

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

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

 طبقا للقوائم المالية المجمعة بعد إستبعاد نشاط التأمين.

ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من 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 ديسـمبر ٢٠١٢ والـتى أصـدرت فـى ي بجلسـته المنعقـدة بتـار ل II بنـاءًا علـى قـرار مجلـس إدارة البنـك المـركزي المصـر تـم إعـداد معيـار كفايـة 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 األولـى : وهى رأس المال األساسي ويتكون مـن رأس المــال المــدفو الشـر

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

يـد عــن ١.٢٥ % من إجمالي وض والتسـهيالت واأللتزامـات العرضـية المنتظمـة بمـا ال يز يحة الثانيـة : وهى رأس المال المساند ويتكون مما يعادل مخصص خسائر االضمحالل للقر الشـر

يد آجالها عن خمس سنوات ( مع استهالك ٢٠% من قيمتها في  سنة من وض/ الودائع المساندة التي تز المخاطر األئتمانية لألصول وااللتزامات العرضية المرجحـة بـأوزان المخــاطر والقــر

يخ االستحقاق ية ل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تار يادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفتر ــا) باإلضافة إلى ٤٥% من الز ــن آجاله السنوات الخمس األخيرة م

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

ر للنسبة (٣%) يخ ٧ يوليو ٢٠١٥ قرار بالموافقة على التعليمات الرقابية الخاصة بالرافعة المالية، مع إلتزام البنوك بالحد األدنى المقر أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فــى جلســته بتــار

بع سنوى و ذلك على النحو التالى: على أساس ر

كنسبه إسترشادية إعتبارمن نهاية سبتمبر ٢٠١٥ و حتى عام ٢٠١٧.

ل (الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال) بهدف الحفاظ على قوة و سالمة الجهاز المصرفى المصرى و مواكبة رات بــاز وذلك تمهيدا للنظر فى اإلعتـداد بهـا ضـمن الدعامـة األولـى مــن مقــر

ألفضل الممارسات الرقابية الدولية فى هذا الشأن

ج الميزانية) غير مرجحة بأوزان يحة األولى لرأس المــال المســتخدمة فــي معيــار كفايــة رأس المــال (بعد االستبعادات) ، وأصول البنك ( داخل وخار وتعكس الرافعة المالية العالقة بين الشر

مخاطر.
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عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

مكونات النسبة

مكونات البسطأ-

مكونات المقامب-

-١

-٢

-٣

-٤

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦نسبة الرافعة المالية

يحة االولى من رأس المال بعد االستبعادات  ١٢,٧٧١,١٠٩,٢٩٤١٠,٦٨١,٨٣٣,٧٦٦الشر

١٣٩,٣٠٣,٢٧٨,٦١٢١٣٢,٨٣٢,٣١٢,٧٨٣إجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل االوراق المالية

ج الميزانية  ١٦,٨٩٢,٨٢٢,٨٩٥١٥,٣٨٠,٠٣٦,١٦١إجمالى التعرضات خار

ج الميزانية ١٥٦,١٩٦,١٠١,٥٠٧١٤٨,٢١٢,٣٤٨,٩٤٤إجمالى التعرضات داخل وخار

٪٧,٢١٪٨,١٨نسبة الرافعة المالية

 طبقا للقوائم المالية المجمعة بعد إستبعاد نشاط التأمين. -

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية المهمة٤-

أ-

ب-

ج-

د-

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

يخ يخ االسـتحقاق. فإذا ما اخفقت البنك في االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تار الشخصي بدرجة عالية لذا يتم الحكم على صدق نية وقدرة البنك على االحتفاظ بتلك االستثمارات حـتى تـار

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

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

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

وض والتسهيالت   خسائر االضمحالل في القر

يخ االستحقاق استثمارات مالية محتفظ بها حتى تار

ية لبعض األصول وااللتزامات التى تعجز م وتقديرات وافتراضات عن القيم الدفتر يتطلب تطبيق السياسات المحاسبية التى تم اإلفصاح عنها باإليضــاح رقــم (٣) أن تقوم اإلدارة باستخدام أح

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

  اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع

ويتم مراجعة االفتراضات والتقديرات بصفة مستمرة واالعتراف بالتغيير فى التقديرات المحاسبية إما فى السنة التى يحدث خاللها التغيير إذا اقتصر تأثيره على تلك الســنة فقــط ، أو فــى الســنة

ن التغيير فى التقدير المحاسبى يؤثر على  من السنة الحالية والفترات الالحقة. التى يحدث بها التغيير والفترات المستقبلية إذا 
ــة ي وفيما يلى ملخص بأهم االفتراضات المتعلقة بالمستقبل ومصادر المعلومات غير المؤكدة فى نهاية الفترة المالية والتى تتسم بخطر كبير فى أن تؤدى إلى تعديل جوهرى على القيم الدفتر

لألصول وااللتزامات خالل الفترة المالية التالية.

ن ينبغي االعتراف بعبء بع سنوي على األقل.  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 النقدية المستقبلية المتوقعة مــن محفظــة القــر

ــك المحفظــة. وقد تشمل هذه األدلة وجود بيانات تشير إلى حدوث تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد وذلك قبل اختبار االنخفاض على مستوى القرض الواحد في تل

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

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

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

ن هناك اضمحالل فى قيمة أدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن االستثمارات المالية المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض هــام أو ممتــد فــي قيمتهــا العادلــة عــن يراعى تحديد ما إذا 

فة وهو ما يعتمد على الحكــم الشخصــي. والتخاذ هذا الحكم يتم تقييم التذبذبات (Volatility) المعتادة لسعر السهم ضمن عوامل أخرى. باإلضافة إلى ذلك فقد ينشأ االضمحالل عندما الت

يتوافر دليل على وجود تدهور في الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو فى تدفقاتها النقدية التشـغيلية والتمويليـة أو فـى أداء الصـناعة أو القطـاع الــذى يعمــل بــه، أو بســبب التغــيرات فــي

التكنولوجيا.

فة هام أو ممتد، فإن البنك سوف يعاني خسارة إضافية بمقدار ٤,٣٧٧,٠٤٩ جنيه تمثل تحويل إجمالي الخسائر في القيمة  وإذا تم اعتبار  االنخفاض في القيمة العادلة إلى أقل من الت

العادلة ألدوات حقوق ملكية متاحة للبيع المثبتة ضمن احتياطي القيمة العادلة إلى قائمة الدخل .

يتم تحديد القيمة العادلة للمشتقات المالية غـير المقيـدة فـي أسـواق نشـطة باسـتخدام أســاليب تقييــم. وعندما يتم استخدام هذه األساليب (مثل نماذج التسعير) لتحديد القيم العادلة، يتم

بتها وقبل استخدامها وذلك لضمان أن تعكس نتائجها يا باستخدام أفراد مؤهلين ومستقلين عن الجهــة الــتي قامــت بإعــدادها. وقد تم اعتماد جميع النماذج بعد تجر اختبارها ومراجعتها دور

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

بعــض العوامــل مثــل مخــاطر االئتمــان (الخاصة بالبنك واإلطراف المقابلة Counterparties) والتقلبات (Volatility) واالرتباط (Correlation) تتطلب من اإلدارة استخدام حكمها الشخصى.

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

  القيمة العادلة للمشتقات المالية

يحة األولى لرأس المال (بعد اإلستبعادات) المستخدمة فى بسط معيار كفاية رأس المال المطبق حاليا وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى. 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:

- ٣٧ -



 

(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

التحليل القطاعي٥-

التحليل القطاعي طبقا لطبيعة األنشطة(٥-أ)

وفات وفقا للنشاط القطاعي (٣١ مارس ٢٠١٦) تاإليرادات والمصر ىأفرادأستثماراتشر األجمالىأنشطة أخر

٦٥٦,٠٤١,٩٦٢١٣٦,٥٠٤,١٨٦٤٢٠,٩٧٨,١١٨٢٥٨,٠٢٠,٠٧٥١,٤٧١,٥٤٤,٣٤١صافي الدخل من العائد

١٩٣,٤٥١,٧٩١٢,٣١٩,٥٧١١٠٥,١٠٣,٣٨٤١١,٠١٦,٢٧٨٣١١,٨٩١,٠٢٤صافي الدخل من األتعاب والعموالت 

باح يعات أر ٤,٢٥٠,٥٣٧--٤,٢٥٠,٥٣٧-إيرادات من توز

(٦٤,٥١٢,٧٠٩)(٧٤,٣٦٢,١٧٥)٧٩٨,٥٩٧-٩,٠٥٠,٨٦٩صافي دخل المتاجرة

باح استثمارات مالية ١,٤٤٣,٤٣٥--١,٤٤٣,٤٣٥- أر

(٢٦٢,٩٤٢,٩٠١)-(١٧,٧٤٧,٨٠١)-(٢٤٥,١٩٥,١٠٠)عبء اضمحالل االئتمان

ية وفات إدار (٤٦٦,٩٢٥,٩٠١)٣٢,٨١٥,٠٢١(٢٩٨,٦٧٥,٩٧٨)(٣٨٥,٨٨٥)(٢٠٠,٦٧٩,٠٥٩)مصر

وفات)  تشغيل أخرى  ١٤٧,٩٣٥,٠٢٤(١٩,٩٥٠,٥٥٧)(١٩,٣٠١,١٦٥)٢٠٣,٩٢٨,٥٦٩(١٦,٧٤١,٨٢٣)إيرادات ( مصر

٣٩٥,٩٢٨,٦٤٠٣٤٨,٠٦٠,٤١٣١٩١,١٥٥,١٥٥٢٠٧,٥٣٨,٦٤٢١,١٤٢,٦٨٢,٨٥٠

وف ضرائب الدخل  (٢٨٢,٦٩٩,١١٢)(٧٢,٢٩١,٦٦٥)(٤٣,٠٠٩,٩١٠)(٧٨,٣١٣,٥٩٣)(٨٩,٠٨٣,٩٤٤)مصر

باح الفترة ٣٠٦,٨٤٤,٦٩٦٢٦٩,٧٤٦,٨٢٠١٤٨,١٤٥,٢٤٥١٣٥,٢٤٦,٩٧٧٨٥٩,٩٨٣,٧٣٨صافي أر

ت األصول وااللتزامات وفقا للنشاط القطاعى (٣١ مارس ٢٠١٦) ىأفرادأستثماراتشر األجمالىأنشطة أخر

٤٩,٣١٤,٦١٢,٥٠٠٥٥,٨١٩,٨٥٧,٢٢٦١٣,٠٣٥,٤٤٢,٤٣٦١٢,٠٦٥,٤٨٤,٨٩٤١٣٠,٢٣٥,٣٩٧,٠٥٦ أصول النشاط القطاعى

٦,٨١٠,٥٤٥,٢٩١----أصول غير مصنفة

٤٩,٣١٤,٦١٢,٥٠٠٥٥,٨١٩,٨٥٧,٢٢٦١٣,٠٣٥,٤٤٢,٤٣٦١٢,٠٦٥,٤٨٤,٨٩٤١٣٧,٠٤٥,٩٤٢,٣٤٧أجمالي األصول 

٤٥,٤٠٢,٠٤٣,٣١٥٥,٣٨٨,٤٩٨,١٦٤١١٨,٨٨٩,٣٥٧,٥٥٠-٦٨,٠٩٨,٨١٦,٠٧١التزامات النشاط القطاعي

٤,٢٩٠,٦٥٢,٢١٣----التزامات غير مصنفة

٤٥,٤٠٢,٠٤٣,٣١٥٥,٣٨٨,٤٩٨,١٦٤١٢٣,١٨٠,٠٠٩,٧٦٣-٦٨,٠٩٨,٨١٦,٠٧١اجمالى االلتزامات

في نهاية فترة المقارنة

وفات وفقا للنشاط القطاعي  (٣١ مارس ٢٠١٥) تاإليرادات والمصر ىأفرادأستثماراتشر األجمالىأنشطة أخر

٤٦٨,٣٩٤,١٠٣٩٧,٨٠٦,٤١١٣٥٥,٢٨٢,١١٣١٩٣,٥٨١,٩٠٠١,١١٥,٠٦٤,٥٢٧صافي الدخل من العائد

١٧١,٠٣١,٧٦٣٢,٣١٨,٢١٧٩٦,٠٢٢,٦٦١٦,١٠٧,٤٧٧٢٧٥,٤٨٠,١١٨صافي الدخل من األتعاب والعموالت 

باح يعات أر ٢,٣٩٠,٦٥٤--٢,٣٩٠,٦٥٤-إيرادات من توز

٣٠,١٤٣,٢٢٠(١٧,٦٦٤,١٨٢)٩٤٩,٥٩٦-٤٦,٨٥٧,٨٠٦صافي دخل المتاجرة

باح استثمارات مالية ١,٣٩٩,٢٥٧--١,٣٩٩,٢٥٧- أر

(١٢٧,٩٨٢,٢٨١)-(١,٠٩١,١٤٧)-(١٢٦,٨٩١,١٣٤)عبء اضمحالل االئتمان

ية وفات إدار (٣٩١,٧١٦,٨٣٧)١٨,٩٣٢,٤٤٨(٢٤٥,٣٥٧,٧٩٠)(٢٠٦,٠٦٥)(١٦٥,٠٨٥,٤٣٠)مصر

وفات)  تشغيل أخرى  ١٣,٤٤٢,٤٨٨١٠,٤٤٠,٤٣٩(١,٤٩٢,٧٧٥)(١,٥٩٥,٢٧٥)٨٦,٠٠١إيرادات ( مصر

بح قبل ضرائب الدخل ٣٩٤,٣٩٣,١٠٩١٠٢,١١٣,١٩٩٢٠٤,٣١٢,٦٥٨٢١٤,٤٠٠,١٣١٩١٥,٢١٩,٠٩٧الر

وف ضرائب الدخل  (٢٩٣,٢٣٧,١٦٠)(٦٩,٠٥٢,٢٢٢)(٤٩,٥٣١,٤٨٤)(٢٦,٨٦١,٥١٠)(١٤٧,٧٩١,٩٤٤)مصر

باح فترة المقارنة ٢٤٦,٦٠١,١٦٥٧٥,٢٥١,٦٨٩١٥٤,٧٨١,١٧٤١٤٥,٣٤٧,٩٠٩٦٢١,٩٨١,٩٣٧صافي ار

في نهاية سنة المقارنة

ت األصول وااللتزامات وفقا للنشاط القطاعى (٣١ ديسمبر ٢٠١٥)   ىأفرادأستثماراتشر األجمالىأنشطة أخر

٤٨,٨٢٥,٦٣٦,٩٥٩٥٣,٤٠٨,٣٨٣,٣٥٥١٢,٧٥٠,٠٧٦,٤٩٨٩,٨٥٩,٤٨٠,٣٦٧١٢٤,٨٤٣,٥٧٧,١٧٩ أصول النشاط القطاعى

٥,٩٥٠,٨٧٦,٨٣٥----أصول غير مصنفة

٤٨,٨٢٥,٦٣٦,٩٥٩٥٣,٤٠٨,٣٨٣,٣٥٥١٢,٧٥٠,٠٧٦,٤٩٨٩,٨٥٩,٤٨٠,٣٦٧١٣٠,٧٩٤,٤٥٤,٠١٤أجمالي األصول 

٤٢,٩٤٧,٢٣٨,٧٨٩٣,٥٥٢,٢١٧,٩١٤١١٢,٣٥٨,٤٨٨,٣٠٩-٦٥,٨٥٩,٠٣١,٦٠٦التزامات النشاط القطاعي

٣,٧٨١,١٠٢,٤٨٧----التزامات غير مصنفة

٤٢,٩٤٧,٢٣٨,٧٨٩٣,٥٥٢,٢١٧,٩١٤١١٦,١٣٩,٥٩٠,٧٩٦-٦٥,٨٥٩,٠٣١,٦٠٦اجمالى االلتزامات

يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر المحيطة بها والعائد المرتبط بهذا النشاط الذي قد يختلــف عــن بــاقي األنشــطة

األخرى. ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقا لألنشطة المصرفية ما يلي:
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. أنشطة أخرى: وتشمل األعمال المصرفية األخرى 

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

- ٣٨ -



 

(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

التحليل القطاعي طبقا للمناطق الجغرافية(٥-ب)

وفات وفقا اإليرادات والمصر

للقطاعات الجغرافية 

(٣١ مارس ٢٠١٦)

ق القاهرةالقاهرة يةالجيزةشر الدلتااالسكندر
الجنوب 

والبحر االحمر
إجماليالمركز الرئيسي

٢٧٩,٠٦١,٥٥٩٢٣١,٢٤١,٢٣٦٢٥٧,٦٣٢,٩٠٦١٤٣,٢٠٨,٩٩٠١٠٩,٧١٦,٣٩٢٤٣,٢١٥,٢٤٠٤٠٧,٤٦٨,٠١٨١,٤٧١,٥٤٤,٣٤١صافي الدخل من العائد

٦٩,٧٣٥,٤٧٤٤٧,٩٢٨,٧٨٢٦٤,٢٧٦,٥٠٤٣١,٨٨٦,١٦٧٢٧,٨٤٠,٣١٩١٥,٧١٥,٨٢٧٥٤,٥٠٧,٩٥١٣١١,٨٩١,٠٢٤صافي الدخل من األتعاب والعموالت

باح يعات أر ٤,٢٥٠,٥٣٧٤,٢٥٠,٥٣٧------إيرادات من توز

(٦٤,٥١٢,٧٠٩)(٧٤,٣٩٤,٦٠٦)٣,١٩٢,٤١٣١,٥٣٥,٥٥٠٢,٣٢٧,٩٣٩١,٣٥٩,٠٥٢١,٢٧٨,١٥٣١٨٨,٧٩٠صافي دخل المتاجرة

باح استثمارات مالية ١,٤٤٣,٤٣٥١,٤٤٣,٤٣٥------ أر

(٢٦٢,٩٤٢,٩٠١)-(١٧,٩٤٥,١٤٨)(٤٣,٨٣٥,٧٨٦)(١٥,٥٩٨,٧٥٩)(٥٧,٦٠٦,٣٣٥)(٢٩,٤١٣,٩٤٧)(٩٨,٥٤٢,٩٢٦)عبء اضمحالل االئتمان

ية وفات إدار (٤٦٦,٩٢٥,٩٠١)٣٤,٣٨٩,٨٨٨(٢٩,٦٨٥,٠٢٩)(٥٦,٥٤٦,٤٤٠)(٧١,٥٨٠,٣٩٥)(١١٣,٩١١,٥٣٢)(١٠٧,٧٣٨,٩٦٥)(١٢١,٨٥٣,٤٢٨)مصر

وفات)  تشغيل أخرى ١٨٣,٩٧٨,٠٤١١٤٧,٩٣٥,٠٢٤(١,٨٨٧,٠٢٣)(٤,١٣٣,٣٧٧)(٥,٢٣٥,٨٣٥)(٦,٨٠١,٠٧٦)(٥,٢٨٦,٣٢٠)(١٢,٦٩٩,٣٨٦)إيرادات ( مصر

بح قبل ضرائب الدخل ١١٨,٨٩٣,٧٠٦١٣٨,٢٦٦,٣٣٦١٤٥,٩١٨,٤٠٦٨٤,٠٣٩,٢٢٠٣٤,٣١٩,٢٦١٩,٦٠٢,٦٥٧٦١١,٦٤٣,٢٦٤١,١٤٢,٦٨٢,٨٥٠الر

وف ضرائب الدخل  (٢٨٢,٦٩٩,١١٢)(١٦٣,٢١٥,٢٠٤)(٢,١٦٠,٥٩٨)(٧,٧٢١,٨٣٤)(١٨,٩٠٨,٨٢٥)(٣٢,٨٣١,٦٤١)(٣١,١٠٩,٩٢٦)(٢٦,٧٥١,٠٨٤)مصر

باح الفترة ٩٢,١٤٢,٦٢٢١٠٧,١٥٦,٤١٠١١٣,٠٨٦,٧٦٥٦٥,١٣٠,٣٩٥٢٦,٥٩٧,٤٢٧٧,٤٤٢,٠٥٩٤٤٨,٤٢٨,٠٦٠٨٥٩,٩٨٣,٧٣٨صافي ار

األصول وااللتزامات وفقا

للقطاعات الجغرافية  

ق القاهرةالقاهرة(٣١ مارس ٢٠١٦) يةالجيزةشر الدلتااالسكندر

الجنوب

إجماليالمركز الرئيسي والبحر االحمر

٢١,٠١٩,٠١٣,١٣٧١١,٢١٧,٩٨٠,٦٢٩١٤,٠٣٣,٣٥٣,٥٥٥٧,٦١٣,٤٧١,٧٢٥٧,٩٣٧,٦٥٤,٤٨٩٢,٦٨٧,٧٥٦,٦٥٩٧٢,٣١١,١٨٣,٧٠٥١٣٦,٨٢٠,٤١٣,٨٩٩أصول القطاعات الجغرافية

٢٢٥,٥٢٨,٤٤٨-------أصول غير مصنفة

٢١,٠١٩,٠١٣,١٣٧١١,٢١٧,٩٨٠,٦٢٩١٤,٠٣٣,٣٥٣,٥٥٥٧,٦١٣,٤٧١,٧٢٥٧,٩٣٧,٦٥٤,٤٨٩٢,٦٨٧,٧٥٦,٦٥٩٧٢,٣١١,١٨٣,٧٠٥١٣٧,٠٤٥,٩٤٢,٣٤٧أجمالي االصول

٣٥,٧٠٤,٨٣٢,٤٠٧٢٥,٧٨١,٣٤٢,٤٢٨٢٥,٢٠١,٥٠٥,٠٧٧١٧,١٨٩,١٢٦,١١٢٨,٢٣٣,١٤٣,٥١٧٣,٤٨٧,١٥٤,٣٦٧٥,٢٨٤,٨٢٤,٥٩٦١٢٠,٨٨١,٩٢٨,٥٠٤التزامات القطاعات الجغرافية

٢,٢٩٨,٠٨١,٢٥٩-------التزامات غير مصنفة

٣٥,٧٠٤,٨٣٢,٤٠٧٢٥,٧٨١,٣٤٢,٤٢٨٢٥,٢٠١,٥٠٥,٠٧٧١٧,١٨٩,١٢٦,١١٢٨,٢٣٣,١٤٣,٥١٧٣,٤٨٧,١٥٤,٣٦٧٥,٢٨٤,٨٢٤,٥٩٦١٢٣,١٨٠,٠٠٩,٧٦٣اجمالى االلتزامات

في نهاية فترة المقارنة

وفات وفقا اإليرادات والمصر

للقطاعات الجغرافية

 (٣١ مارس ٢٠١٥)

ق القاهرةالقاهرة يةالجيزةشر الدلتااالسكندر
الجنوب والبحر 

االحمر
إجماليالمركز الرئيسي

٢٢٠,٦٠٦,١٣٥١٨٠,٦٤٨,٣٣٧١٨٧,٩٢٩,٣٣٢١٠٨,١١٦,٤٤٦٩٤,٧٣٩,٧٢٧٣٩,١١٥,٦٨٣٢٨٣,٩٠٨,٨٦٧١,١١٥,٠٦٤,٥٢٧صافي الدخل من العائد

٦٤,٦٢٠,٨١١٤٨,٨٣٣,٩٤٤٦١,٤٨٦,٨١٣٢٤,٧٦١,٢٧٩٢٨,٠٩٩,٤٦٥١٥,٠٢٠,٢١٦٣٢,٦٥٧,٥٩٠٢٧٥,٤٨٠,١١٨صافي الدخل من األتعاب والعموالت

باح يعات أر ٢,٣٩٠,٦٥٤٢,٣٩٠,٦٥٤------إيرادات من توز

١,١٣٧,٩٠٠٤١٦,٢٤٩٤٩٥,٨٧٥١٣٧,٤٦٩١٥٦,٧٢٥٣٨,٩١٨٢٧,٧٦٠,٠٨٤٣٠,١٤٣,٢٢٠صافي دخل المتاجرة

باح استثمارات مالية ١,٣٩٩,٢٥٧١,٣٩٩,٢٥٧------ أر

(١٢٧,٩٨٢,٢٨١)-٧,٤٩٤,٤٨٦(١٠١,٢٣٢,٦٦٣)٤٠,٤٤٨,٦٧٦٣,٤٢٦,٠٩٩٣,٤٥٩,٤٠٧(٨١,٥٧٨,٢٨٦)عبء اضمحالل االئتمان

ية وفات إدار (٣٩١,٧١٦,٨٣٧)١٩,٨٩٢,٥٦٧(٢٥,٨٠٠,١٤٧)(٤٦,٨٧١,٨٣٩)(٥٧,٩٨٤,٤٠٥)(٩٤,٠٨٤,٩٠٢)(٨٦,٣٩١,١٠٣)(١٠٠,٤٧٧,٠٠٨)مصر

وفات)  تشغيل أخرى ٨٩,٩٢٣,٥١٧١٠,٤٤٠,٤٣٩(١,٥١٤,٦٥٤)(٢,٧٩١,١٥٥)(٣,٣٧٢,٢٧٦)(٩٤,٦٨٥,١٨٧)٣٥,٤٣٢,٩٦١(١٢,٥٥٢,٧٦٧)إيرادات ( مصر

بح قبل ضرائب الدخل ٣٤,٣٥٤,٥٠٢٤٥٧,٩٣٢,٥٣٦٩١٥,٢١٩,٠٩٧(٢٧,٨٩٩,٧٤٠)٩١,٧٥٦,٧٨٥٢١٩,٣٨٩,٠٦٤٦٤,٥٦٨,٠٣٠٧٥,١١٧,٩٢٠الر

وف ضرائب الدخل  (٢٩٣,٢٣٧,١٦٠)(١٥٦,٠٤٧,٦٥٣)(١٠,٣٠٦,٣٥٠)٨,٣٦٩,٩٢٢(٢٢,٥٣٥,٣٧٦)(١٩,٣٧٠,٤٠٩)(٦٥,٨١٦,٧١٩)(٢٧,٥٣٠,٥٧٥)مصر

باح فترة المقارنة ٢٤,٠٤٨,١٥٢٣٠١,٨٨٤,٨٨٣٦٢١,٩٨١,٩٣٧(١٩,٥٢٩,٨١٨)٦٤,٢٢٦,٢١٠١٥٣,٥٧٢,٣٤٥٤٥,١٩٧,٦٢١٥٢,٥٨٢,٥٤٤صافي ار

في نهاية سنة المقارنة

األصول وااللتزامات وفقا

للقطاعات الجغرافية 

(٣١ ديسمبر ٢٠١٥)

ق القاهرةالقاهرة يةالجيزةشر الدلتااالسكندر
الجنوب والبحر 

االحمر
إجماليالمركز الرئيسي

٢٠,٦٠٢,٩١٤,١٥٥١٠,٩٥١,٠٩٨,٨٥٩١٣,٦١٧,٢٦٤,٥٥٢٧,٩٩٦,٧٠٤,٩٥٣٧,٦٨٠,٨٦٥,٤٧٢٢,٥٤٢,٦١٥,٦٦٤٦٧,١٦٥,٨٩٠,٠٤٣١٣٠,٥٥٧,٣٥٣,٦٩٨أصول القطاعات الجغرافية

٢٣٧,١٠٠,٣١٦-------أصول غير مصنفة

٢٠,٦٠٢,٩١٤,١٥٥١٠,٩٥١,٠٩٨,٨٥٩١٣,٦١٧,٢٦٤,٥٥٢٧,٩٩٦,٧٠٤,٩٥٣٧,٦٨٠,٨٦٥,٤٧٢٢,٥٤٢,٦١٥,٦٦٤٦٧,١٦٥,٨٩٠,٠٤٣١٣٠,٧٩٤,٤٥٤,٠١٤أجمالي االصول

٣٣,٠١٥,٨٦٢,٥٨٩٢٥,٠٠٣,٢٥٠,١٤٧٢٤,٧٥٢,٣٠٨,٤٣٣١٦,٥٨٤,٦٢٤,١٦١٧,٨٩٢,٠٧٦,٥٥٣٣,٥٣٠,٢٦٢,١٠٩٣,٣٨٩,٣٢٢,٣٨٩١١٤,١٦٧,٧٠٦,٣٨١التزامات القطاعات الجغرافية

١,٩٧١,٨٨٤,٤١٥-------التزامات غير مصنفة

٣٣,٠١٥,٨٦٢,٥٨٩٢٥,٠٠٣,٢٥٠,١٤٧٢٤,٧٥٢,٣٠٨,٤٣٣١٦,٥٨٤,٦٢٤,١٦١٧,٨٩٢,٠٧٦,٥٥٣٣,٥٣٠,٢٦٢,١٠٩٣,٣٨٩,٣٢٢,٣٨٩١١٦,١٣٩,٥٩٠,٧٩٦اجمالى االلتزامات

ع التي يقدم البنك خدماته من خاللها. و ن الفر يع الجغرافي بناء على موقع وم تم توز

- ٣٩ -



 

(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

صافي الدخل من العائد ٦-

وض وااليرادات المشابهة من : ٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦عائد القر

وض وتسهيالت : قر

١,٦٢٢,٤٣٩,٦٤٥١,٢١٧,٦٩٣,٢٥٢للعمالء-
١,٦٢٢,٤٣٩,٦٤٥١,٢١٧,٦٩٣,٢٥٢االجمالى 

١,٦١٤,٢٨٤,٦٧٢١,٢٧٩,٣٠١,٧٢٠أذون وسندات خزانة
ية ٦,٣٥٨,٧٣٢١,٤١٩,٥٣٣ودائع وحسابات جار

٣٦٦,٥٢٥٢,٢٠٠,٦٢٤صافى عوائد أدوات التغطية (عقود مبادلة سعر عائد)
٣,٢٤٣,٤٤٩,٥٧٤٢,٥٠٠,٦١٥,١٢٩االجمالى 

ليف المشابهة من : فة الودائع والت ت

ية ودائع وحسابات جار

(٥٤,٣٣٨,٩٨٨)(٥٤,٦٨٩,٦٤٠)للبنوك-
(١,٣٠٣,٠٩٧,٦٥٩)(١,٧٠٨,٦٩٢,٥٧٦)للعمالء-

(١,٣٥٧,٤٣٦,٦٤٧)(١,٧٦٣,٣٨٢,٢١٦)االجمالى 

(٢٨,١١٣,٩٥٥)(٢,٤٧٧,٧٥٣)اقراض ادوات مالية وعمليات بيع ادوات مالية مع األالتزام بإعادة الشراء

وض أخرى -(٦,٠٤٥,٢٦٤)قر

(١,٣٨٥,٥٥٠,٦٠٢)(١,٧٧١,٩٠٥,٢٣٣)االجمالى 

١,٤٧١,٥٤٤,٣٤١١,١١٥,٠٦٤,٥٢٧الصافي

صافي الدخل من األتعاب والعموالت  ٧-

٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦إيرادات األتعاب والعموالت: 

٢٣٥,٠٤٩,٩٩٣١٩٥,٧٢٤,٧٥٠األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

٥,٩٩٧,٩٢٠٤,٧٨٤,٤٥٤أتعاب وعموالت األمانة والحفظ

٤,٠٣٤,٩٣٠٣,٨٥٧,٠٢٩عموالت وأتعاب االستثمارات

٩٩,٩٣٩,٧٦٣٩٤,١٢٦,٥٨٥أتعاب أخرى

٣٤٥,٠٢٢,٦٠٦٢٩٨,٤٩٢,٨١٨االجمالى 

وفات األتعاب والعموالت: مصر

(١,٩٨٢,٤٦٥)(٢,١٠٩,٦٣٥)عموالت سمسرة 

(٢١,٠٣٠,٢٣٥)(٣١,٠٢١,٩٤٧)أتعاب أخرى

(٢٣,٠١٢,٧٠٠)(٣٣,١٣١,٥٨٢)االجمالى 

٣١١,٨٩١,٠٢٤٢٧٥,٤٨٠,١١٨الصافي

باح٨- يعات أر إيرادات من توز
٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

٣٠٠,٠٠٠-صناديق استثمار
٤,٢٥٠,٥٣٧٢,٠٥٤,٩٨٥استثمارات مالية متاحة للبيع

ت تابعة وشقيقة ٣٥,٦٦٩-شر

٤,٢٥٠,٥٣٧٢,٣٩٠,٦٥٤االجمالى 

صافي دخل المتاجرة٩-

٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦
عمليات النقد األجنبي :

باح ( خسائر) المعامالت بالعمالت األجنبية- (٤,٧١٧,١٧٥)(٩٠,٨٧٨,٠٥٠)أر

وق تقييم عقود صرف آجلة- ٢٦,٣٧١,٦٤٠٣٤,٩١٥,٢٦٢فر

(٥٤,٨٦٧)(٦,٢٩٩)صافى عائد عقود مبادلة العائد-

٣٠,١٤٣,٢٢٠(٦٤,٥١٢,٧٠٩)االجمالى 

ية١٠- وفات إدار مصر
٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

فة العاملين ت

١٩٧,٢٢١,٠٠٨١٧٢,١٢١,٢٧٦أجور ومرتبات

١٠,٢٩١,٨٩٣٨,٥١٨,٥٣٦تأمينات أجتماعية

فة المعاشات ت

ت المحددة ١٥,٥٣١,٠٩٦١٤,٠٤٠,٧٣٤نظم االشترا

١٤,٣٨٥,٤٩١١٤,٣٤٥,١٩٦مزايا تقاعد أخرى (نظم مزايا محددة)
٢٣٧,٤٢٩,٤٨٨٢٠٩,٠٢٥,٧٤٢

٣٩,٤٧٤,٢٣٨٣٤,٩٥٠,٤٩٦إهالك واستهالك
ية أخرى وفات إدار ١٩٠,٠٢٢,١٧٥١٤٧,٧٤٠,٥٩٩مصر

٤٦٦,٩٢٥,٩٠١٣٩١,٧١٦,٨٣٧االجمالى 
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عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

ى١١- وفات) تشغيل أخر  إيرادات ( مصر

٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

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
٢٠٠,٨٠٢,٥٠٤٧٤,١٥٠,٦٢٢

فة برامج (٩,٧١٦,٠٧٠)(١٢,١٨١,٢٧٩)ت

وف اإليجار عن عقود التأجير التشغيلي (١٤,٠٤٠,٨٩٣)(١٧,٣٩١,٨٩٢)مصر

(٤١,٩٥١,٣٢٤)(٢٦,٤٢٠,٣٧٤)المخصصات األخرى (بالصافى بعد خصم المرتد)

وفات) أخرى ٣,١٢٦,٠٦٥١,٩٩٨,١٠٤إيرادات (مصر

١٤٧,٩٣٥,٠٢٤١٠,٤٤٠,٤٣٩االجمالى 

عبء اضمحالل االئتمان ١٢-

٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

وض وتسهيالت للعمالء (١٢٧,٩٨٢,٢٨١)(٢٦٢,٩٤٢,٩٠١)قر

(١٢٧,٩٨٢,٢٨١)(٢٦٢,٩٤٢,٩٠١)االجمالى 

وف ضرائب الدخل١٣- مصر

٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

ية  يبة الجار (٢٩٠,٧٢٠,٥٣١)(٢٨١,٧٩٩,٠٩٤)الضر

يبة المؤجلة (٢,٥١٦,٦٢٩)(٩٠٠,٠١٨)الضر

(٢٩٣,٢٣٧,١٦٠)(٢٨٢,٦٩٩,١١٢)األجمالى 

بح قبل الضرائب  ١,١٤٢,٦٨٢,٨٥٠٩١٥,٢١٩,٠٩٧الر

-٢٥٠,٠٠٠

-٢٧٤,٢٦٥,٧٢٩

٢٥٧,١٠٣,٦٤١-

يبى ل من: األثر الضر

يبة (٧٤٦,١٥٩)(١٨٨,٥٩٦)إيرادات غير خاضعة للضر

يبى وفات غير قابلة للخصم الضر ٦,١٥٢,٠٩٨١٧٥,٠٠٠مصر

يبية مؤجلة  (٩,٢١٩,٣١١)(٦,٢٨٣,٦٦٦)استخدام أصول ضر

٢٥,٠١٥,٦١٧٢٥,٩٩٥,٢٧٢المخصصات و العوائد المجنبة 

يبة الدخل الفعال وف ضر ٢٨١,٧٩٩,٠٩٤٢٩٠,٧٢٠,٥٣١مصر

نت ســتنتج إذا مــا باح البنك والمحمل بقائمة الدخل عن القيمة التي  يبة على أر يبة الدخل المؤجلة ، وتختلف قيمة العبء الفعلى للضر يتضــمن إيضــاح (٣٠) معلومات إضافية عن ضر

يبة كما يلى: بح المحاسبى للبنك قبل خصم الضر ية على صافى الر طبقت معدالت الضرائب السار

ضرائب الدخل المحسوبة على أساس معدل ضرائب ٢٥%

ضرائب الدخل المحسوبة على أساس معدل ضرائب ٣٠%

ضرائب الدخل المحسوبة على أساس معدل ضرائب ٢٢.٥%
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عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

يبي الموقف الضر

أوال : بنك قطر الوطني األهلي :

ت األموال : باح شر يبة أر  ضر

يبيى لمصلحة الضرائب فى  المواعيد القانونية ولم تطلب للفحص بعد.  عام ٢٠١٤ تم تقديم اإلقرار الضر

يبة كسب العمل :  ضر

بط والسداد. السنوات ٢٠٠٧  وحتي ٢٠١٢ تم الفحص والر

يبى. يبة فى المواعيد القانونية وجارى البدء فى أعمال الفحص الضر عام ٢٠١٣ تم سداد الضر

يبة فى المواعيد القانونية ولم تطلب للفحص بعد. السنوات ٢٠١٤ و ٢٠١٥ تم سداد الضر

يبة الدمغة :  ضر

بط واإلعتراض على المطالبة فى المواعيد القانونية وفى انتظار انعقاد اللجنة الداخلية. الفترة من ٠١ يناير ٢٠١١ و حتى ٣١ مارس ٢٠١٣ تم الفحص والر

يبة فى المواعيد القانونية و لم تطلب للفحص بعد. يل ٢٠١٣ و حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ تم سداد الضر الفترة من ٠١ أبر

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 لجنة الطعن.

بط والسداد. عام ٢٠١٣ تم الفحص والر

يبة حتى عام ٢٠٠٦ . بط وسداد الضر تم الفحص و الر

ع البنك حتى ٣١ يوليو ٢٠٠٦.   و تم االنتهاء من فحص جميع فر

ع البنك حتى ٣١ يوليو ٢٠٠٦. و تم االنتهاء من فحص جميع فر

الفترة من ٠١ أغسطس ٢٠٠٦ وحتي ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٦ منظورة أمام اللجنة الداخلية المتخصصة.

يل ٢٠١٦. يبي للبنك وسيتم تقديمة لمصلحة الضرائب في المواعيد القانونية بحد أقصى ٣٠ أبر ي اعداد األقرار الضر عام ٢٠١٥ جار

يبة من بداية النشاط و حتى نهاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ . بط و سداد الضر تم الفحص والر

بط واإلعتراض على المطالبة فى المواعيد القانونية وفى انتظار انعقاد اللجنة الداخلية. الفترة من ٠١ يناير ٢٠٠٨ وحتي ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ تم الفحص والر

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

الفترة من ٠١ أغسطس ٢٠٠٦ وحتي ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ منظورة أمام اللجنة الداخلية المتخصصة.
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عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

باح الفترة١٤- نصيب السهم من صافى أر

٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

باح الفترة ٨٥٩,٩٨٣,٧٣٨٦٢١,٩٨١,٩٣٧صافي أر

باح الفترة) * فأة أعضاء مجلس اإلدارة (من صافي أر (١,٢٥٠,٠٠٠)(٢,٢٥٠,٠٠٠)م

باح الفترة) * باح (من صافي أر (٦٠,٣٧٦,٨٠٥)(١٠٠,٦٩٧,٥٠٣)حصة العاملين فى األر

باح الفترة ٧٥٧,٠٣٦,٢٣٥٥٦٠,٣٥٥,١٣٢المتاح للمساهمين من صافي أر

٦٤٥,٢٣٣,٨٥٢٦٤٥,٢٣٣,٨٥٢المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

باح الفترة ١,١٧٠,٨٧نصيب السهم من حصة المساهمين في صافي أر

*

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي١٥-

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

٢,٢٥٧,٧٧٨,٢٥٠٢,٠٥٠,١٩٧,٠٧٠نقدية 

٦,٩٩٤,٠٥٢,٢٠٤٦,٦٨٠,٥٧١,١٢٨أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي 

٩,٢٥١,٨٣٠,٤٥٤٨,٧٣٠,٧٦٨,١٩٨االجمالى 

٩,٢٥١,٨٣٠,٤٥٤٨,٧٣٠,٧٦٨,١٩٨أرصدة بدون عائد

٩,٢٥١,٨٣٠,٤٥٤٨,٧٣٠,٧٦٨,١٩٨االجمالى 

أرصدة لدى البنوك١٦-

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

ية ٣٥٠,٢٨٥,١٨٥٣٤٨,٠٨٥,٦١١حسابات جار

٤,٦٨٨,٣٣٧,١١٢٢,٨٣٤,٩٥٧,٥١٠ودائع

٥,٠٣٨,٦٢٢,٢٩٧٣,١٨٣,٠٤٣,١٢١االجمالى 

٣,٥٩٧,٦٠٠,٣٤٦٢,٥٦٦,٩٩٢,٠٥٠البنك المركزي بخالف نسبة االحتياطي اإللزامي

٩٢٧,٠٥٧,٤٠٩٧٠,٠١١,٢٩١بنوك محلية 

٥١٣,٩٦٤,٥٤٢٥٤٦,٠٣٩,٧٨٠بنوك خارجية

٥,٠٣٨,٦٢٢,٢٩٧٣,١٨٣,٠٤٣,١٢١االجمالى 

١٤٠,٧٤٦,٨٥٢١٣٩,٣٢٤,٥٩٥أرصدة بدون عائد

٢١٢,٣٤٧,٩٣٣٢١١,٢٣٤,٦٤٨أرصدة ذات عائد متغير

٤,٦٨٥,٥٢٧,٥١٢٢,٨٣٢,٤٨٣,٨٧٨أرصدة ذات عائد ثابت

٥,٠٣٨,٦٢٢,٢٩٧٣,١٨٣,٠٤٣,١٢١االجمالى 

٥,٠٣٨,٦٢٢,٢٩٧٣,١٨٣,٠٤٣,١٢١أرصدة متداولة

٥,٠٣٨,٦٢٢,٢٩٧٣,١٨٣,٠٤٣,١٢١االجمالى 

أذون خزانة ١٧-

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

١,٥٧٢,١٧٥,٠٠٠١,٩٣٣,٠٢٥,٠٠٠أذون خزانة استحقاق ٩١ يوم

٤,٩٠٤,٧٠٠,٠٠٠٥,٧٩٦,٦٠٠,٠٠٠أذون خزانة استحقاق ١٨٢ يوم

٢٦,١٩٢,١٧٥,٠٠٠٢٢,٥٧٥,٢٨٥,٠٠٠أذون خزانة استحقاق أكثر من ١٨٢ يوم

(١,١٤٧,٩٤٩,٧٣١)(١,٤٠٤,٥١٦,١٧٧)عوائد لم تستحق بعد

٣١,٢٦٤,٥٣٣,٨٢٣٢٩,١٥٦,٩٦٠,٢٦٩االجمالى

(١٤,١٨١,٢٥٤)(٢٣,٠٠٥,٨٨٢)عمليات بيع أذون خزانة مع األالتزام بإعادة الشراء

٣١,٢٤١,٥٢٧,٩٤١٢٩,١٤٢,٧٧٩,٠١٥الصافى

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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وض وتسهيالت للعمالء ( بالصافى)١٨- قر

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

أفراد

ية مدينة ١,٣٦٠,٧٦٥,٨٢٨١,٣٥٩,٠١٨,٤٩٢حسابات جار

٤٥١,٣٢٠,٨٦٩٤٤٨,٤٧٠,٥٠٣بطاقات ائتمان

وض شخصية ١٠,٨٠٣,٢٥٦,٦٢٨١٠,٦١٥,٠١٤,٦٢٤قر

ية وض عقار ٧٦٩,٤٢٦,٠٦٤٦٦٧,٤٦٦,١٠٤قر

١٣,٣٨٤,٧٦٩,٣٨٩١٣,٠٨٩,٩٦٩,٧٢٣االجمالى (١)

وض الصغيرة لألنشطة االقتصادية مؤسسات شاملة القر

ية مدينة ٢٧,٣٤٢,٨٤٨,٥٨٥٢٦,٥١٣,٧٦٥,٢٧٤حسابات جار

وض مباشرة ١٣,٨٠٣,٢٥٦,٣٢٢١٣,٧١٧,٦٥٧,٧٧٤قر

وض و تسهيالت مشتركة ٩,٧٣٩,٨٦٢,٠٥٦٩,٤٤٦,٧٠٦,٢١٣قر

وض أخرى ٧٩٠,٣٩٤,٨٢٣١,٢٠٠,٧٤٩,١٩٦قر

٥١,٦٧٦,٣٦١,٧٨٦٥٠,٨٧٨,٨٧٨,٤٥٧االجمالى (٢)

وض والتسهيالت للعمالء (١+٢) ٦٥,٠٦١,١٣١,١٧٥٦٣,٩٦٨,٨٤٨,١٨٠اجمالي القر

(٢,٢٩٤,٦٣٢,١١٩)(٢,٦١٧,٩٥٥,٦٥٦)يخصم : مخصص خسائر االضمحالل

(١٢,٧٣٤,٩٣٣)(١٢,٩٢١,٨٤٥)يخصم : العوائد المجنبة

(١١٦,٥٦٨,٩٠٦)(١٠٠,١٠٣,٩٧٠)يخصم : خصم غير مكتسب 

لتالي : ٦٢,٣٣٠,١٤٩,٧٠٤٦١,٥٤٤,٩١٢,٢٢٢الصافي ويوزع 

٤١,٠٩١,٣٠١,٢٤٩٤١,٥٥٥,٥٤٧,١٦٨أرصدة متداولة

٢١,٢٣٨,٨٤٨,٤٥٥١٩,٩٨٩,٣٦٥,٠٥٤أرصدة غير متداولة

٦٢,٣٣٠,١٤٩,٧٠٤٦١,٥٤٤,٩١٢,٢٢٢االجمالى

- ٤٤ -



 

(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)
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مخصص خسائر االضمحالل١٨-أ

ية مدينة وض شخصيةبطاقات  ائتمانحسابات  جار يةقر وض  عقار االجمالىقر

١٠,٣٧٤,٧٠٣٣٠,١٢٧,٠٤٥٢٨٥,٤٦٩,٥٨٥١٣,٧٩٩,٧٠٤٣٣٩,٧٧١,٠٣٧الرصيد في أول الفترة المالية

٤,٨٩٠,٩٣٦٢١,٥٢٨,٨٩٦١٥٠,٧٣٨١٧,٧٤٧,٨٠١(٨,٨٢٢,٧٦٩)صافي عبء االضمحالل خالل الفترة

(٩,٥٦٧,٧٤٢)-(٩,٥٦٧,٧٤٢)--مبالغ تم أعدامها خالل الفترة

وض سبق إعدامها ١,٢٣٧,٧٣٧-١,٢٣٧,٧٣٧--متحصالت من قر

وق ترجمة عمالت أجنبية ١٥,٩٣٢-١٥,٩٣٢--فر

١,٥٥١,٩٣٤٣٥,٠١٧,٩٨١٢٩٨,٦٨٤,٤٠٨١٣,٩٥٠,٤٤٢٣٤٩,٢٠٤,٧٦٥الرصيد في آخر الفترة المالية

ية مدينة وض  مباشرةحسابات  جار قر
وض وتسهيالت قر

 مشتركة
وض  أخرى االجمالىقر

٣٣٩,٣٣٢,٦٩٣١,٢٧٦,٣٦٦,٢١٨٢٩٣,٩٥٨,٣٥٥٤٥,٢٠٣,٨١٦١,٩٥٤,٨٦١,٠٨٢الرصيد في أول الفترة المالية

٩١,٣٢٨,٨١١٧٣,٩٢٨,٠٤٨٧٤,٣٤١,٠١٥٥,٥٩٧,٢٢٦٢٤٥,١٩٥,١٠٠صافي عبء االضمحالل خالل الفترة

وض سبق إعدامها ٢٥٨,٣٣٨--٢٥٨,٣٣٨-متحصالت من قر

وق ترجمة عمالت أجنبية ١١,٨٧٩,٤٦١٤٤,٦٨٣,٤١٧١٠,٢٩٠,٩٨٤١,٥٨٢,٥٠٩٦٨,٤٣٦,٣٧١فر

٤٤٢,٥٤٠,٩٦٥١,٣٩٥,٢٣٦,٠٢١٣٧٨,٥٩٠,٣٥٤٥٢,٣٨٣,٥٥١٢,٢٦٨,٧٥٠,٨٩١الرصيد في آخر الفترة المالية

٢,٦١٧,٩٥٥,٦٥٦االجمالى

ية مدينة وض شخصيةبطاقات  ائتمانحسابات  جار يةقر وض  عقار االجمالىقر

٩,٤٩٧,٤٨٦٢٨,١٠٧,٧٤٣٢٥٧,٥٧١,٧١٤٧,٣٦٩,٤٩٠٣٠٢,٥٤٦,٤٣٣الرصيد في أول السنة المالية

١,٠١٦,٩٧٨٢٢,٤٥٤,٠٥٣٢٧,٢٧٥,٤٧٤٦,٤٣٠,٢١٤٥٧,١٧٦,٧١٩صافي عبء االضمحالل خالل السنة

(٢٤,٣٩٥,٦١٥)-(٣,٨٢١,١٠٣)(٢٠,٤٣٤,٧٥١)(١٣٩,٧٦١)مبالغ تم أعدامها خالل السنة

وض سبق إعدامها ٤,٤٣٤,٥٤٧-٤,٤٣٤,٥٤٧--متحصالت من قر

وق ترجمة عمالت أجنبية ٨,٩٥٣-٨,٩٥٣--فر

١٠,٣٧٤,٧٠٣٣٠,١٢٧,٠٤٥٢٨٥,٤٦٩,٥٨٥١٣,٧٩٩,٧٠٤٣٣٩,٧٧١,٠٣٧الرصيد في آخر السنة المالية

ية مدينة وض  مباشرةحسابات  جار قر
وض وتسهيالت قر

 مشتركة
وض  أخرى االجمالىقر

٢٣٣,١٨٩,٣٦٩١,١١٩,٠٤٧,٣٩١١٨٢,٩٩١,٨٠٨٣٦,٥٥٢,٦٣٠١,٥٧١,٧٨١,١٩٨الرصيد في أول السنة المالية

١٠٢,٢٢٩,٣٦٧٢٣٢,٧٠٠,٤٨٤١٠٧,٨٩٥,١٢٩٨,٠٣٧,٦٧٠٤٥٠,٨٦٢,٦٥٠صافي عبء االضمحالل خالل السنة

(٩٧,٩١٩,٣١٩)--(٩٧,٩١٩,٣١٩)-مبالغ تم أعدامها خالل السنة

وض سبق إعدامها ٣,٧٥٥,٠٦١--٣,٧٥٥,٠٦١-متحصالت من قر

وق ترجمة عمالت أجنبية ٣,٩١٣,٩٥٧١٨,٧٨٢,٦٠١٣,٠٧١,٤١٨٦١٣,٥١٦٢٦,٣٨١,٤٩٢فر

٣٣٩,٣٣٢,٦٩٣١,٢٧٦,٣٦٦,٢١٨٢٩٣,٩٥٨,٣٥٥٤٥,٢٠٣,٨١٦١,٩٥٤,٨٦١,٠٨٢الرصيد في آخر السنة المالية

٢,٢٩٤,٦٣٢,١١٩االجمالى

٣١ مارس ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

                                                            مؤسسات

                                                              أفراد

                                                            مؤسسات

                                                              أفراد

- ٤٥ -
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مشتقات مالية ١٩-

االلتزاماتاالصول المبلغ التعاقدي/ االفتراضي

مشتقات بغرض المتاجرة(أ)

-١,٨٧٨,٤٧٥,٤٣٠٥١,٨٩٩,٠١٣عقود الصرف اآلجلة-

-٥١,٨٩٩,٠١٣االجمالي

مشتقات مخصصة لتغطية مخاطر القيمة العادلة(ب)

---عقود مبادلة أسعار العائد

مشتقات مخصصة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية(ج)

-٨٧,٨٠٠,٠٠٠٨١٦,٦١٢عقود مبادلة أسعار العائد

-٥٢,٧١٥,٦٢٥االجمالي

االلتزاماتاالصول المبلغ التعاقدي/ االفتراضي

مشتقات بغرض المتاجرة(أ)

-١,٦٢٤,٨٠٠,٧١٨٢٥,٥٢٧,٣٧٣عقود الصرف اآلجلة

-٢٥,٥٢٧,٣٧٣االجمالي

مشتقات مخصصة لتغطية مخاطر القيمة العادلة(ب)

-٣٠,٩٢٠,٤٠٠٨٩,٠٨٦عقود مبادلة أسعار العائد

مشتقات مخصصة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية(ج)

-٧٧,٣٠١,٠٠٠١,٠٥٠,٨٩٤عقود مبادلة أسعار العائد

-٢٦,٦٦٧,٣٥٣االجمالي

ية وتمثل عقود مبادلة العائد ارتباطات لتبادل معدل عائد ثابت بمعدل 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 ــالت. ويتمثل خطر االئتمان للبنك في الت عائد متغير وال يتم التبادل الفعلي للمبالغ التعاقدية إال في بعض عقود مبادلة العم

األخــرى فــي أداء التزاماتهــا. ويتم مراقبة الخطر بصفة مستمرة بالمقارنة بالقيمة العادلة وبنسبة من المبالغ التعاقدية وللرقابة على خطر االئتمان القائم يقــوم البنــك بتقييــم األطــراف

األخرى بذات األساليب المستخدمة في أنشطة اإلقراض.

يادة فى القيمة العادلة لودائع العمالء بالعمالت األجنبية ذات معدل الفائدة 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.

ي فى نهاية سنة المقارنة. وقد نشأ عن تلك العقود أصول مالية بلغت قيمتها العادلة ٨٩,٠٨٦ جنيه مصر

٣١ مارس ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

ي فى نهاية سنة المقارنة. ي فى ٣١ مارس ٢٠١٦ مقابل أصوًال مالية بمبلغ ١,٠٥٠,٨٩٤ جنيه مصر وقد نشأ عن تلك العقود أصول مالية بلغت قيمتها العادلة ٨١٦,٦١٢ جنيه مصر

        - تغطية مخاطر القيمة العادلة

       - تغطية مخاطر التدفقات النقدية

وض الممنوحة للعمالء  ذات معدل متغير وذلك باستخدام عقود مبادلة عوائد.  قام البنك بتغطية جزء من خطر التدفقات النقدية من القر

- ٤٦ -



 

(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

استثمارات مالية٢٠-
٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦استثمارات مالية متاحة للبيع :

أ) أدوات دين - بالقيمة العادلة :
ية ٢١,٩٠٣,٢٠٨,٨٢١٢١,٩٩٨,٧٠٣,٢٥٠مدرجة ببورصة األوراق المالية المصر

٢,١٠٨,١٨٩,٠٨٥١,٦٧١,٩٧٦,١٤٩مدرجة ببورصة أوراق مالية أجنبية
٢٤,٠١١,٣٩٧,٩٠٦٢٣,٦٧٠,٦٧٩,٣٩٩اجمالي  أدوات دين

ب) أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة :
ية ٤٤,٥١٢,٨٩٤٥٢,٢٣٥,٠١٧مدرجة ببورصة األوراق المالية المصر

ج) وثائق صناديق استثمار بالقيمة االستردادية:
٤٤,٥٦٧,٦٧٢٦٤,٩٨٨,٤٦٣غير مدرجة ببورصة أوراق مالية

فة : د) أدوات حقوق ملكية بالت
١٧٠,٧٤١,٧٢٤١٧٠,٥٩٢,٣٧٢غير مدرجة ببورصة أوراق مالية

٢٤,٢٧١,٢٢٠,١٩٦٢٣,٩٥٨,٤٩٥,٢٥١اجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع (١)

يخ االستحقاق :  استثمارات مالية محتفظ بها حتى تار
ية وثائق صناديق استثمار بالقيمة الدفتر

١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠غير مدرجة ببورصة أوراق مالية*

يخ االستحقاق (٢) ١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠اجمالي استثمارات مالية محتفظ بها حتى تار

٢٤,٢٨٦,٢٢٠,١٩٦٢٣,٩٧٣,٤٩٥,٢٥١اجمالي استثمارات مالية ( ١+٢ )

٤,٣١٨,٠١٧,٣٩٧٤,٢٩٧,١٧٦,٩١٠أرصدة متداولة
١٩,٩٦٨,٢٠٢,٧٩٩١٩,٦٧٦,٣١٨,٣٤١أرصدة غير متداولة

٢٤,٢٨٦,٢٢٠,١٩٦٢٣,٩٧٣,٤٩٥,٢٥١اإلجمالى

٢٤,٠١١,٣٩٧,٩٠٦٢٣,٦٧٠,٦٧٩,٣٩٩أدوات دين ذات عائد ثابت

٢٤,٠١١,٣٩٧,٩٠٦٢٣,٦٧٠,٦٧٩,٣٩٩اجمالي أدوات دين

وفيما يلي ملخص بحركة األستثمارات المالية خالل الفترة:

٢٣,٩٥٨,٤٩٥,٢٥١١٥,٠٠٠,٠٠٠الرصيد في أول الفتر ة المالية الحالية
-٢,٢١٩,٨٩٨,٣٥١اضافات

-٧٩,٣٩٣,٤٨٥استهالك عالوة / خصم االصدار
-(٩٢١,٧١٤,٠١٧)استبعادات ( بيع / استرداد )

وق ترجمة أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية -٢٦٠,٦٠٦,٠٤٢فر

وق التغير في القيمة العادلة -(١,٣٢٥,٤٥٨,٩١٦)فر

--يخصم : مخصص خسائر االضمحالل
٢٤,٢٧١,٢٢٠,١٩٦١٥,٠٠٠,٠٠٠الرصيد 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
١٨,٤٠١,٥٣٩,١٥٥١٥,٠٠٠,٠٠٠الرصيد في أول سنة المقارنة

-٧,٦٥١,٠٤٨,٤٥٠اضافات
-٣٥٦,٤٩٨,٥١٠أستهالك عالوة / خصم االصدار

-(٢,٦١٨,٧٢٠,٦٦٠)استبعادات ( بيع / استرداد )
وق ترجمة أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية -٩٥,١٥٥,٤٥٢فر

وق التغير في القيمة العادلة -٧٥,٥٠٧,٤٢٢فر
-(٢,٥٣٣,٠٧٨)يخصم : مخصص خسائر االضمحالل

٢٣,٩٥٨,٤٩٥,٢٥١١٥,٠٠٠,٠٠٠الرصيد في آخر سنة المقارنة

باح استثمارات مالية ٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦ أر

باح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع ١,٤٤٣,٤٣٥١,٣٩٩,٢٥٧أر

١,٤٤٣,٤٣٥١,٣٩٩,٢٥٧اإلجمالى

 *

 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  تتمثل وثائق صناديق األستثمار المدرجة ضمن بند استثمارات مالية محتفظ بها حتى تار

ون  ي (ثمار) التى اكتتب فيها البنك عند اإلصدار األولي للصندوق ونسبة عشر إجمالي عدد وثائق صندوق استثمار بنك قطر الوطني األهلي االول ذو العائد اليومي التراكمي بالجنيه المصر

ون في المائة من إجمالي عدد  ن)  باإلضافة إلى نسبة عشر ي (تواز ي التراكمي بالجنيه المصر في المائة من إجمالي عدد صندوق استثمار بنك قطر الوطني األهلي الثاني ذو العائد الدور

وثائق صندوق استثمار بنك قطر الوطني األهلي الثالث ذو العائد الدورى التراكمى (تداول)  والتى اكتتب فيها عند اإلصدار األولي للصندوق علمًا بأن البنك يتعين عليه االحتفاظ بتلك 

م القانون. وقد بلغت القيمة اإلسمية لحصة البنك فى  صندوق خمسة ماليين جنيه. الوثائق حتى انقضاء أعمار  الصناديق طبقًا ألح

- ٤٧ -
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ت تابعة وشقيقة٢١- استثمارات في شر

ت الشقيقة والتابعة ونسبة مساهمة البنك فيها: يوضح الجدول التالى البيانات االساسية للشر

٣١ مارس ٢٠١٦

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 %٢,٦٦٦,٣٧٣,٠٠٥٢,٣٩٥,٨٥٤,٧٠٩٢٣٧,٠٠٤,٣٧٥٩,٦٢٧,٦٧٠١٤٤,٩١٥,٤٥٣٩٩,٩٨جمهور

بيةشركة كيو أن بي األهلى لتامينات الحياة  (تابعة) ية مصر العر %١,٢٨١,٨٥٣,١٤٦١,٠٤٧,٤٩٥,٤٠٥٣٤,٨٦٥,٤٩٠٢٢,٧٩٩,١٤٣٦٩,١٧٩,٦٧٦٩٩,٩٨جمهور

بيةشركة كيو أن بى األهلى است مانجمنت ايجيبت (تابعة) ية مصر العر %٧,٩٩٩,٠٤٧٥٣,٥٧١١٨٩,٣٥٣١٣٦,٣٠٢١,١٧٦,٧١٠٩٧,٤٨جمهور

بيةشركة كيو ان بي األهلي للتخصيم ( تابعة) ية مصر العر %١,٦٢٧,٢٥٢,٦٥٧١,٤٨٦,٦٠٨,٩٢٨٤٥,٥٠٠,٣٤٤١٢,٣٦٩,١٦٠٧٤,٩٩٠,٠٠٠٩٩,٩٩جمهور

بيةشركة سنوحى لمواد البناء (شقيقة) ية مصر العر %١,٨٤٧,٢٥٠٢٣,٠٩(١٨٥,٢٠٩)١٤,٦١٨,٧١٩٣,٧٦١,٠٨٧٢٢,٠٤٨,١٧٩جمهور

٥,٥٩٨,٠٩٦,٥٧٤٤,٩٣٣,٧٧٣,٧٠٠٣٣٩,٦٠٧,٧٤١٤٤,٧٤٧,٠٦٦٢٩٢,١٠٩,٠٨٩اإلجمالى

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

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 %٢,٤٨٢,٦٥٣,٢٤٩٢,٢١٨,٧٩٢,٣٨١٨٤٠,٢٠٣,٣٧٠٢٩,٧٠٢,٣٩١١٤٤,٩١٥,٤٥٣٩٩,٩٨جمهور

بيةشركة كيو أن بي األهلى لتامينات الحياة  (تابعة) ية مصر العر %١,١٩٢,٠١٧,٣٨٨٩٨٠,٤٥٨,٧٨٧٦٦,٦٤٨,٠٨٣٥٥,٢٧٥,٣٨٨٦٩,١٧٩,٦٧٦٩٩,٩٨جمهور

بيةشركة كيو أن بى األهلى است مانجمنت ايجيبت (تابعة) ية مصر العر %٧,٨٥٩,٣٥٨٦٣,٠٣٥٨٤٨,٥٢٩٦١٨,٠٥٩١,١٧٦,٧١٠٩٧,٤٨جمهور

بيةشركة كيو ان بي األهلي للتخصيم ( تابعة) ية مصر العر %١,٤٨٢,٧٤٤,٦٤٧١,٣٥١,٨٣١,٨٨٨١٠٢,٧٣١,٩٢٢٢٦,٣٨١,٨٩٤٧٤,٩٩٠,٠٠٠٩٩,٩٩جمهور

بيةشركة سنوحى لمواد البناء (شقيقة) ية مصر العر %١,٨٤٧,٢٥٠٢٣,٠٩(١٣٤,٥٨٣)١٣,٥٨٤,٦٨٤٢,٦٧٦,٤٢٦١٥,٤٢٩,٥٢١جمهور

٥,١٧٨,٨٥٩,٣٢٦٤,٥٥٣,٨٢٢,٥١٧١,٠٢٥,٨٦١,٤٢٥١١١,٨٤٣,١٤٩٢٩٢,١٠٩,٠٨٩اإلجمالى

أصول غير ملموسة٢٢-

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

برامج الحاسب اآللى

١٠٤,٤٠٧,٦٣٨١٠٣,٢٨٦,٦٩٨

٢,٧٧٠,٨٩٨٤٠,٧٩٧,٩١١االضافات

(٣٩,٦٧٦,٩٧١)(١٠,٥٨٠,٧٤٢)استهالك الفترة

٩٦,٥٩٧,٧٩٤١٠٤,٤٠٧,٦٣٨

أصول أخرى٢٣-

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

١,٢٥٩,٩٩٢,٤٣٣٩٤٤,٠٤٩,٠٤٩االيرادات المستحقة

وفات المقدمة ٣٠,٣٥٧,٤٦٥٢٣,٠٦٧,٩٤٧المصر

٤٩٧,١٠٩,٩٧٥٤٧٦,٨١٧,٠٢٤

٣٢,٥٥١,٥٠٨٣٢,٥٥١,٥٠٨

١٧,٥٠٩,١٩٣١٥,٣٥١,٨٥٥التأمينات والعهد

١,٢١٤,٤٧٨,٨٠٦٩٤٧,٠٤٣,٥١٦

٦٩,٧٣٨,٤٢١٦٤,٤٦٨,٨٦٠أخرى

٣,١٢١,٧٣٧,٨٠١٢,٥٠٣,٣٤٩,٧٥٩االجمالى

مدفوعات مقدما لمصلحة الضرائب

ية في آخر الفترة المالية صافي القيمة الدفتر

ية في أول الفترة المالية صافي القيمة الدفتر

دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون
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(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

أصول ثابتة٢٤-

أراضى ومباني
تحسينات على 

أصول مستأجرة
ىآالت ومعدات االجمالىآخر

في ١ يناير ٢٠١٥

فة ١,٢٤٨,٥٤٦,٢٥٩١١٥,٨٦٩,٠٥٠٤٣٩,٣٦٨,٥٧٥١٢٧,٥٠١,١٨٢١,٩٣١,٢٨٥,٠٦٦الت

(٨٦٥,١٠١,٢٣٤)(٧٣,٢٤٦,٦٧٠)(٣٣٩,١٧٠,٨٢٦)(٨٢,٨٥٥,٨٢٨)(٣٦٩,٨٢٧,٩١٠)مجمع االهالك

ية ٨٧٨,٧١٨,٣٤٩٣٣,٠١٣,٢٢٢١٠٠,١٩٧,٧٤٩٥٤,٢٥٤,٥١٢١,٠٦٦,١٨٣,٨٣٢صافي القيمة الدفتر

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

ية أول السنة ٨٧٨,٧١٨,٣٤٩٣٣,٠١٣,٢٢٢١٠٠,١٩٧,٧٤٩٥٤,٢٥٤,٥١٢١,٠٦٦,١٨٣,٨٣٢صافي القيمة الدفتر

١٣٦,٤٦٢,١٥١٧,٧٤١,٥٤٢٥٤,٣٤٩,٧٢٢٥,٩٥٣,١٨٥٢٠٤,٥٠٦,٦٠٠اضافات

(١٨٧,٥٠٠)(١٨٧,٥٠٠)---استبعادات أصول

٩٣,٧٥٠٩٣,٧٥٠---استبعادات مجمع أهالك

(١١٠,٣٦٦,٩٩٢)(١٠,٤٠١,٨٠٣)(٤١,٣٩٩,٠١٥)(١٠,٧٢٢,١٢٦)(٤٧,٨٤٤,٠٤٨)اهالك السنة

ية ٩٦٧,٣٣٦,٤٥٢٣٠,٠٣٢,٦٣٨١١٣,١٤٨,٤٥٦٤٩,٧١٢,١٤٤١,١٦٠,٢٢٩,٦٩٠صافي القيمة الدفتر

في ١ يناير ٢٠١٦

فة ١,٣٨٥,٠٠٨,٤١٠١٢٣,٦١٠,٥٩٢٤٩٣,٧١٨,٢٩٧١٣٣,٢٦٦,٨٦٧٢,١٣٥,٦٠٤,١٦٦الت

(٩٧٥,٣٧٤,٤٧٦)(٨٣,٥٥٤,٧٢٣)(٣٨٠,٥٦٩,٨٤١)(٩٣,٥٧٧,٩٥٤)(٤١٧,٦٧١,٩٥٨)مجمع االهالك

ية ٩٦٧,٣٣٦,٤٥٢٣٠,٠٣٢,٦٣٨١١٣,١٤٨,٤٥٦٤٩,٧١٢,١٤٤١,١٦٠,٢٢٩,٦٩٠صافي القيمة الدفتر

في ٣١ مارس ٢٠١٦

ية أول الفترة ٩٦٧,٣٣٦,٤٥٢٣٠,٠٣٢,٦٣٨١١٣,١٤٨,٤٥٦٤٩,٧١٢,١٤٤١,١٦٠,٢٢٩,٦٩٠صافي القيمة الدفتر

٦١,٣٧٨,٦٣٥٣,٩٤٩,٩٢٤٨,٠٣٣,٠٣٢٨٨٣,٩٦٢٧٤,٢٤٥,٥٥٣اضافات

(٧٣٩,٤٠٠)(٧٣٩,٤٠٠)---استبعادات أصول

٦٥٨,٤٤٥٦٥٨,٤٤٥---استبعادات مجمع أهالك

(٢٨,٨٩٣,٤٩٦)(٢,٦٧٣,٦٧٧)(١١,٣٠٣,٢٠٣)(٢,٥٣٠,٩٠٦)(١٢,٣٨٥,٧١٠)اهالك الفترة

ية ١,٠١٦,٣٢٩,٣٧٧٣١,٤٥١,٦٥٦١٠٩,٨٧٨,٢٨٥٤٧,٨٤١,٤٧٤١,٢٠٥,٥٠٠,٧٩٢صافي القيمة الدفتر

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٦

فة ١,٤٤٦,٣٨٧,٠٤٥١٢٧,٥٦٠,٥١٦٥٠١,٧٥١,٣٢٩١٣٣,٤١١,٤٢٩٢,٢٠٩,١١٠,٣١٩الت

(١,٠٠٣,٦٠٩,٥٢٧)(٨٥,٥٦٩,٩٥٥)(٣٩١,٨٧٣,٠٤٤)(٩٦,١٠٨,٨٦٠)(٤٣٠,٠٥٧,٦٦٨)مجمع االهالك

ية ١,٠١٦,٣٢٩,٣٧٧٣١,٤٥١,٦٥٦١٠٩,٨٧٨,٢٨٥٤٧,٨٤١,٤٧٤١,٢٠٥,٥٠٠,٧٩٢صافي القيمة الدفتر
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بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

أرصدة مستحقة للبنوك٢٥-

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

ية ١٤٨,٦٤١,٣٨١٩٢,٨٢٤,٦٧٥حسابات جار

٣,٦٠٤,٤٣٤,١٢١٢,١١٠,٩٠١,٧٥٦ودائع

٣,٧٥٣,٠٧٥,٥٠٢٢,٢٠٣,٧٢٦,٤٣١االجمالى 

ية ١٧,٠٧٠,٤٢٢٢٧,٤٥٠,١٧٢بنوك مركز

٢,٨٤٧,٣٠١,٠٦٥١,٤٣٠,٢٤٩,١١٢بنوك محلية 

٨٨٨,٧٠٤,٠١٥٧٤٦,٠٢٧,١٤٧بنوك خارجية

٣,٧٥٣,٠٧٥,٥٠٢٢,٢٠٣,٧٢٦,٤٣١االجمالى 

٩٤,٧٢٣,١٣٨٦٣,٣٨٠,٩١٨أرصدة بدون عائد

٥٣,٩١٨,٢٤٣٢٩,٤٤٣,٧٥٧أرصدة ذات عائد متغير

٣,٦٠٤,٤٣٤,١٢١٢,١١٠,٩٠١,٧٥٦أرصدة ذات عائد ثابت

٣,٧٥٣,٠٧٥,٥٠٢٢,٢٠٣,٧٢٦,٤٣١االجمالى 

٣,٧٥٣,٠٧٥,٥٠٢٢,٢٠٣,٧٢٦,٤٣١أرصدة متداولة

٣,٧٥٣,٠٧٥,٥٠٢٢,٢٠٣,٧٢٦,٤٣١االجمالى 

ودائع العمالء٢٦-

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

٢٣,٢٨٥,٥٤٧,١٢٦٢٢,٧٣٥,٦٤٠,٥٠٢ودائع تحت الطلب

٥٦,٥٦٨,١١٤,٦٨٤٥٣,٤٣٥,٢٩٠,٦٠٢ودائع ألجل وبإخطار

٢٠,٧٩٩,١٢٣,٥١٦٢٠,٩٥٣,٩٨٩,٠٠٠شهادات ادخار وإيداع

٨,٢٨٤,٤٣٠,٣٠٥٧,٥٣٦,٣٩٣,٣٨٧ودائع توفير

٤,٥٦٣,٦٤٣,٧٥٥٤,١٤٤,٩٥٦,٩٠٤ودائع أخرى *

١١٣,٥٠٠,٨٥٩,٣٨٦١٠٨,٨٠٦,٢٧٠,٣٩٥االجمالى 

٦٨,٠٩٨,٨١٦,٠٧١٦٥,٨٥٩,٠٣١,٦٠٦ودائع مؤسسات

٤٥,٤٠٢,٠٤٣,٣١٥٤٢,٩٤٧,٢٣٨,٧٨٩ودائع أفراد

١١٣,٥٠٠,٨٥٩,٣٨٦١٠٨,٨٠٦,٢٧٠,٣٩٥االجمالى 

١٧,٩١٢,٤٩٥,١٨٦١٧,٣٠٠,٠٨٢,١٦٢أرصدة بدون عائد

١٨,٨٣٥,٧٢٠,٢٠٠١٧,٦٢٤,٢٨٠,٩٤٥أرصدة ذات عائد متغير

٧٦,٧٥٢,٦٤٤,٠٠٠٧٣,٨٨١,٩٠٧,٢٨٨أرصدة ذات عائد ثابت

١١٣,٥٠٠,٨٥٩,٣٨٦١٠٨,٨٠٦,٢٧٠,٣٩٥االجمالى 

٩٠,٣٣٦,٦٠٣,٢٦٣٨٦,٠٩٨,٥٣٤,٠٦٥أرصدة متداولة

٢٣,١٦٤,٢٥٦,١٢٣٢٢,٧٠٧,٧٣٦,٣٣٠أرصدة غير متداولة

١١٣,٥٠٠,٨٥٩,٣٨٦١٠٨,٨٠٦,٢٧٠,٣٩٥االجمالى 

و تتضمن الودائع األخرى في ٣١ مارس ٢٠١٦ ودائع قدرها ٥٠٧,٣٥٤,٢٧٦ جنيه تغطى ارتباطات غير قابلة لإللغاء باعتمادات مستندية  مقابل ٣٢٦,٧٣١,٢٤٦  جنيه في *

بة لقيمتها العادلة. ية لتلك الودائع مقار  ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتعتبر القيمة الدفتر
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(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

ى٢٧- وض أخر قر

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

ي (أيباب - ايكو) ٢٦,٣٤٠,٧٧١٣٧,٥٨٤,١١٨البنك األهلي المصر

ي الدولي ٢٧,٤٢٤,٢٨٦٣,٩٩٤,٢٨٦البنك التجار

وبي إلعادة البناء والتنمية ١,٥٨١,٦٥٧,٦٠٥١,٣٠٦,٩١٣,٠٧٩البنك األور

١,٦٣٥,٤٢٢,٦٦٢١,٣٤٨,٤٩١,٤٨٣االجمالى 

٧٥١,٣٨٠,٤٥٣٥٦٦,٠٤٣,٣٣٩أرصدة متداولة

٨٨٤,٠٤٢,٢٠٩٧٨٢,٤٤٨,١٤٤أرصدة غير متداولة

١,٦٣٥,٤٢٢,٦٦٢١,٣٤٨,٤٩١,٤٨٣االجمالى 

ى٢٨- التزامات أخر

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

١,٢٨٤,٦٤١,٣٦١١,٢٢١,٤٥٩,١٨٣عوائد مستحقة

٧٩,٣٤٦,٢٩٥٨١,٤٢٩,٣٦٧ايرادات مقدمة

وفات مستحقة ٣٧٣,٧٨٦,٧٥٩٣١١,٨٥٧,٦٥٦مصر

٢٥٤,٧٩٦,٥٣٩١٩٤,٤٧١,٨٦٦ارصدة دائنة متنوعة

١,٩٩٢,٥٧٠,٩٥٤١,٨٠٩,٢١٨,٠٧٢االجمالى 

- ٥١ -



 

(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى  ٣١ مارس ٢٠١٦

مخصصات أخرى٢٩-

الرصيد أول الفترةالبيان
المكون خالل 

الفترة
المرتد خالل الفترة

وق ترجمة  فر

ارصدة 

المخصصات 

بالعمالت االجنبية 

(-) +

المستخدم خالل 

الفترة
الرصيد اخر الفترة

يبية ٥٨٦,٧١٥,٥٠٢---٥٦٦,٦٦٥,٥٠٢٢٠,٠٥٠,٠٠٠مخصص مطالبات ضر

١٠,٦٤٦,٠٢٨(١,٠٣٥,١٥٠)١٨٧,٤٠١-١١,٤٧٠,٨٦٢٢٢,٩١٥مخصص مطالبات قضائية

١٧٥,٣١٤,٠٧٤-٤,٥٤٦,٠٩٥-١٦٤,٤٢٠,٥٢٠٦,٣٤٧,٤٥٩مخصص اإللتزامات العرضية

٢٥,٩٤٨,٠١٧-٢,٠٥٠,٢٠١--٢٣,٨٩٧,٨١٦مخصص خيانة االمانة

٧٩٨,٦٢٣,٦٢١(١,٠٣٥,١٥٠)٦,٧٨٣,٦٩٧-٧٦٦,٤٥٤,٧٠٠٢٦,٤٢٠,٣٧٤االجمالى

الرصيد أول السنةالبيان
المكون خالل 

السنة
المرتد خالل السنة

وق ترجمة  فر

ارصدة 

المخصصات 

بالعمالت االجنبية 

(-) +

المستخدم خالل 

السنة
الرصيد اخر السنة

يبية ٥٦٦,٦٦٥,٥٠٢---٤٥٦,٤٢٥,٥٠٢١١٠,٢٤٠,٠٠٠مخصص مطالبات ضر

١١,٤٧٠,٨٦٢(٩٠٤,٤٤٧)١٠٠,٤٨٨(٣,٥٧٢,٥٦٦)-١٥,٨٤٧,٣٨٧مخصص مطالبات قضائية

١٦٤,٤٢٠,٥٢٠-٢,٩٤٨,٢٤٨(٥,٥٠٥,٥١٣)-١٦٦,٩٧٧,٧٨٥مخصص اإللتزامات العرضية

٢٣,٨٩٧,٨١٦-١,١٥٢,١٢٨--٢٢,٧٤٥,٦٨٨مخصص خيانة االمانة

٧٦٦,٤٥٤,٧٠٠(٩٠٤,٤٤٧)٤,٢٠٠,٨٦٤(٩,٠٧٨,٠٧٩)٦٦١,٩٩٦,٣٦٢١١٠,٢٤٠,٠٠٠االجمالى

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 ٣١٢٠١٥ مارس ٣١٢٠١٦ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦األثر الضر
(٣٢,٦٢٨,٣١٩)(٣٠,٨٨٢,٩٠٢)--األصول الثابتة

--٢٢,٢٢٦,٤٧٦٣٠,٥٦١,٤٠٥الشهرة 
وض) --١٥٦,٠٣٨,٤٧٥١٥٠,٣٤٨,٩٨١المخصصات ( بخالف مخصص خسائر اضمحالل القر

وق التغير فى القيمة العادلة الستثمارات مالية متاحة للبيع (١١,٩٣٩,٣٢٠)(١٤,٨٠١,٣٢٦)--فر

(٣,٦٥٠,٠٦٩)(٣,٦٥٠,٠٦٩)--اثر التغير فى السياسات المحاسبية

يبية المؤجلة (٤٨,٢١٧,٧٠٨)(٤٩,٣٣٤,٢٩٧)١٧٨,٢٦٤,٩٥١١٨٠,٩١٠,٣٨٦اجمالي األصول (االلتزامات) الضر

يبية المؤجلة بالصافى ١٢٨,٩٣٠,٦٥٤١٣٢,٦٩٢,٦٧٨األصول (االلتزامات) الضر

يبية المؤجلة :  حركة األصول وااللتزامات الضر

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٣١٢٠١٦ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

(٦٨,٧٢٣,٣٩٥)(٤٨,٢١٧,٧٠٨)١٨٠,٩١٠,٣٨٦٢١٢,٦٨٣,٠٠٩الرصيد في بداية الفترة

يبة المؤجلة التى تم االعتراف بها / أستخدامها خالل الفترة ٢٠,٥٠٥,٦٨٧(١,١١٦,٥٨٩)(٣١,٧٧٢,٦٢٣)(٢,٦٤٥,٤٣٥)الضر

(٤٨,٢١٧,٧٠٨)(٤٩,٣٣٤,٢٩٧)١٧٨,٢٦٤,٩٥١١٨٠,٩١٠,٣٨٦الرصيد 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

٣١ مارس ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

/ تحمل يبة المتوقع في وقت االستفادة من األصول  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 يبية المؤجلة إال إذا  األلتزامات (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 وااللتزامات الضر

(١١,٩٣٩,٣٢٠)
(٣,٢٤٤,٥٠٦)

(١٤,٨٠١,٣٢٦)
(٣,٢٤٤,٥٠٦)

يبية المؤجلة يبية المؤجلةاألصول الضر االلتزامات الضر

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

- ٥٢ -



 

(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

التزامات مزايا التقاعد٣١-

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

االلتزامات المعترف بها بقائمة المركز المالى عن :

٢٧٢,٨٣٨,٦٣٥٢٦٠,٥٩٢,٢٠٦المزايا العالجية بعد التقاعد-

المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل عن:

١٤,٣٨٥,٤٩١٥٧,٣٧٥,٨٩٨المزايا العالجية بعد التقاعد-

 المزايا العالجية بعد التقاعد

لتالي: تم تحديد المبالغ المعترف بها فى قائمة المركز المالى 

٣٠٧,٧٩٩,٤٥٨٢٩٥,٧٨٦,٥٣٣القيمة الحالية اللتزامات لم يتم تمويلها

ية لم يتم االعتراف بها (٣٥,١٩٤,٣٢٧)(٣٤,٩٦٠,٨٢٣)خسائر اكتوار

٢٧٢,٨٣٨,٦٣٥٢٦٠,٥٩٢,٢٠٦

تتمثل الحركة على االلتزامات خالل الفترة المالية فيما يلي:

٢٦٠,٥٩٢,٢٠٦٢١٢,٦١٠,٣٦٤الرصيد في أول الفترة المالية

فة الخدمة الحالية ٣,٢٨٢,٥٦٣١٤,٨٩٨,٢٥٦ت

فة العائد ١٠,٨٦٩,٤٢٣٤٠,٤٢٩,٢٧٣ت

ية ٢٣٣,٥٠٥٢,٠٤٨,٣٦٩خسائر اكتوار

(٩,٣٩٤,٠٥٦)(٢,١٣٩,٠٦٢)مزايا مدفوعة

٢٧٢,٨٣٨,٦٣٥٢٦٠,٥٩٢,٢٠٦

تتمثل المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل فيما يلي

فة الخدمة الحالية ٣,٢٨٢,٥٦٣١٤,٨٩٨,٢٥٦ت

فة العائد ١٠,٨٦٩,٤٢٣٤٠,٤٢٩,٢٧٣ت

ية المحققة خالل الفترة ٢٣٣,٥٠٥٢,٠٤٨,٣٦٩الخسائر  االكتوار

١٤,٣٨٥,٤٩١٥٧,٣٧٥,٨٩٨

ية الرئيسية المستخدمة بمعرفة البنك فيما يلي:  وض االكتوار وتتمثل الفر

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦
معدل العائد المستخدم فى خصم المزايا العالجية بعد التقاعد للعاملين الحاليين

 في بنك قطر الوطني األهلي
٪١٥,٢٥٪١٥,٢٥

معدل العائد المستخدم فى خصم المزايا العالجية بعد التقاعد للعاملين في

 بنك مصر الدولي سابقا
٪١٥,٢٥٪١٥,٢٥

فة الخدمة العالجية ( على معدل التضخم) للعاملين يادة طويلة االجل في ت الز

 الحاليين في بنك قطر الوطني األهلي
٪١٢,٥٣٪١٢,٥٣

فة الخدمة العالجية ( على معدل التضخم) للعاملين يادة طويلة االجل في ت الز

  في بنك مصر الدولي سابقا
٪١٢,٥٣٪١٢,٥٣

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

٢٠,١٤٪٢٦,٧٨٪المزايا العالجية بعد التقاعد

- ٥٣ -
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بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

رأس المال٣٢-

رأس المال المرخص به(أ )

-

ع(ب) رأس المال المصدر والمدفو

-

-

-

-

المدفوعات المبنية على اسهم٣٣-

-

-

يع هذة األسهم وهي إرضاء العمالء يع ٢٤ سهم على العاملين بعد تحقق شرط توز يس (فرنسا) بتوز فــي ٣١ مــارس ٢٠١٦ قامت مجموعة سوسيتيه جــنرال بــار

خالل الفترة من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٣.

يع هذة األسهم وهي تحقيــق يــع ١٦ سهم على العاملين بعد تحقق شرط توز يس (فرنســا) بتوز فــي ٣١ مــارس ٢٠١٥ قامــت مجموعــة سوســيتيه جــنرال بــار

بح موجب عن عام ٢٠١٢. المجموعة لصافى ر

ي. يبلغ رأس المال المرخص به ١٠ مليار ات جنيه مصر

يس (فرنســا) ،  الشركة األم سابقا لبنك قطر الوطني األهلي، بتفعيل نظام إثابة و تحفيز العاملين بالبنك وفقا ألجتمــاع قامــت مجموعــة سوســيتيه جــنرال بــار

مجلس ادارة المجموعة فــى ٢ نوفمبر ٢٠١٠. وقام بإصدار أدوات حقوق ملكية (الحق فى المساهمة) طبقا لنظام مدفوعات مبنية على اسهم للعاملين ببنك قطر

وط استحقاق محددة: الوطني األهلي  على شرط استيفاء شر

يس (فرنسا) عام ٢٠١٢ عائد على حقوق الملكية بعد ــار أ- ١٦ سهم تم منحهم بعد استيفاء شرط االستحقاق المتفق عليه وهو تحقيق مجموعة سوسيتيه جنرال ب

ــى ١٠% على األقل، على إن يسمح التعامل على األسهم الممنوحة في نهاية مارس ٢٠١٥. . خالل مايو ٢٠١٢ وافق المساهمين على تغير شرط الضرائب يصل إل

بــح موجــب عــن عــام ٢٠١٢ بدال من تحقيق المجموعة لعائد على حقوق الملكية بعد الضرائب يصل إلى االستيفاء ليصبح الشرط إذا حققت المجموعة صافي ر

١٠% على األقل عن عام ٢٠١٢ .
ب- ٢٤ سهم سوف يتم منحهم في حالة التحسن فـي إرضـاء العمـالء خـالل الفـترة مـن عـام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٣. وفي حالة تحقيق ذلك الشرط جزئًيا، سيتم

تخصيص األسهم جزئيًا، على إن يسمح التعامل على األسهم الممنوحة في نهاية مارس ٢٠١٦.

ية و عمومية وفقــا لمبــدأ األســتحقاق مقابــل وفات إدار يخ المنح وتم أثباتها بقائمة الدخل في بند مصر تم تحديد القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في تار

يادة في حقوق الملكية طبقآ لتقدير البنك لعدد األسهم التى سيتم إصدارها. ز

مل، وقد تعهدت مجموعة  يس (الشركة األم سابقاً ) ببيع مساهمتها فى رأس مال البنك بال بع األول من عام ٢٠١٣، قامت سوسيتيه جنرال بار خالل الر

ر تمتعهم بها  فة حقوقهم باألسهم المقر يس (فرنسا) باالستمرار فى تطبيق نظام اإلثابة على العاملين المشتركين بذلك النظام والوفاء ب سوسيتيه جنرال بار

فة فى هذا الشأن. يخ استحقاقها وبدون تحمل البنك أى ت بموجب النظام طبقًا لتوار

ي فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٤ موزع على ٥٦١,٠٧٢,٩١٥ سهم قيمة السهم االسمية عشرة جنيهات ع ٥,٦١٠,٧٢٩,١٥٠ جنيــه مصــر بلــغ رأس المــال المصــدر والمــدفو

ي وقت السداد. ي و ١٢٥,٣٢٣,٠٠٠ سهم تم سدادها بالعملة األجنبية وفقا للسعر السار ية منها ٤٣٥,٧٤٩,٩١٥ سهم تم سدادها بالجنيه المصر مصر

ي فــي ٣١ مارس ٢٠١٦ موزع على ٦٤٥,٢٣٣,٨٥٢ سهم قيمة السهم االسمية عشرة ع ٦,٤٥٢,٣٣٨,٥٢٠ جنيــه مصــر وبــذلك أصــبح رأس المــال المصــدر والمــدفو

ي وقت السداد. ي و ١٢٥,٣٢٣,٠٠٠ سهم تم سدادها بالعملة األجنبية وفقا للسعر السار ية منها ٥١٩,٩١٠,٨٥٢ سهم تم سدادها بالجنيه المصر جنيهات مصر

ع من ٦,٤٥٢,٣٣٨,٥٢٠ جنيه مصرى إلى ٧,٤٢٠,١٨٩,٢٩٠ يادة رأس المال المصدر والمدفو يخ ١٧ فبراير ٢٠١٦ ز رت الجمعية العامة غير العاديــة المنعقــدة بتــار قر

ي (فقط تسعمائة و سبعة و ستون مليون و ثمانمائة و خمسون ألف و سبعمائة و سبعون جنيه الغير) يــادة قــدرها ٩٦٧,٨٥٠,٧٧٠  جنيــه مصــر جنيــه مصــرى بز

يادة من الجهات الرسمية. وذلك خصما من األحتياطى العام وجارى إتخاذ الموافقات على تلك الز

ع مــن ٥,٦١٠,٧٢٩,١٥٠ جنيــه مصــرى إلــى يــادة رأس المــال المصــدر والمــدفو يخ ١٢ فــبراير ٢٠١٥ ز ــار رت الجمعيــة العامــة غــير العاديــة المنعقــدة بت قــر

بعون مليون و ستمائة و تسعة ألف و ثال ثمائة و سبعون جنيه ي (فقط ثمانمائة وواحد وار يادة قدرها ٨٤١,٦٠٩,٣٧٠  جنيه مصر ٦,٤٥٢,٣٣٨,٥٢٠  جنيه مصرى بز

الغير) وذلك خصما من األحتياطى العام.

ــدولى IFRS٢ للمحاسبه عن األسهم الممنوحه من الشركة األم للعاملين بالمنشآت التابعة، فقد قام البنك - منذ ونظرًا لقيام البنك باالسترشاد بمعيار المحاسبه ال

بداية تطبيــق هــذا النظــام - بإثبات نصيب  فتره ماليه من العبء اإلضافي للمزايا التى يكتسبها الموظفين بموجب النظام مع تعلية نفس المبلغ عن الحساب

يادة فى حقوق ملكية الشركة التابعة محولة من الشركة القابضة. المجنب الثابة العاملين حيث تعتبر المعاملة فى جوهرها ز

يس (فرنسا) لم َتُعد هى الشركة القابضة بعد بيع مساهمتها فى البنك ، وفى ضوء التزامها باصدار تلك األسهم مع عدم وجود أى ــار ونظرًا ألن سويستيه جنرال ب

يخ ــتى يكتســبها المــوظفين (إعتبارًا من التار وف المزايا االضافية ال التزام على البنك فيما يتعلق باصدار تلك األسهم ، فقد قام البنك بالتوقف عن االعتراف بمصر

مــل) مع االحتفاظ بالرصيد المتراكم ضمن قائمة حقوق الملكية لحين تنفيذ منح األسهم بواسطة سوسيتيه يس حصــته بال الذى باع فيه سوسـيتيه جــنرال بــار

يس. جنرال بار

- ٥٤ -



 

(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

باح المحتجزة٣٤- االحتياطات واألر

االحتياطيات ١-

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

٦,٢٣٠,٨٠٦,١٤٠٣,٥٦٦,٤٢٥,٠٠٧االحتياطى  العام ( أ )

٣,١٧٦,٦٩٠١٤٠,٨١٦,٠٢٧احتياطى المخاطر البنكية العام ( ب )

٨٢١,٤٨٧,٠٣٨٦٦٧,٤٨٨,٧٩٥احتياطى قانونى ( ج )

٥٢١,٥٠٠,٥٢٢(٨٠٦,٨٢٠,٤٠٠)احتياطى إعادة تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع ( د )

١٤٧,٠٤٤,١٧٩١٤٧,٠٤٤,١٧٩احتياطي خاص ( هـ )

١٠,١١٣,٩٨٩٩,٩١٧,٣٦٤احتياطي رأسمالي

٨١١,٤٠٣١,٠٢٩,٣٦٧إحتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية

٦,٤٠٦,٦١٩,٠٣٩٥,٠٥٤,٢٢١,٢٦١اجمالى االحتياطيات فى آخر الفترة المالية 

وتتمثل الحركة على االحتياطيات فيما يلى

(أ) االحتياطى العام

٣,٥٦٦,٤٢٥,٠٠٧٢,٦٦٥,٠٤٣,٥٤٢الرصيد فى أول الفترة المالية 

باح المحتجزة  ٢,٦٦٤,٣٨١,١٣٣١,٧٤٢,٩٩٠,٨٣٥محول من االر

يادة رأس المال (٨٤١,٦٠٩,٣٧٠)-المحول  لز

٦,٢٣٠,٨٠٦,١٤٠٣,٥٦٦,٤٢٥,٠٠٧الرصيد فى آخر الفترة المالية 

(ب) احتياطى المخاطر البنكية العام

١٤٠,٨١٦,٠٢٧١٩١,٣٠٤,٨١٣الرصيد فى أول الفترة المالية 
باح المحتجزة  (٥٠,٤٨٨,٧٨٦)(١٣٧,٦٣٩,٣٣٧)محول  الى االر
٣,١٧٦,٦٩٠١٤٠,٨١٦,٠٢٧الرصيد فى آخر الفترة المالية 

(ج) احتياطى قانونى 

٦٦٧,٤٨٨,٧٩٥٥٥٧,٥٩٧,٨٣٣الرصيد فى أول الفترة المالية 

باح الفترة المالية السابقة ١٥٣,٩٩٨,٢٤٣١٠٩,٨٩٠,٩٦٢محول من أر

٨٢١,٤٨٧,٠٣٨٦٦٧,٤٨٨,٧٩٥الرصيد فى آخر الفترة المالية 

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

(د) احتياطى إعادة تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع

٥٢١,٥٠٠,٥٢٢٤٣٣,٢٨٠,٦٩٠الرصيد فى أول الفترة المالية 

٧٥,٥٠٧,٤٢٢(١,٣٢٥,٤٥٨,٩١٦)صافى التغير فى القيمة العادلة خالل الفترة (ايضاح ٢٠)

١٢,٧١٢,٤١٠(٢,٨٦٢,٠٠٦)ضرائب الدخل المؤجلة المعترف بها خالل الفترة (ايضاح ٣٠)

٥٢١,٥٠٠,٥٢٢(٨٠٦,٨٢٠,٤٠٠)الرصيد فى آخر الفترة المالية 

(هـ) احتياطي خاص

١١٢,٧٣٩,٣٢٠مخصصات إضمحالل القروض

٣٩,٤٨٦,٤٨٤مخصصات االلتزامات العرضية

فة المستهلكة باستخدام معدل العائد الفعلي على أدوات الدين المدرجة ضمن مجموعة  الت

يخ االستحقاق االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تار
٢٥٣,٦٠٧

فة المستهلكة باستخدام معدل العائد الفعلي على أدوات الدين المدرجة ضمن مجموعة  الت

االستثمارات 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

باح ويتم اعتمــاده مــن الجمعيــة يع األر طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى يتم تكوين احتياطى المخاطر البنكية العام لمقابلة المخاطر غيرالمتوقعة خصمًا على حساب توز

يع من هذا االحتياطى إال بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى. العامة للبنك عند إنعقادها العتماد القوائم المالية المستقلة السنوية وال يتم التوز

باح السنة لتغذية االحتياطى القانونى وذلك حتى يبلغ رصيده ما يعادل ١٠٠% من م القــانون ونظامــه األساســى احتجــاز نســبة ٥% من صافى أر يتعين على البنك طبقا ألح

يع. رأس مال البنك علما بأن هذا االحتياطى غير قابل للتوز

يتطلب تطبيق قواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس المعدلة إجراء تعديالت في أرقام المقارنة ألول سنة مالية لبدء التطبيق تتأثر بها قائمة المركز

باح المحتجزة الى إحتياطي خاص بحقوق المــالى ( أرقــام المقارنــة) وقائمة الدخل ( عن الفترة 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

- ٥٥ -



 

(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

باح المحتجزة٢- باح الفترة واألر  أر

باح المحتجزة : ٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦الحركة على األر

٣,١٣٨,٩٥١,٤٨٧٢,٠٦٥,٠١١,٤٣٨الرصيد فى أول الفترة المالية 

باح الفترة المالية  ٨٥٩,٩٨٣,٧٣٨٣,٠٨٠,١٦١,٤٨٦صافى أر

باح (٢٠٦,٤٣١,٣١١)(٣١٣,٨٧٥,٤٨٦)حصة العاملين فى األر

فأة أعضاء مجلس االدارة  (٥,٠٠٠,٠٠٠)(٦,٥٠٠,٠٠٠)م

(٦٩٨,٣٣٠)(١٩٦,٦٢٥)محول الى االحتياطي الرأسمالي

(١,٧٤٢,٩٩٠,٨٣٥)(٢,٦٦٤,٣٨١,١٣٣)محول الى االحتياطى العام

(١٠٩,٨٩٠,٩٦٢)(١٥٣,٩٩٨,٢٤٣)محول الى االحتياطى القانونى 

٩,٣٥١,٩٥٠٨,٣٠١,٢١٥محول من مجنب لحساب نظام إثابة العاملين

١٣٧,٦٣٩,٣٣٧٥٠,٤٨٨,٧٨٦محول من احتياطى المخاطر البنكية العام

١,٠٠٦,٩٧٥,٠٢٥٣,١٣٨,٩٥١,٤٨٧الرصيد فى آخر الفترة المالية 

النقدية وما في حكمها٣٥-

٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

ية  ٢,٢٥٧,٧٧٨,٢٥٠١,٩١٦,٤٠٩,٢٤٧نقدية وأرصدة لدى البنوك المركز
٣,٦٦٥,٣١٢,٠٣١٣,٣١٣,١٤٧,٤١٦أرصدة لدى البنوك ذات أجل أقل من ثالثة أشهر 

١,٥٣٠,١٧٣,٠١٣٣,١٤٤,٠٧٤,٧٥٤أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى استحقاق ٩١ يوم 
٧,٤٥٣,٢٦٣,٢٩٤٨,٣٧٣,٦٣١,٤١٧االجمالى 

التزامات عرضية وارتباطات٣٦-

 مطالبات قضائية(أ )

ارتباطات رأسمالية (ب )

وض وضمانات وتسهيالت (ج) ارتباطات عن قر

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

٣٥٧,٥٠٠٥٠٧,٥٠٠ضمانات مالية

وض ١٤,٨٦٢,٥٠٧١٠,٨٢٤,٢٢٠ارتباطات عن قر

١,١٠٤,٣٣٣,٦٢٣٨١٠,٦١٩,٣١٥األوراق المقبولة

٢٠,٩٢١,٤١٠,٠٨٦١٨,٧٢١,٤٤٩,٠٣٥خطابات ضمان

٢,٨٨٣,١٢٨,٣١٨٢,٥٢١,٦٥٥,٧٠٢اعتمادات مستندية استيراد

٩٥,٦٦٤,٧٨٨٦٧,٤٤٢,١٣٠اعتمادات مستندية تصدير

٢,٩٠١,٩٨٥,٢٧٦٢,٥٩٣,٤٩٢,٥٤٦التزامات محتملة أخرى

٢٧,٩٢١,٧٤٢,٠٩٨٢٤,٧٢٥,٩٩٠,٤٤٨اإلجمالي

ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي(د)

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

يد عن سنة واحدة  ٦٠,٤٣٧,٣٠٤٦٣,٤٢٨,٦٨٤ال تز

١٦٨,٢٨٠,٧٠٢١٧٥,٢٩٥,١٨٦أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

٤٤,١٨٤,١٤٠٤٠,٣٠٦,٦٩٦أكثر من خمس سنوات

٢٧٢,٩٠٢,١٤٦٢٧٩,٠٣٠,٥٦٦اإلجمالي

ية عن عقود إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء: فيما يلى تحليل بأقساط المدفوعات اإليجار

يوجد عدد من القضايا المرفوعة ضد البنك فى ٣١ مارس ٢٠١٦ ولم يتم تكوين مخصص لتلك القضايا حيث انه من غير المرجح تحقق خسائر عنها .

يات مبانى ومعدات  بلغت تعاقدات البنك عن ارتباطات رأسمالية ٤٢٧,٦٥٨,٥٠٢ جنيه في ٣١ مارس ٢٠١٦ مقابل  ٤٥٧,٩٧١,٤٤٢ جنيه في ٣١ ديسمبر  ٢٠١٥ متمثلة فى مشتر

فية لدى االدارة من تحقق ايرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك االرتباطات. وتوجد ثقة 

تتمثل ارتباطات البنك المتعلقة بقروض وضمانات وتسهيالت فيما يلى:

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

- ٥٦ -



 

(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

معامالت مع أطراف ذوي عالقة٣٧-

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦
٢,٣٠٧,٨٤٤٣١,٦٦١,٤٣٤أرصدة لدى البنوك

٧٦٨,٧٦٧,٥٤٠٧٠٤,٨٧٢,١١٣أرصدة مستحقة للبنوك
٣,٢٦٦,٩٨٣٥٠٥,٩٧٣اعتمادات تصدير

٢,٢٨٠,٥٨٤,٧٩٩١,٦٦٦,٣٥٢,١٢٩خطابات ضمان خارجية
١,٢١٨,١١٥,٢٥٠٦٣٤,٢٨٣,٦٩٣عقود الصرف اآلجلة

وض والتسهيالت ألطراف ذوى عالقة(أ) القر

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٣١٢٠١٦ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦
وض القائمة فى أول الفترة المالية  ١٠٥,٨٥٠٢٦٠,٠٦٤٢,١٢٥,٢١٥,٩٠٣٢,١١٤,٥٧٣,٣٣٦القر

وض الصادرة خالل الفترة المالية ١١١٤١٨,٨١٧,٦٢٥١,١٠٨,٥٧٠,٢٠١-القر

وض المحصلة خالل الفترة المالية  (١,٠٩٧,٩٢٧,٦٣٤)(٢٠٨,٤٨٣,٢٥٠)(١٥٤,٣٢٥)(٣٩,٣٩٠)القر

وض القائمة فى آخر الفترة المالية  ٦٦,٤٦٠١٠٥,٨٥٠٢,٣٣٥,٥٥٠,٢٧٨٢,١٢٥,٢١٥,٩٠٣القر
وض ٧٦٩٥,٨٨٧٥٢,٦٧٧,٣٣٤١٨٨,٧٥٧,٢٥٧عائد القر

*

وض الممنوحة لألطراف ذوى العالقة .** التوجد مخصصات مكونة للقر

وض والتسهيالت الممنوحة لألطراف ذوى العالقة فيما يلي وتتمثل القر

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٣١٢٠١٦ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦
ية مدينة ١١١١١١١,٣٢٧,١٦٩١,٠٠١,٨٥٥حسابات جار

وض موظفين --٦٦,٣٤٩١٠٥,٧٣٩قر
ية مدينة تجدد ٢,٠٢٨,٢٨٣,١٢٠١,٨٠٣,٩٦٢,١٢٣--حسابات جار

رد ١,٢٢٣---فيزا 
وض لشراء معدات ٣٠٥,٩٣٩,٩٨٩٣٢٠,٢٥٠,٧٠٢--قر

٦٦,٤٦٠١٠٥,٨٥٠٢,٣٣٥,٥٥٠,٢٧٨٢,١٢٥,٢١٥,٩٠٣اإلجمالي
ودائع من اطراف ذوى عالقة (ب)

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٣١٢٠١٦ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦
٢٠,٢١٧,٠١٥١٦,٩٤٤,٢٩٠٧٢١,٢٢٧,٨٦٥١٩٦,٣١٢,١١٥ الودائع فى أول الفترة المالية 

بطها خالل الفترة المالية ٦,٦٣٨,٢٦٣٥,٧٣١,١٧٨١٤٧,٨٠٣,٦٥١٥٧٠,٥٥٦,٠٧٧الودائع التى تم ر

(٤٥,٦٤٠,٣٢٧)(٦,٣٥٨,٨٣٠)(٢,٤٥٨,٤٥٣)(١,٣٣٩,٨٥٩)الودائع المستردة  خالل الفترة المالية 
٢٥,٥١٥,٤١٩٢٠,٢١٧,٠١٥٨٦٢,٦٧٢,٦٨٦٧٢١,٢٢٧,٨٦٥الودائع فى فى آخر الفترة المالية 

ليف المشابهة  فة الودائع والت ١١١,٦٣٧٣٤٥,٠٨٠٤,٩٢٥,٤٦٧١٨,٢٩٢,٧٧٣ت

وتتمثل الودائع من األطراف ذوى العالقة فيما يلي
٣,٨١١,٩٦٦٣,٩٢٩,٣٧٦١٧,١٢٢,٧٥١١١,٠٥٤,٩٢٥ودائع تحت الطلب

--١,٠١٥,٥٥٦١٠,٠٢٣ودائع توفير
٢٠,٦٨٧,٨٩٧١٦,٢٧٧,٦١٦٨٤٥,٥٤٩,٩٣٥٧١٠,١٧٢,٩٤٠ودائع ألجل وبإخطار

٢٥,٥١٥,٤١٩٢٠,٢١٧,٠١٥٨٦٢,٦٧٢,٦٨٦٧٢١,٢٢٧,٨٦٥اإلجمالي
معامالت أخرى مع األطراف ذوى عالقة (ج)

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٣١٢٠١٦ ديسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦
٢,٤٠٩١٠,٠٩٩١,٥٣٩,٣١٨٦,٦٣٠,١٠٣ايرادات األتعاب والعموالت 
٤٣,٩٦٧,٩٦٤٨٤,٠٤٥,١٩٣--ضمانات صادرة عن البنك

وتتمثل الضمانات الصادرة عن البنك فيما يلي:
٥٩,١٠٥٥٩,١٠٥--خطابات ضمان

٤٣,٩٠٨,٨٥٩٨٣,٩٨٦,٠٨٨--اعتمادات مستندية
٤٣,٩٦٧,٩٦٤٨٤,٠٤٥,١٩٣--اإلجمالي

ون النسبة المتبقية وقدرها  ية ٩٧,١% من األسهم العادية لرأس مال البنك بينما يمتلك مساهمون آخر يمتلك بنك قطر الوطني (الشركة األم للبنك) فى نهاية الفترة المالية الجار

.%٢,٩

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

، وقد  ي الغير 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  ية وذلك في  حدود مبلغ ال يتجاوز مئتى مليون جنيه مصر نص 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 التمويل في ٣١ مارس ٢٠١٦ مبلغ ٣٠٥,٩٣٩,٩٨٩ جنيه مصر

ت تابعة و شقيقة  شر

ت تابعة و شقيقة  شر

بين في نهايــة الفــترة ٦٦,٤٦٠ جنيه مصرى مقابل ١٠٥,٨٥٠ جنيه مصرى في نهاية سنة المقارنة. ويوضح وض الممنوحة ألعضاء اإلدارة العليا وأفراد عائالتهم المقر بلغت أرصدة القر

وض بمختلف أنواعها ٣.٨٦ % (مقابل متوسط عائد ٣.٢١% في سنة المقارنة) وض وقد بلغ متوسط العائد على تلك القر البيان التالي طبيعة تلك القر

المعامالت مع األطراف ذوى العالقة تتم بنفس األسعار التى تتم بها المعامالت مع األطراف األخرى.

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

- ٥٧ -



 

(جميع األرقام بالجنيه المصرى)

بنـــك قطــر الوطنــي األهلــي (ش.م.م)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

صناديق استثمار البنك ٣٨-

ي (ثمار)(أ ) صندوق استثمار بنك قطر الوطني األهلي االول ذو العائد اليومي التراكمي بالجنيه المصر

ن) (ب)  ي(تواز ي التراكمي بالجنيه المصر صندوق استثمار بنك قطر الوطني األهلي الثاني ذو العائد الدور

صندوق استثمار بنك قطر الوطني األهلي الثالث ذو العائد الدورى التراكمى (تداول)(ج)

 

ية األخرى التى يؤديها له وقــد بلــغ وطبقا لعقد ادارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل البنك على أتعاب وعموالت مقابل اشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات االدار

اجمالى العموالت ١١,٤٩٣ جنيه عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦ 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 العائــد الــدور قام البنك بطر

ي موزعة على مائتين وخمسون ألف وثيقة بقيمة رقــم ٩٥ لســنة ١٩٩٢ والئحتــه التنفيذيــة. هذا وقد طرحت وثائق استثمار الصندوق لالكتتاب العام بمبلغ ٢٥ مليون جنيه مصر

ي خصص منها للبنك  خمسون ألف وثيقة قيمتها ون ألــف وثيقــة بإجمــالي مبلــغ ١٢,٥ مليون جنيه مصر أســمية ١٠٠ جنيه وقد تم تغطية االكتتاب لعدد مائة وخمسة وعشر

يخ وتقوم شركة اتش سي لألوراق المالية واالستثمار بإدارة هذا الصندوق.  ٥ مليون جنيه مصرى فى ذلك التار

ية األخرى التى يؤديها له وقــد بلــغ وطبقا لعقد ادارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل البنك على أتعاب وعموالت مقابل اشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات االدار

اجمالى العموالت ١١,٦٩٠ جنيه عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦ أدرجت ضمن بند ايرادات األتعاب والعموالت بقائمة الدخل.

م قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ حد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك وفقًا ألح قام البنك بإنشاء صـندوق اسـتثمار البنـك ذو العائـد اليومـي الــتراكمي  (ثمار) 

ي خصص منها للبنك والئحته التنفيذية ، هذا وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق عند االكتتاب والتخصــيص مليــون 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

ية األخرى التى يؤديها له وقــد بلــغ وطبقا لعقد ادارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل البنك على أتعاب وعموالت مقابل اشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات االدار

اجمالى العموالت ٤,٠١١,٧٤٧ جنيه عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦ أدرجت ضمن بند ايرادات األتعاب والعموالت بقائمة الدخل.

ي يخص البنك منها عدد ٢٤٨,٨٩٨ وثيقة بمبلغ هذا وقد بلغ عدد وثــائق صــندوق االســتثمار  ١٢,٤٤٤,٨٨١ وثيقة في ٣١ مارس ٢٠١٦  بقيمة إجمالية ٢,٧٨٨,٥٦١,٨٢٠ جنيه مصر

يخ ي تمثل ٥% من عدد الوثائق عند اإلصدار األولى للصندوق تظهر ضمن بند استثمارات مالية محتفظ بها حتى تار ي منهــا مبلــغ ٥ مليون جنيه مصر ٤٩,٥٦٧,٦٧٢ جنيه مصــر

يادة في قيمة الصندوق الحالية عن القيمة عند االكتتاب أدرجت ببند استثمارات مالية متاحة للبيع. ي تمثل ٢% من الز االستحقاق ومبلغ ٤٤,٥٦٧,٦٧٢ جنيه مصر

م قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ حد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك وفقًا ألح ن)  ي (تواز قام البنك بإنشاء صــندوق اســتثمار البنــك الثــاني ذو العائــد الــدور

ي خصص ــة. هذا وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق عند االكتتاب والتخصيص مائتين و خمسون ألف وثيقة تبلغ إجمالي قيمتها ٢٥ مليون جنيه مصر ــه التنفيذي والئحت

يخ  وتقوم شركة بلتون إلدارة صناديق االستثمار بإدارة هذا الصندوق. منها للبنك  خمسون ألف وثيقة قيمتها ٥ مليون جنيه مصرى فى ذلك التار

ي يخص البنك منها عدد خمسون ألف وثيقة بمبلغ ٥ ــائق صــندوق االســتثمار   ٧٨,٥٨٧  وثيقة في ٣١ مارس ٢٠١٦  بقيمة إجمالية ١٠,٠٣٠,٠٢٠ جنيه مصر هذا وقد بلغ عدد وث

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 بلـغ عــدد وثــائق صــندوق االســتثمار   ٧٦,٧٧٠  وثيقة في ٣١ مارس ٢٠١٦  بقيمة إجمالية ١٠,٧٦٥,٣٠٢ 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 -


