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ير مجلس إدارة    بنك قطر الوطني األهليتقر

  المالية السنةالمالي عن  اومركزه المجموعةعن نشاط 

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في 

 

يره عن نشاط  البنك لمساهمييتشرف مجلس اإلدارة بأن يتقدم إلى الجمعية العامة العادية    .٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المالية المنتهية في  السنةخالل المجموعة بتقر

  

 : األساسيةأوال: البيانات 

 

ي وقد تم  السنةالدخل عن  وقائمة ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١في  مجموعةلل قائمة المركز المالياعتمد مجلس اإلدارة  يخ بالجنيه المصر المالية المنتهية في ذات التار

ي طبقا ألسعار الصرف    .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١األجنبي في  السائدة للنقدتقييم األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية بالجنيه المصر

 

 بنك قطر الوطني األهلي ش.م.م. اســـم البنك

 

البنك غرض  فة األعمال المصرفية  المتعلقة بنشاطه تقديم   

عاماً  ٥٠ المدة المحددة للبنك يخ القيد بالبورصة  ٠٧/٠٧/١٩٩٦ تار  

 القانون الخاضع له البنك

و المعدل ١٩٧٤لسنة  ٤٣رقم 

 ١٩٩٨لسنة  ٨بالقانون رقم 

لسنة  ٧٢والمعدل بالقانون 

٢٠١٧ 

ية خمسة القيمة اإلسمية للسهم جنيهات مصر  

يمليار  ١٥ أخر رأس مال مرخص به جنيه مصر يجنيه    أخر رأس مال مصدر  مصر ١٠٫٧٧٤٫١١٤٫٨٣٠     

ع  أخر رأس مال مدفو
ي يخ القيد بالسجل      ١٠٫٧٧٤٫١١٤٫٨٣٠جنيه مصر رقم وتار

ي  التجار

١٨٨٨٩٤ 

٢٤/٠٤/١٩٧٨  

 

ين:  عالقات المستثمر

 

 أسماء السادة

 مسئولي اإلتصال

يب سليمان-١ األستاذ / تامر غر  

نبيل عبد المطلباألستاذ / احمد  -٢  

 ٣-األستاذ / تامر حامد بندق

 ٤-األستاذ / إيهاب إبراهيم رأفت

ع شمبليون  ٥ عنوان المركز الرئيسى القاهرة – قصر النيل -وسط البلد –شار  

 أرقام التليفونات

٢٧٧٠٧٧٨٢ 

٢٧٧٠٧٧٨٠ 

٢٣٩٧٣٩٩٠ 

٢٧٧٠٧٦٢٠   

 ٢٧٧٠٧٦٢٨ رقم الفاكس

وني  www.qnbalahli.com الموقع اإللكتر

وني يد اإللكتر  Info.qnbaa@qnbalahli.com البر
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 مراقبي الحسابات :

 

 أسماء السادة مراقبي الحسابات
ه BDO(مكتب  -األستاذ / مهند طـــه خــالد   .)خالد و شر

يز برسوم  يز ماهر عز  .) KPMG(مكتب حازم حسن  -األستاذ / عز

يخ التعيين ٢٠٢٠فبراير  ١٨ تار  

 رقم القيد بالهيئة
)٣٧٥(  

)٢٢٨(  
يخ القيد بالهيئة  تار

١٦/١١/٢٠١٥  

١/٠٣/٢٠٠٧  

 

 هي المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس االدارة  :

 

يخ القوائم المالية % من أسهم البنك فأكثر ٥حملة  ٪النسبة  عدد األسهم في تار  

 ٩٤٫٩٦٧ ٢٫٠٤٦٫٣٦٩٫٨٦٢ بنك قطر الوطني

 ٩٤٫٩٦٧ ٢٫٠٤٦٫٣٦٩٫٨٦٢ اإلجمالي
 

يخ القوائم المالية أعضاء مجلس االدارة في أسهم البنك ملكية ٪النسبة  عدد األسهم في تار  

 ٠٫٠٠٣ ٦١٫٠٤٢ األستاذ / محمد عثمان إبراهيم الديب

ؤوف مجدي فايداألستاذ /  ق عبد الر طار  ٠٫٠٠٤ ٨٥٫٣٨٨ 

 ٠٫٠٠٧ ١٤٦٫٤٣٠ إجمالي ملكية أعضاء مجلس اإلدارة
 

 مجلس اإلدارة : 

 لمجلس اإلدارة :أخر تشكيل  - أ

 

 

 جهة التمثيل الوظيفة االسم
 الصفة 

 غير تنفيذي) –(تنفيذي

 رئيس مجلس اإلدارة األستاذ / محمد عثمان إبراهيم الديب

المنتدبوالعضو   

 تنفيذي ممثًال لبنك قطر الوطني

 غير تنفيذي ممثًال لبنك قطر الوطني نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ / علي راشد على المسند المهندي

 غير تنفيذي ممثًال لبنك قطر الوطني عضو مجلس إدارة األستاذة / هبة علي غيث عبد الله التميمي

ؤوف مجدي فايد ق عبد الر  تنفيذي ممثًال لبنك قطر الوطني عضو مجلس إدارة األستاذ / طار

الوطنيممثًال لبنك قطر  عضو مجلس إدارة األستاذ / عادل علي محمد حسن المالكي  غير تنفيذي 

 غير تنفيذي ممثًال لبنك قطر الوطني عضو مجلس إدارة األستاذ / عبد الله ناصر سالم آل خليفة

ي  غير تنفيذي ممثًال لبنك قطر الوطني عضو مجلس إدارة األستاذة / شيخة سالم عبد الله الدوسر

قطر الوطنيممثًال لبنك  عضو مجلس إدارة األستاذ/ خالد احمد خليفة السادة  غير تنفيذي 

 غير تنفيذي ممثًال لبنك قطر الوطني عضو مجلس إدارة األستاذ/ نضال شافي حسن النعيمي
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: ٢٠٢٠ علي تشكيل المجلس خالل العام تأطرالتغيرات التي  فيما يلى  

  ي يخ وافق البنك المركزي المصر ًا من األستاذة ٣٠/٠١/٢٠٢٠بتار واألستاذة /  النعيميجبر  آل جبر / نور محمد  على رفع أسم 

يدة على أبو الفتح على   من مجلس إدارة بنك قطر الوطني األهلي. ندارة غير تنفيذيإمجلس  اءعض فر

 ي و يخ وافق البنك المركزي المصر ًا من األستاذ ١٦/٠٦/٢٠٢٠بتار خالد احمد خليفة السادة واألستاذ/ نضال /  على ترشيح 

  في مجلس إدارة بنك قطر الوطني األهلي. ندارة غير تنفيذيإمجلس  ءاعضشافي حسن النعيمي 
 

 مجلس االدارة  :  اجتماعات - ب

 .٢٠٢٠خالل عام  اجتماعات(ثمانية)  ٨عقد مجلس اإلدارة  

 

 لجنة المراجعة   : 

 

 أخر تشكيل للجنة المراجعة : -أ 

 

 جهة التمثيل الوظيفــــة األســـــــــم

 ممثًال لبنك قطر الوطني المراجعة لجنة رئيس   التميميعبد الله هبة علي غيث األستاذة / 

ي  ممثًال لبنك قطر الوطني المراجعة لجنة عضو  األستاذة / شيخة سالم عبد الله الدوسر

 ممثًال لبنك قطر الوطني المراجعة لجنة عضو  األستاذ/ خالد احمد خليفة السادة

 

ة لھا -ب   : بيان اختصاصات اللجنة والمھام المو

 یخالف ال وبما ، إقالتهما أو باستقالتهما المتعلقة األمور فى والنظر ، أتعابهما وتحدید الحسابات مراقبي تعيين اقتراح 

م  .للمحاسبات الجهاز المركزي وقانون القانون أح
 

 يف اإلذن شأن فى الرأي إبداء  وفى المالية، القوائم مراجعة بخالف البنك  لصالح خدمات بأداء الحسابات مراقبي بت

 استقاللهما. بمقتضيات یخل وبما ال عنها، المقدرة األتعاب شأن
 

  ،مناقشة ما تراه اللجنة من موضوعات مع مدیر التفتيش الداخلي والمسئول عن االلتزام بالبنك، ومراقبي الحسابات

 والمسئولين المختصين وكذلك ما یرى أى من هؤالء مناقشته مع اللجنة.
 

  قبل تقدیمها إلى مجلس اإلدارة العتمادها. السنويةدراسة القوائم المالية 
 

  المعدة للنشر قبل نشرها والتأكد من اتساقها مع بيانات القوائم المالية وقواعد  السنويةاالطالع على القوائم المالية

 النشر الصادرة عن البنك المركزي .
 

 رجية والتأكد من عدم وجود قيود تعوق االتصال بين مدیر التفتيش الداخلي التنسيق بين مهام المراجعة الداخلية والخا

 ومراقبي الحسابات و من مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة.
 

   وإقرارها السنوية الداخلية المراجعة خطة مراجعة. 
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     ير مراجعة ير ذلك في بما الداخلي التفتيش إدارة قبل من المعدة   التقار  الرقابة نظم بمدى كفایة المتعلقة   التقار

 لها. البنك إدارة استجابة ومدى اإلدارة هذه توصيات متابعة بها وكذا ورد بما االلتزام ومدى بالبنك الداخلية
 

    يرمراجعة يعاتالمعدة من قبل المسئول عن االلتزام بالبنك وخاصة ما یتعلق بمخالفة   التقار یة التشر واللوائح  السار

 الداخلية للبنك والتعليمات التي یصدرها البنك المركزي (إن وجدت).
 

   . دراسة المعوقات التي تواجه عمليات المراجعة الداخلية أو عمل المسئول عن االلتزام واقتراح الوسائل الكفيلة بإزالتها 
 

   یر إدارة التفتيش الداخلي للبنك عن مدى توافر العاملين ا لمؤهلين بهذه اإلدارة ومستوى تأهيل المسئول مراجعة تقر

یبهم وتأهيلهم.  عن االلتزام بالبنك ومستویات تدر
 

    والتسهيالت  التمويلبالبنك بمراجعة قيم الضمانات المقدمة من العمالء لمقابلة  التنفيذيةالتأكد من قيام اإلدارة

ها لمواجهة أى انخفاض في هذه القيم وإبالغها اإلجراءات الواجب اتخاذ وتحديد ايدور االئتمانية المقدمة لهم 

 بشأنها.  لمجلس إدارة البنك التخاذ قرار
 

    مراجعة اإلجراءات المتخذة من قبل إدارة البنك لاللتزام بالمعایير والضوابط الرقابية التي یضعها البنك المركزي

 والتحقق من اتخاذ اإلدارة لإلجراءات التصحيحية في حالة مخالفتها.
 

   .فحة عمليات غسل األموال  التحقق من أن البنك قد أنشا نظاما رقابيا واتخذ إجراءات تنفيذیة لم
 

  ، یر التفتيش الذي تم على البنك ومالحظاته على القوائم المالية للبنك دراسة مالحظات البنك المركزي الواردة بتقار

إبالغها لمجلس اإلدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.  و
 

 یرهما األخرى المرسلة إلدارة  مراقبيحظات دراسة مال یرهما على القوائم المالية للبنك وبتقار الحسابات الواردة بتقر

 البنك خالل العام ، وإبالغها لمجلس اإلدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
 

 اعمال اللجنة خالل العام :  -ج 

 

٢٠٢٠مرات خالل عام  ٤ عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة  

ير اللجنة علي مجلس ادارة البنك ؟هل تم عرض  تقار  نعم و ذلك من ضمن مهام اللجنة 

ية وجب معالجتها ؟ ير اللجنة مالحظات جوهر  هل تضمنت تقار
نت ال تؤثر علي المركز  نعم هناك بعض المالحظات و ان 

 المالي للبنك أي في إطار األعمال و العمليات االعتيادية.

ية ؟هل قام مجلس االدارة بمعالجة  المالحظات الجوهر  نعم 
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 تعامالت الداخليين

ي البنك إدارة مجلس أعضاء و الرئيسي المساهم فيهم بما الداخليين يلتزم  عن باإلفصاح ، بهم المرتبطة والمجموعات ، البنك ومدير

 مباشرة مصلحة من لهم يكون ما ذلك في بما البنك مع المصالحض تعار حاالت من حالة بوجود تتعلق التي والبيانات المعلومات فة

 من يكون تخصهم أمور او تعامالت او مادية مصالح اية عن اإلفصاح وكذا البنك لحساب تتم التي والعقود االعمال في مباشرة غير او

  .مصالحه او البنك نشاط على التأثير شأنها
 

 بيانات العاملين بالبنك:

 

 ٦٫٧٤٣ متوسط عدد العاملين بالبنك خالل السنة

 ٣٣٧٫٥٠٥ متوسط دخل العامل خالل السنة

 

 

  المخالفات و االجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد:

 

يه من قبل الهيئة أو البورصة خالل عام   .٢٠٢٠ال يوجد  إجراءات أو مخالفات  ضد البنك أو أعضاء مجلس إدارته أو مدير

 

 :مع األطراف ذات العالقةبيان بتفاصيل التعامالت التي تمت 
 

 باستثناء المعامالت التي تدخل في إطار النشاط الطبيعي للبنك ال توجد تعامالت تمت مع األطراف ذات العالقة.

 

 :مساهمة البنك خالل العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

 

وعات التي تهدف إلى  QNB قام بنك فة الفئات السيما األكثر احتياجا وفاًء األهلي بالمشاركة في العديد من المشر دعم 

تأكيد  ٢٠٢٠األهلي خالل عام  QNB بااللتزامات المجتمعية في مختلف المجاالت في قرى صعيد مصر والدلتا، وقد واصل

ي لمواجهة تأثير كوفيد  نته كواحد من أكبر الكيانات في القطاع المصرفي في دعم المجتمع المصر من خالل  ١٩م

ي لدعم االقتصاد لمواجهة األزمة المشار كة في المبادرة التي أطلقها اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنك المركزي المصر

ين من كوفيد  ر  .١٩الحالية ودعم المتضر
 

ع بالعديد من األجهزة الطبية  QNB وفي مجال الرعاية الطبية ، والذي يوليه األهلي اهتماًما خاًصا ، قام البنك بالتبر

شفيات التي تقدم خدمات مجانية للمرضى للقضاء على قوائم االنتظار وتقديم أفضل الخدمات الطبية للفئات األكثر للمست

احتياًجا ، من بين هذه المؤسسات الطبية: مستشفى األطفال التابع لمستشفيات جامعة عين شمس ، المعهد القومي 

ى والديلزة التابع لمستشفى جامعة القاهرة، ومؤسسة ألمراض السكر والغدد الصماء ، مركز قصر العيني ألمراض  ع ال ر وز

 .جوساب للتنمية االجتماعية
 

األهلي في إنشاء غرفة للمرضى بمستشفى د. مجدي يعقوب للقلب والتي تخدم الفئات األكثر إستحقاقا،  QNB كما شارك

 .حة لجميع المحتاجين مجاناً وخاصة األطفال، من خالل تحسين الرعاية القلبية الشاملة والمتقدمة المتا

مستشفى سرطان الثدي، لتجديد وتطوير وحدة  -األهلي عقًدا مع المعهد القومي لألورام  QNB باإلضافة إلى ذلك، وقع

ا ٢٥٠التعقيم بالمستشفى والتي تقدم خدمات مجانية ألكثر من    .امرأة يوميً
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وعات التنموية التي تخدم المجتمع من خالل تطوير أما مجال الرعاية االجتماعية، قام البنك بالمشاركة في ع دد من المشر

وف المعيشية لألسر غير القادرة وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات  عدد من القرى الفقيرة وتحسين الظر

يمة) غير الحكومية منها التعاون مع مؤسسة مصر الخير في المبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس تحت  اسم (حياة كر

يمة، من خالل تقديم عدد من التدخالت التي تسهم في  والتي تهدف إلى رعاية الفئات األكثر احتياجا وتوفير الحياة الكر

يمة". وذلك من  تحسين بيئة السكن لألسر األكثر استحقاقا بالقرى األكثر احتياجًا والمستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كر

ع تطو  و ية العيسوية بمحافظة سوهاج والذي يضم تطوير خالل مشر منزال بحاجة ماسة لألسقف واألثاث  ٢٢ير قر

ية   .والتجديد. باإلضافة إلى توفير قافلة طبية شاملة ألهالي القر
 

وعات صغيرة لتوليد الدخل بهدف توفير دخل دائم  فضال عن قيام البنك بمنح عدد من الشابات في محافظة القاهرة مشر

ع لهن وتم و كنهن من رفع المستوى االقتصادي ألسرهن والحد من معدل البطالة من خالل تقديم الدعم لصاحبة المشر

ًيا لتحقيق أفضل إدارة لرأس المال واإلنتاج والتسويق ا وإدار  .تقنيً
 

  :مشاركة الموظفين في أنشطة المسؤولية االجتماعية

ا مع إيمان ا في بناء المجتمع شارك موظفواألهلي القوي بكونه مساهًما  QNB وتماشيً األهلي في خدمات  QNB حقيقيً

ل األشخاص األكثر احتياجا لحمايتهم من الحرارة واألمطار في  من  دعم المجتمع من خالل بناء أسقف خشبية لمناز

ا إيجابيا ب االنتماء محافظة اإلسماعيلية ومحافظة البحيرة وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير مما يدعم خلق شعورً

يز مشاركة الموظفين في المشاركة المجتمعية  .وتعز
 

ية  ين ب وفي مجال التعليم، الذي يوليه البنك إهتماما خاصا استمر البنك في تقديم الدعم لعدد من الطالب غير القادر

يق سداد الرسوم المستحقة عليهم. باإلضافة إلى قيام البنك تطوير " ية عن طر مدرسة الشهداء الحقوق جامعة اإلسكندر

، والتي تقدم خدمة تعليمية لحوالي   ١٥فتاة وتضم  ٥٥٠اإلعدادية للبنات باإلسماعيلية" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

وط بمحافظة اسيوط والتي تخدم اكثر  فصًال دراسيًا. فضال عن قيام البنك بتطوير وافتتاح "مدرسة النهايا االبتدائية"، مركز دير

ية النهايا حيث انها تعد المدرسة الوحيدة ألهالي المنطقة مما يساهم و يسهل في  ١٢بة في طالب وطال ٥٩٤من  فصل بقر

يق  ية. باإلضافة إلى تطوير وافتتاح "مدرسة بهاء الدين رسالن االبتدائية "، مركز الزقاز نشر الخدمات التعليمية ألهالي القر

يج  ٩ة وتضم طالب وطالب ٤٠٠بمحافظة الشرقية والتي تخدم أكثر من  فصول دراسية. كما قام البنك بالمشاركة في تخر

ويل بعد تقديم منح دراسية لعدد منهم ٢٠٢٠-٢٠١٩دفعة   .من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة ز
 

ي  واد النيل تحت رعاية البنك المركزي المصر باالشتراك وفي مجال التطوير ومساندة الشباب، واصل البنك دعمه لمبادرة ر

مع جامعة النيل من خالل رعاية إحدى الحاضنات "حاضنة اإلبداع" بمقر جامعة النيل، والتي تهدف إلى خلق الوعي حول 

يع وأهميتها في دفع النمو االقتصادي كمصدر لرفع القدرة  صناعة التصميم اإلبداعي كميزة تنافسية في مختلف المشار

 .التنافسية والتفاضلية
 

يب من أجل التشغيل" لتمكين المرأة من خالل رفع المهارات الفنية  باإلضافة إلى ع "التدر و قيام البنك بتمويل مشر

ية لـ  يب توفير فرص عمل لهن من خالل تنفيذ خطوط  ١٠٠والمهنية واإلدار مستفيدة في محافظة القاهرة. ويتبع التدر

بطهن بسوق الع  .مل من خالل مؤسسة مصر الخيرإنتاج لتصنيع المنتجات الحرفية داخل مجتمعاتهن ور
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 : الدعم لذوي االحتياجات الخاصة

ي  QNBAA وفي إطار حرص مصرفنا على تقديم الدعم لذوي االحتياجات الخاصة، قام بدعم أول صندوق تعاوني خير

جاالت أسسه بنك ناصر االجتماعي، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم ذوي االحتياجات الخاصة في الم

التعليمية واالجتماعية والرعاية الصحية وجميع القنوات األخرى التي تلبي احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة لتمكينهم 

 .ودمجهم في المجتمع
 

فة مناحي العمل االجتماعي مما يساعد على دعم وتطوير  ز استمرار البنك في دوره الهام للخدمة المجتمعية في  هذا يعز

 ر إحتياجًا في مصر.الفئات األكث
 :من البنك خالل العام يوضح الجدول التالي حجم التبرعات المدفوعة

 (باأللف جنية)          

ع القطاع  قيمة التبر

ين من كوفيد   ر ١٩المساهمة في مبادرة البنوك لدعم المتضر   ١٠٠٫٠٠٠ 
 ٢٫٠٧٥  تبرعات للقطاع االجتماعي 

 ٥٫٠٥٢  تبرعات للقطاع الصحي 
 ٤٫٣٧٣  تبرعات لقطاع التعليم 

 ٢٫٠٠٠   تبرعات في مجال الرعاية 
 ١١٣٫٥٠٠ االجمالي

 

 : أهم تطورات بنود الميزانية و قائمة الدخل 

ع الميزانية  في نهاية ديسمبر - ي مقابل نحو ٢٩٠٫١٦٣ نحو ٢٠٢٠  بلغ مجمو ي في نهاية ديسمبر ٢٧٣٫٠١٤ مليون جنيه مصر يادة  ٢٠١٩ مليون جنيه مصر بز

٦٪. 

ي مقابلمليون جنيه   ٢٣٣٫٣٢٢  نحو  ٢٠٢٠ ديسمبرنهاية  العمالء فيبلغ إجمالي ودائع  - ي مليون جنيه٢٠٨٫١٢٧ نحو مصر  ٢٠١٩نهايــة ديســمبر  فــي مصــر

يادة  .٪١٢  بز

وض و  بلغت أرصدة - يجنيه  مليون  ١٦٣٫٦٣٦  نحو  ٢٠٢٠ ديسمبرنهاية  ) فيبالصافيالتسهيالت االئتمانية للعمالء (القر مليــون  ١٥٣٫٥٢٧  نحو ، مقابلمصر

ي في نهاية  يادة  ٢٠١٩ ديسمبرجنيه مصر  .٪٧  بز

يجنيه ٥٠٫١٥٨٫٥٠٥٫٩٧٧ نحو  ٢٠٢٠استثمارات البنك فى ديسمبر   تبلغ -  قسم الى:تنو مصر

 (بالجنيه )        

  االستثمارات المالية والمساهمات :

 ٢٫٤٧٤٫٣٨٢٫٣٥٢ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

فة المستهلكة  ٤٧٫٦٠٩٫٧٩١٫٥٣٥  بالت

باح والخسائر  ٧١٫٧٥٩٫٦٠٣ بالقيمة العادلة من خالل األر

ت شقيقة  ٢٫٥٧٢٫٤٨٧ استثمارات في شر
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مليون جنيه في  ٨٫٤٦٤ نحو  مليون جنيه مقابل ٧٫٠٦٨نحو  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١البنوك في نهاية السنة المالية المنتهية في  لدىبلغت األرصدة المستحقة  -

 ٪.١٦ اقدره نقصنسبة ب ٢٠١٩نهاية عام 

مليون جنيه في نهاية   ١٦٫٠٣١  مليون جنيه مقابل نحو ٤٫١٣٩ نحو ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١بلغت األرصدة المستحقة للبنوك في نهاية السنة المالية المنتهية في  -

 ٪.٧٤بنسبة  نقصمسجلة  ٢٠١٩عام 

بح قبل ضرائب الدخل في نهاية ديسمبر  - ي، مقابل نحو  ١٠٫٥٦٨  نحو ٢٠٢٠بلغ الر ي في نهايــة ديســمبر   ١١٫٤٤٤ مليون جنيه مصر   ٢٠١٩مليون جنيه مصر

 ٪. ٨ بنقص قدره

بح في نهاية ديسمبر  - ي، مقابل نحو ٧٫٤٩٢  نحو ٢٠٢٠بلغ صافى الر ي في نهايــة ديســمبر    ٨٫٥٢٢ مليون جنيه مصر  بــنقص قــدره ٢٠١٩مليون جنيه مصر

١٢.٪ 

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المالية المنتهية في السنة قائمة الدخل عن 

 

بح عن بلغ صا - ي هجني٧٫٤٩١٫٥١٠٫٤٤٢ ) ٢٠٢٠(  ديسمبرالمالية المنتهية في السنة فى الر  .مصر

يجنية   ٧٫٤٩١٫٥١٧٫٨٣٠البنك  فيبلغ نصيب المساهمين  -  .مصر

ي  هجني) ٧٫٣٨٨( حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرةبلغ نصيب  - يع بنود قائمة و مصر  المالية المنتهية السنة  عن  الدخلفيما يلي توز

                              :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  (بالجنيه)                                                                                                                                                                                                                                           

وض واإليرادات المشابهة  عائد القر
  

وض وتسهيالت للعمالء -   ١٧٫٣٢٠٫٢٩٠٫٦١٤ قر

  ١٢٫٩٧١٫١٠٧٫٣٩٣ وسندات خزانةأذون  -

ية بنوك -   ٣٥٨٫٩١٨٫٦٩٩ ودائع وحسابات جار

  ٨٧٫٨٢٦٫٤٨٩ صافى عوائد أدوات التغطية (عقود مبادلة سعر عائد) -

وض واإليرادات المشابهة  إجمالي  ٣٠٫٧٣٨٫١٤٣٫١٩٥  عائد القر

ليف المشابهة فة الودائع والت    يخصم : ت

ية للبنوك -   (٦٦٩٫٨٢٧٫٣٥١) ودائع وحسابات جار

ية للعمالء -   (١٥٫٠٦٨٫٢٨٩٫٥٦٣) ودائع وحسابات جار

  (٢٣٩٫١٨٥٫٧٢٥) اقراض ادوات مالية وعمليات بيع ادوات مالية مع االلتزام بإعادة الشراء -

ى - وض أخر   (١٢٣٫٤٩٣٫٥٥١) قر

ليف المشابهة  فة الودائع والت  (١٦٫١٠٠٫٧٩٦٫١٩٠)  إجمالي ت
 ١٤٫٦٣٧٫٣٤٧٫٠٠٥  صافى الدخل من العائد 

   إيرادات األتعاب والعموالت

  ١٫٤٥٨٫٩٩٠٫٤٣٨        األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان -

  ٢٨,٥٣٥,٧٨٤         أتعاب وعموالت األمانة والحفظ -

  ٢٢٫٥٠٠٫٠٠٩ عموالت وأتعاب االستثمارات -

ى -   ٧٨٢٫٢٤٨٫٦٤٤ أتعاب أخر

 ٢٫٢٩٢٫٢٧٤٫٨٧٥  إيرادات األتعاب والعموالت إجمالي
وفات االتعاب والعموالت    يخصم : مصر

  (٥٫٢٩٥٫٤٦٢) عموالت سمسرة -

ى -   (٤٨٤٫٣٨٦٫١١٤) أتعاب أخر

وفات االتعاب والعموالت  (٤٨٩٫٦٨١٫٥٧٦)  مصر
 ١٫٨٠٢٫٥٩٣٫٢٩٩  صافي الدخل من العائد واألتعاب والعموالت 
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باح يعات أر    إيرادات من توز

  ٣٥٫١٩١٫١٩٠ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرأدوات حقوق ملكية  -

باح  يعات أر  ٣٥٫١٩١٫١٩٠  إجمالي إيرادات من توز
   صافي دخل المتاجرة

باح (خسائر) المعامالت بالعمالت األجنبية -    ١١٥٫٠٥١٫٨٨٢ أر

  ١٢٫٣٧١٫٧٤٤ وثائق صناديق استثمار بغرض المتاجرة -

وق تقييم عقود صرف آجلة -   (٧٫٢٢٥٫٩٤١) فر

وق تقييم عقود مبادلة عمالت -   (٢٫٤٢٧٫١٤١) فر

وق تقييم عقود مبادلة العائد -   (٥٫٨٣٣٫٦٨٥) فر

 ١١١٫٩٣٦٫٨٥٩  إجمالي صافي دخل المتاجرة
باح استثمارات مالية    أر

باح و الخسائر - باح استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األر   ٦٫٤٨٧٫٢٢٩ أر

باح استثمارات مالية  إجمالي    ٦٫٤٨٧٫٢٢٩  أر

 (٢٫١٣٦٫٩٠٠٫٧٦٤)  عبء اضمحالل االئتمان 
ية وفات إدار    مصر

فة العاملين -    ت

  (١٫٥٨٩٫٨٢٣٫٤٥٦) أجور ومرتبات  ) أ(

  (٨٠٫٣٨٩٫٥٤٩) تأمينات اجتماعية   ) ب(

فة المعاشات -    ت

ت المحددة  ) أ(   (٩١٫٠٣٥٫٨٢٥) نظم االشترا

ى (نظم   ) ب(   (٦٤٫٣٤٠٫١٦٧) مزايا محددة)مزايا تقاعد أخر

  (٣٣٥٫٢٤٥٫٦١٩) إهالك واستهالك -

ى - ية أخر وفات إدار   (١٫٥٤٦٫٤٧٠٫٤٠٢) مصر

ية   وفات إدار  )٣٫٧٠٧٫٣٠٥٫٠١٨(   إجمالي مصر
وفات) تشغيل أخرى إيرادات    (مصر

وق ترجمة أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت  - فر

األصول المالية بغرض المتاجرة أو تلك المبوبة بالقيمة العادلة األجنبية بخالف 

باح أو الخسائر  من خالل األر

(٧٦٫٥٨٠٫٨٩٧) 

 

باح بيع أصول ثابتة -   ٨٫١٦٤٫٠٢٢ أر

فة برامج -   (١٨٢٫٧٧٧٫٨٣١) ت

وف اإليجار عن عقود التأجير التشغيلي -   (١٣٠٫٢٦٥٫٨٦٦) مصر

ى (بالصافي بعد خصم  -   ١٣٣٫٥٩٩٫٩٦٦ المرتد)المخصصات األخر

  ٣٩٨٫١٩٧٫٧٥٦ إيرادات عقود تأجير تمويلي بالصافي -

ى -   ٣٠٫٧٩٧٫٦٧٤ إيرادات تأجير أخر

  (٢٤٧٫١٠٤٫٠٦٤) اضمحالل أصول مؤجرة (بنظام التأجير التمويلي) -

  (١٣٧٫٢٠٨٫٦٦٤) صافى العائد من نشاط التأمين  -

ى - وفات) أخر   ٢١٫٨٠٨٫١٢٣ إيرادات (مصر

ى إيراداتإجمالي  وفات) تشغيل أخر  (١٨١٫٣٦٩٫٧٨١)  ( مصر

ت شقيقة  ١٥٦٫٥٣٥  نصيب البنك في نتائج أعمال شر
بح قبل ضرائب الدخل  ١٠٫٥٦٨٫١٣٦٫٥٥٤  الر
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وف ضرائب الدخل   (٣٫٠٧٦٫٦٢٦٫١١٢)  مصر
باح   ٧٫٤٩١٫٥١٠٫٤٤٢  السنةصافي أر

 ٧٫٤٩١٫٥١٧٫٨٣٠  نصيب المساهمين في البنك
 )٧٫٣٨٨(  أصحاب الحصص غير المسيطرةنصيب حقوق 

 في  المالية المنتهيةالسنة مقارنا باألرقام المقابلة عن  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١المنتهية في  السنة الماليةويوضح الجدول التالي بيان بنود اإليرادات عن  

        .اإليراداتإلى إجمالي  اإليراداتوكذلك نسبة  بند من بنود  ،٢٠١٩ديسمبر   ٣١

( باأللف جنيه )       

 بنود االيرادات
إلى ٢٠٢٠يناير ٠١من   

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   

إلى ٢٠١٩يناير ٠١من   

٢٠١٩ديسمبر  ٣١   

 
 النسبة المبلغ النسبة المبلغ

وض والتسهيالت للعمالء  ٥٤.٩٤٪  ١٩٫٥٥٧٫٣٥٠ ٥١.٢٧٪  ١٧٫٣٢٠٫٢٩١ عائد القر

 ٣٣.٣٦٪  ١١٫٨٧٩٫١٠٥ ٣٨.٣٨٪  ١٢٫٩٧١٫١٠٧ عائد أذون وسندات خزانة

ية  ٢.٦١٪  ٩٢٨٫٦١١ ١.٠٦٪  ٣٥٨٫٩١٩ عائد ودائع وحسابات جار

 ٠٢ .٠٪  ٧٫٤٧٠ ٠.٢٦٪  ٨٧٫٨٢٦ صافى عوائد أدوات التغطية (عقود مبادلة سعر عائد)

 ٤.٣٣٪  ١٫٥٤٣٫٤٣٢ ٤.٣٢٪  ١٫٤٥٨٫٩٩٠ األتعاب والعموال ت المرتبطة باالئتمان

 ٠.٠٨٪  ٢٩٫٢٦٤ ٠.٠٨٪  ٢٨٫٥٣٦ والحفظأتعاب وعموالت األمانة 

 ٠.٠٥٪  ١٨٫٩٤٨ ٠.٠٧٪  ٢٢٫٥٠٠ عموالت وأتعاب االستثمارات

ى  ٢.٤٨٪  ٨٨٢٫٠٨٠ ٢.٣١٪  ٧٨٢٫٢٤٩ ايرادات أتعاب أخر

باح  يعات أر أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل -توز

 األخر
٠.١٤٪  ٤٩٫٦١٢ ٠.١٠٪  ٣٥٫١٩١ 

باح   ٠.٤٤٪  ١٥٥٫٢٥٩ ٠.٣٤٪  ١١٥٫٠٥٢ المعامالت بالعمالت األجنبيةأر

 ٠.٠٢٪  ٧٫٩٦٢ ٠٤ .٠٪  ١٢٫٣٧٢ بغرض المتاجرة  وثائق صناديق استثمار

وق تقييم عقود مبادلة العائد  ٠.٠٠٪  ١٫١٣٣ ٠.٠٠٪  - فر

باح والخسائر باح استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األر  ٠.٠٢٪  ٦٫٦٥٢ ٠.٠٢٪  ٦٫٤٨٧ أر

ى (بالصافى بعد خصم المرتد)  ٠.٢٢٪  ٧٧٫٤١٤ ٠.٤٠٪  ١٣٣٫٦٠٠ المخصصات األخر

باح بيع أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون  أر
                                  

-   
٪٠.٠٠٪  ٧٣٧ ٠٫٠٠ 

باح بيع أصول ثابتة  ٠.٠١٪  ٢٫٨٩٥ ٠.٠٢٪  ٨٫١٦٤ أر

 ١.١٢٪  ٣٩٩٫٩١٨ ١.١٨٪  ٣٩٨٫١٩٨ تمويلي بالصافيإيرادات عقود تأجير 

ى  ٠.١١٪  ٣٨٫٧٦٨ ٠.٠٩٪  ٣٠٫٧٩٨ إيرادات تأجير أخر

ت شقيقة  ٠.٠٠٪  ٣٧٦ ٠.٠٠٪  ١٥٧ النصيب في نتائج أعمال شر

ى وفات) تشغيل أخر  ٠.٠٥٪  ١٨٫٧٧٠ ٠.٠٦٪  ٢١٫٨٠٨ إيرادات ( مصر

 ١٠٠٪  ٣٥٫٦٠٥٫٧٥٦ ١٠٠٪  ٣٣٫٧٩٢٫٢٤٥ اإلجمالي



 

ير مجلس إدارة  بنك قطر  األهلي الوطني تقر

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  المالية السنةالمالي عن  اعن نشاط المجموعة ومركزه 
 

- ١١ - 
 

وفات عن  المنتهية في المالية  السنةمقارنا باألرقام المقابلة عن   ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في المالية المنتهيةالسنة كما يوضح الجدول التالي بيان بنود المصر  

وفات. ، ٢٠١٩ديسمبر   ٣١  وفات إلى إجمالي المصر                                   وكذلك نسبة  بند من بنود المصر

  ( باأللف جنيه )                                  

وفات  بنود المصر
إلى ٢٠٢٠يناير ٠١من   

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   

إلى ٢٠١٩يناير ٠١من   

٢٠١٩ديسمبر  ٣١   

 
 النسبة المبلغ النسبة المبلغ

ية بنوك فة الودائع والحسابات الجار  ١.٣٥٪ (٣٦٥٫١٠١) ٢.٥٥٪ (٦٦٩٫٨٢٧) ت

فة الودائع  ية عمالءت  ٦٦.٣٨٪ (١٧٫٩٨٣٫١٦٢) ٥٧.٣٠٪ (١٥٫٠٦٨٫٢٩٠) والحسابات الجار

 ٠.١٩٪ (٥١٫٤٧١) ٠.٩١٪ (٢٣٩٫١٨٦) اقراض ادوات مالية وعمليات بيع ادوات مالية مع االلتزام بإعادة الشراء

ى وض أخر فة القر  ٠.٨١٪ (٢١٩٫٨٤٨) ٠.٤٧٪ (١٢٣٫٤٩٤) ت

 ٠.٠٢٪ (٤٫٨١٧) ٠.٠٢٪ (٥٫٢٩٥) عموالت سمسرة

ى وفات أتعاب أخر  ١.٨٤٪ (٤٩٧٫١٣٣) ١.٨٤٪ (٤٨٤٫٣٨٦) مصر

وق تقييم عقود صرف آجلة وعقود مبادلة عمالت  ٠.١٦٪ (٤٤٫٦٠٦) ٠.٠٤٪ (٩٫٦٥٣) فر

وق تقييم عقود مبادلة العائد  ٠.٠٠٪ - ٠.٠٢٪ (٥٫٨٣٤) فر

 ٥٫٤٧٪ (١٫٤٨٠٫٥٦٥) ٦.٠٤٪ (١٫٥٨٩٫٨٢٣) أجور ومرتبات

 ٠.٣٩٪ (١٠٦٫١٥٥) ٠.٣١٪ (٨٠٫٣٩٠) تأمينات اجتماعية

ت المحددة  ٠.٣٣٪ (٨٩٫٠٤٤) ٠.٣٥٪ (٩١٫٠٣٦) نظم االشترا

ى (نظم مزايا محددة)  ٠٫٢٥٪ (٦٦٫٨٨٠) ٠.٢٤٪ (٦٤٫٣٤٠) مزايا تقاعد أخر

 ١٫٠٧٪ (٢٨٩٫٩١٢) ١.٢٧٪ (٣٣٥٫٢٤٦) إهالك واستهالك

ى ية أخر وفات إدار  ٥.٤٤٪ (١٫٤٧٣٫١٧٥) ٥.٨٨٪ (١٫٥٤٦٫٤٧٠) مصر

 ٢.٥٧٪ (٦٩٧٫١٦٠) ٨.١٢٪ (٢٫١٣٦٫٩٠١) اضمحالل االئتمانعبء 
وق ترجمة أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية  فر

بالعمالت األجنبية بخالف األصول المالية بغرض المتاجرة أو تلك 

باح أو الخسائر  المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األر

(٧٦٫٥٨١) ٪١.٦٧٪ (٤٥١٫٢٤٩) ٠.٢٩ 

فة  ٠.٥٩٪ (١٥٩٫٦٧٧) ٠.٦٩٪ (١٨٢٫٧٧٨) برامج ت

وف اإليجار عن عقود التأجير التشغيلي  ٠.٤٦٪ (١٢٤٫٣٩٥) ٠.٥٠٪ (١٣٠٫٢٦٦) مصر

 ٠.١٠٪ (٢٥٫٩٥٤) ٠.٩٤٪ (٢٤٧٫١٠٤) اضمحالل أصول مؤجرة (بنظام التأجير التمويلي)

 ٠.١٢٪ (٣١٫٧٣٢) ٠.٥٢٪ (١٣٧٫٢٠٩) صافى العائد من نشاط التأمين

وف   ١٠.٧٩٪ (٢٫٩٢١٫٦٢٤) ١١.٧٠٪ (٣٫٠٧٦٫٦٢٦) ضرائب الدخلمصر
 ١٠٠٪ (٢٧٫٠٨٣٫٦٦٠) ١٠٠٪ (٢٦٫٣٠٠٫٧٣٥) اإلجمالي
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وفات بالمقارنة   -:قة السابالسنة بونورد فيما يلي أهم التغيرات التي طرأت على بعض  البنود الرئيسية ل من عناصر اإليرادات والمصر

 :العوائد المحصلة عمالء وبنوك

ي مليون جنيه١٧٫٣٢٠ نحو بلغت الفوائد المحصلة عمالء  -  مليون جنيه١٩٫٥٥٧ نحو  مقابل ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المالية المنتهية في السنة في نهاية  مصر

ي  .٪١١  نقص قدره بنسبة  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المالية المنتهية في السنة في نهاية  مصر

ي في نهاية السنة المالية المنتهية في  ٤٤٧ بلغت الفوائد المحصلة بنوك نحو و  - ي  ٩٣٦مقابل نحو   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون جنيه مصر مليون جنيه مصر

 .٪٥٢  نقص بنسبة . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في نهاية السنة المالية المنتهية في 

 

 :عائد أذون الخزانة والسندات 

يادةسجل عائد أذون الخزانة والسندات  -  عن مثيلتها في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في السنة المالية المنتهية فى  ٪٩   بنسبة ز

 . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 :  العوائد المدفوعة عمالء وبنوك

ي مليون جنيه ١٥٫٠٦٨ نحوبلغت الفوائد المدفوعة عمالء  -  مليون جنيه ١٧٫٩٨٣  مقابل نحو ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١ فيالمالية المنتهية السنة في نهاية  مصر

ي  .٪١٦ قدره نقصبنسبة  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ فيالمالية المنتهية السنة في نهاية  مصر

 

ي في نهاية السنة المالية المنتهية في  ٦٧٠ وبلغت الفوائد المدفوعة بنوك نحو  - ي مليون جنيه ٣٦٥مقابل نحو   ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١مليون جنيه مصر  مصر

يادةبنسبة  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في نهاية السنة المالية المنتهية في   .٪٨٣قدرها  ز

 

ي في نهاية السنة المالية  ٢٣٩ بإعادة الشراء نحو االلتزاموعمليات بيع ادوات مالية مع  بلغت الفوائد المدفوعة عن اقراض ادوات مالية - مليون جنيه مصر

ي في نهاية السنة المالية المنتهية في  ٥١مقابل نحو  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  يادةبنسبة  ٢٠١٩  ديسمبر  ٣١مليون جنيه مصر   ٪.٣٦٥درها ق ز

 

وض  - يبلغت الفوائد المدفوعة عن قر ي في نهاية السنة المالية المنتهية في  ١٢٣ نحو أخر مليون  ٢٢٠مقابل نحو    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون جنيه مصر

ي في نهاية السنة   .٪٤٤ درهق نقصبنسبة  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١المالية المنتهية في جنيه مصر

 

  .٪١٤الفوائد المدفوعة بنسبة قدرها  نقصمما أدى إلى   -

 

فة القوى العاملة  : ت

وفات ٪٤٩ جنيه ( تمثل نسبة مليون ١٫٨٢٦  نحو  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المالية المنتهية في السنة بلغت في نهاية  - ية من إجمالي المصر   مقابل نحو) .اإلدار

وفات من ٪٥٠ ( تمثل نسبة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المالية المنتهية في السنة مليون جنيه في نهاية  ١٫٧٤٣ ية إجمالي المصر يادة) بنسبة .اإلدار  .٪٥ قدرها ز

وفات  يةمصر   :إدار

 فيالمالية المنتهية السنة جنيه في نهاية  مليون ٣٫٥٠٦نحو جنيه مقابل  مليون ٣٫٧٠٧ نحو  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ فيالمالية المنتهية السنة بلغت في نهاية  -

يادةبنسبة   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   .٪٦ ز
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وفات وفقا للنشاط القطاعي   -٢٠٢٠ :ديسمبر  ٣١اإليرادات والمصر

 (بالجنيه)                                    

ت   اإلجمالي أنشطة أخرى أفراد استثمارات شر

  ١٤٫٦٣٧٫٣٤٧٫٠٠٥  ٤٫٤٨١٫٣١٥٫٣٤١  ٣٫٧٧١٫٥٦٦٫٠١٨  ١٫١٥٩٫١١١٫٩٨١  ٥٫٢٢٥٫٣٥٣٫٦٦٥ العائدصافي الدخل من 
صافي الدخل من األتعاب 

 والعموالت 
١٫٨٠٢٫٥٩٣٫٢٩٩ (١١٠٫٧٦٣٫٩٤٠)  ٥٣٩٫٧٠٧٫٤٤٣  ٣٫٨٢٢٫٧٦٣  ١٫٣٦٩٫٨٢٧٫٠٣٣  

باح يعات أر   ٣٥٫١٩١٫١٩٠ - -  ٣٥٫١٩١٫١٩٠ - إيرادات من توز

  ١١١٫٩٣٦٫٨٥٩ (٢٨٧٫٧٧٤٫١٣٩)  ٢٥٫٧٠٧٫٩٩٦ -  ٣٧٤٫٠٠٣٫٠٠٢ المتاجرةصافي دخل 

باح   ٦٫٤٨٧٫٢٢٩ - -  ٦٫٤٨٧٫٢٢٩ - استثمارات مالية )خسائر (أر

 (٢٫١٣٦٫٩٠٠٫٧٦٤) (١٫٢٣٦٫٠٥٦) (٢٣٣٫٠٨٧٫٤١٠)  ٧٫١٨٣٫٢٦١ (١٫٩٠٩٫٧٦٠٫٥٥٩) عبء اضمحالل االئتمان 

ية وفات إدار  (٣٫٧٠٧٫٣٠٥٫٠١٨)  ٥٫٤٥٧٫٧٨٢ (٢٫١٤٠٫٣٠٢٫٧٧٦) (٣٫٩٥٧٫٩٦٤) (١٫٥٦٨٫٥٠٢٫٠٦٠) مصر
وفات)  تشغيل  إيرادات ( مصر

ى  أخر
(١٨١٫٣٦٩٫٧٨١) (١٣٠٫٤٧١٫١٣٢) (٢٠٧٫٦٨٠٫١٦٦)  ٢٤٫٨٨٧٫٤٦١  ١٣١٫٨٩٤٫٠٥٦ 

نصيب البنك في نتائج أعمال 

ت شقيقة  شر
- ١٥٦٫٥٣٥ - -  ١٥٦٫٥٣٥  

بح قبل ضرائب الدخل   ١٠٫٥٦٨٫١٣٦٫٥٥٤  ٣٫٩٥٦٫٥٢٧٫٨٥٦  ١٫٧٥٥٫٩١١٫١٠٥  ١٫٢٣٢٫٨٨٢٫٤٥٦  ٣٫٦٢٢٫٨١٥٫١٣٧ الر

وف ضرائب الدخل  (٣٫٠٧٦٫٦٢٦٫١١٢) (١٫٥٣٧٫٥٧٦٫٣٦٥) (٣٩٥٫٠٧٩٫٩٩٨) (٢٧٧٫٤٥١٫٢٦٣) (٨٦٦٫٥١٨٫٤٨٦) مصر

باح السنة   ٧٫٤٩١٫٥١٠٫٤٤٢  ٢٫٤١٨٫٩٥١٫٤٩١  ١٫٣٦٠٫٨٣١٫١٠٧  ٩٥٥٫٤٣١٫١٩٣  ٢٫٧٥٦٫٢٩٦٫٦٥١ صافي أر
 

 :االلتزامات العرضية

 

ي مقابل نحو  ٤٤٫٥٧٢  نحو  ٢٠٢٠ سجلت أرصدة االلتزامات العرضية في نهاية ديسمبر - ي فــي نهايــة ديســمبر   ٤٩٫٩٣٨مليون جنيه مصر مليون جنيه مصــر

ى سجلت االلتزامات العرضية نسبة ٪١١ اقدره نقصنسبه ب ٢٠١٩ ع الميزانية في  ٪١٥ نقص ومن ناحية أخر  ٪١٨ مقابــل ٢٠٢٠  نهايـــة ديسمبرمن مجمو

 .٢٠١٩  في نهاية ديسمبر

 .٢٠١٩بالمقارنة بعام  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ ويوضح الجدول التالي حجم خطابات الضمان الخارجية المصدرة خالل السنة المالية المنتهية في

 )(باأللف جنيه 

 البيان ٢٠٢٠عام  ٢٠١٩عام  معدل 

  المبلغ النسبة المبلغ النسبة النقص

 ابتدائي ٢٣٤٫٦٨٩ ٥٪ ٦٤٩٫٧٣٦ ٧٪ (٦٤٪)

 نهائي ٤٫٣٥٩٫١٩٩ ٨٣٪ ٥٫٥٦٥٫٣٠٨ ٥٩٪ (٢٢٪)

 دفعة مقدمة ٦٤٩٫٢٨٠ ١٢٪ ٣٫٢٤٥٫٨٥٠ ٣٤٪ (٨٠٪)

 اإلجمالي ٥٫٢٤٣٫١٦٨ ١٠٠٪ ٩٫٤٦٠٫٨٩٤ ١٠٠٪ 

 

 بالمقارنة بالسنة السابقة بنحو ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ إلى ٢٠٢٠يناير  ١من  الفترةفي حجم خطابات الضمان الخارجية خالل  النقصويتضح من الجدول السابق 

ي  ٤٫٢١٨  ٪.٤٥قدرها   نقصبنسبة مليون جنيه مصر
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 ٢٠١٩بالمقارنة بعام  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المصدرة خالل السنة المالية المنتهية في  الضمان المحليةكما يوضح الجدول التالي حجم خطابات 

 )(باأللف جنيه     

 البيان ٢٠٢٠عام  ٢٠١٩عام  معدل 

  المبلغ النسبة المبلغ النسبة النقص

 ابتدائي ١٫٣٧٨٫٤٦٣ ١٣٪ ١.٥١٠.٥٥٠ ١٣٪ (٩٪)

 نهائي ٤٫٩٨٠٫٧٣٩ ٤٧٪ ٥٫٣٨٧٫٥٣٤ ٤٨٪ (٨٪)

 دفعة مقدمة ٤٫٢٦١٫١٣٣ ٤٠٪ ٤٫٤٢٩٫٢١٠ ٣٩٪ (٤٪)

 اإلجمالي ١٠٫٦٢٠٫٣٣٥ ١٠٠٪ ١١٫٣٢٧٫٢٩٤ ١٠٠٪ 

 

                                              بالمقارنة بالسنة السابقة بنحو ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  إلى ٢٠٢٠يناير  ١من الفترةفي حجم خطابات الضمان المحلية خالل  النقصويتضح من الجدول السابق 

ي مليون  ٧٠٧  ٪.٦قدرها  نقصبنسبة  جنيه مصر

 

  :٢٠١٩بالمقارنة بعام  ٢٠٢٠ ديسمبر  ٣١  فيالمالية المنتهية السنة الل المفتوحة خ المستندية والتحصيالت االعتمادات يوضح الجدول التالي حجم و

 ) جنيه باأللف ( 

 

بالمقارنــة بالســنة  ٢٠٢٠ ديســمبر ٣١إلــى  ٢٠٢٠يناير  ١من الفترةفي حجم أعمال االعتمادات والتحصيالت المستندية خالل  النقصويتضح من الجدول السابق 

ي بنسبة  مليون ١٣٫٠٢٨ السابقة بنحو  .٪١٤قدره  نقصجنيه مصر

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 البيان ٢٠٢٠عام  ٢٠١٩عام  معدل 

  المبلغ النسبة المبلغ النسبة النقص

 االستيراد     

 اعتمادات مستنديه استيراد  -١ ٩٫٣١٦٫٤٧٩ ١٢٪ ١٢٫٥٨٣٫٧٢٩ ١٤٪ (٢٦٪)

 تحصيالت مستنديه استيراد  -٢ ٥٧٫٧٢٨٫٠٩٤ ٧٥٪ ٦٤٫٤٤٥٫٤٧٩ ٧٢٪ (١٠٪)

 التصدير        

 اعتمادات مستنديه تصدير  -١ ٣٫٩٧٤٫٥١٤ ٥٪ ٦٫٥٥٩٫٦٣٨ ٧٪ (٣٩٪)

 تحصيالت مستنديه تصدير  -٢ ٦٫٠٥١٫٨٨٩ ٨٪ ٦٫٥٠٩٫٦٩٢ ٧٪ (٧٪)

 اإلجمالي ٧٧٫٠٧٠٫٩٧٦ ١٠٠٪ ٩٠٫٠٩٨٫٥٣٨ ١٠٠٪ 
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ت التابعة للبنك واالنشطة الرئيسية الخاصة بها :  -الشر

 

 شركة كيو ان بي األهلي للتأجير التمويلي : -١

 . التمويليويتمثل نشاط الشركة فى مجال التأجير  -

 .٪١٠٠ المجموعةتتمثل نسبة مساهمة  -

 : خصيمتللشركة كيو ان بي األهلي  -٢

 .تخصيمالمجال  فيويتمثل نشاط الشركة  -

 .٪٩٩٫٩٩٧ المجموعةنسبة مساهمة  تمثل -

 الحياة : لتأمينات األهليشركة كيو أن بي  -٣

 ويتمثل نشاط الشركة فى مجال التأمينات على الحياة.  -

 .٪١٠٠نسبة مساهمة المجموعة  تمثل -

 است مانجمنت ايجيبت : األهليكيو أن بي شركة  -٤

 . االستثمارويتمثل نشاط الشركة فى تكوين وادارة محافظ األوراق المالية وادارة صناديق  -

 .٪١٠٠نسبة مساهمة المجموعة  تمثل -

 

 

عرأس   :المال المصدر والمدفو

 

ع - ي في  ٨٫٩٠٤٫٢٢٧٫١٤٠بلغ رأس المال المصدر والمدفو ســهم قيمــة الســهم االســمية عشــرة جنيهــات  ٨٩٠٫٤٢٢٫٧١٤موزع علــى  ٢٠١٧ديسمبر   ٣١جنيه مصر

ية منها  ي و  ٧٦٥٫٠٩٩٫٧١٤مصر ي وقت السداد.سهم تم سدادها بالعملة األجنبية وفقا  ١٢٥٫٣٢٣٫٠٠٠سهم تم سدادها بالجنيه المصر  للسعر السار

 

يخ - رت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتار ع من  ٢٠١٨فبراير  ١٥قر يادة رأس المال المصدر والمدفو  ٩٫٧٩٤٫٦٤٩٫٨٥٠جنيه مصــرى إلــى  ٨٫٩٠٤٫٢٢٧٫١٤٠ز

يادة قدرها   ى بز ي وذلك خصما من األحتياطى العام.  ٨٩٠٫٤٢٢٫٧١٠جنيه مصر  جنيه مصر

 

ع  وبذلك أصبح- ي في  ٩٫٧٩٤٫٦٤٩٫٨٥٠رأس المال المصدر والمدفو ســهم قيمــة الســهم االســمية عشــرة  ٩٧٩٫٤٦٤٫٩٨٥موزع علــى  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١جنيه مصر

ية منها  ي و  ٨٥٤٫١٤١٫٩٨٥جنيهات مصر ي وقت السداد. ١٢٥٫٣٢٣٫٠٠٠سهم تم سدادها بالجنيه المصر  سهم تم سدادها بالعملة األجنبية وفقا للسعر السار

 

يخ قر - ع من  ٢٠١٩فبراير   ٢٨رت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتار يادة رأس المال المصدر والمدفو  ١٠٫٧٧٤٫١١٤٫٨٣٠جنيه مصرى إلى  ٩٫٧٩٤٫٦٤٩٫٨٥٠ز

يادة قدرها   ى بز يادة من الجهات  ٩٧٩٫٤٦٤٫٩٨٠جنيه مصر ي وذلك خصما من األحتياطى العام. وتمت الموافقة على تلك الز بــع جنيه مصر الرسمية خــالل الر

 .٢٠٢٠الثاني من عام 

 

يخ - رت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتار ى  ١٠تجزئة القيمة اإلسمية ل سهم من أسهم رأس مال البنــك مــن  ٢٠١٩فبراير   ٢٨قر (عشــرة) جنيــه مصــر

ى ٥للسهم الى  ع  (خمسة) جنيه مصر ي فــي  ١٠٫٧٧٤٫١١٤٫٨٣٠للسهم . وبذلك أصبح رأس المال المصــدر والمــدفو مــوزع علــى  ٢٠٢٠ ديســمبر ٣١جنيــه مصــر

ية . ٢٫١٥٤٫٨٢٢٫٩٦٦  سهم قيمة السهم االسمية خمس جنيهات مصر
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ع الجديدة و  :الفر

ع البنك في نهاية ديسمبر  ةع جديدو فر  ٤تم افتتاح عدد   ٢٠٢٠حتى نهاية ديسمبر  و فرعا موزعة على أهم   ٢٣١ عددها   ٢٠٢٠لتصبح شبكة فر

ية والسكنية.  التجمعات الصناعية والتجار

 

عن نفسي و بالنيابة عن مجلس اإلدارة أن أتقدم بالشكر و التقدير لمساهمي البنك على دعمهم و ثقتهم في اإلدارة العامة  باألصالةو انه ليسعدني 

يد من للبنك و  فة العاملين على أدائهم و جهودهم المتميزة و التي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج الطيبة و أتوقع منهم بذل المز اخص بالشكر 

ن الصدارة بالقطاع المصرفي  .الجهد والعطاء إن شاء الله حتى يحافظ البنك على م

 

 واللــه الموفـــــــــق ،،

 

 

 

 

 
 محمد عثمان الديب                          

 والعضو المنتدب   رئيس مجلس اإلدارة


