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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

قائمة المركز المالى المجمعة 

2021 سبتمبر 30فـى 

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30إيضاح

األصول 

20.357.984.25017.166.858.582(16)نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

11.082.836.2197.068.235.715(17)أرصدة لدى البنوك

37.385.736.91642.003.990.606(18)أذون خزانة 

251.970.66561.102.261(19)أصول مالية بغرض المتاجرة 

وض وتسهيالت للعمالء 168.906.977.887163.635.801.748(20)قر

56.597.550106.092.208(21)مشتقات مالية

استثمارات مالية

12.159.181.8872.474.382.352(22)بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  -  

73.595.059.36947.609.791.535(22)بالتلكفة المستهلكة   -  

باح والخسائر  -   88.949.99171.759.603(22)بالقيمة العادلة من خالل األر

2.572.487-(23)استثمارات في شراكت شقيقة

273.192.811195.249.569(24)أصول غير ملموسة 

ى  6.076.956.0484.228.605.764(25)أصول أخر

يبية مؤجلة 77.468.638115.151.685(33)أصول ضر

2.994.123.2812.828.561.308تأجير تمويلى

2.862.840.3102.594.818.588(26)أصول ثابتة 

336.169.875.822290.162.974.011إجمالى األصول

االلتزامات وحقوق الملكية 

االلتزامات

3.428.429.4334.138.835.958(27)أرصدة مستحقة للبنوك

274.933.680.442233.321.758.983(28)ودائع العمالء 

86.504.32055.504.635(21)مشتقات مالية

ى وض أخر 2.713.621.3353.804.636.750(29)قر

ى  3.911.974.8873.502.117.507(30)التزامات أخر

ى 516.944.912599.639.123(31)مخصصات أخر

3.804.293.8103.247.335.626(32)حقوق حملة وثائق التأمين

ية 1.433.085.7341.343.178.136التزامات ضرائب الدخل الجار

544.788.307513.228.220(34)التزامات مزايا التقاعد

291.373.323.180250.526.234.938إجمالى االلتزامات

حقوق الملكية 

ع 10.774.114.83010.774.114.830(35)رأس المال المصدر والمدفو

22.836.059.47117.645.616.759(36)احتياطيات 

باح الفترة  باح المحتجزة/ صافي أر 11.186.337.23811.216.966.389(36)العام واألر

44.796.511.53939.636.697.978إجمالى حقوق الملكية العائد إلى مساهمى البنك

41.10341.095حقوق اصحاب الحصص غير المسيطرة

44.796.552.64239.636.739.073إجمالى حقوق الملكية

336.169.875.822290.162.974.011إجمالى االلتزامات وحقوق الملكية

محمد بدير 

الرئيس التنفيذي

.للقوائم المالية المجمعة جزء متمم لها (41)إلى  (1)اإليضاحات المرفقة من  - 

.( ير الفحص المحدود  مرفق)تقر  -

رئيس مجلس االدارة 

محمد عثمان الديب
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

قائمة الدخل المجمعة 

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية 

2020 يناير 1من 2020 يوليو 1من 2021 يناير 1من 2021 يوليو 1من 

2020 سبتمبر 30الى  2020 سبتمبر 30الى  2021 سبتمبر 30الى  2021 سبتمبر 30الى  

وض وااليرادات المشابهة 8.156.454.85123.297.544.2387.596.084.17723.274.638.645(6)عائد القر

(12.186.628.078)(3.969.382.595)(12.064.625.768)(4.293.827.994)(6)تلكفة الودائع والتاكليف المشابهة

3.862.626.85711.232.918.4703.626.701.58211.088.010.567صافي الدخل من العائد

760.400.9702.169.799.017506.194.7141.618.430.457(7)إيرادات األتعاب والعموالت

وفات األتعاب والعموالت (333.245.918)(72.703.981)(691.144.246)(268.366.085)(7)مصر

4.354.661.74212.711.573.2414.060.192.31512.373.195.106

باح يعات أر 9.706.77046.377.5999.698.83935.191.190(8)إيرادات من توز

29.682.28677.674.78743.439.03089.616.739(9)صافي دخل المتاجرة

باح استثمارات مالية 1.869.4695.332.0181.531.2284.840.790(22)أر

(1.465.437.552)(347.977.666)(1.313.371.671)(321.283.173)(12)عبء اضمحالل االئتمان 

ية وفات إدار (2.818.161.614)(962.688.002)(3.044.388.802)(1.095.490.169)(10)مصر

وفات)إيرادات  ى  (مصر (264.023.463)(253.097.462)112.727.405(165.149.716)(11)تشغيل أخر

181.916(255.673)(141.309)-نصيب البنك في نتائج أعمال شراكت شقيقة

بح قبل ضرائب الدخل 2.813.997.2098.595.783.2682.550.842.6097.955.403.112الر

وف ضرائب الدخل (2.312.980.814)(753.114.274)(2.589.257.967)(905.541.438)(13)مصر

باح الفترة 1.908.455.7716.006.525.3011.797.728.3355.642.422.298صافي أر

:و يعود إلى 

1.908.455.7706.006.525.2931.797.728.3105.642.429.731نصيب المساهمين فى البنك

(7.433)1825نصيب حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة

باح الفترة 1.908.455.7716.006.525.3011.797.728.3355.642.422.298صافي أر

باح الفترة 2.392.32(14)نصيب السهم من صافى أر

إيضاح

.للقوائم المالية المجمعة جزء متمم لها (41)إلى  (1)اإليضاحات المرفقة من  - 

محمد عثمان الديب

رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب

عموالت عاب وال صافي الدخل من العائد واألت

محمد بدير

الرئيس التنفيذي
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

قائمة الدخل الشامل المجمعة 

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية في 

2020 يناير 1من 2020 يوليو 1من 2021 يناير 1من 2021 يوليو 1من 

2020 سبتمبر 30الى  2020 سبتمبر 30الى  2021 سبتمبر 30الى  2021 سبتمبر 30الى  

باح الفترة 1.908.455.7716.006.525.3011.797.728.3355.642.422.298صافي أر

اح أو الخسائر  ب :بنود ال يتم إعادة تبويبها في األر

 صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمار ات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل األخر
(43.394.818)57.335.69074.880.515(53.576.775)

باح أو الخسائر يبة الدخل المتعلقة بالبنود التى ال يتم إعادة تبويبها فى األر 7.599.730(15.250.067)81.351(93.645)ضر

باح المحتجزة  --(319.163)(319.163)(بالصافى بعد خصم الضرائب)المحول الى األر

اح أو الخسائر  ب :بنود قد يتم إعادة تبويبها في األر

70.173.991(6.465.765)(71.930.073)(33.258.971)صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمار ات  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

باح أو الخسائر يبة الدخل المتعلقة بالبنود التى قد يتم إعادة تبويبها فى األر (15.789.148)1.844.1597.993.4801.454.797ضر

16.0852.66236.12021.370الخسائر األئتمانية المتوقعة  ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

يبة 54.655.6008.429.168(6.836.053)(75.206.353)إجمالي  بنود الدخل الشامل األخر  للفترة، صافى بعد الضر

يبة 1.833.249.4185.999.689.2481.852.383.9355.650.851.466إجمالي الدخل الشامل للفترة، صافى بعد الضر

:و يعود إلى 

1.833.249.4175.999.689.2401.852.383.9105.650.858.899نصيب المساهمين فى البنك

(7.433)1825نصيب حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة

يبة 1.833.249.4185.999.689.2481.852.383.9355.650.851.466إجمالي الدخل الشامل للفترة، صافى بعد الضر

.للقوائم المالية المجمعة جزء متمم لها (41)إلى  (1)اإليضاحات المرفقة من  - 
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة 

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية 

إحتياطي خاصإحتياطي عامإحتياطي قانونيرأس المال
إحتياطي 

رأسمالى

إحتياطى 

تجميع أعمال
إحتياطى القيمة العادلة

إحتياطي المخاطر 

البنكية العام

إحتياطي المخاطر  

العام
اح محتجزة ب أر

اح  ب صافي ار

الفترة/العام

حقوق المساهمين 

فى البنك

حقوق أصحاب 

الحصص غير 

المسيطرة

مالي  اإلج

20209.794.649.8501.633.301.74413.417.823.24739.494.45518.489.5194.000.483524.415.0901.169.06721.453.9231.326.100.6208.522.091.35935.302.989.35748.48335.303.037.840 يناير 1الرصيد المعدل في 

باح المحتجزة ---(5.504.115.618)2.419.573.165----2.890.011-415.932.0392.665.720.403-تحويالت لالحتياطيات  واألر

باح يعات أر (3.017.975.741)-(3.017.975.741)(3.017.975.741)----------توز

يادة رأس المال -----------(979.464.980)-979.464.980المحول من االحتياطي العام لز

8.429.168-8.429.168----8.429.168------صافي التغير في بنود الدخل الشامل األخر

باح الفترة 5.642.422.298(7.433)5.642.429.7315.642.429.731----------صافى أر

202010.774.114.8302.049.233.78315.104.078.67039.494.45521.379.5304.000.483532.844.2581.169.06721.453.9233.745.673.7855.642.429.73137.935.872.51541.05037.935.913.565 سبتمبر 30الرصيد في 

202110.774.114.8302.049.233.78315.104.078.67039.494.45521.379.5304.000.483404.806.8481.169.06721.453.9233.725.448.5597.491.517.83039.636.697.97841.09539.636.739.073 يناير 1الرصيد في 

باح المحتجزة ---(6.651.322.988)1.845.045.955----7.767.605-369.537.1524.428.972.276-تحويالت لالحتياطيات  واألر

باح يعات أر (840.194.842)-(840.194.842)(840.194.842)----------توز

(6.516.890)-(6.516.890)----(6.516.890)------صافي التغير في بنود الدخل الشامل األخر

إعادة تبويب صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق 

الملكية عند األستبعاد
------(319.163)--319.163----

باح الفترة 6.006.525.2936.006.525.29386.006.525.301----------صافى أر

---(391.001.732)--391.001.732-------المحول الي  إحتياطي المخاطر البنكية العام

202110.774.114.8302.418.770.93519.533.050.94639.494.45529.147.1354.000.483397.970.795392.170.79921.453.9235.570.813.6775.615.523.56144.796.511.53941.10344.796.552.642 سبتمبر 30الرصيد في 

.للقوائم المالية المجمعة جزء متمم لها (41)إلى  (1)اإليضاحات المرفقة من  - 
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

قائمـة التدفقـات النقدية المجمعة 

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 30إيضاح 

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

باح الفترة قبل الضرائب 8.595.783.2687.955.403.112صافى أر

اح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ب تعديالت لتسوية األر

289.955.043248.908.505(10)إهالك وإستهالك أصول ثابتة وأصول غير ملموسة

1.313.371.6711.465.437.552(12)عبء اضمحالل االئتمان 

وض  (26.949.414)(1.507.744.258)المستخدم من مخصصات القر

25.358.84013.657.067متحصالت من ديون سبق أعدامها

ي (رد)/  صافى عبء 31.322.283(76.710.701)المخصصات االخر

وض (518.725)(5.889.482)المستخدم من المخصصات بخالف مخصص القر

ي بالعمالت االجنبية  وق اعادة ترجمة المخصصات االخر (709.322)(94.028)فر

وق ترجمة إستثمارات مالية ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية 4.836.36341.465.412فر

(70.385.417)(71.760.288)خصم االصدار  للسندات/ استهالك عالوة 

556.958.184438.481.393مخصصات حقوق حملة وثائق التأمين المكونة خالل الفترة

باح بيع اصول ثابتة  (3.415.417)(3.868.500)ار

باح يعات أر (35.191.190)(46.377.599)(8)إيرادات من توز

يقة حقوق الملكية (181.916)141.309نصيب البنك فى نتائج أعمال شراكت شقيقة من تطبيق طر

باح بيع استثمارات مالية  (4.840.790)(5.332.018)(22)أر

9.068.627.80410.052.483.133

يادة)صافى النقص  تزامات (الز فى األصول واالل

(2.148.604.197)(3.095.539.692)أرصدة لدى البنوك

(1.306.881.144)6.288.917.855أذون خزانة

32.965.370(190.868.404)أصول مالية بغرض المتاجرة 

وض وتسهيالت للعمالء  (11.354.143.018)(5.099.153.908)قر

(36.302.558)80.494.343مشتقات مالية

باح والخسائر (4.610.551)(17.190.388)استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األر

ى (526.196.213)(1.841.631.708)أصول أخر

(8.900.831.729)(710.406.525)أرصدة مستحقة للبنوك

41.611.921.45924.714.000.205ودائع العمالء

ى 409.857.380832.158.866التزامات أخر

31.560.08732.425.107التزامات مزايا التقاعد

(243.662.979)(165.561.973)التغير في التأجير التمويلي

(2.227.999.756)(2.453.592.492)ضرائب الدخل المسددة

43.917.433.8388.914.800.536

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

(170.054.489)(635.926.206)مدفوعات لشراء اصول ثابتة وأصول غير ملموسة

3.874.6993.736.705متحصالت من بيع اصول ثابتة

7.554.574.1734.015.572.715متحصالت من استثمارات مالية بخالف األصول المالية بغرض المتاجرة

يات استثمارات مالية بخالف األصول المالية بغرض المتاجرة (6.142.992.231)(43.171.406.626)مشتر

-2.539.977متحصالت من بيع شراكت شقيقة

باح محصلة يعات أر 39.377.59929.191.190توز

باح من شراكت شقيقة يعات أر 393.061-متحصالت من توز

(36.206.966.384)(2.264.153.049)

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

ى وض أخر (1.321.529.287)(1.091.015.415)قر

باح المدفوعة  يعات األر (3.017.975.741)(840.194.842)توز

(1.931.210.257)(4.339.505.028)

5.779.257.1972.311.142.459

9.185.112.96011.286.384.895رصيد النقدية وما فى حكمها فى أول الفترة المالية

14.964.370.15713.597.527.354(37)رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر الفترة المالية

:وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى

20.357.984.25015.193.094.454(16)نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

11.092.682.1718.234.981.421(17)أرصدة لدى البنوك

37.402.843.84149.033.721.576أذون خزانة

(10.023.675.554)(16.028.501.676)أرصدة لدى البنك المركزى في إطار نسبة االحتياطي االلزامي

(2.051.580.000)(2.236.962.000)أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر 

(46.789.014.543)(35.623.676.429)أذون الخزانة ذات أجل اكثر من ثالثة أشهر 

14.964.370.15713.597.527.354

.للقوائم المالية المجمعة جزء متمم لها (41)إلى  (1)اإليضاحات المرفقة من  - 

يادة في النقدية و ما في حكمها خالل الفترة المالية  (3+2+1)صافي الز

النقدية وما فى حكمها فى أخر الفترة المالية

اح التشغيل قبل التغيرات في األصول و االلتزامات الناتجة عن أنشطة التشغيل ب أر

(1)صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل 

(2)صافي التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة اإلستثمار 

(3)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 
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 ي ) ش.م.م( ــي األهلــر الوطنـــك قط ــبن    

 المجمعة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية    

ى                                                                                                                                (2021  سبتمبر 30المنتهية فى  المالية الفترةعن       ( جميع األرقام بالجنيه المصر
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 النشاط   -1

 

يخ   بتـار وذلك  وأعمال  استثمار  كبنك  ية"  مصر مساهمة  "شركة  الوطنى األهلي  بنك قطر  يل    13تأسـس  رقم    1978أبر القانون   1974لسنة    43طبقًا ألحاكم 

ع شمبليون وسط   5  -خالل مركزه الرئيسي الاكئن فيوالئحته التنفيذية وتعديالته ويقوم البنك بتقديم اكفة األعمال المصرفية المتعلقة بنشاطه وذلك من  شار

ية.    6.791 عدد مجموعةفرعًا ويعمل بال 231 القاهرة وعدد -البلد  ج في بورصة األوراق المالية المصر يخ القوائم المالية والبنك مدر  موظفًا في تار

 

 . 2021 اكتوبر  10تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في 

 

 الهامة  ملخص للسياسات المحاسبية   -2

 

 أسس إعداد القوائم المالية المجمعة  ( أ ) 

 

القوائم   إعداد هذه  يخ  يتم  بتار إدارته  مجلس  من  المعتمدة  ى  المصر المركزى  البنك  لتعليمات  وفقا  المجمعة  لتعليمات   2008ديسمبر    16المالية  وفقا  وكذا 

ير المالية )  يخ  9إعداد القوائم المالية للبنوك طبقا  لمتطلبات المعيار الدولي للتقار ي بتار .  2019فبراير    26( " األدوات المالية" الصادرة من البنك المركزي المصر

 لصلة. وقد تم إعداد هذه القوائم المالية المجمعة للبنك طبقًا ألحاكم القوانين المحلية ذات ا

 

 أسس التجميع  ( ب ) 

 

استحواذًا   تنشئ  ال  التى  المعاملة  عدا  فيما  الشراء  يقة  طر باستخدام  واألعمال  التابعة  الشراكت  على  االستحواذ  عمليات  عن  المحاسبة  موضوعًا.  تتم  أو  شلكًا 

يقة االستحواذ إتباع الخطوات التالية:   ويستلزم تطبيق طر

 

 تحديد المنشأة المقتنية.  -

 ية تجميع األعمال. وقياس تلكفة عمل -

وط االعتراف فى - التى تفى بشر المحتملة  العرضية  المحددة واإللتزامات  المتكبدة  واإللتزامات  المقتناة  األصول  على  التجميع  تلكفة  يع  يخ    وتوز تار

 االستحواذ. 

 

ع   ون بتحقق السيطرة يتم قياس تلكفة تجميع األعمال على أساس مجمو يخ االستحواذ المقر يخ التبادل( لألصول المسلمة و وفى تار  القيم العادلة )فى تار

وأدوات حقوق الملكية المصدرة من المنشأة المقتنية مقابل السيطرة على المنشأة المقتناة باإلضافة إلى أية تاكليف مباشرة    و المتوقعة    اإللتزامات المتكبدة

 مرتبطة بعملية تجميع األعمال. 

 

باإل المقتنية  المنشأة  تقوم  بالقيمة لذا  وذلك  اإلعتراف  وط  التى تفى بشر المحتملة  التزاماتها  المقتناة وكذلك  للمنشأة  المحددة  واإللتزامات  باألصول  عتراف 

البيع  بغرض  بها  محتفظ  أكصول  المبوبة  منها(  التخلص  ى  الجار المجموعات  )أو  المتداولة  غير  األصول  عدا  فيما  االستحواذ  يخ  تار فى  يتم    العادلة  والتى 

ية أو "القيمة العادلة مخصوما منها التاكليف الالزمة للبيع" أيهما أقل. اإلعت  راف بها وقياسها على أساس قيمتها الدفتر

 

يخ االستحواذ أكصل ويتم القياس األول يادة فى تلكفة تجميع األعمال عن صافى القيمة   يويتم االعتراف بالشهرة التى تنشأ فى تار لها بالتلكفة والتى تمثل الز

 ادلة لألصول واإللتزامات المحددة واإللتزامات العرضية المعترف بها. الع

 

يادة حصة المنشأة المقتنية فى القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المحددة واإللتزامات العرضية لل إذا ما تبين بعد إعادة التقييم ز منشأة المقتناة عن تلكفة  و

ي  ادة مباشرة فى قائمة الدخل. تجميع األعمال فإنه يتم االعتراف بتلك الز

 

لألصول   العادلة  القيمة  فى  الحصص  تلك  اصحاب  نسبة  أساس  على  المقتناة  المنشأة  فى  المسيطرة  غير  الحصص  اصحاب  لحقوق  األولى  القياس  يتم 

يخ االستحواذ.   واإللتزامات واإللتزامات العرضية المعترف بها فى تار
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لكفة التجميع بتسويات معلقة على أحداث مستقبلية تقوم المنشأة المقتنية بإدراج مبلغ التسوية ضمن تلكفة  عندما ينص عقد تجميع األعمال على تعديل ت

يخ االستحواذ إذا ما اكنت التسوية مؤكدة ويمكن قياسها بشلك موضوعى.   تجميع األعمال فى تار

لى حدث أو أكثر فى المستقبل فإنه عادة ما تقوم المنشأة المقتنية بتقدير  عندما يسمح عقد تجميع األعمال بإجراء تسويات على تلكفة عملية التجميع بناء ع

المستقبلي تقع األحداث  إذا لم  أنه  على  التأكد.  من عدم  ع  نو وإن وجد  األولية عن تجميع األعمال حتى  المحاسبة  يخ  تار أية تسوية فى  أو فى حالة قيمة  ة 

 ة تجميع األعمال بالتبعية. الحاجة لمراجعة تلك التقديرات عندئذ تتم تسوية تلكف

 

يخ المحاسبة األولية عن عملية التجميع إذا لم    إال انه إذا ما اكن عقد تجميع األعمال ينص على تلك التسوية فال يتم إدارجها ضمن تلكفة تجميع األعمال فى تار

يقة موضوعية. وعندما تصبح هذه التسوية فيما بعد مؤكدة يقة موضوعية عندئذ يتم معالجة القيمة   تكن مؤكدة أو ال يمكن قياسها بطر ويمكن قياسها بطر

 اإلضافية كتسوية لتلكفة تجميع األعمال. 

 Entities under commonأما فى حالة معامالت اإلقتناء التى تتم على مراحل بغرض إعادة هيلكة منشآت وأنشطة أعمال تخضع لسيطرة مجموعة بذاتها ) 

controlوط االعتراف"   ( فإن المنشأة المقتنية فى هذه المجموعة تقوم عندئٍذ باالعتراف بـ "األصول وااللتزامات المحددة واإللتزامات العرضية التى تفى بشر

وق بين تلكفة تج ية التى اكنت تظهر بها بدفاتر المجموعة ذات السيطرة ، على أن تقوم بمعالجة الفر  ميع األعمال والقيمة للشراكت المقتناة بنفس القيم الدفتر

تسفر   أال  بشرط  المساهمين  حقوق  ضمن  أعمال  تجميع  إكحتياطى  المقتناة  للشراكت  بها  المعترف  العرضية  واإللتزامات  األصول  لصافى  ية  عمليات الدفتر

 . اإلقتناء المرحلية تلك عن تغيير فى مبدأ السيطرة المطلقة على المنشآت أو األعمال التي تم تجميعها بعد عمليات اإلقتناء عما قبلها 

 

( رقم  ى  المصر المحاسبة  معيار  أو  المركزى  البنك  بقواعد  يرد  لم  ألنه  )29ونظرا  رقم  المالية  ير  للتقار الدولى  المعيار  أو  إشارة  3(  أى  األعمال  تجميع  بشأن   )

( واللذان 8( والدولى رقم )5ى رقم )للمعالجة الواجب إتباعها فى المحاسبة عن مثل هذه العمليات فقد قامت إدارة البنك باالسترشاد بمعيار المحاسبة المصر 

ق سياسة يسمحان لها فى حالة عدم وجود معيار أو تفسير آخر يمكن تطبيقه بشلك محدد على معاملة أو حدث أو ظرف آخر بأن تتخذ ما تراه لوضع وتطبي

 دية ويمكن االعتماد عليها. محاسبية تؤدى إلى معلومات مناسبة الحتياجات مستخدمى القوائم المالية التخاذ القرارات االقتصا

 

 المعامالت المستبعدة عند التجميع  ( ج ) 

 

وفات بين شراكت المجموعة )فيما عدا ماكسب و خسائر صرف العمالت األجنبية ( الناشئة من التع امالت بين شراكت يتم استبعاد األرصدة و اإليرادات و المصر

يقة الماكسب غير المحققة و لكن فقط إلى الحد الذى ال يوجد فيه المجموعة عند إعداد البيانات المالية المجمعة. يتم  استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طر

 انخفاض فى القيمة. 

 

وال السيطرة   ( د )   ز

 

ا لحقوق  ى  األخر المسيطرة والمكونات  غير  والمساهمات  التابعة  الشركة  التزمات  و  بأصول  األعتراف  بعدم  المجموعة  تقوم  السيطرة،  وال  ز ذات لمعند  لكية 

بأية مساهمة فى   المجموعة  الدخل. فى حال احتفظت  به فى قائمة  يتم األعتراف  السيطرة  وال  ينشأ من ز أو عجز  الشركة  الصلة بتلك الشركة. أى فائض 

المحاسبة السيطرة. ويتم الحقا  وال  يخ ز تار العادلة فى  بالقيمة  المساهمة  يتم عندها قياس تلك  م  التابعة  أنها شركة  يقة حقوق عنها على  ستثمر فيها بطر

 الملكية أو وفقا للسياسة المحاسبية  للمجموعة لألدوات المالية استنادا إلى مستوى النفوذ المحتفظ به. 

 

 أسس اعداد القوائم المالية المجمعة   *

 

واكفة المنشآت الواقعة تحت سيطرته )الشراكت التابعة( فى  تتمثل القوائم المالية المجمعة فى القوائم المالية للمجموعة والتى تشمل البنك )المنشأة األم(  

يخ لك مركز مالى.   تار

 

يقة مباشرة أو غير مباشرة الق درة على التحكم في وُتعرف الشركة التابعة بأنها المنشأة )بما في ذلك المنشأة المؤسسة ألغراض خاصة( التي يمتلك البنك بطر

يد عن نصف حقوق التصويت فيها ويؤخذ   سياستها المالية والتشغيلية بغرض الحصول على منافع من أنشطتها )السيطرة(. وعادة يكون للبنك حصة ملكية تز

لقدرة على السيطرة في االعتبار وجود وتأثير حقوق التصويت المستقبلية التي يمكن ممارستها أو تحويلها في الوقت الحالي عند تقييم ما إذا اكن للمجموعة ا

يخ الذي تتحقق فيه السيطرة للمجموعة عليها ، كما يتم استبعادها من التجميع م على المنشأة المست ن  ثمر بها. ويتم تجميع الشراكت التابعة بالاكمل من التار

يخ الذي تنتهي فيه تلك السيطرة.   التار
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يخ الفعلى لالقتناء أو حتى  تتضمن قائمة الدخل المجمعة نتائج أعمال المنشآت التابعة سواء التى تم إقتنائها أو إستبعادها خال ل العام وذلك إعتبارًا من التار

يخ الفعلى لالستبعاد حسب الحالة.   التار

 

مع تتفق  المحاسبية  سياساتها  يجعل  بما  يًا  ور ضر ذلك  اكن  لكما  المجموعة  منشآت  من  ألى  المالية  القوائم  على  الالزمة  التسويات  إجراء  السياسات   يتم 

تظهر حقوق اصحاب الحصص غير المسيطرة فى صافى أصول الشراكت التابعة المجمعة )بإستثناء الشهرة( بصورة مستقلة    المحاسبية المطبقة للمجموعة.

 عن حقوق مساهمى البنك )المنشأة األم(.  

 

يخ التجميع األصلى باإلضافة إلى نصيب اصحاب الحصص غير المسيطرة من    وتتكون حقوق اصحاب الحصص غير المسيطرة من قيمة تلك الحقوق فى تار

إذا ما تجاوز نصيب حقوق اصحاب الحصص غير المسيطرة فى خسائر الشراكت ا يخ ذلك التجميع. و تار لتابعة التغيرات التى تحدث على حقوق الملكية من 

يادة على حقوق مساهمى المجموعة إال إذا تع ية لهذه الحقوق فى الشراكت التابعة فعندئذ يتم تحميل تلك الز ارض ذلك مع أى عقود ملزمة  القيمة الدفتر

تلك  لتغطية  ين على ضخ استثمارات إضافية  يكون اصحاب الحصص غير المسيطرة قادر الخسائر وبشرط أن  بتحمل هذه  المسيطرة  الصحاب الحصص غير 

 الخسائر. 

بنسبة مساهمة    كيو ان بى األهلىبتأسيس شركة    المجموعةونظرا لقيام   يادة نسبة مساهمته فى شركة    99.997للتخصيم  للتأجير    كيو ان بى األهلى% وز

يادة نسبة مساهمته فى شركة    %100التمويلى لتصبح   يادة نسبة مساهمته فى    %25بداًل من    %100لتصبح    مينات الحياةأكيو أن بي األهلى لتوز كيو شركة  وز

األهلى بى  ايجيبت  أن  مانجمنت  من  100لتصبح    الحياة  است  بداًل  المالية   %4.875%  القوائم  إعداد  في  المتبع  األسلوب  هو  اللكى  التجميع  أسلوب  فإن 

كيو و    للتأجير التمويلى  كيو ان بى األهلىللتخصيم ،   كيو ان بى األهلى  تالية للبنك )المنشأة األم( ولشراكالمجمعة المرفقة للمجموعة وتتمثل في القوائم الم

لت  يخ تحقق السيطرة على لك شركة من هذه    مانجمنت ايجيبت  است  كيو أن بي األهلىشركة  و    مينات الحياةأأن بي األهلى  تار )شراكت تابعة( وذلك من 

 الشراكت التابعة. 

 

ون غير  قوائم المالية  تمثل الحصص غير المسيطرة في هذه البيانات ال  الشراكت   يوضح الجدول التالىفي الشراكت التابعة.    المجموعة  حصًصا يمتلكها مستثمر

 : التابعة

 

 اسم الشركة 
بلد 

 التأسيس 

السنة التى تحققت فيها  

 السيطرة )تأسيس أو اقتناء( 

   المجموعةحصة 

(% ) 

 99.997 2012 مصر  للتخصيم  كيو ان بى األهلى

 100 2012 مصر  للتأجير التمويلى  كيو ان بى األهلى

 100 2014 مصر  مينات الحياة أ كيو أن بي األهلى لت

 100 2014 مصر  ايجيبت بى األهلى است مانجمنتكيو أن 

 

 

 االستثمارات فى الشراكت الشقيقة المحاسبة عن   ( ه ) 

 

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

 % من حقوق التصويت بالشراكت الشقيقة.   50إلى %   20البنك حصص ملكية تتراوح بين 

يقة الشراء فى المحاسبة عن عمليات اقتناء البنك للشراكت الشقيقة ، وال تظهر الشهرة الناتجة عن اقتناء الشراكت الشقي - إن وجدت   –قة  يتم استخدام طر

ا  – المحاسبة عن  ية لالستثمار. ويتم  القيمة الدفتر إنما تكون ضمن  المالية  بصورة مستقلة و القوائم  الشقيقة بعد االقتناء في  الشراكت  الستثمارات فى 

يقة حقوق الملكية.   المجمعة للبنك باستخدام طر

تسويته   - ويتم   ، بالتلكفة  المجمعة  المالي  المركز  بقائمة  شقيقة  شركٍة  فى  باالستثمار  األولى  االعتراف  يتم  الملكية  حقوق  يقة  لطر ذلك  وطبقًا  بعد 

ى فى صافى أصول الشركة الشقيقةلالعتراف بنصيب الم باح أو خسائر والتغيرات األخر  .جموعة في أر
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ير القطاعية   ( و )   التقار

 

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

بقطاع  ىأخر  المرتبطة  تلك  عن  تخصها  ومنافع  بمخاطر  تتسم   واحدة  اقتصادية  بيئة  داخل  خدمات  أو  منتجات  بتقديم  الجغرافي  القطاع  يرتبط  بينما  ات ، 

 جغرافية تعمل في بيئة اقتصادية مختلفة. 

 

رفية لألفراد. وعالوة على ذلك يعتبر مركز الشراكت إكدارة وينقسم البنك إلى قطاعين رئيسيين من األعمال ، وهما الخدمات المصرفية للشراكت والخدمات المص

ية فيما يتعلق بأعمال البنك الرئيسية. وفيما يختص بتعامالت إدارة المعامالت ونشاط االستثمارات وغير ذلك من األنشطة غير   األساسية فانه يتم  تمويل مركز

ير عنها ضمن الخدمات المصرفية للشراكت.    التقر

 

ع. واستناداً ولغرض إعداد ا و باح وخسائر وأصول والتزامات القطاع على أساس أماكن الفر ير القطاعية طبقا لتصنيف المناطق الجغرافية ، يتم عرض أر إلى   لتقار

الب  ير القطاعية تعرض اكفة استثمارات  التقار ج، وما لم يذكر خالف ذلك في إفصاح معين، فإن تلك  البنك ليس لديه كيان للتسجيل بالخار ك فى أدوات نأن 

الفر  البنك ألطراف أجنبية على أساس ماكن  الممنوحة من  التي أصدرتها مؤسسات أجنبية وكذا تسهيالت االئتمان  الملكية وأدوات الدين  ع المحلي  حقوق 

 .الذي تم تسجيل هذه األصول فيه 

 

 ترجمة العمالت األجنبية   ( ز ) 

 

   عملة التعامل والعرض ) 1ز/   (

 

ي وهو عملة التعامل والعرض للبنك. يتم عرض القوائم   المالية المجمعة للمجموعة بالجنيه المصر

 

 ( المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية  2ز/   (

 

االخر  بالعمالت  المعامالت  وتثبت  ي  المصر بالجنيه  المجموعة  حسابات  تنفيذ    الفترةخالل    ىتمسك  يخ  تار في  ية  السار الصرف  أسعار  أساس  على  المالية 

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

باح أوالخسائر الناتج يخ ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألر وق الناتجة عن الترجمة ضمن البنود التالية: التار    ة عن تسوية تلك المعامالت وبالفر

   صافى دخل المتاجرة من األصول وااللتزامات بغرض المتاجرة. •

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

 حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.بنود الدخل الشامل األخر بحقوق الملكية بالنسبة لالستثمارات في أدوات  •

مالية   - اكستثمارات  المصنفة  األجنبية  بالعمالت  النقدية  الطبيعة  ذات  الدين  ألدوات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  تحليل  خالل  يتم  من  العادلة  بالقيمة 

التغيرات في التلكفة المست  الدخل الشامل األخر وق نتجت عن  وق نتجت عن  ما بين فر ية وفر وق نتجت عن تغير أسعار الصرف السار هلكة لألداة وفر

وق وض واإليرادات المشابهة   تغير القيمة العادلة لألداة. ويتم االعتراف في قائمة الدخل بالفر المتعلقة بالتغيرات في التلكفة المستهلكة ضمن عائد القر

إيرا بند  ضمن  الصرف  أسعار  بتغيرات  المتعلقة  وق  أخر وبالفر تشغيل  وفات(  )مصر بحقوق    ىدات  االخر  الشامل  الدخل  بنود  ضمن  االعتراف  ويتم 

 . مل االخرالملكية بباقى التغيرات في القيمة  العادلة ببند احتياطي القيمة  العادلة لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشا

ال - ذات  البنود  الناتجة عن قياس  التقييم  وق  العادلةتتضمن فر بالقيمة  النقدية  غير  الصرف    من خالل  طبيعة  تغير أسعار  الناتجة عن  الخسائر  أو  باح  األر

وق التقييم الناتجة عن قياس أدوات حقوق الملكية المبو بة بالقيمة  المستخدمة في ترجمة تلك البنود. ومن ثم يتم االعتراف بقائمة الدخل بإجمالي فر

أو باح  األر خالل  من  الناتجة  الخس العادلة  التقييم  وق  فر بإجمالي  االعتراف  يتم  بينما  الملكية  ائر  حقوق  أدوات  قياس  من خالل  عن  العادلة  بالقيمة 

االخر   الشامل  ببند  ضمنالدخل  الملكية  بحقوق  االخر  الشامل  الدخل  المالية    بنود  لالستثمارات  العادلة  القيمة  خالل  احتياطي  من  العادلة  بالقيمة 

 . الدخل الشامل االخر

ى بالسعر الس - يخية مترجمة إلى الجنية المصر ج األصول المشتراه بالعملة األجنبية والتى تؤجرها المجموعة للغير وذلك بتلكفتها التار يخ  تدر ى فى تار ار

 الشراء. 
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 األصول المالية   ( ح ) 

 

التالية:  مجموعةال  تقوم المجموعات  المالية بين  الدخل   بتبويب أصوله  العادلة من خالل  بالقيمة  ، أصول مالية  المستهلكة  بالتلكفة  يتم قياسها  أصول مالية 

اال به  تدار  الذي  االعمال  نموذج  الى  عام  بشلك  التصنيف  ويستند  والخسائر.  باح  االر خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  أصول  االخر،  المالية صو الشامل  ل 

 وتدفقاتها النقدية التعاقدية. 

 

 بالتلكفة المستهلكة: ( األصول المالية  1ح/ )  

 

 يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال لألصول المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 

 التدفقات النقدية التعاقدية المتمثلة في اصل مبلغ االستثمار والعوائد. الهدف من نموذج األعمال هو االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل 

االئتمانية   القدرة  في  تدهور  وجود  في  المتمثلة  المعيار  في  الواردة  وط  وبالشر النموذج  هذا   لهدف  بالنسبة  استثنائي  عرضي  حدث  هو  االداة البيع  لمصدر 

 المالية. 

ية والقيمة.   أقل مبيعات من حيث الدور

رات لك عملية بيع ومدى توافقها مع متطلبات المعيار.  أن تتم  عملية توثيق واضحة ومعتمدة لمبر

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر: ( األصول المالية  2ح/ ) 

 

 يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال لألصول المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.

 ا من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع يتاكمالن لتحقيق هدف النموذج. لك 

ية والقيمة بالمقارنة مع نموذج أعمال المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.   مبيعات مرتفعة من حيث الدور

 

باح والخسائر: ( األصول المالية  3ح/ )   بالقيمة العادلة من خالل االر

 

ى تتضمن المتاجرة ، إدارة االصول المالية على أساس القيمة العادلة ، تعظيم التدفقات النقدية عن طر يحتفظ با يق ألصل المالي ضمن نماذج أعمال أخر

 البيع. 

 اقدية والبيع. هدف نموذج األعمال ليس االحتفاظ باألصل المالي لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية التع 

 تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حدث عرضي بالنسبة لهدف النموذج. 

 

 وتتمثل خصائص نموذج االعمال فيما يلي: 

 

 هيلكة مجموعة من االنشطة مصممة الستخراج مخرجات محددة.  -

 مخرجات(.   –انشطة   –يمثل اطار اكمل لنشاط محدد )مدخالت  -

 االعمال الواحد نماذج اعمال فرعية. يمكن أن يتضمن نموذج  -

 

 المقاصة بين األدوات المالية   ( ط ) 

 

ا وإذا اكنت نيتها إجراء يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا اكن للمجموعة حق قانوني قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف به

 صل وتسوية االلتزام في آن واحد.  التسوية على أساس صافى المبالغ أو استالم األ
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 المشتقات المالية ومحاسبة التغطية  ( ي ) 

 

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

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

قيمتها العادلة  ونماذج تسعير الخيارات حسب األحوال. ويتم االعتراف بالمشتقات المالية أكصول إذا اكنت قيمتها العادلة موجبة أو اكلتزامات إذا اكنت  

 سالبة. 

فصل - ومعالجتها    يتم   ، أسهم  إلى  للتحويل  القابلة  بالسندات  التحويل  خيار  مثل  مشتقة،  غير  ى  أخر مالية  أدوات  تتضمنها  التى  المالية  المشتقات 

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

باح أو الخسائر. ويتم قياس تلك المشتقات الضمنية بالقيمة العادلو ة واالعتراف  بشرط أال يكون ذلك العقد المركب مبوب بالقيمة العادلة من خالل األر

تبويب العقد  بالتغيرات في قيمتها العادلة في قائمة الدخل ضمن بند صافي دخل المتاجرة. وال يتم فصل المشتقات الضمنية إذا اختارت المجموعة  

باح أو الخسائر.   المركب بالاكمل بالقيمة العادلة من خالل األر

باح والخسائر الناتجة عن قياس المشتقة بالقيمة العادلة على ما إذا اكنت المشتقة مخصصة أكداة تغطية وعلى - يقة االعتراف باألر طبيعة البند   تعتمد طر

 دوات تغطية ضد المخاطر التالية: المغطى. ويقوم البنك األم بتخصيص بعض المشتقات أك

 

 )تغطية القيمة العادلة(.  تغطية مخاطر التقلبات فى القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المعترف بها أو االرتباطات المؤكدة •

أ بها )تغطية التدفقات  تغطية مخاطر تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة بدرجة كبيرة تنسب إلى أصل أو التزام معترف به أو تنسب إلى معاملة متنب •

 النقدية(. 

البنك ع - يقوم  أن  لتطبيقها وتتمثل في  المطلوبة  وط  الشر توافرت  إذا  الغرض  لهذا  المخصصة  المشتقات  لمعالجة  التغطية  استخدام محاسبة  ند  ويتم 

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

بالتوثيق المستندى لقياس مدى فعالية الم يخ نشأة عالقة التغطية وكذا بصفة مستمرة  البنك أيضا في تار شتقات  التغطية المختلفة وبشرط أن يقوم 

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

 

 تغطية القيمة العادلة    (   1  –ي )  

 

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

 العادلة لألصل أو االلتزام المغطى والمنسوبة للخطر الذي يتم تغطيته. 

 

ق  إدراج الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لعقود مبادالت سعر العائد وكذا للبنود المغطاة بتلك العقود بقائمة الدخل ، كما يتم   يتم إدراج فر

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

 في اكفة العقود والبنود الُمغطاة المتعلقة بها الواردة في الفقرة السابقة ضمن " صافى دخل المتاجرة ". 

 

ية للبند المغطى الذي يتم الم وط محاسبة التغطية، يتم استهالك التعديل الذي تم على القيمة الدفتر إذا لم تعد أدوات التغطية تفي بشر حاسبة عنه  و

مدار  بطر  على  الخسائر  أو  باح  األر ضمن  بتحميله  وذلك  الٌمستهلكة،  التلكفة  الملكية    السنة يقة  حقوق  ضمن  تبقى  بينما  االستحقاق.  يخ  تار حتى 

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

 

 ( تغطية التدفقات النقدية   2  –ي )  

 

نقدية. ويتم  يتم االعتراف في حقوق الملكية بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية المخصصة والمؤهلة لتغطية التدفقات ال

باح والخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال في قائمة الدخل ضمن "صافي دخل  المتاجرة".   االعتراف على الفور باألر

 

إلى قائمة الدخل في نفس   الملكية  التي تراكمت في حقوق  المبالغ  الخسائر.    السنةويتم ترحيل  أو  باح  تأثير فيها على األر المغطى  للبند  التي يكون 

باح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت العملة والخيارات إلى "صافي دخل المتاجرة".   وتؤخذ األر
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باح أو الخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية  وعندما   وط محاسبة التغطية، تبقى األر في  تستحق أو تباع أداة تغطية أو إذا لم تعد التغطية تفي بشر

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

باح والخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية على الفور إلى قائمة الدخل.    تحدث المعاملة المتنبأ بها ، عندئذ يتم ترحيل األر

 

   المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية   (   3  –ي )    

 

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

باح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية   التي يتم إدارتها باالرتباط مع أصول والتزامات مالية    -عليها. ويتم االعتراف باألر

العادلة   الخسائر  مبوبة عند نشأتها بالقيمة  أو  باح  األر المبوبة عند نشأتها    -من خالل  المالية  الدخل من األدوات  بند "صافي  الدخل ضمن  في قائمة 

باح أو الخسائر".   بالقيمة العادلة من خالل األر

 

 

وفات العائد  ( ك )   إيرادات ومصر

 

أو   -  " المشابهة  واإليرادات  وض  القر "عائد  بند  ضمن  الدخل  قائمة  في  االعتراف  العائد  يتم  وفات  ومصر بإيرادات  المشابهة"  والتاكليف  الودائع  "تلكفة 

يقة العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي تحمل  .  بعائد باستخدام طر

وفات العائد   - يع إيرادات أو مصر يقة حساب التلكفة المستهلكة ألداة دين سواء اكنت أصل أو التزام مالي وتوز يقة العائد الفعلي هي طر ى مدار  علوطر

تحصيلها  أو  سدادها  المتوقع  المستقبلية  النقدية  التدفقات  يستخدم لخصم  الذي  المعدل  هو  الفعلي  العائد  ومعدل  بها.  المتعلقة  األداة  خالل    عمر 

عتراف األولى. وعند حساب  العمر المتوقع لألداة المالية أو فترة زمنية اقل إذا اكن ذلك مناسبا وذلك للوصول إلى قيمة األصل أو االلتزام المالي عند اال

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

يقة الحساب اكفة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أ  طراف العقد التي تعتبر جزءا من معدل العائد  االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية وتتضمن طر

 الفعلي كما تتضمن تلكفة المعاملة أية عالوات أو خصومات. 

 

وض غير العاملة ، والتي تتوقف عن االع وض على أساس االستحقاق باستثناء إيرادات الفوائد على القر تراف بها إكيراد  يتم إثبات إيرادات الفوائد على القر

 الفائدة أو المبدأ موضع شك.  عندما يكون استرداد

 

وض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة - بقائمة الدخل ويتم قيدها في سجالت    (3)المرحلة  ويتوقف البنك عن االعتراف بإيرادات العائد على القر

ج القوائم المالية على أن يتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدي وذلك ك  ما يلي: هامشية خار

وض الصــغيرة لألنشــطة • ية لإلساكن الشخصي والقــر وض االستهالكية والعقار  عندما يتم تحصيلها وذلك بعد استرداد اكمل المتأخرات بالنسبة للقر

 .االقتصادية

وط عقد الجدو • وض الممنوحة للمؤسسات يتبع األساس النقدي أيضا حيث تعلى العوائد المحسوبة الحقًا وفقا لشر وض  بالنسبة للقر لة على القر

يبدأ إدراج العائد المحسوب على رصيد االنتظام  في    العميلة. وفى حالة استمرار  نمن أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة س  %25لحين سداد  

ج باإليرادات إال  القرض ضمن اإليرادات )العائد على رصيد الجدولة المنتظمة( دون العائد المهمش قبل الجدولة الذي ال بعد سداد اكمل رصيد   يدر

 . القرض الذى يظهر بقائمة المركز المالى قبل الجدولة

 

 إيرادات األتعاب والعموالت   ( ل ) 

 

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

المالية  بإيرادات   القوائم  ج  بقيدها في سجالت هامشية خار المضمحلة وذلك  المنتظمة أو  أو المديونيات غير  وض  األتعاب والعموالت المتعلقة بالقر

التي تمثل جزءا   لألتعاب  وبالنسبة  العائد.  بإيرادات  االعتراف  يتم  عندما  النقدي  لألساس  وفقا  اإليرادات  بها ضمن  االعتراف  يتم  أن  للعلى  عائد مكمال 

 الفعلي لألصل المالي بصفة عامة فيتم معالجتها باعتبارها تعديال لمعدل العائد الفعلي. 

وض إكيرادات إذا اكن من المرجح أن يقوم البنك بالدخول فى عق - د إقراض  يتم تأجيل االعتراف بأتعاب االرتباط التي يحصل عليها البنك من منح القر

االرتباط تلك تعتبر تعويضا للبنك عن التدخل المستمر المرتبط باقتناء األداة المالية على أن يتم تعديل معدل العائد  محدد وذلك على اعتبار أن أتعاب  
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البنك للقرض فيتم االعتراف باألتعاب ضمن اإل  يرادات عند  الفعلي للقرض بها عندما يتم تفعيل عقد اإلقراض. أما إذا انتهت فترة االرتباط دون إصدار 

يان االرتباط. انتهاء فت  رة سر

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

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

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

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

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

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

 

 إيرادات التأجير التمويلى 

 

اإلهالك   - إليه قيمة قسط  تمويلي مضافا  تأجير  المحدد بلك عقد  العائد  معدل  أساس  على  التمويلي  التأجير  من عقود  الناتجة  اإليرادات  ى   تتحقق  الشهر

يقة وقيمة قسط التأجير التمويلي المستحق عن الفترة في حساب تسوية عقود   ق بين اإليراد المثبت بهذه الطر التأجير التمويلي  لألصل المؤجر، ويجنب الفر

ية لألصل المؤجر في نهاية مدة العقد.   )دائن/مدين(، ويتم تسويه رصيده مع صافى القيمة الدفتر

 

 إيرادات نشاط التأمين 

 

 . االستحقاق تعد إيرادات أقساط التأمين على أساس مبدأ 

 

باح  ( م )  يعات األر  إيرادات من توز

 

وما شابهها   ملكية  أدوات حقوق  البنك فى  استثمارات  على  باح  األر يعات  بتوز الدخل  قائمة  االعتراف في  تابعة   –يتم  شراكت  البنك فى  استثمارات  بخالف 

يخ صدور الحق  –وشقيقة    . في تحصيلها للبنك وذلك فى تار

 

 بإعادة الشراء اتفاقيات الشراء مع االلتزام بإعادة البيع واتفاقيات البيع مع االلتزام   ( ن ) 

 

لتزامات بقائمة المركز األدوات المالية المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ال يتم استبعادها من قائمة المركز المالي ، وتظهر المتحصالت النقدية ضمن اال

 . المالي 

 

 اضمحالل األصول المالية  ( س ) 

المجموعة أو  تقوم  باح  األر خالل  من  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  التى  المالية  األصول  عدا  فيما  المالية  أصوله  لاكفة  وجود    بمراجعة  مدى  لتقدير  الخسائر 

 اضمحالل فى قيمتها كما هو موضح أدناه. 

يخ القوائم المالية ضمن ثالث مراحل:   يتم تصنيف األصول المالية في تار

يخ االعتراف األولي ، ويتم حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة  المرحلة االولى : األصول ا - يا في مخاطر االئتمان منذ تار لمالية التي لم تشهد ارتفاعا جوهر

 شهر.  12لها لمدة 

و  - التوظيفات،  قيد  يخ  تار أو  األولي  االعتراف  منذ  االئتمان  مخاطر  في  يا  جوهر ارتفاعا  شهدت  التي  المالية  األصول  الثانية:  الخسارة المرحلة  يتم حساب 

 االئتمانية المتوقعة لها على مدى حياة األصل. 

ا - الثالثة: األصول المالية التي شهدت اضمحالال في قيمتها والذي يستوجب حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة لها على مدي حياة  الصل على المرحلة 

ية لألداة وبين القيمة الحالية للت ق بين القيمة الدفتر  دفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.  أساس الفر

 

 يتم قياس الخسائر االئتمانية وخسائر االضمحالل في القيمة المتعلقة باألدوات المالية على النحو التالي: 

ق • من  مستمر  بشلك  االئتمان  مخاطر  مراقبة  ويتم  االولى  المرحلة  في  األولي  االعتراف  عند  المخاطر  منخفضة  المالية  االداة  تصنيف  ادارة  يتم  بل 

 مخاطر االئتمان بالبنك. 
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ية في خطر االئتمان منذ االعتراف االولي ، يتم نقل االداة المالية الى المرحلة الثانية حيث ال يتم • يادة جوهر بعد اعتبارها    اذا تم تحديد ان هناك ز

 مضمحلة في هذه المرحلة. 

 للمرحلة الثالثة. في حالة وجود مؤشرات عن اضمحالل قيمة االداة المالية فيتم نقلها  •

منخفضة  • المالية  لألصول  البنك  معدالت  االئتمان عن  خطر  من  مرتفع  معدل  وتتضمن  البنك  اقنتاها  او  انشأها  التي  المالية  االصول  تصنيف    يتم 

خسائر االئتمانية المتوقعة  المخاطر عند االعتراف االولي بالمرحلة الثانية مباشرة، وبالتالي يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة بشأنها على اساس ال

 على مدى حياة األصل. 

 

ية في مخاطر االئتمان:   ( 1/ س )  يادة الجوهر  الز

 

والنوع  الكمية  المعايير  من  يلي  مما  أكثر  أو  واحد  تحقق  عند  االئتمان  خطر  في  ية  جوهر يادة  ز شهدت  قد  المالية  االداة  أن  المجموعة  وكذلك  تعتبر  ية 

 السداد. العوامل المتعلقة بالتوقف عن 

 

 المعايير الكمية:    ( 2/ س ) 

 

يخ المركز المالي مقارنة باحتماالت اإلخفاق خالل العمر المتبقي المتو يادة احتماالت اإلخفاق خالل العمر المتبقي لألداة من تار قع عند االعتراف عند ز

 األولي وذلك وفقا لهيلك المخاطر المقبولة لدى البنك. 

 

 النوعية: المعايير    ( 3/ س ) 

 

وض التجزئة المصرفية والشراكت الصغيرة ومتناهية الصغر    قر

 

 واجه المقترض واحدا أو أكثر من األحداث التالية: إذا 

 تقدم المقترض بطلب لتحويل السداد قصير األجل الى طويل األجل نتيجة تأثيرات سلبية متعلقة بالتدفقات النقدية للمقترض.  -

 تمديد المهلة الممنوحة للسداد بناء على طلب المقترض.   -

رة خالل ال  -  شهرا السابقة.   12متأخرات سابقة متكر

 تغيرات اقتصادية مستقبلية سلبية تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية للمقترض.  -

وعات المتوسطة   وض المؤسسات والمشر  قر

 

 ة المالية واجهت واحدا أو أكثر من األحداث التالية: إذا اكن المقترض على قائمة المتابعة و/أو األدا

يادة المخاطر االئتمانية.   - يادة كبيرة بسعر العائد على األصل المالي كنتيجة لز  ز

وف المادية أو االقتصادية التي يعمل فيها المقترض.  - ية في النشاط والظر  تغييرات سلبية جوهر

 المقترض. طلب الجدولة نتيجة صعوبات تواجه  -

ية في نتائج التشغيل الفعلية أو المتوقعة أو التدفقات النقدية .  -  تغييرات سلبية جوهر

 تغييرات اقتصادية مستقبلية تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية للمقترض.  -

ية.  - وض التجار  العالمات المبكرة لمشالك التدفق النقدي/السيولة مثل التأخير في خدمة الدائنين / القر

 لغاء أحد التسهيالت المباشرة من جانب البنك بسبب ارتفاع المخاطر االئتمانية للمقترض. إ -

 

 التوقف عن السداد: 

ج    وعات المتوسطة ، و الصغيرة ، و متناهية الصغر ، و التجزئة المصرفية ضمن المرحلة الثانية اذا اكنتدر وض و تسهيالت المؤسسات ، و المشر ت فترة  قر

يد عن   ( يوما خالل  30( ايام سنويا لتصبح )10يوم( ستنخفض بمعدل )  60( يوم. علما بأن هذه المدة )90يوم على األكثر و تقل عن )  (60)عدم السداد تز

يخ التطبيق)عام 3)  (. 2019( سنوات من تار
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 (: 3.2.1الترقي بين المراحل ) 

 

 الترقي من المرحلة الثانية الى المرحلة االولى: 

 

األ بالمرحلة  الخاصة  والنوعية  الكمية  العناصر  اكفة  استيفاء  بعد  إال  االولى  المرحلة  الى  الثانية  المرحلة  من  المالي  االصل  نقل  يتم  اكمل  وال  وسداد  لى 

 المتأخرات من األصل المالي والعوائد. 

 

 الترقي من المرحلة الثالثة الى المرحلة الثانية: 

 

وط التالية:   ال يتم نقل األصل المالي من المرحلة الثالثة الى المرحلة الثانية اال بعد استيفاء اكفة الشر

 نية. استيفاء اكفة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثا -

 من ارصدة االصل المالي المستحقة بما في ذلك العوائد المستحقة المجنبة / المهمشة.   %25سداد  -

 شهرا على االقل.  12االنتظام في السداد لمدة  -

 

 األصول غير الملموسة   ( ع ) 

 

 ( الشهرة 1/ ع ) 

 

تلكفة   يادة في  الز أو دمجها في  تابعة  شراكت  االستحواذ على  الناتجة عن  الشهرة  األعمال عنتتمثل  المجموعة تجميع  العادلة ألصول   حصة  القيمة  في 

يخ االستحو وط االعتراف وذلك فى تار اذ )السيطرة(. ويتم  والتزامات المنشأة المستحوذ عليها بما في ذلك االلتزامات المحتملة القابلة للتحديد التى تفى بشر

 سنويًا أو باالضمحالل في قيمتها أيهما أكبر.    %20ة استهالك الشهرة بواقع اختبار الشهرة سنويًا على أن يتم الخصم على قائمة الدخل بقيم

 

 ( برامج الحاسب االلي   2/ ع ) 

 

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

ضمن  مباشرة ببرامج محددة إذا اكنت تحت سيطرة المجموعة ومن المتوقع أن يتولد عنها خالل أكثر من سنة منافع اقتصادية تتجاوز تلكفتها. وتتالمرتبطة  

وفات العامة ذات العالقة.  يق تطوير البرامج باإلضافة إلى نصيب مناسب من المصر وفات المباشرة تلكفة العاملين في فر  المصر

يادة كفيتم االعتراف ب اءة أو تلكفة تطوير برامج الحاسب اآللي وإضافتها إلى التلكفة األصلية لتلك البرامج إذا اكن من المتوقع أن تؤدي تلك التاكليف إلى ز

فترة االستفادة ويتم استهالك تلكفة برامج الحاسب اآللي المعترف بها أكصل على مدار    التوسع في أداء برامج الحاسب اآللي عن المواصفات األصلية لها.

 من المزايا المتوقعة لها على النحو التالي: 

 سنوات فيما عدا نظام الحاسب اآللي األساسي للبنك حيث يتم استهالكه على فترة عشر سنوات.   5إلى  3 

 

 األصول الثابتة   ( ف ) 

 

األ اكفة  وتظهر  ع.  و والفر الرئيسي  المركز  مقار  في  أساسية  بصفٍة  تتمثل  والتى  األم  البنك  ومباني  أراضي  للمجموعة  الثابتة  األصول  الثابتة تتضمن  صول 

يخية اكفة النفقات المرت يخية مخصوما منها مجمع اإلهالك ومجمع خسائر االضمحالل. وتتضمن التلكفة التار بطة مباشرة بإنشاء أو للمجموعة بالتلكفة التار

عند أصال مستقال وذلك  باعتبارها  أو  الثابت  ية لألصل  الدفتر القيمة  الالحقة ضمن  بالنفقات  االعتراف  ويتم  الثابتة.  األصول  بنود  المرجح اقتناء  من  ما يكون 

وفات الصيانة تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل إلى المجموعة واكن من الممكن تحديد هذه التلكفة بدر جة يعتمد عليها. ويتم تحميل مصر

ى وال يعتبر  الفت واإلصالح في   وفات التشغيل األخر يدية  المجموعةرة التي يتم فيها تحملها ضمن مصر أهمية نسبية أو ذات  ذات ألصوله الثابتة  القيمة التخر

ى على يدية لألصل.  قيمة خصم األصول الثابتة بدون لتلك اإلهالك قيمة لإلهالك ، وبالتالي تحسب القابلة القيمة تأثير جوهر  تخر

يقة القسط الثابت ى وذلك على أساس أعمارها اإلنتاجية باستخدام طر وطبقا للمعدالت   ال يتم إهالك األراضي، بينما يتم إهالك تلكفة األصول الثابتة األخر

 السنوية التالية: 
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 وتعتمد فترات إهالك األصول الثابتة )بخالف المباني( على األعمار االفتراضية لتلك األصول والتي يتم تقديرها عادة كما يلي: 

 

 

 

 

 

 

 

قد   ية  الدفتر القيمة  أن  إلى  تشير  وف  الظر في  تغيرات  أو  أحداث  تقع  عندما  لإلهالك  القابلة  الثابتة  لألصول  ية  الدفتر القيم  مراجعة  قابلة ويتم  تكون  ال 

ية عن القيمة االستردادية. وتمثل القي ية لألصل إلى القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفتر مة االستردادية صافي  لالسترداد. ويتم تخفيض القيمة الدفتر

الناتجة عن استبعاد   الخسائر  باح أو  األر أعلى ، ويتم تحديد  القيمة االستخدامية لألصل أيهما  أو  البيعية لألصل  الثابتة وذلك بمقارنة صافي  القيمة  األصول 

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

 

 اضمحالل األصول غير المالية  ( ص ) 

 

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

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

ية لألصل عن قيمته االستردادية. وتمثل القيم  يد به القيمة الدفتر ة االستردادية ويتم االعتراف بخسارة االضمحالل وتخفيض قيمة األصل بالمبلغ الذي تز

المتعذر تقدير القيمة االستردادية ألصل صافي القيمة البيعية أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى. ولغرض تقدير االضمحالل وفى حالة ما إذا اكن من 

الم غير  األصول  مراجعة  يتم  مالية  سنة  لك  نهاية  وفي  األصل.  هذا  تضم  نقد  توليد  وحدة  ألصغر  االستردادية  القيمة  تقدير  يتم  عندئذ  تم  منفرد  التي  الية 

 ه إلى قائمة الدخل من عدمه. االعتراف باضمحالل في قيمتها لبحث ما إذا اكن من الواجب رد هذا االضمحالل أو جزء من

 

 اإليجارات  ( ق ) 

 

ى عقود إيجار تشغيلى.  1995لسنة  95يتم المحاسبة عن اإليجار التمويلى طبقا للقانون   بشأن التأجير التمويلى. وتعد عقود اإليجار األخر

 

 االستئجار    –(  1/ ق )   

 

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

يقة القسط الثابت على مدار فترة العقد.   الدخل بطر
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سنوات  10  

سنة  15  
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سنوات أو مدة عقد   10

 اإليجار أيهما أقل  

 
 التجهيزات للمباني المؤجرة  
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 التأجير    –(  2/ ق ) 

 

يقة المطبقة تظهر األصول المؤجرة إيجارا تشغيليا ضمن األصول الثابتة في قائمة المركز المالى وتهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل   بذات الطر

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

المتوقع للك   اإلنتاجي و تهلك على مدار العمر    قائمة المركز الماليوبالنسبة لألصول المؤجرة تأجيرًا تمويليًا، يتم تسجيل األصول ضمن األصول الثابتة في  

إلى مب  باإلضافة  العائد على عقد اإليجار  بإيرادات اإليجار على أساس معدل  المماثلة. ويتم االعتراف  المتبعة لألصول  يقة  الطر بذات  يماثل تلكفة  أصل  لغ 

ق بين االيراد المعترف به في قائمة الدخل وأق ج الفر التمويلى فى حساب مستقل تحت التسويةاإلهالك عن الفترة. ويدر قائمة المركز   في  ساط اإليجار 

ية لألصل المؤجر. ويتم تحميل تاكليف الصيانة وا  المالي لتأمين  وذلك لحين انتهاء عقد اإليجار حيث يتم استخدامه إلجراء مقاصة مع صافى القيمة الدفتر

وف فى قائمة الدخل عند تحملها إل   ى المدى الذى ال يتم فيه تحميلها على المستأجر. على األصول المؤجرة كمصر

 منها.  وعندما توجد أدلة موضوعية على عدم قدرة المجموعة على تحصيل أرصدة مديني اإليجار التمويلى، يتم تخفيضها إلى القيمة المتوقع تحصيلها

 اضمحالل عمالء التأجير التمويلي ببند تأجير تمويلي بقائمة المركز المالي. وتظهر األصول المؤجرة تأجيرا تمويليا ومتأخرات أقساط االيجار ومخصص  

  

 بخالف األراضى( على األعمار االفتراضية لتلك األصول والتي يتم تقديرها عادة كما يلي: (وتعتمد فترات إهالك األصول الثابتة المؤجرة

 

 

 

 

 

 

 النقدية وما في حكمها   ( ر ) 

 

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

ج إطار نسب االحتياطي االلزامى وأذ ون الخزانة واألوراق الحكومية وتشمل النقدية واألرصدة لدى البنوك بما فيها تلك المحتفظ بها لدى البنك المركزى خار

ى.    األخر

 

ى   ( ش )   المخصصات األخر

 

تلك   )بخالف  المجمعة  المالية  القوائم  يخ  تار من  شهرا  عشر  إثنى  بعد  سدادها  يستحق  التى  االلتزامات  لمقابلة  المكونة  المخصصات  قياس  المكونة يتم 

الح القيمة  العاملين( على أساس  لمزايا  أو  االئتمانية  المخاطر  يخ لمقابلة  تار الحالية في  االلتزامات  بها لسداد  الوفاء  الواجب  للمدفوعات  تقدير  الية ألفضل 

الضر  تأثير  قبل  للنقود  الزمنية  القيمة  يعكس  مناسب  خصم  معدل  يستخدم  المخصصات  لتلك  الحالية  القيمة  ولتقدير  المجمعة.  المالية  أما القوائم  يبة. 

يخ القوائم المالية المجمعة فيتم قياس االلتزام بالقيمة المقدرة غير المخصومة ما لم  بالنسبة لاللتزامات التى يستحق سدادها حتى إث نى عشر شهرا من تار

يا فيحسب بالقيمة الحالية. ويتم رد المخصصات التي أنتفي الغرض منها لكيا أو جزئيا ضمن بند إيرا الزمنية للنقود جوهر أثر القيمة  وفات( يكن  دات )مصر

ى.   تشغيل أخر

 

 التأمين  نشاط   ( ت ) 

 

 المخصصات الفنية لتأمينات األشخاص وتكوين األموال  ( 1)

 

 األحتياطى الحسابى   ( أ ) 

 

يخ لك   ي وفقا لألسس    قائمة مركز مالييتم تكوين االحتياطى الحسابى للك من عمليات تأمينات األشخاص وتكوين األموال فى تار بمعرفة الخبير األكتوار

التأمين   على  للرقابة  ية  المصر )الهيئة  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  يعتمدها  التى  يادة   –الفنية  الز من  وثيقة  لك  حصة  الى  باألضافة  سابقا(. 

ية لحساب حملة الوثائق. )النقص( فى القيمة الرأسمالية ألموال األقساط التأمينية المستثمرة فى المحافظ ا  الستثمار
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 مخصص المطالبات تحت التسديد  ( ب ) 

 

يخ   . قائمة المركز المالييتم تكوين مخصص المطالبات المتعلقة بالحوادث التى تم اإلبالغ عنها قبل إنتهاء السنة المالية ومازالت قائمة فى تار

 

 مدينو عمليات التأمين  ( 2)

 

سو  التأمين  عمليات  مدينو  إثبات حسابات  القيمة يتم  المتمثلة فى  المستهلكة  بالتلكفة  لهم  للمؤمن  ية  جار حسابات  أو  التحصيل  تحت  أقساط  اء فى صورة 

ية لتلك الحسابات مخصوما منها مجمع خسائر األضمحالل.   الدفتر

 

 المستحق من شراكت التأمين و إعادة التأمين   ( 3)

 

التأمين   إعادة  و  التأمين  شراكت  إثبات حسابات  خسائر  يتم  مجمع  منها  مخصوما  الحسابات  لتلك  ية  الدفتر القيمة  فى  المتمثلة  المستهلكة  بالتلكفة 

 االضمحالل. 

 

 عقود الضمانات المالية  ( ث ) 

 

ية مدينة مقدمة لعمالئها   وض أو حسابات جار ى ، وهى تتطلب   الىعقود الضمانات المالية هي تلك العقود التي تصدرها المجموعة ضمانا لقر جهات أخر

يخ استحقاقها و وط  من المجموعة أن تقوم بتسديدات معينة لتعويض المستفيد منها عن خسارة تحملها بسبب عدم وفاء المدين بالتزاماته فى تار فقا لشر

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

 

يخ منح الضمان باإلضافة إلى تاكليف المعاملة ال تبطة بإصدار تلك مرويتم االعتراف األولى بالضمانات في القوائم المالية المجمعة بالقيمة العادلة في تار

القياس األول  المالية على أساس مبلغ  الضمانة  البنك بصفته مصدر  الالحق اللتزام  القياس  المالية. ويتم  المحسوب   يالضمانات  )مخصوما منه االستهالك 

يقة القسط الثابت على مدار عمر الضمان( ، أو أفضل تقدير ألتعاب الضمانة والمحمل للمدفوعات المطلوبة لتسوية أي التزام   إكيرادات على قائمة الدخل بطر

مشا  معامالت  في  للخبرة  وفقا  التقديرات  تلك  تحديد  ويتم  أعلى.  أيهما  المجمعة  المالية  القوائم  يخ  تار في  المالية  الضمانة  عن  ناتج  والخسائر  مالي  بهة 

زة بحكم اإلدارة.  يخية معز  التار

 

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

 

 مزايا العاملين   ( خ ) 

 

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

 

التزم البنك بالسياسة التالية  2009المبادئ المحددة أدناه. واعتبارًا من أول يناير اًل عن االلتزامات الخاصة بمزايا العاملين المتطابقة مع معظم ؤويعد البنك مس

باح المحتجزة.  يبالاكمل ومعالجة أى تسويات ناتجة عن التطبيق األول   لتعديالت قواعد البنك المركزى فيما يتعلق بمزايا العاملين مباشرًة على األر

متنوع مزايا  نظم  لديه  العاملين  البنك  البنك يمنح  المحددة  المزايا  نظم  تلزم  المحددة.  المزايا  نظم  وط  شر عليه  ينطبق  والذى  الطبية  الخدمة  نظام  مثل  ة 

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

 

ا المركز  بقائمة  االلتزامات  جانب  في  المحددة  المزايا  نظم  التزام  عرض  لتغطييتم  التقاعد"  مزايا  "التزامات  بند  تحت  ويتم  لمالى  االلتزامات.  هذه  جملة 

التق المقدرة. وتنطوي هذه  الوحدة اإلضافية  يقة  ى مستقل باستخدام طر اكتوار يق خبير  ية عن طر المحددة بصفة دور المزايا  التزام نظم    ىنية علحساب 

يق بعلوم الساكن ومعدالت دوران العاملين ومع فرضيات تتعلق يادة في المرتبات ومعدالت الخصم والتضخم. وعندما يتم تمويل هده النظم عن طر دل الز

 صناديق خارجية مصنفة على أنها أصول الالئحة، يتم خصم القيمة العادلة لهذه الصناديق من التزام نظم المزايا المحددة.

 

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

يد عن   من القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة )قبل خصم قيمة تلك األصول( فى نهاية    % 10من القيمة العادلة ألصول الالئحة أو    %10)الخسائر( التي تز
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أع  السنة  أيهما  السابقة  )أو المالية  إلى  باإلضافة  يادة  الز تلك  استهالك  يتم  عاليه  إليها  المشار  النسبة  عن  ية  االكتوار )الخسائر(  باح  األر يادة  ز حالة  في  لى. 

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

 

يقة  ويتم االعتراف بتاكليف الخدمة السابق  ة فورا بقائمة الدخل بمجرد أن تصبح تلك المزايا مستحقة أما إذا لم تكن قد استحقت بعد فيتم استهالكها بطر

وفات العمومية القسط الثابت على متوسط الفترة التى تستحق خاللها تلك المزايا. يتم عرض التاكليف السنوية لنظم مزايا العاملين المحددة ضمن بند الم صر

ية ) وفات عاملين(. واإلدار  مصر

 

يكون   ثابتة لمنشأة منفصلة. وال  المجموعة بموجبها بسداد اشترااكت  لوائح معاشات تقوم  المحدد فإنها عبارة عن  المجموعة وبالنسبة لنظم االشتراك  على 

بأص تحتفظ  االشترااكت  لتلك  المتلقية  المنشأة  تكن  لم  إذا  االشترااكت  من  يد  مز لسداد  حكمي  أو  قانوني  الناتجة عن  التزام  العاملين  مزايا  لسداد  اكفية  ول 

ية والسابقة.   خدمتهم في الفترات الجار

 

رة للعاملين بالقطاع الخاص على أساس تعاقد إجبا  ى ،  وبالنسبة لنظم االشتراك المحدد يتم سداد اشترااكت إلى لوائح تأمينية للمعاشات المقر ي أو إختيار ر

إض التزامات  أية  المجموعة  على  ينشأ  ضمن  وال  المحدد  االشتراك  لنظم  المستحقة  باالشترااكت  االعتراف  ويتم  سدادها.  الواجب  االشترااكت  بخالف  افية 

وفات مزايا العاملين إذا قام العاملين بتقديم خدمة تعطيهم الحق في تلك االشترااكت. ويتم االعتراف باالشترااكت المدفوعة مقدما ض من األصول إذا مصر

 مدفوعة إلى تخفيض الدفعات المستقبلية أو إلى استرداد نقدي.   ما أدت االشترااكت ال

 

 ضرائب الدخل   ( ذ ) 

 

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

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

 الملكية. 

 

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

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

 

وق مؤقتة بين القيمة الدف يبة المؤجلة الناشئة عن فر يبية ويتم االعتراف بالضر ية لألصول وااللتزامات طبقا لألسس المحاسبية وقيمتها طبقا لألسس الضر تر

يبة التى من المتوقع تطبيق يبية المؤجلة باستخدام أسعار الضر يبى. ويتم قياس األصول وااللتزامات الضر بح الضر ها فى الفترة المستخدمة فى احتساب الر

ية في نهاية لك فترة مالية.  التى يتم فيها تسوية االلتزام أو تحقق األصل وب يبية( السار يبة )والقوانين الضر  استخدام أسعار الضر

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

يبية في المستقبل تسمح باالنتفاع اللك باح ضر يبية المؤجلة فى نهاية لك فترة مالية أر ية لألصول الضر ى أو الجزئى بهذا األصل ، ويتم مراجعة القيمة الدفتر

يبية اكفية في المستقبل تسمح باالن  باح ضر يبية بسبب عدم تحقيق أر تفاع اللكى وتخفيضها بقيمة الجزء الذي لم يعد من المرجح أن يتحقق منه منفعة ضر

بهذا األصل  الجزئى  يبية المؤجلة وذلك في حدود ما أو  الضر ية لألصول  القيمة الدفتر يادة  ز يتم  يبية  الضر يادة المنفعة  ز . ومع هذا فإذا اكن من المتوقع 

 سبق تخفيضه. 

 

 االقتراض   ( ض ) 

وض التي تحصل عليها المجموعة بالقيمة العادلة مخصوما منها تلكفة الحصول على القرض. ويتم القي  وض يتم االعتراف األولى بالقر اس الالحق لتلك القر

ق بين صافي المتحصالت وبين القيمة التي سيتم الوفاء بها على مدار فترة االق تراض باستخدام بالتلكفة المستهلكة على أن يتم تحميل قائمة الدخل بالفر

يقة معدل العائد الفعلي.    طر
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 رأس المال   ( ظ ) 

 

 ( تلكفة رأس المال  1/ غ ) 

 

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

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

يبي لها.   المالى خصما  من حقوق الملكية بعد استبعاد األثر الضر

 

باح  2/ غ )  يعات األر  ( توز

 

في   الملكية  حقوق  على  خصما  وذلك  المجموعة  تصدرها  التى  الملكية  حقوق  أدوات  على  باح  األر يعات  توز العامة    السنةتثبت  الجمعية  فيها  تقر  التي 

التابعة للمجموعة وك باح الشراكت  أر يعات  يعات حصة أصحاب الحصص غير المسيطرة فى توز التوز يعات. وتشمل تلك  التوز ا ذلمساهمى المجموعة هذه 

رة بموجب النظام األساسي للبنك وشراكت المجموعة وكذا قانون الشراكت.  باح وماكفأة أعضاء مجلس اإلدارة المقر  حصة العاملين في األر

 

 أنشطة األمانة  ( غ ) 

 

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

باحا تخص البنك.  باح الناتجة عنها بالقوائم المالية المجمعة للمجموعة حيث أنها ليست أصوال أو أر  االعتراف بهذه األصول واألر

 

 أرقام المقارنة  ( أ أ ) 

 

يا لتتوافق مع التغيرات في عرض القوائم الما  ور  للفترة الحالية.  المجمعةلية يعاد تبويب أرقام المقارنة لكما اكن ذلك ضر

 

 إدارة المخاطر المالية   -3

 

اطر هو أساس النشاط  تتعرض المجموعة إلى مخاطر مالية متنوعة تعزى بصفة أساسية إلى األنشطة التي يزاولها البنك وبعض شراكته التابعة علمًا بأن قبول المخ

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

إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء الم ن المالئم بين الخطر والمنافع المرتبطة بها و الي للمجموعة. ومن أهم أنواع لذا تهدف المجموعة إلى تحقيق التواز

ى. ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت    المخاطر التي تتعرض لها المجموعة خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة وكذا مخاطر التشغيل األخر

ى.   األجنبية وخطر سعر العائد باإلضافة إلى مخاطر التسعير األخر

 

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

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

 والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة. 

الوثيق مع إدارة مخاطر البنك في ضوء سياسات سبق اعتمادها من مجلس اإلدارة وتقوم إدارة المخاطر بتوصيف وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاووتتم   ن 

االئتمان وخطر أسعار صرف بالبنك. ويصدر مجلس اإلدارة قواعد مكتوبة تغطي مناطق خطر محددة مثل خطر  المختلفة  التشغيلية  العمالت األجنبية    الوحدات 

ية إلدارة  ؤووخطر أسعار العائد وكذا استخدام المشتقات المالية واألدوات المالية غير المشتقة. باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة المخاطر تعد مس اًل عن المراجعة الدور

 المخاطر ولبيئة الرقابة لك على حدى. 
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 إستراتيجية إدارة المخاطر 

 

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

االخ  وتطوير  المخاطر،  المخاطر ومحددات  اإلقدام على  على توحيد درجة  القدرة  يادة  ز ومنها  المخاطر  لتلك  الفعالة  اإلدارة  األساسية  تصاصات  إجراءات لضمان 

 المخاطر بالبنك فيما يلي:  إلدارة المخاطر، وكذلك تطبيق هيلك إلدارة المخاطر يتسم بالكفاءة وبأداء عالي المستوى. لذا تتمثل األهداف األساسية إلطار عمل إدارة

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

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

 

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

 ألنشطة البنك المختلفة. العائد الموازنة النسبية بين الخطر و -

باح لدورات العمل والدورات االئتمانية واالقتصادية. درجة حساسية  -  األر

باح بشلك جيد.  -  الوصول إلى تحقيق حزمة متوازنة من تدفقات األر

 

 حوكمة إدارة المخاطر والمبادئ الخاصة بإدارة المخاطر 

 

 تقوم حوكمة إدارة المخاطر بالبنك على ما يلي: 

 

ق العمل الميداني  -1 ي قوي في جميع مستويات المؤسسة بدءا من مجلس اإلدارة ووصوال إلى إدارة فر  عن التشغيل.   ةلؤومسال تدخل إدار

 إطار عمل محكم لإلجراءات الداخلية والمبادئ اإلرشادية.  -2

 للرقابة على المخاطر وااللتزام بتنفيذ القواعد واإلجراءات. مراقبة مستمرة من قبل خطوط األعمال والوظائف المعاونة وكذلك من جانب هيئة مستقلة  -3

بشلك أكثر خصوصية عن فحص مدى توافق إطار العمل الداخلي بغية رصد المخاطر ومدى االلتزام  ةلؤو وتعتبر لجان المخاطر والمراجعة داخل مجلس اإلدارة مس

 بالقواعد. 

 

 فئات المخاطر: 

 

 :لمصرفية ما يلي من المخاطر المرتبطة بأنشطة البنك ا 

 

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

 األطراف عن الوفاء بالتزاماتهم المالية.  

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

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

 مرتفعة. 

 

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

 

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

ي أو أحداث خارجية. عالوة على ذلك إصدار بيانات مالية ومحاسبية غير دقيقة بسبب عدم مالئمة اإلجراءات والنظم الداخلية أو اإلخالل بها  أو بسبب خطأ بشر

ية أو تأديبية أو خسائر مالية   بسبب عدم االلتزام يمكن أن يأخذ خطر التشغيل شلك مخاطر االلتزام التي يقصد بها خطر تعرض البنك لعقوبات قانونية أو إدار

 بالقواعد واللوائح ذات الصلة 

 

ال   -د  الصرف  وأسعار  الفائدة  أسعار  البنك خطر  ميزانية  بهيلك  البنك    : مرتبطة  أصول  قيمة  في  المتبقي  االنخفاض  أو  الخسائر  عن  الناجمة  المخاطر  سواء    -يمثل 

والناشئة عن التغيرات في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف. وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة أو أسعار الصرف المرتبطة    -المدرجة بقائمة المركز المالى أو خارجها  

إصدارات السند  بهيلك  ية البنكية ومعامالت المركز الرئيسي )معامالت على أدوات حقوق الملكية واالستثمارات و  ات(. ميزانية البنك عن األنشطة التجار
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 يمثل المخاطر التي تتعلق بعدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته وقت استحقاقها.   خطر السيولة:   -ذ 

 

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

 والمبادئ األساسية التالية: 

 قالل التام إلدارة تقييم المخاطر عن أقسام التشغيل. االست -

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

 

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

ع ومتخصص في كيفية إدارة خع يق عمل متنو يق التأكد من أن إطار عمل إدارة المخاطر المعمول به هو إطار فّعال وقوى. ويعمل بالقسم فر طر االئتمان  ن طر

 وخطر السوق من خالل آليات التشغيل. 

 

 وعلى وجه الخصوص فإن قسم المخاطر: 

 

يم واعتماد ومتابعة مخاطر االئتمان ومخاطر البلدان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. كما أنه يقوم يقوم بتوصيف واعتماد األساليب المستخدمة لتحليل وتقي -

ية في المجاالت العالية الخطورة ويسعى بشلك   على تحسين التنبؤ بمثل هذه المخاطر وإدارتها.  دؤوببإجراء مراجعة دقيقة لالستراتيجيات التجار

التي يقترحها  يساهم في إجراء تقييم مستقل عن   - المشورة فيما يخص المعامالت  يق تقديم  ائتمان وعن طر التي تتضمن مخاطر  يق تحليل المعامالت  طر

ي المبيعات.   مدير

 يقوم بوضع إطار لاكفة المخاطر التشغيلية للبنك.  -

 

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

ن هيلك الميزانية العمومية )نتيجة تغيرات أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو نتيجة عدم توافر سيولة اكفية( وكذ لك تمويل البنك طويل األجل،  المرتبطة باختالل تواز

إدارة م  تطلبات رأس المال وهيلك رأس المال. و

 

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

 

مس المخاطر  قسم  الال  الؤوويعتبر  والسياسات  األسس  وتحديد  المخاطر  مع  للتعامل  فعالة  منظومة  وضع  عن  أساسي  األصول  بشلك  وحدة  تشارك  كما  زمة، 

 لية في بعض المجاالت الخاصة. ؤووااللتزامات التابعة لإلدارة المالية فى هذه المس

 

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

ي قسم المخاطر لمراجعة الموضوعات اإلستراتيجية األساسية وملجنة ال ؤساء خطوط األعمال ومدير نها: سياسات  مخاطر أعضاء من اللجنة التنفيذية باإلضافة إلى ر

ية الالزمة وتحليل محافظ االئتمان وتلكفة المخاطر وحدود السوق وتركز االئتم ان على مستوى المنتجات والبلدان المخاطر وأساليب التقييم والموارد المادية والبشر

ى، تختص لجنة إدارة األصول والخصوم بتحديد السياسات والتخطيط للتعامل مع المخاط ر التمويلية ومخاطر  واألقاليم والقطاعات االقتصادية الخ. ومن ناحية أخر

 عدم  توفر سيولة. 

 

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

المعلومات  استخدام  يق  طر عن  وذلك  المناسبة  والضوابط  اإلجراءات  إلى  إخضاعها  و تام  بشلك  المرتبطة  المتعلقة  المخاطر  اكفة  على  ونظم    والموافقة  المتاحة 

 . المعلومات ، قبل البدء في أي نشاط أو منتج جديد

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

ية )إدارة التفتيش الداخلي(.   الدور

يق المراجعة الداخلية والمراجعون القانونيون بمراقبة  إجراءات وبنية إدارة المخاطر بالبنك.  وأخيرا يقوم لك من فر  مبادئ و
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 مخاطر االئتمان  (أ )

 

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

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

ج القوائم المالية المجمعة.  وكذا من االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واإلعتمادات المستندية  التى تظهر خار

 

 ( إدارة مخاطر االئتمان : التنظيم و الهيلك 1-)أ         

 

يا ل   لحفاظ على قوة البنك يمثل خطر االئتمان المصدر الرئيسي للمخاطر في البنك ؛ لذا فإن وجود إدارة ورقابة شاملة و فعالة لخطر االئتمان يعتبر أمرا جوهر

السياسة االئتمانية وسلطا االئتمان. وتمثل  لمراقبة مخاطر  البنك يطبق إطار عمل محكم  بحيته وبالتالي فإن  الزاوية فى هذا  المالية و ر االئتمان حجر  ت منح 

ية ومواف  قة من قبل اإلطار ويتم تحديدها بمشاركة قسم المخاطر وخطوط األعمال معا وتخضع السياسة االئتمانية وسلطات منح االئتمان إلى مراجعة دور

 مجلس اإلدارة. 

 

 عن :  لينؤومسويعتبر العاملين داخل قسم المخاطر  

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

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

 رصد ومراقبة االئتمان الممنوح لكبار العمالء ومحافظ االئتمان المختلفة.  -

 تكوين المخصصات الخاصة والعامة. مراجعة سياسات   -

 

ير إلى  وعالوة على ذلك يتم تحليل شامل للمحافظ من أجل تقديم اإلرشاد لإلدارة العامة بالبنك عن مخاطر االئتمان العامة والخاصة بالبنك وبال  تالي رفع التقار

 لجنة المخاطر. 

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

 

 الموافقة على المخاطر 

 

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

ية ومصادر تسديد الدين، وفي نفس الوقت يوضع في االعتبار استراتيجية بالعميل وفهم دقيق لعمل العميل وغرض المنح وطبيعته وهيلك المع املة التجار

 المخاطر الخاصة بالبنك ومستوى اإلقدام على المخاطر. 

 

بعة مبادئ أساسية:   وتقوم عملية الموافقة على المخاطر على أر

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

عقد محل عقد عند حدوث حالة إخالل من الطرف األصلي ) ويحتوي أيضا مخاطر الدائن وخطر عدم التسوية أو عدم التسليم وخطر المصدر على  

 خطر االستبدال(. 

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

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

و مجموعة من العمالء لضمان إتباع االئتمان حيث تقوم األخيرة بمراجعة لك طلبات الموافقة على الحدود االئتمانية المطلوب منحها لعميل بعينه أ

 أسلوب ثابت إلدارة المخاطر. 

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

 خطوط األعمال حيث تتم مراجعتها من قسم المخاطر والموافقة عليها من قبل اللجان االئتمانية المعنية.  
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 جعة إدارة المخاطر والمرا 

 

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

الم األعمال وإدارة  إدارات  بإعدادها  قامت  تحليالت  على  المراجعة  االئتمانية" وتقوم هذه  المخصصات  و"تحديد  تقوم  المراقبة"  خاطر. وعالوة على ذلك، 

ير بالنتائج إلى اإلدارة ال ع التابعة للبنك ورفع تقار و  عامة. المراجعة الداخلية بفحص الملفات االئتمانية والتفتيش على أعمال مجموعات الفر

 

 خطر االستبدال 

 

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

ناتج تكون  اإلحالل  تاكليف  العقد اآلخر. ولذلك فإن  مع طرف  الناتج عن ذلك  الصرف(  أسعار  مثل  السوق  أسعار  تقلب  لمخاطر  )المعرض  ة عن  المفتوح 

يخ الذي دخل فيه األطراف في المعاملة األصلية وا ق في سعر السوق بين التار يخ الذي حدث فيه اإلخالل بااللتزامات. وتتضمن المعامالت التي  الفر لتار

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

 

 

 تبدال س إدارة خطر اال 

 

ين بااللتزامات. لذا يضع البنك حدودا يهتم البنك بشلك كبير بالمراقبة الدقيقة لخطر االستبدال بهدف تقليل الخسائر في حالة إخالل أطراف العقد   اآلخر

لك  في  عامة(  مؤسسة  أو  شركة  أو  ى  أخر مالية  مؤسسة  أي  أو  بنك  اكن  )سواء  لهم  القانونى  الشلك  عن  النظر  بغض  اإلطراف  تلك  تعامل  حجم  تقيد 

ية.   التعامالت التجار

 

 المخاطر والتقييم الداخلي لدرجات المخاطر:   إدارة (  2-)أ 

 يقوم نظام تقييم درجة المخاطر بالبنك على أساس ثالثة محاور: 

 

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

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

 (.  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

 

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

ية البنك بصفة دور ورة كما يقوم  الناتجة عنها فى التوقيت المناسب. ويتم مراجعة نماذج التقييم وتطويرها عند الضر قييم أداء تلك  بت   والخسائر االئتمانية 

 النماذج ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت اإلخفاق.  

 

 وتتضمن األساليب المستخدمة لقياس ومراقبة مخاطر االستبدال ما يلي: 

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

 ستبدال مكسب. اال

  من األحوال.  %99القيمة المعرضة للخطر من االئتمان: هي حساب أكبر خسارة قد يمكن تحملها في  -
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 وفيما يلى بعض وسائل الحد من الخطر : 

 

 الضمانات   -

 

ضمانات مقابل االموال المقدمة.ويقوم البنك  يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان. ومن هذه الوسائل الحصول على  

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

ى.  •  الرهن العقار

 رهن اصول النشاط مثل االالت والبضائع . •

 رهن ادوات مالية مثل ادوات الدين وحقوق الملكية .  •

 

التسهيالت اال ئتمانية لالفراد بدون ضمان . ولتخفيض خسارة االئتمان   كونيكون التمويل على المدى االطول واالقراض للشراكت مضمون بينما توغالبا ما   

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

وض والتسهيالت بحسب طبيعة االداة وعادة ما تكون ادوات الدين واذون الخزانة ب يتم  ى بخالف القر دون تحديد الضمانات المتخذة ضمانا الصول االخر

 ضمان . 

 

   :المشتقات  -

 

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

ة عادلة موجبة الذى التى تحقق منفعة لصالح البنك اى اصل ذو قيم   لألداةالمبلغ المعرض لخطر االئتمان فى اى وقت من االوقات محدد بالقيمة العادلة  

من حجم االقراض  يمثل جزءا ضئيال من القيمة التعاقدية / االقتراضية المستخدمة للتعبير عن حجم االدوات القائمة. ويتم ادارةهذا الخطر االئتمانى كجزء

ضمانات   على  الحصول  عادة  واليتم  السوق  فى  لتغيرات  نتيجة  المتوقع  الخطر  مع  وذلك  للعميل  الممنوح  تلك اللكى  على  االئتمانى  الخطر  مقابل  فى 

ى .   األدوات فيما عدا المبالغ التى يطلبها البنك أكيداعات هامشية  من االطراف االخر

 



 

ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021  سبتمبر30عن الفترة المالية المنتهية فى 

( 3-أ سياسة مخصصات االضمحالل(

-

-

-

-

-

-

-

وض وتسهيالت قر
مخصص 

خسائر االضمحالل
وض وتسهيالت قر

مخصص 

خسائر االضمحالل

11.18%87.20%8.74%86.27%ديون جيدة-

15.65%6.78%8.92%4.42%المتابعة العادية-

27.47%3.02%29.53%5.47%المتابعة الخاصة-

45.70%3.00%52.81%3.84%ديون غير منتظمة-

%100%100%100%100

( 4-أ نموذج قياس المخاطر البنكية العام(

ي مدلول التصنيفتصنيف البنك المركزي المصر

نسبة المخصص المطلوب 

وفقًا ألسس الجدارة 

االئتمانية

مدلول التصنيف الداخلىالتصنيف الداخلي

ديون جيدة1صفرمخاطر منخفضة1

ديون جيدة11%مخاطر معتدلة2

ديون جيدة11%مخاطر مرضية3

ديون جيدة21%مخاطر مناسبة4

ديون جيدة21%مخاطر مقبولة5

المتابعة العادية32%مخاطر مقبولة حديا6

المتابعة الخاصة53%مخاطر تحتاج لعناية خاصة7

ديون غير منتظمة204%دون المستوى8

ديون غير منتظمة504%مشكوك في تحصيلها9

ديون غير منتظمة1004%رديئة10

وض والضمانات المالية وكذا أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل تتطلب سياسات المجموعة تحديد ثالث مراحل لتصنيف األصول المالية التي يتم قياسها بالتلكفة المستهلكة وارتباطات القر

في القيمة المتعلقة بهذه األدوات وذلك على (الخسائر االئتمانية المتوقعة )الدخل الشامل االخر طبقا للتغيرات في جودة االئتمان منذ االعتراف األولي ومنذ ثم قياس خسائر االضمحالل 

:النحو التالي

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

تقييم البنك

.يتم تصنيف األصل المالي غير المضمحل عند االعتراف األولي في المرحلة األولى ويتم مراقبة مخاطر االئتمان بشلك مستمر من قبل إدارة مخاطر االئتمان بالبنك

ية في خطر االئتمان منذاالعتراف األولي؛ يتم نقل األصل المالي إلى المرحلة الثانية وال يتم إعتبار األصل المالي مضمحل في هذه المرحلة  يادة جوهر خسارة االئتمان  )في حالة وجود ز

.(المتوقعة على مدي الحياة في ظل عدم اضمحالل قيمة االئتمان

بعة ومع ذلك فان أغلبية المخصص ينتج من آخر درجتين من  ويعتبر مخصص خسائر االضمحالل الوارد في قائمة المركز المالى في نهاية الفترة المالية مستمدا من درجات التقييم الداخلية األر

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

:وتستند المجموعة إلى المؤشرات التالية لتحديد ما إذا اكنت هناك أدلة موضوعية تشير إلى االضمحالل. في حالة وجود مؤشرات عن اضمحالل قيمة األصل المالي فيتم نقله الى المرحلة الثالثة 

وف المالية أو االقتصادية التي يعمل فيها المقترض ية في النشاط والظر .تغييرات سلبية جوهر

.طلب الجدولة نتيجة صعوبات تواجة المقترض

ية في نتائج التشغيل الفعلية أو المتوقعة أو التدفقات النقدية .تغييرات سلبية جوهر

.تغييرات اقتصادية مستقبلية سلبية تؤثر على التدفقات النقدية المستقبيلة للمقترض

ية/ السيولة مثل التأخير في خدمة الدائنين / العالمات المبكرة لمشالك التدفق النقدي  وض التجار .القر

.إلغاء أحد التسهيالت المباشرة من جانب البنك بسبب ارتفاع المخاطر االئتمانية للمقترض

يادة المخاطر االئتمانية يادة كبيرة بسعر العائد على االصل المالي كنتيجة لز .ز

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

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

.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 محددة من قبل البنك المركزي 

ي ي عن المخصص المطلوب باستخدام باستخدام الخسائر األئتمانية . المصر يادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقا لقواعد الجدارة االئتمانية للبنك المركزي المصر وفي حالة ز

بح يع صافى الر يادة فى المخصص اكحتياطي مخاطر بنكية عام ضمن حقوق الملكية خصما على توز .المتوقعة ، يتم تجنيب الز

يادة بين المخصصين يادة والنقص بحيث يعادل رصيده دائما مبلغ الز يع ويبين اإليضاح رقم . ويتم تعديل ذلك االحتياطي بالز الحركة على حساب  (37)ويعد هذا االحتياطي غير قابل للتوز

.احتياطي المخاطر البنكية العام خالل الفترة المالية

ي ونسب تكوين المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقا ألسس التقييم الداخلي مقارنة بأسس تقييم البنك المركزي المصر

:االئتمان
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

(قبل الضمانات)الحد األقصى لخطر االئتمان (أ-5)

البنود المعرضة لخطر االئتمان في قائمة المركز المالى المجمعة

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

37.385.736.91642.003.990.606

-3.248.702.1733.444.193.377

-1.185.680.2571.056.199.108

-27.580.300.84225.174.858.319

-2.519.184.1112.114.526.363

-66.464.688.53363.420.178.536

-47.934.251.85545.557.308.731

-16.638.001.96219.064.953.752

-3.473.229.1393.901.049.525

(137.060.985)(97.465.963)

56.597.550106.092.208

-85.077.877.74149.464.378.060

-4.135.904.2172.971.309.301

295.563.094.311258.181.571.923

:يوضح الجدول التالى معلومات حول جودة األصول المالية خالل الفترة المالية

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

درجة االئتمان

1.438.810.053-1.045.130.823393.679.230ديون جيدة

9.653.872.118-5.966.215.9183.687.656.200المتابعة العادية

----متابعة خاصة

----ديون غير منتظمة

7.011.346.7414.081.335.430-11.092.682.171

(9.845.952)-(5.546.554)(4.299.398)يخصم مخصص خسائر االضمحالل

ية 11.082.836.219-7.007.047.3434.075.788.876القيمة الدفتر

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

درجة االئتمان

962.824.655-845.339.887117.484.768ديون جيدة

6.116.018.738-3.737.172.7642.378.845.974المتابعة العادية

----متابعة خاصة

----ديون غير منتظمة

4.582.512.6512.496.330.742-7.078.843.393

(10.607.678)--(10.607.678)يخصم مخصص خسائر االضمحالل

ية 7.068.235.715-4.571.904.9732.496.330.742القيمة الدفتر

2021 سبتمبر 30

2020 ديسمبر 31

االجماليأرصدة لدى البنوك

وض وتسهيالت للعمالء  قر

وض ألفراد قر

ية مدينة حسابات جار

بطاقات ائتمان

وض شخصية قر

أذون خزانة 

ية وض عقار قر

ية مدينة حسابات جار

وض مباشرة قر

وض و تسهيالت مشتركة قر

ى وض أخر قر

وض لمؤسسات قر

العوائد المجنبة والخصم غير المكتسب  والعوائد المؤجلة

مشتقات مالية

ى  أصول مالية أخر

االجماليأرصدة لدى البنوك 

االجمالى 

استثمارات مالية 

أدوات دين
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

درجة االئتمان

----ديون جيدة

37.402.843.841--37.402.843.841المتابعة العادية

----متابعة خاصة

----ديون غير منتظمة

37.402.843.841--37.402.843.841

(17.106.925)--(17.106.925)يخصم مخصص خسائر االضمحالل

ية 37.385.736.916--37.385.736.916القيمة الدفتر

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

درجة االئتمان

----ديون جيدة

42.021.929.253--42.021.929.253المتابعة العادية

----متابعة خاصة

----ديون غير منتظمة

42.021.929.253--42.021.929.253

(17.938.647)--(17.938.647)يخصم مخصص خسائر االضمحالل

ية 42.003.990.606--42.003.990.606القيمة الدفتر

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

درجة االئتمان

32.262.896.765--32.262.896.765ديون جيدة

1.951.283.494--1.951.283.494المتابعة العادية

403.919.281-403.919.281-متابعة خاصة

740.516.811740.516.811--ديون غير منتظمة

34.214.180.259403.919.281740.516.81135.358.616.351

(824.748.968)(536.946.659)(62.058.124)(225.744.185)يخصم مخصص خسائر االضمحالل

ية 33.988.436.074341.861.157203.570.15234.533.867.383القيمة الدفتر

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

درجة االئتمان

29.940.799.324--29.940.799.324ديون جيدة

1.722.005.621--1.722.005.621المتابعة العادية

385.422.772-385.422.772-متابعة خاصة

406.037.696406.037.696--ديون غير منتظمة

31.662.804.945385.422.772406.037.69632.454.265.413

(664.488.246)(331.541.542)(100.481.753)(232.464.951)يخصم مخصص خسائر االضمحالل

ية 31.430.339.994284.941.01974.496.15431.789.777.167القيمة الدفتر

2021 سبتمبر 30

2020 ديسمبر 31

وض وتسهيالت لألفراد  االجماليقر

2021 سبتمبر 30

2020 ديسمبر 31

االجماليأذون خزانة 

االجماليأذون خزانة 

وض وتسهيالت لألفراد  االجماليقر
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

درجة االئتمان

121.335.137.863-119.425.387.9981.909.749.865ديون جيدة

5.916.992.667-118.331.7305.798.660.937المتابعة العادية

9.332.912.927-9.332.912.927-متابعة خاصة

6.098.934.5546.098.934.554--ديون غير منتظمة

119.543.719.72817.041.323.7296.098.934.554142.683.978.011

(8.173.806.522)(4.215.183.278)(3.356.129.207)(602.494.037)يخصم مخصص خسائر االضمحالل

ية 118.941.225.69113.685.194.5221.883.751.276134.510.171.489القيمة الدفتر

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

درجة االئتمان

120.849.876.870-119.535.186.2641.314.690.606ديون جيدة

10.004.790.862-2.713.549.9197.291.240.943المتابعة العادية

4.829.009.806-4.829.009.806-متابعة خاصة

4.780.630.4704.780.630.470--ديون غير منتظمة

122.248.736.18313.434.941.3554.780.630.470140.464.308.008

(8.520.817.464)(3.866.108.053)(3.578.274.450)(1.076.434.961)يخصم مخصص خسائر االضمحالل

ية 121.172.301.2229.856.666.905914.522.417131.943.490.544القيمة الدفتر

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

درجة االئتمان

1.820.923.797--1.820.923.797ديون جيدة

9.661.894.575--9.661.894.575المتابعة العادية

----متابعة خاصة

----ديون غير منتظمة

11.482.818.372--11.482.818.372

(118.849)--(118.849)مخصص خسائر االضمحالل

ية  11.482.818.372--11.482.818.372القيمة العادلة- القيمة الدفتر

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

درجة االئتمان

1.454.586.525--1.454.586.525ديون جيدة

400.000.000-400.000.000-المتابعة العادية

----متابعة خاصة

----ديون غير منتظمة

1.454.586.525400.000.000-1.854.586.525

(116.187)--(116.187)مخصص خسائر االضمحالل

ية  1.854.586.525-1.454.586.525400.000.000القيمة العادلة- القيمة الدفتر

2021 سبتمبر 30

2020 ديسمبر 31

وض وتسهيالت للشراكت  االجماليقر

2021 سبتمبر 30

أدوات دين بالقيمة العادلة من خال ل الدخل 

الشامل األخر

2020 ديسمبر 31

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل األخر
االجمالي

االجمالي

وض وتسهيالت للشراكت االجماليقر
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

درجة االئتمان

----ديون جيدة

73.602.165.174--73.602.165.174المتابعة العادية

----متابعة خاصة

----ديون غير منتظمة

73.602.165.174--73.602.165.174

(7.105.805)--(7.105.805)يخصم مخصص خسائر االضمحالل

ية 73.595.059.369--73.595.059.369القيمة الدفتر

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

درجة االئتمان

----ديون جيدة

47.612.579.495--47.612.579.495المتابعة العادية

----متابعة خاصة

----ديون غير منتظمة

47.612.579.495--47.612.579.495

(2.787.960)--(2.787.960)يخصم مخصص خسائر االضمحالل

ية 47.609.791.535--47.609.791.535القيمة الدفتر

: بين بداية ونهاية الفترة نتيجة لهذه العواملECLيوضح الجدول التالي التغيرات في الخسائر األئتمانية المتوقعة 

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

10.607.678--202110.607.678 يناير 1مخصص خسائر االئتمان في 

9.845.952-4.299.3985.546.554أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة

(10.607.678)--(10.607.678)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها 

----المحول الى المرحلة األولى

----المحول الى المرحلة الثانية

----المحول الى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 

حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق
----

----تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

----اإلعدام خالل الفترة

وق ترجمة عمالت أجنبية ----فر

9.845.952-4.299.3985.546.554الرصيد في آخر الفترة المالية

2021 سبتمبر 30

2021 سبتمبر 30

2020 ديسمبر 31

االجماليأدوات دين بالتلكفة المستهلكة 

االجماليأدوات دين بالتلكفة المستهلكة

االجماليأرصدة لدى البنوك
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

9.125.361--20209.125.361 يناير 1مخصص خسائر االئتمان في 

10.607.678--10.607.678أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة

(9.125.361)--(9.125.361)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها 

----المحول الى المرحلة األولى

----المحول الى المرحلة الثانية

----المحول الى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 

حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق
----

----تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

----اإلعدام خالل السنة

وق ترجمة عمالت أجنبية ----فر

10.607.678--10.607.678الرصيد في آخر السنة المالية

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

17.938.647--202117.938.647 يناير 1مخصص خسائر االئتمان في 

16.880.604--16.880.604أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة

(15.340.829)--(15.340.829)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها 

----المحول الى المرحلة األولى

----المحول الى المرحلة الثانية

----المحول الى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 

حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق
(2.371.497)--(2.371.497)

----تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

----اإلعدام خالل الفترة

وق ترجمة عمالت أجنبية ----فر

17.106.925--17.106.925الرصيد في آخر الفترة المالية

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

14.438.799--202014.438.799 يناير 1مخصص خسائر االئتمان في 

17.938.647--17.938.647أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة

(14.438.799)--(14.438.799)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها 

----المحول الى المرحلة األولى

----المحول الى المرحلة الثانية

----المحول الى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 

حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق
----

----تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

----اإلعدام خالل السنة

وق ترجمة عمالت أجنبية ----فر

17.938.647--17.938.647الرصيد في آخر السنة المالية

2021 سبتمبر 30

2020 ديسمبر 31

االجماليأذون خزانة 

2020 ديسمبر 31

االجماليأرصدة لدى البنوك

االجماليأذون خزانة 
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

2021232.464.951100.481.753331.541.542664.488.246 يناير 1مخصص خسائر االئتمان في 

247.934.697194.218.132(46.995.799)(6.720.766)صافي عبء االضمحالل خالل الفترة

(42.529.564)(42.529.564)--اإلعدام خالل الفترة

8.572.170-8.572.170-متحصالت من قر وض سبق إعدامها

وق ترجمة عمالت أجنبية (16)(16)--فر

225.744.18562.058.124536.946.659824.748.968الرصيد في آخر الفترة المالية

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

2020146.580.95114.987.231270.879.795432.447.977 يناير 1مخصص خسائر االئتمان في 

85.884.00076.079.77771.123.633233.087.410صافي عبء االضمحالل خالل السنة

(10.457.191)(10.457.191)--اإلعدام خالل السنة

9.414.745-9.414.745-متحصالت من قر وض سبق إعدامها

وق ترجمة عمالت أجنبية (4.695)(4.695)--فر

232.464.951100.481.753331.541.542664.488.246الرصيد في آخر السنة المالية

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

20211.076.434.9613.578.274.4503.866.108.0538.520.817.464 يناير 1مخصص خسائر االئتمان في 

341.982.178-159.544.012182.438.166أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة

(726.894.273)(387.430.187)(209.098.388)(130.365.698)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها 

-(168.396)(26.261.362)26.429.758المحول الى المرحلة األولى

--273.454.055(273.454.055)المحول الى المرحلة الثانية

-1.305.530.674(1.303.230.337)(2.300.337)المحول الى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 

حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق
(253.723.174)843.957.764910.822.5601.501.057.150

----تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

(1.465.214.694)(1.465.213.740)(954)-اإلعدام خالل الفترة

16.786.670-16.786.670-متحصالت من قر وض سبق إعدامها

وق ترجمة عمالت أجنبية (14.727.973)(14.465.686)(190.857)(71.430)فر

602.494.0373.356.129.2074.215.183.2788.173.806.522الرصيد في آخر الفترة المالية

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

20201.195.552.3962.510.683.9993.180.871.2596.887.107.654 يناير 1مخصص خسائر االئتمان في 

435.922.3781.399.701.242275.638.7122.111.262.332أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة

(1.826.285.592)(197.378.651)(1.099.407.181)(529.499.760)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها 

--(1.645.389)1.645.389المحول الى المرحلة األولى

--867.216.184(867.216.184)المحول الى المرحلة الثانية

-283.238.014(174.273.545)(108.964.469)المحول الى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 

حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق
948.995.21175.287.390600.501.2181.624.783.819

----تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

(284.783.012)(284.716.591)(66.421)-اإلعدام خالل السنة

9.155.116-9.155.116-متحصالت من قر وض سبق إعدامها

وق ترجمة عمالت أجنبية (422.853)7.954.092(8.376.945)-فر

1.076.434.9613.578.274.4503.866.108.0538.520.817.464الرصيد في آخر السنة المالية

2020 ديسمبر 31

وض وتسهيالت للشراكت االجماليقر

2021 سبتمبر 30

2020 ديسمبر 31

وض وتسهيالت لألفراد االجماليقر

2021 سبتمبر 30

وض وتسهيالت للشراكت االجماليقر

وض وتسهيالت لألفراد االجماليقر
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

116.187--2021116.187 يناير 1مخصص خسائر االئتمان في 

30.534--30.534أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة

(3.975)--(3.975)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها 

----المحول الى المرحلة األولى

----المحول الى المرحلة الثانية

----المحول الى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 

حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق
(23.897)--(23.897)

----تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

----اإلعدام خالل الفترة

وق ترجمة عمالت أجنبية ----فر

118.849--118.849الرصيد في آخر الفترة المالية

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

86.639--202086.639 يناير 1مخصص خسائر االئتمان في 

----أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة

(2.667)--(2.667)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها 

----المحول الى المرحلة األولى

----المحول الى المرحلة الثانية

----المحول الى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 

حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق
32.215--32.215

----تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

----اإلعدام خالل السنة

وق ترجمة عمالت أجنبية ----فر

116.187--116.187الرصيد في آخر السنة المالية

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

2.787.960--20212.787.960 يناير 1مخصص خسائر االئتمان في 

7.105.805--7.105.805أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة

(2.787.960)--(2.787.960)أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها 

----المحول الى المرحلة األولى

----المحول الى المرحلة الثانية

----المحول الى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 

حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق
----

----تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

----اإلعدام خالل الفترة

وق ترجمة عمالت أجنبية ----فر

7.105.805--7.105.805الرصيد في آخر الفترة المالية

2021 سبتمبر 30

2020 ديسمبر 31

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل األخر
االجمالي

2021 سبتمبر 30

أدوات دين بالقيمة العادلة من خال ل الدخل 

الشامل األخر
االجمالي

االجماليأدوات دين بالتلكفة المستهلكة
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

ى المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

مدى الحياة مدى الحياة شهر12

13.500.616--202013.500.616 يناير 1مخصص خسائر االئتمان في 

----أصول مالية جديدة مشتراه أو مصدرة

----أصول مالية أستحقت أو تم أستبعادها 

----المحول الى المرحلة األولى

----المحول الى المرحلة الثانية

----المحول الى المرحلة الثالثة

التغيرات في احتماالت اإلخفاق والخسارة في 

حالة اإلخفاق و الرصيد المعرض لإلخفاق
(10.712.656)--(10.712.656)

----تغييرات على افتراضات ومنهجية النموذج

----اإلعدام خالل السنة

وق ترجمة عمالت أجنبية ----فر

2.787.960--2.787.960الرصيد في آخر السنة المالية

ج قائمة المركز المالى المجمعة البنود المعرضة لخطر االئتمان خار

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

317.500317.500ضمانات مالية

2.811.144.0272.183.629.602اعتمادات مستندية 

2.112.141.4661.797.703.754األوراق المقبولة عن تسهيالت موردين

41.060.629.83340.570.756.871خطابات ضمان

ى 2.868.46319.632.824التزامات محتملة أخر

45.987.101.28944.572.040.551االجمالى 

-

-

-

-

-

االجماليأدوات دين بالتلكفة المستهلكة

2020 ديسمبر 31

وبالنسبة لبنود قائمة المركز المالى .  وذلك بدون األخذ في االعتبار أية ضمانات قائمة2020 و ديسمبر  2021تمثل الجداول السابقة أقصى حد لخطر االئتمان يمكن التعرض له في آخر  سبتمبر  

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

من الحد األقصى المعرض لخطر االئتمان في نهاية فترة المالية الحالية % 57وبناء على البيانات الواردة بالجدول السابق الخاص بالبنود المعرضة لخطر االئتمان في المركز المالى  يتضح أن 

وض والتسهيالت للعمالء مقابل  مقابل % 13في آخر سنة المقارنة وتمثل أذون الخزانة % 19مقابل % 29في نهاية سنة المقارنة بينما تمثل االستثمارات في أدوات الدين % 63ناتج عن القر

.في آخر سنة المقارنة% 16

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

وض والتسهيالت في نهاية فترة المالية الحالية يقع تصنيفها في أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي مقابل % 91أن .في آخر سنة المقارنة% 94من محفظة القر

وض والتسهيالت في نهاية فترة المالية الحالية لم تتعرض لإلضمحالل مقابل % 95أن .في آخر سنة المقارنة% 96من محفظة القر

وض والتسهيالت التي تم تقييم اضمحاللها على أساس منفرد   69 جنيه في نهاية الفترة المالية الحالية تعرضت الضمحالل يمثل في مجموعه 6.839.451.365والبالغ قدره  (المرحلة الثالثة)القر

.من قيمتها % 81 جنيه في آخر سنة المقارنة تعرضت الضمحالل يمثل في مجموعه 5.186.668.166من قيمتها مقابل % 

وض وتسهيالت خالل الفترة  المالية المنتهية في  يد من الحرص فى عملية االختيار عند منح قر .2021 سبتمبر 30مراعاة البنك لمز

ية مقابل % 99أن  .في آخر  سنة المقارنة% 98من حجم االستثمارات في أدوات دين وأذون خزانة في نهاية الفترة المالية الحالية يمثل أدوات دين على الحكومة المصر

. جنيه فى نهاية سنة المقارنة31.497.891.864  جنيه فى نهاية فترة الحالية مقابل مبلغ 30.176.993.220بلغت األرتباطات عن تسهيالت أئتمانية مبلغ 
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

وض وتسهيالت(أ-6) 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

168.305.614.054-165.212.583.679-

2.897.528.943-2.519.321.576-

6.839.451.365-5.186.668.166-

مالى  -172.918.573.421-178.042.594.362األج

(8.998.555.490)-(9.185.305.710)-

(205.721)-(330.084)-

(136.855.264)-(97.135.879)-

-163.635.801.748-168.906.977.887الصافي

وض وتسهيالت ال توجد عليها متأخرات ولم تتعرض الضمحالل  قر

2021 سبتمبر 30
حسابات

ية مدينة  جار

بطاقات

 ائتمان

وض قر

 شخصية

وض  قر

ية عقار
مالى األج

3.248.828.5201.045.577.80525.673.659.3622.294.831.07832.262.896.765جيدة1-

105.108---105.108المتابعة العادية2-

41.155---41.155المتابعة الخاصة3-

مالى  3.248.974.7831.045.577.80525.673.659.3622.294.831.07832.263.043.028االج

2021 سبتمبر 30
حسابات

ية مدينة  جار

وض قر

 مباشرة

وض وتسهيالت قر

 مشتركة

وض  قر

ى أخر
مالى األج

62.274.406.64639.762.538.08716.114.481.5492.964.066.441121.115.492.723جيدة1-

3.270.760.0351.872.843.463633.063.04762.699.9785.839.366.523المتابعة العادية2-

2.062.545.4076.761.345.7022.039.206261.781.4659.087.711.780المتابعة الخاصة3-

مالى  67.607.712.08848.396.727.25216.749.583.8023.288.547.884136.042.571.026االج

2020 ديسمبر 31
حسابات

ية مدينة  جار

بطاقات

 ائتمان

وض قر

 شخصية

وض  قر

ية عقار
مالى األج

3.446.431.018902.049.23823.635.785.2281.956.533.84029.940.799.324جيدة1-

42.845---42.845المتابعة العادية2-

164.133---164.133المتابعة الخاصة3-

مالى  3.446.637.996902.049.23823.635.785.2281.956.533.84029.941.006.302االج

2020 ديسمبر 31
حسابات

ية مدينة  جار

وض قر

 مباشرة

وض وتسهيالت قر

 مشتركة

وض  قر

ى أخر
مالى األج

59.683.395.52839.015.148.61518.420.181.3643.510.377.634120.629.103.141جيدة1-

3.674.727.3665.538.043.512694.867.16276.710.1489.984.348.188المتابعة العادية2-

1.331.847.0522.748.760.845573.794.9073.723.2444.658.126.048المتابعة الخاصة3-

مالى  64.689.969.94647.301.952.97219.688.843.4333.590.811.026135.271.577.377االج

مؤسسات

. وض والتسهيالت الممنوحة للعمالء (أ-20)ويتضمن إيضاح رقم  معلومات إضافية عن مخصص خسائر االضمحالل عن القر

ع إلى التقييم الداخلي المستخدم بواسطة البنك وض والتسهيالت التي ل لم تتعرض الضمحالل  وذلك بالرجو .يتم تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القر

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

ال توجد عليها متأخرات ولم تتعرض الضمحالل

توجد عليها متأخرات لكنها لم تتعرض الضمحالل

أفراد

وض والتسهيالت في نهاية الفترة المالية الحالية   4.752.129.937 جنيه في نهاية سنة المقارنة منها 9.185.305.710 جنيه مقابل 8.998.555.490بلغ إجمالي مخصص اضمحالل القر

وض منفردة   جنيه يمثل مخصص 4.246.425.553 جنيه في نهاية سنة المقارنة والباقي البالغ قدره 4.197.649.595مقابل  (المرحلة الثالثة)جنيه يمثل مخصص اضمحالل قر

. في نهاية سنة المقارنة4.987.656.115االضمحالل المكون للمرحلة األولى والثانية بمحفظة االئتمان مقابل 

محل أضمحالل

مخصص خسائر االضمحالل: يخصم 

وض والتسهيالت بنسبة  يادة محفظة القر .نتيجة التوسع في أنشطة األقراض%  3تم خالل الفترة المالية الحالية ز

وض والتسهيالت للعمالء القر

العوائد المجنبة: يخصم 

خصم غير مكتسب وعوائد مؤجلة: يخصم 

أفراد

مؤسسات

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

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

وض وتسهيالت توجد عليها متأخرات ولكنها لم تتعرض الضمحالل قر

2021 سبتمبر 30
ية  حسابات جار

مدينة
وض شخصيةبطاقات ائتمان يةقر وض عقار األجمالىقر

126.572.6571.580.142.603219.021.8191.925.737.079- يوما30متأخرات حتى 

25.441.307264.798.59813.573.053303.812.958- يوما60 إلى 30متأخرات أكثر من 

12.993.912105.529.6626.982.901125.506.475- يوما90 إلى 60متأخرات أكثر من 

165.007.8761.950.470.863239.577.7732.355.056.512-االجمالى 

2021 سبتمبر 30
ية  حسابات جار

مدينة
وض مباشرة قر

وض وتسهيالت  قر

مشتركة
ى وض أخر األجمالىقر

14.109.022181.344.164-1.721.779165.513.363 يوما30متأخرات حتى 

280.783106.557.447-106.276.664- يوما60 إلى 30متأخرات أكثر من 

1.211.73982.087.775-80.876.036- يوما90 إلى 60متأخرات أكثر من 

172.483.045172.483.045--- يوم90أكثر من 

188.084.589542.472.431-1.721.779352.666.063االجمالى 

2020 ديسمبر 31
ية  حسابات جار

مدينة
وض شخصيةبطاقات ائتمان يةقر وض عقار األجمالىقر

123.084.1941.354.893.464134.231.3391.612.208.997- يوما30متأخرات حتى 

28.602.521218.452.02729.919.116276.973.664- يوما60 إلى 30متأخرات أكثر من 

21.227.865172.338.72224.472.168218.038.755- يوما90 إلى 60متأخرات أكثر من 

172.914.5801.745.684.213188.622.6232.107.221.416-االجمالى 

2020 ديسمبر 31
ية  حسابات جار

مدينة
وض مباشرة قر

وض وتسهيالت  قر

مشتركة
ى وض أخر األجمالىقر

42.760.839138.348.574-95.587.735- يوما30متأخرات حتى 

19.151.15243.893.513-24.742.361- يوما60 إلى 30متأخرات أكثر من 

1.455.36914.412.749-12.957.380- يوما90 إلى 60متأخرات أكثر من 

215.445.324215.445.324--- يوم90أكثر من 

278.812.684412.100.160-133.287.476-االجمالى 

وض والتسهيالت يتم تقدير القيمة العادلة للضمانات المقدمة  يخ االعتراف األولى بالقر ق المستخدمة فى تقييم أصول مماثلة على أال يتم – إن وجدت – وفى تار باستخدام نفس الطر

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 أصوال للبنك فى ذلك التار

.مماثلة

وض والتسهيالت للعمالء التي توجد  ى تفيد عكس ذلك وتتمثل القر وض والتسهيالت التي توجد عليها متأخرات ولكنها ليست محل اضمحالل، إال إذا توافرت معلومات أخر هي القر

:عليها متأخرات وليست محل اضمحالل فيما يلي

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

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

.للعميل طالما لم يتأخر عن موعد تسديدها لكيا أو جزئيا

أفراد

مؤسسات

أفراد

مؤسسات
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

وض والتسهيالت التى تم تقدير اضمحاللها بصورة منفردة القر

وض وتسهيالت للعمالء قر

ية مدينة وض شخصيةبطاقات ائتمانحسابات جار يةقر وض عقار مالىقر االج

وض محل اضمحالل بصفة منفردة 51.736.83132.825.328616.895.73839.058.914740.516.811قر

8.707.455148.371.5417.094.687164.173.683-القيمة العادلة للضمانات

ية مدينة وض مباشرةحسابات جار قر
وض وتسهيالت قر

 مشتركة
ى وض أخر مالىقر االج

وض محل اضمحالل بصفة منفردة 203.739.4945.706.242.974509.190188.442.8966.098.934.554قر

91.952.067--7.893.93484.058.133القيمة العادلة للضمانات

ية مدينة وض شخصيةبطاقات ائتمانحسابات جار يةقر وض عقار مالىقر االج

وض محل اضمحالل بصفة منفردة 52.499.26740.819.367297.870.88214.848.179406.037.695قر

6.686.66246.503.363960.22654.150.251-القيمة العادلة للضمانات

ية مدينة وض مباشرةحسابات جار قر
وض وتسهيالت قر

 مشتركة
ى وض أخر مالىقر االج

وض محل اضمحالل بصفة منفردة 569.445.5743.784.612.953509.835426.062.1094.780.630.471قر

-----القيمة العادلة للضمانات

وض وتسهيالت تم اعادة هيلكتها قر

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

-42.347.27453.456.549

-1.750.898.4781.768.420.364

-509.190-

1.793.754.9421.821.876.913

ى (أ-7) أدوات دين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخر

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30التقييم

ية- B37.402.843.84142.021.929.253أذون الخزانة المصر

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر-

ي 383.442.606400.000.000غير مصنفادوات  دين اخر

ية -B9.661.894.575سندات خزانة مصر

يكية AA+1.437.481.1911.454.586.525سندات الخزانة األمر

إستثمارات مالية بالتلكفة المستهلكة-

ية B73.602.165.17447.612.579.495سندات الخزانة المصر

مالى 122.487.827.38791.489.095.273اإلج

االستحواذ على الضمانات  (8-أ)

يةطبيعة األصل القيمة الدفتر

                     109.367.000مبانى

مؤسسات

2021 سبتمبر 30

:قام البنك خالل الفترة  باالستحواذ على األصل التالى بغرض تسوية مديونيات قائمة من الضمانات التي اكن يحتفظ بها

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

ية مدينة حسابات جار

وض وتسهيالت  مشتركة قر

وض والتسهيالت التي اضمحلت بصفة منفردة   جنيه وذلك قبل أخذ التدفقات النقدية المتوقعة من التنفيذ على الضمانات المرتبطة 6.839.451.365في نهاية الفترة المالية الحالية   (المرحلة الثالثة)بلغ رصيد القر

وض والتسهيالت التي تم تقدير اضمحاللها بصفة منفردة متضمنا القيمة العادلة .  جنيه في نهاية سنة المقارنة5.186.668.166بها في االعتبار مقابل  ية للقر وتتضمن الجداول التالية تحليال إلجمالي القيمة الدفتر

.للضمانات التي يعتد بها عند حساب المخصصات

مؤسسات

2020 ديسمبر 31

ى  :وفقا لواكالت التقييم  في آخر الفترة المالية بناء علي تقييم ستاندرد أند بور و ما يعادله (قبل خصم أي مخصصات لالضمحالل)يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخر

مؤسسات

ية وتعجيل وتأجيل السداد وتعتمد سياسات تطبيق إعادة الهيلكة على مؤشرات أو معايير  وض والسلفيات تمديد ترتيبات السداد وتنفيذ برامج اإلدارة الجبر تتضمن السياسات التي يتبعها البنك في إعادة هيلكة القر

ويقوم البنك عادة بتطبيق . إلى أن استمرار العميل فى سداد القرض لم يكن ليحدث لو لم يتم اتخاذ اإلجراءات العادة هيلكة مديونيته ، وتخضع تلك السياسات للمراجعة المستمرة- من وجهة نظر اإلدارة - تشير 

ع من عمالء البنك سواء أفراد أو مؤسسات وض طويلة األجل الممنوحة ألي نو وض التي تم إعادة التفاوض بشأنها في نهاية الفترة المالية الحالية . برامج إعادة الهيلكة على القر  جنيه 1.793.754.942وقد بلغت القر

.جنيه في نهاية سنة المقارنة1.821.876.913مقابل

وطها التعاقدية بغرض الحفاظ على جودة العالقة مع عمالء البنك سواء اكنت تلك التعديالت تتعلق بأسعار الفائدة و أو فترة /علما بأن القيم المشار إليها أعاله ال تتضمن أية مبالغ تم أعادة التفاوض بشأن تعديل شر

.سداد الدين الممنوحة من قبل البنك 

2021 سبتمبر 30

أفراد

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

ل  يف اإلخفاق طبقا التفاقية باز .2التعاقدية فى المستقبل بما يتفق مع تعر

وض مباشرة قر

مالى  االج

وض و تسهيالت للعمالء قر

أفراد

2020 ديسمبر 31
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2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

تمان (9-أ)  تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر االئ

القطاعات الجغرافية

ى ةالقاهرة الكبر ي بحر األحمرالدلتااالسكندر الجنوب وال

37.402.843.841-37.402.843.841---37.402.843.841أذون خزانة 

وض وتسهيالت للعمالء قر

وض ألفراد قر

ية مدينة- 3.300.711.614-2.074.245.1991.051.007.657117.748.91257.709.8463.300.711.614حسابات جار

1.243.411.009-923.355.468146.488.287119.862.09953.705.1551.243.411.009بطاقات ائتمان-

وض شخصية- 28.241.025.963-19.936.437.9222.922.813.9964.225.916.9111.155.857.13428.241.025.963قر

ية- وض عقار 2.573.467.765-1.898.784.660147.536.571211.278.967315.867.5672.573.467.765قر

وض لمؤسسات قر

ية مدينة- 67.813.173.361-49.666.259.6919.417.058.1635.391.868.9113.337.986.59667.813.173.361حسابات جار

وض مباشرة- 54.455.636.289-36.159.678.7307.826.082.1768.072.083.7642.397.791.61954.455.636.289قر

وض و تسهيالت مشتركة- 16.750.092.992-15.550.726.012241.113.085800.038.713158.215.18216.750.092.992قر

ى- وض أخر 3.665.075.369-10.507.5023.665.075.369-3.652.185.9602.381.907قر

56.597.55056.597.550-----مشتقات مالية

استثمارات مالية 

83.647.502.3551.437.481.19185.084.983.546---83.647.502.355أدوات دين-

ى 3.933.914.19398.646.85172.998.50623.235.3594.128.794.90911.293.1564.140.088.065أصول مالية أخر

األجمالى في الفترة  

الحالية
254.845.934.03121.853.128.69319.011.796.7837.510.875.960303.221.735.4671.505.371.897304.727.107.364

األجمالى في نهاية سنة 

المقارنة
219.800.576.75320.482.797.95718.706.568.8816.911.613.223265.901.556.8141.587.415.813267.488.972.627

قطاعات النشاط

ية راع ةمؤسسات صناعيةمؤسسات ز ي ىحكومات خارجيةقطاع حكومىمؤسسات خدميةمؤسسات تجار االجمالىأفرادأنشطة أخر

37.402.843.841---37.402.843.841----أذون خزانة 

وض وتسهيالت للعمالء قر

وض ألفراد قر

ية مدينة- 3.300.711.6143.300.711.614-------حسابات جار

1.243.411.0091.243.411.009-------بطاقات ائتمان-

وض شخصية- 28.241.025.96328.241.025.963-------قر

ية- وض عقار 2.573.467.7652.573.467.765-------قر

وض لمؤسسات قر

ية مدينة- 67.813.173.361----1.602.864.90928.971.154.74713.226.358.09924.012.795.606حسابات جار

وض مباشرة- 54.455.636.289----741.550.53832.731.808.4429.867.129.07011.115.148.239قر

وض و تسهيالت مشتركة- 16.750.092.992----89.948.91114.581.801.425498.500.0001.579.842.656قر

ى- وض أخر 3.665.075.369-700.604.884--1.738.377.508709.037.827517.055.150-قر

56.597.550-56.597.550------مشتقات مالية

استثمارات مالية 

85.084.983.546--383.442.60683.264.059.7491.437.481.191---أدوات دين-

ى 14.288.295454.349.350138.536.356256.358.2573.057.728.2019.524.7081.768.449207.534.4494.140.088.065أصول مالية أخر

األجمالى في الفترة  

الحالية
2.448.652.65378.477.491.47224.439.561.35237.864.642.514123.724.631.7911.447.005.899758.970.88335.566.150.800304.727.107.364

األجمالى في نهاية سنة 

المقارنة
1.919.349.60079.594.316.49222.470.677.01336.717.039.67991.894.060.8021.477.464.928840.616.00232.575.448.111267.488.972.627

.(وقبل خصم أي مخصصات لالضمحالل)يعرض الجدول التالي تحليال للقيمة اإلجمالية ألهم حدود خطر االئتمان للبنك موزعة حسب القطاع الجغرافي في نهاية الفترة المالية الحالية 

ع البنك المفتوح بها حسابات للعمالء فيما عدا استثمارات البنك في سندات الخزانة األجنبية والتي تظهر ضمن  و وض وتسهيالت العمالء على أساس جغرافي بناء على مناطق فر يع القيمة اإلجمالية لاكفة األصول المالية بهذا الجدول بما فى ذلك قر  وقد تم توز

ى"تصنيف  .بذات الجدول" دول أخر

بية ة مصر العر ي جمهور

االجمالى ى دول أخر

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

.قطاعات النشاط الذي يزاوله عمالء البنك

إجمالي
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

خطر السوق(ب)

-

-

-

•

•

•

•

( 1-ب )

( 2-ب أختبار الضغوط المتعلق بسعر الصرف(

الفائضالعجزالعجز/ الفائض العملة
أقصى خسارة متوقعة  

10%

USD85.585.999-85.585.9998.558.600

EUR6.950.739-6.950.739695.074

GBP(133.927)(133.927)-(13.393)

JPY21.930-21.9302.193

CHF163.272-163.27216.327

DKK30.454-30.4543.045

NOK32.447-32.4473.245

SEK3.102-3.102310

CAD72.295-72.2957.230

AUD6.379-6.379638

AED(36.610)(36.610)-(3.661)

BHD112-11211

KWD109.618-109.61810.962

OMR12.275-12.2751.228

QAR113.082-113.08211.308

SAR83.966-83.9668.397

CNY22.953-22.9532.295

EGP(93.038.086)(93.038.086)--

9.303.809

12.993.220

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

2021 سبتمبر 30أقصى خسارة متوقعة فى 

2020 ديسمبر 31أقصى خسارة متوقعة فى 

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

ير التى تقوم بها خدمة العمالء .بخالف تلك التحليالت والتقار

ق التقييم المستخدمة فى احتساب المخاطر ومتابعتها سواء اكن ذلك يتم على أساس القيم اإلجمالية أو االسمية 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

يف القيم المعرضة للخطر أساليب قياس خطر السوق وتعر

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

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

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

يوهات محددة .من اإلستخدام% 10وألغراض هذا االختبار فقد إختبر البنك الحد األقصى للخسائر المتوقعة فى حدود . لسينار

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

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

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

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

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

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

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

: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
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( 3-ب  خطر تقلبات سعر صرف العمالت االجنبية (

ي يكيجنيه مصر ودوالر أمر ىجنيه استرلينييور مالىعمالت أخر االج

األصول المالية

19.492.984.143634.336.889184.222.55014.845.43431.595.23420.357.984.250نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

3.510.236.9127.155.687.289223.720.91167.848.245125.342.86211.082.836.219أرصدة لدى البنوك

37.385.736.916---32.970.886.5464.414.850.370أذون خزانة  

251.970.665----251.970.665أصول مالية بغرض المتاجرة 

وض وتسهيالت للعمالء  141.715.801.45224.687.193.5882.477.537.2377.220.00519.225.605168.906.977.887قر

56.597.550---56.597.550-مشتقات مالية

اسثتمارات مالية

12.159.181.887--10.428.266.8021.729.747.4691.167.616    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

73.595.059.369---72.866.349.708728.709.661    بالتلكفة المستهلكة

باح والخسائر 88.949.991----88.949.991    بالقيمة العادلة من خالل األر

ى  4.101.655.26231.395.1252.840.2665.0308.5344.135.904.217أصول مالية أخر

285.427.101.48139.438.517.9412.889.488.58089.918.714176.172.235328.021.198.951إجمالى األصول المالية

االلتزامات المالية

3.260.588.599129.595.87212.375.26225.869.3873133.428.429.433أرصدة مستحقة للبنوك

238.179.767.32731.410.739.1834.691.102.834480.852.584171.218.514274.933.680.442ودائع العمالء 

86.504.320----86.504.320مشتقات مالية

ى وض أخر 2.713.621.335--188.734.6102.480.365.99744.520.728قر

ى  928.263.55848.683.623792.11340.801334977.780.429التزامات مالية أخر

242.643.858.41434.069.384.6754.748.790.937506.762.772171.219.161282.140.015.959إجمالى االلتزامات المالية

4.953.07445.881.182.992(416.844.058)(1.859.302.357)42.783.243.0675.369.133.266صافي المركز المالي

في نهاية سنة المقارنة

240.066.033.58739.488.437.0403.321.935.206149.327.055143.591.023283.169.323.911اجمالى االصول المالية

202.220.002.11034.869.917.5114.636.174.338472.053.105162.792.314242.360.939.378اجمالى االلتزامات المالية

40.808.384.533(19.201.291)(322.726.050)(1.314.239.132)37.846.031.4774.618.519.529صافي المركز المالي

( 4-ب : مخاطر أسعار الفائدة(

منظومة إدارة مخاطر هيلك سعر الفائدة 

تزامات * (ALCO)مهام لجنة إدارة األصول واالل

-

-

-

-

تزامات * (ALMU)مهام وحدة إدارة األصول واالل

-

-

-

-

-

(Dealing Room)مهام غرفة المعامالت الدولية  *

-

-

-

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

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

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

ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لمراكز العملة في نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم و يتم . يتعرض المركز المالي للبنك وتدفقاته النقدية لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية

ية لألدوات المالية حسب عملتها والمعادل لها بالجنيه . مراقبتها بصورة منتظمة ويلخص الجدول التالي المبالغ المعرضة لخطر التقلبات فى أسعار صرف العمالت األجنبية بالبنك في نهاية الفترة المالية الحالية ويتضمن القيمة الدفتر

ى .المصر

ية للبنك ومعامالت المركز الرئيسي ويرجع منشأها إلى الفجوات غير المغطاة  .بين إجمالي األصول وإجمالى االلتزامات ذات أسعار الفائدة الثابتة (في صورة فائض أو عجز)ترتبط مخاطر هيلك أسعار الفائدة بالعمليات التجار

ية  ويقوم المبدأ العام للبنك على الحد من مخاطر أسعار الفائدة الهيلكية إلى أقصى مدى ممكن وبناء على هذا يتم اتخاذ إجراءات للتحوط ضد مخاطر تغير أسعار الفائدة لكما اكن ذلك ممكنا سواء بالتحوط الجزئي للك عملية تجار

ية المتماثلة التي تقوم بها إدارة الخزانة بالبنك  (micro-hedging)علي حدى  وبالتبعية ينشأ خطر أسعار الفائدة الهيلكية من المتبقى من مراكز . (Macro-hedging)أو بتطبيق أساليب التحوط اللكى لمجموعة من المعامالت التجار

يد من صعوبة تنفيذ عمليات التحوط المطلوبة للعملة المحلية. العمالت المفتوحة ذات أسعار الفائدة الثابتة بعد إجراءات التحوط التي يتم تنفيذها ي فإن ذلك يز .ونظرا لعدم وجود سوق لمشتقات سعر الفائدة على الجنيه المصر

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

ع والسكرتير العام ورئيس غرفة المعامالت الدولية و ية ومدير شبكة الفر و اإلدارات التجار ين التنفيذيين والمدير المالي ومدير رها لجنة . رئيس البنك وعضوية المدير ية التي تقر ور وتقوم غرفة المعامالت الدولية بتنفيذ اإلجراءات الضر

يرها بما حدث من تطور وعرضها على وحدة األصول وااللتزامات ولجنة األصول وااللتزامات .األصول وااللتزامات لتصحيح الفجوات من خالل التعامل في األسواق المالية وتعد الغرفة تقار

. البت في الحدود المقبولة ألغراض تحليل الحساسية

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

. 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

.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

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

ية عن حركة األسواق المالية ير دور . تقديم تقار
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هدف البنك من إدارة خطر أسعار الفائدة

قياس ورصد مخاطر أسعار الفائدة الهيلكية

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
مالىبدون عائد االج

األصول المالية

20.357.984.25020.357.984.250-----نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

621.252.64111.082.836.219-4.611.706.2813.757.915.2961.407.732.001684.230.000أرصدة لدى البنوك 

37.385.736.916---2.927.001.4297.720.395.28926.738.340.198أذون خزانة  

251.970.665251.970.665-----أصول مالية بغرض المتاجرة

وض وتسهيالت للعمالء 168.906.977.887-132.632.481.7104.519.821.4117.846.562.06918.866.629.7715.041.482.926قر

56.597.55056.597.550-----مشتقات مالية

إسثتمارات مالية

478.393.3939.968.585.2651.035.839.713676.363.51612.159.181.887--    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

73.595.059.369-275.912.1214.279.686.32359.139.288.2739.900.172.652-    بالتلكفة المستهلكة 

باح والخسائر 88.949.99188.949.991-----    بالقيمة العادلة من خالل األر

ى  4.135.904.2174.135.904.217-----أصول مالية أخر

140.171.189.42016.274.044.11740.750.713.98488.658.733.30915.977.495.29126.189.022.830328.021.198.951إجمالى األصول المالية

إجمالى عقود أسعار العائد 

(القيمة التعاقدية)
--1.037.005.2001.164.666.825--2.201.672.025

االلتزامات المالية

171.740.9343.428.429.433----3.256.688.499أرصدة مستحقة للبنوك

110.492.333.36424.689.562.82220.044.610.72477.214.102.89842.231.19442.450.839.440274.933.680.442ودائع العمالء

86.504.32086.504.320-----مشتقات مالية

ى وض أخر 2.713.621.335--2.615.102.3682.382.40127.575.81168.560.755قر

ى 977.780.429977.780.429-----التزامات مالية أخر

116.364.124.23124.691.945.22320.072.186.53577.282.663.65342.231.19443.686.865.123282.140.015.959إجمالى االلتزامات المالية

إجمالى عقود أسعار العائد 

(القيمة التعاقدية)
2.201.672.025-----2.201.672.025

45.881.182.992(17.497.842.293)21.715.532.64912.540.736.48115.935.264.097(8.417.901.106)21.605.393.164فجوة اعادة تسعير العائد

في نهاية سنة المقارنة

131.513.160.04924.134.159.75041.128.737.30552.394.515.01012.501.987.52121.496.764.276283.169.323.911اجمالى االصول المالية

إجمالى عقود أسعار العائد

(القيمة التعاقدية) 
1.699.066.809322.508.049322.508.0492.204.460.506--4.548.543.413

106.141.694.22729.790.295.54429.513.333.91240.191.665.65059.332.02536.664.618.020242.360.939.378اجمالى االلتزامات المالية

إجمالى عقود أسعار العائد 

(القيمة التعاقدية)
4.548.543.413-----4.548.543.413

40.808.384.533(15.167.853.744)11.937.911.44214.407.309.86612.442.655.496(5.333.627.745)22.521.989.218فجوة اعادة تسعير العائد

.يهدف البنك إلى تخفيض درجة تعرضه لمخاطر هيلك أسعار الفائدة إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة أن تكون قيمه المخاطر المتبقية الناجمة عن أسعار الفائدة في حدود مستوى الحساسية المعتمد من لجنة األصول وااللتزامات

يادة قدرها  .وتتم المتابعة الجدية لمدى التزام البنك بالحدود المطبقة. بمنحنى سعر العائد% 1ويعرف مستوى الحساسية بأنه التغير فى صافى القيمة الحالية لمراكز أسعار الفائدة الثابتة المستقبلية للبنك مقابل لك ز

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

يه لك ثالثة أشهر يخى للعميل . كما يتم إجراء تحليل مستقل للك من هذه األصول وااللتزامات بصفه دور وط التعاقدية للمعامالت التى تولدت عنها تلك األصول وااللتزامات والسلوك التار كما )ويتم تحديد آجال االستحقاق طبقا للشر

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

وبمجرد تحديد الفجوات للك عملة رئيسية من عمالت البنك يتم احتساب قيمة حساسية البنك للتغير فى سعر الفائدة على أساس التغير في صافى القيمة الحالية للك مركز من المراكز ذات سعر الفائدة الثابت والناتج عن تحول مواز ى 

(parallel shift)  يد إجمالى قيمة الحساسية للك العمالت وكذا للك عملة منها عن الحد المشار إليه بعاليه% 1قدره .فى منحنى سعر العائد مع مراعاة أال تز

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
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:مخاطر السيولة (ج)

:منظومة إدارة مخاطر السيولة

تزامات* :مهام لجنة األصول واالل

-

-

-

تزامات* :مهام وحدة إدارة األصول واالل

-

-

-

-

-

-

:(Dealing Room)مهام غرفة المعامالت الدولية *

-

-

-

-

:هدف البنك من إدارة السيولة

-

-

-

:قياس ومتابعة هيلك مخاطر السيولة

-

-

-

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

ع والسكرتير العام ورئيس غرفة المعامالت الدولية و ية ومدير شبكة الفر و اإلدارات التجار ين التنفيذيين والمدير المالي ومدير .وعضوية المدير

رها لجنة إدارة األصول وااللتزامات لتصحيح الفجوات بمعرفة غرفة المعامالت الدولية و ية التي تقر ور ير عن تطور األوضاع على وحدة إدارة األصول وااللتزامات وكذا لجنة . أو خطوط األعمال/يتم تنفيذ اإلجراءات الضر وتعرض التقار

.إدارة األصول وااللتزامات

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

. 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

ع عملة وآجال االستحقاق المتبقية لتلك البنود يق حصر البنود التى تظهر بقائمة المركز المالي البنك وخارجها حسب نو يخ استحقاق األصول وااللتزامات القائمة على أساس . يتم تحديد فجوات السيولة المتوقعة عن طر وتتحدد توار

يخية  وط التعاقدية للمعامالت ونماذج أنماط سلوك العميل التار .(كما فى حالة حقوق المساهمين)وكذا االفتراضات التقليدية المتصلة ببعض بنود قائمة المركز المالي  (كما فى حالة حسابات التوفير)الشر

:يتلخص إطار إدارة السيولة بالبنك فى العمليات التالية

. التقييم المنتظم لهيلك 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

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

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

. إبالغ وحدة إدارة األصول وااللتزامات باالحتياجات التمويلية لمعالجة فجوة السيولة

. إدارة السيولة فى المدى القصير وفقا لإلطار الرقابى

. المسئولية عن إدارة السيولة على المدى القصير

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

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

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

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

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

. 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

يف مخاطر السيولة بأنها الخطر الذي ينشأ عن عدم قدرة البنك على تلبية التدفقات النقدية المطلوبة لسداد التزاماته عند استحقاقها وبسعر مناسب ويقوم البنك بمتابعة مستوى مخاطر السيولة من خالل إعداد نماذج لتدفقاته . يتم تعر

يوهات .النقدية في ظل العديد من السينار
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

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

3.440.810.823----3.440.810.823أرصدة مستحقة للبنوك

155.427.517.11624.806.344.94226.059.487.30087.337.455.82658.180.013293.688.985.197ودائع العمالء 

ى وض أخر 2.761.992.163-197.217.98119.281.483907.259.9691.638.232.730قر

يخ  إجمالى االلتزامات المالية وفقا لتار

االستحقاق التعاقدي
159.065.545.92024.825.626.42526.966.747.26988.975.688.55658.180.013299.891.788.183

*

*

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

4.153.277.342----4.153.277.342أرصدة مستحقة للبنوك

123.488.471.85631.147.836.52342.672.806.73749.951.962.35475.459.881247.336.537.351ودائع العمالء 

ى وض أخر 3.896.484.982-306.366.73351.754.099798.573.3942.739.790.756قر

يخ  إجمالى االلتزامات المالية وفقا لتار

االستحقاق التعاقدي
127.948.115.93131.199.590.62243.471.380.13152.691.753.11075.459.881255.386.299.675

*

*

مشتقات التدفقات النقدية

آجال استحقاق البنود المدرجة بالقوائم المالية المجمعة

حتى شهر واحد
أكثر من شهر حتى 

ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة أشهر 

حتى سنة

أكثر من سنة حتى 

خمس سنوات

أكثر من خمس 

سنوات
األجمالى

مشتقات محتفظ بها بغرض المتاجرة

مشتقات الصرف األجنبى

3.828.329.937--2.151.858.308722.705.035953.766.594تدفقات خارجة-

3.710.951.915--2.130.036.960691.939.611888.975.344تدفقات داخلة-

حتى شهر واحد
أكثر من شهر حتى 

ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة أشهر 

حتى سنة

أكثر من سنة حتى 

خمس سنوات

أكثر من خمس 

سنوات
األجمالى

مشتقات محتفظ بها بغرض المتاجرة

مشتقات الصرف األجنبى

3.150.073.461--1.684.198.546385.649.0701.080.225.845تدفقات خارجة-

3.055.329.348--1.677.268.363375.195.2291.002.865.756تدفقات داخلة-

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

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

2021 سبتمبر 30

2020 ديسمبر 31

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

.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

.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

2021 سبتمبر 30

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

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

2020 ديسمبر 31

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

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

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

وض والتسهيالت للبنوك والعمالء ى والقر .األخر

مشتقات يتم تسويتها على أساس إجمالى

- 45 -



 

ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

ج القوائم المالية المجمعة آجال استحقاق البنود المدرجة خار

دة يد عن سنة واح ال تز
ل من خمس  أكثر من سنة وأق

سنوات
ماليأكثر من خمس سنوات االج

317.500--317.500ضمانات مالية

133.138.897334.792.75566.791.950534.723.602ارتباطات عن االيجار التشغيلي

1.036.377.365--1.036.377.365ارتباطات رأسمالية ناتجة عن أقتناء أصول ثابتة

مالي 1.169.833.762334.792.75566.791.9501.571.418.467االج

دة يد عن سنة واح ال تز
ل من خمس  أكثر من سنة وأق

سنوات
ماليأكثر من خمس سنوات االج

27.813.923.4072.348.070.07514.999.73830.176.993.220أرتباطات عن تسهيالت أئتمانية

دة يد عن سنة واح ال تز
ل من خمس  أكثر من سنة وأق

سنوات
ماليأكثر من خمس سنوات االج

317.500--317.500ضمانات مالية

127.355.381393.504.249100.460.794621.320.424ارتباطات عن االيجار التشغيلي

997.688.233--997.688.233ارتباطات رأسمالية ناتجة عن أقتناء أصول ثابتة

مالي 1.125.361.114393.504.249100.460.7941.619.326.157االج

دة يد عن سنة واح ال تز
ل من خمس  أكثر من سنة وأق

سنوات
ماليأكثر من خمس سنوات االج

28.981.512.9402.512.030.1094.348.81531.497.891.864أرتباطات عن تسهيالت أئتمانية

(د)

( 1-د )

ل :المستوي األو

:المستوي الثانى

:المستوي الثالث

لاألصول المالية مالىالمستوي الثالثالمستوي الثانىالمستوي األو األج

يكية 1.437.481.191--1.437.481.191سندات الخزانة األمر

ي 383.442.606-383.442.606-ادوات  دين اخر

ية 9.661.894.575--9.661.894.575سندات خزانة مصر

43.596.435--43.596.435وثائق صناديق استثمار  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 

باح والخسائر 88.949.991--88.949.991وثائق صناديق استثمار  بالقيمة العادلة من خالل األر

632.767.080                                 493.276.991-                                139.490.089أدوات حقوق ملكية

251.970.665--                                251.970.665أصول مالية بغرض المتاجرة 

56.597.550-56.597.550                                                   -مشتقات مالية

لاألصول المالية مالىالمستوي الثالثالمستوي الثانىالمستوي األو األج

يكية 1.454.586.525--1.454.586.525سندات الخزانة األمر

ي 400.000.000-400.000.000-ادوات  دين اخر

41.970.650--41.970.650وثائق صناديق استثمار  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 

باح والخسائر 71.759.603--                                  71.759.603وثائق صناديق استثمار  بالقيمة العادلة من خالل األر

577.825.177                                 494.406.555-                                  83.418.622أدوات حقوق ملكية

61.102.261--                                  61.102.261أصول مالية بغرض المتاجرة 

106.092.208-106.092.208                                                   -مشتقات مالية

2021 سبتمبر 30

2020 ديسمبر 31

:  أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة

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

وق التغير في القيمة العادلة ببنود قائمة الدخل الشامل األخر  ضمن  وبالنسبة لالستثمارات في ". احتياطي القيمة العادلة"أكصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر بالقيمة العادلة مع إدراج فر

يخ القوائم المالية المجمعة  فيما عدا " أما بالنسبة لألسهم غير المقيدة بالبورصة "  أدوات حقوق ملكية فيتم قياس األسهم المقيدة ببورصة األوراق المالية بالقيمة العادلة طبقا لألسعار المعلنة بالبورصة في تار

ق الفنية المقبولة " االستثمارات االستراتيجية يقة مضاعفات القيمة " فيتم تقييمها بإحدى الطر يقة التدفقات النقدية المخصومة ، طر وق التقييم بقائمة الدخل الشامل األخر ضمن " طر احتياطي القيمة "وإدراج فر

.؛ وبالنسبة لالستثمارات االستراتيجية فتعتبر التلكفة أو القيمة األسمية بمثابة القيمة العادلة لتلك االستثمارات" العادلة

تزامات المالية ومصادر القيمة العادلة  القيمة العادلة لألصول واالل

2021 سبتمبر 30

2020 ديسمبر 31

ية لقياس القيمة العادلة كلك : يوضح الجدول أدناه األصول وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة في القوائم المالية المجمعة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، بناء علي مستويات المدخالت التي تعتبر جوهر

يخ القياس (غير المعدلة)وتتمثل مدخالت المستوي األول في األسعار المعلنة  .في األسواق النشطة ألصول أو التزامات مطابقة يستطيع البنك الوصول إليها في تار

.وتتمثل مدخالت المستوي الثاني في اكفة المدخالت بخالف أسعار معلن عنها ضمن المستوي األول وتكون هذه المدخالت ملحوظة لألصل أو االلتزام بشلك مباشر أو غير مباشر

.وتتمثل مدخالت المستوي الثالث في المدخالت غير الملحوظة لألصل أو االلتزام
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

( 2-د )

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 202030 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

:أصول مالية

11.082.836.2197.068.235.71511.082.836.2197.068.235.715ارصدة لدى البنوك

وض وتسهيالت للعمالء 168.906.977.887163.635.801.748168.054.223.389163.810.472.925قر

:استثمارات مالية بالتلكفة المستهلكة 

73.595.059.36947.609.791.53574.623.414.29149.501.996.206أدوات دين  

:التزامات مالية

3.428.429.4334.138.835.9583.428.429.4334.138.835.958أرصدة مستحقة للبنوك

274.933.680.442233.321.758.983263.698.230.664230.382.583.949ودائع العمالء

ى وض أخر 2.713.621.3353.804.636.7502.713.621.3353.804.636.750قر

(هـ)

-

-

-

:ادوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 

أرصدة لدى البنوك 

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 . القيمة الدفتر

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

ية القيمة العادلةالقيمة الدفتر

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

ى ع العمالء والمستحق لبنوك أخر ودائ

وض وتسهيالت للعمالء قر

وض والتسهيالت بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االضمحالل .تظهر القر

:أدوات دين بالتلكفة المستهلكة 

ية" يتم تحديد القيمة العادلة ألدوات الدين بالتلكفة المستهكة  ويتر المعلنة في نهاية الفترة المالية" سندات الخزانة المصر .طبقا السعار ر

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

 إدارة رأس المال

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

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

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

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

.الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط

ع5االحتفاظ بمبلغ   ع للبنك في للفترة المالية الحالية .  مليار جنيه كحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفو .جنيه10.774.114.830وقد بلغ رأس المال المدفو

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

بع سنوي ي على أساس ر .لدى البنك المركزي المصر

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

ع عناصر األصول وااللتزامات العرضية % 10االحتفاظ بحد أدنى لمعدل كفاية رأس مال البنك يعادل  ع عناصر رأس المال ومجمو يتم احتسابه على أساس النسبة بين مجمو

وقد بلغ معيار كفاية رأس مال  . 2021وذلك خالل عام  % 12.50ويبلغ الحد األدني لمعيار كفاية رأس المال بعد إضافة متطلبات الدعامة التحوطية  ، مرجحة بأوزان المخاطر  

ل  (21.46 %2020 ديسمبر 31)في نهاية الفترة المالية الحالية % 22.81البنك  .IIطبقا لباز
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنـــك قطـــر الوطنــي األهلــي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

ل  2021 سبتمبر II30طبقا لباز
2020 ديسمبر 31

**المعدلة

ى  يحة األول (رأس المال األساسى واالضافى )الشر

10.774.114.83010.774.114.830أسهم رأس المال

19.533.050.94619.533.050.946االحتياطى العام

2.418.770.9352.418.770.935االحتياطي القانوني

ى 29.147.13529.147.135احتياطيات أخر

باح المحتجزة  4.894.488.7514.894.169.588األر

باح المرحلية -5.387.879.323األر

21.453.92321.453.923احتياطى المخاطر   العام

397.851.943404.690.659الدخل الشامل االخر

(596.771.221)(644.314.060)أجمالى االستبعادات من رأس المال األساسى و األضافى

42.812.443.72637.478.626.795اجمالى رأس المال األساسي واالضافى

يحة الثانية  (رأس المال المساند )الشر

16.761.15016.761.150

989.497.2601.506.781.410

1.006.258.4101.523.542.560اجمالى رأس المال المساند

43.818.702.13639.002.169.355اجمالى رأس المال 

تزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر  :األصول واالل

169.129.849.924158.727.240.641

1.729.67915.363.994

22.983.763.60622.983.763.606

تزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر  192.115.343.209181.726.368.241اجمالى األصول واالل

ى يحة األول 20.62%22.28%معيار كفاية رأس المال للشر

21.46%22.81%معيار كفاية رأس المال

*

**

-

نسبة الرافعة المالية

باح عام  يعات أر .2020بعد توز

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

الممارسات الرقابية الدولية فى هذا الشأن

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

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

ى يحة األول ع :  الشر ينة)وهى رأس المال األساسي ويتكون من رأس المال المدفو ية ألسهم الخز باح المحتجزة واالحتياطيات القائمة التي ينص القانون والنظام  (بعد خصم القيمة الدفتر واألر

باح فيما عدا احتياطي المخاطر البنكية العام و األحتياطى الخاص كما يخصم منه أية شهرة سبق االعتراف بها وأية خسائر مرحلة يع األر باإلضافة إلى بنود قائمة , األساسى للبنك على تكوينها بعد توز

يخ . الدخل الشامل اآلخر  المتراكم سواء اكنت موجبة أو سالبة  ي بجلسته المنعقدة بتار يحة األولي وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة  البنك المركزي المصر باح المرحلية في الشر  15تم إدراج صافي األر

.2017فبراير 

يحة الثانية  يد عن / وهى رأس المال المساند ويتكون مما يعادل رصيد المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين : الشر وض و التسهيالت األئتمانية المدرجة فى المرحلة األولى بما ال يز  1.25القر

وض%  يد آجالها عن خمس سنوات / من إجمالي المخاطر األئتمانية لألصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر والقر من قيمتها في لك % 20مع استهالك  )الودائع المساندة التي تز

ية لألستثمارات المالية فى الشراكت التابعة والشقيقة و % 45باإلضافة الي   (سنة من السنوات الخمس األخيرة من آجالها يادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفتر من قيمة األحتياطي % 45من الز

.الخاص

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

ويتم . مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين بلك أصل بما يعكس مخاطر االئتمان المرتبطة به مع أخذ الضمانات النقدية في االعتبار% 200ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر إلى 

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

ل  يخ IIتم إعداد معيار كفاية رأس المال طبقا لمتطلبات باز ي بجلسته المنعقدة بتار  والتى أصدرت فى  2012 ديسمبر 18 بناءًا على قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصر

ي الخاصة بمعدل كفاية راس المال , 2012 ديسمبر 24  ل اا)وكذا طبقا لتعليمات البنك المركزي المصر .2019المصدرة خالل شهر مايو من عام  (باز

مخاطر التشغيل

 طبقا للقوائم المالية المجمعة بعد إستبعاد نشاط التأمين

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

يد عن  .من إجمالي األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر األئتمان% 1.25بشرط أال يز

من قيمة اإلحتياطى الخاص% 45

وض و التسهيالت األئتمانية المدرجة فى المرحلة األولى / ما يعادل رصيد المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين  *القر

مخاطر االئتمان

مخاطر السوق

يخ  ى فى جلسته بتار ر للنسبة 2015 يوليو 7أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصر على  (%3) قرار بالموافقة على التعليمات الرقابية الخاصة بالرافعة المالية، مع إلتزام البنوك بالحد األدنى المقر

بع سنوى و ذلك كنسبه رقابيه ملزمه إعتبارا من عام  .2018أساس ر
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اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

مكونات النسبة

مكونات البسط-أ

مكونات المقام-ب

-1

-2

-3

-4

2021 سبتمبر 30نسبة الرافعة المالية
2020 ديسمبر 31

*المعدلة

ى من رأس المال بعد االستبعادات  يحة االول 42.812.443.72637.478.626.795الشر

332.551.098.243287.795.705.007إجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل االوراق المالية

ج الميزانية  27.639.541.66727.144.100.711إجمالى التعرضات خار

ج الميزانية 360.190.639.910314.939.805.718إجمالى التعرضات داخل وخار

%11.90%11.89نسبة الرافعة المالية

باح عام * يعات أر .2020بعد توز

.  طبقا للقوائم المالية المجمعة بعد إستبعاد نشاط التأمين-

تراضات المحاسبية المهمة4-  التقديرات واالف

-أ

القيمة العادلة للمشتقات المالية  -ب

-د

.التعرضات الناتجة عن عقود المشتقات

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

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

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

يا باستخدام أفراد مؤهلين ومستقلين عن الجهة التي قامت بإعدادها بتها وقبل استخدامها وذلك لضمان أن تعكس نتائجها بيانات وأسعار . ومراجعتها دور وقد تم اعتماد جميع النماذج بعد تجر

ومع ذلك فأن بعض العوامل مثل . وتستخدم تلك النماذج بيانات مستمدة من السوق فقط لكما اكن من الممكن الحصول على تلك البيانات عمليا. يمكن االعتماد عليها وقابلة للمقارنة بالسوق

ويمكن أن تؤثر التغيرات في . تتطلب من اإلدارة استخدام حكمها الشخصى (Correlation)واالرتباط  (Volatility)والتقلبات  (Counterpartiesالخاصة بالبنك واإلطراف المقابلة )مخاطر االئتمان 

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

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

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

.يحدث بها التغيير و الفترات المستقبلية إذا اكن التغيير فى التقدير المحاسبى يؤثر على لك من الفترة الحالية والفترات الالحقة

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

.لألصول وااللتزامات خالل الفترة المالية 

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

وض وذلك  اضمحالل في قائمة الدخل ويتوقف ذلك على مدى توافر أدلة يمكن االعتماد عليها تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القر

وقد تشمل هذه األدلة وجود بيانات تشير إلى حدوث تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنك أو . قبل اختبار االنخفاض على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة

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

يقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير لك مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية . مشابهة وفي وجود أدلة موضوعية على االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة ويتم مراجعة الطر

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

ية لهذه النوعية من  ية فى نهاية  الفترة المالية الجار يادة فى القيمة الدفتر إذا ما افترض توقف البنك عن تبويب أدوات الدين ضمن محفظة أدوات الدين بالتلكفة المستهلكة لترتب على ذلك ز

. جنيه لتصل إلى قيمتها العادلة مقابل االعتراف بذالك ضمن احتياطي القيمة العادلة بقائمة الدخل الشامل األخر 1.021.249.117االستثمارات بمبلغ 

ية لبعض األصول وااللتزامات التى تعجز مصادر  (3)يتطلب تطبيق  السياسات المحاسبية التى تم اإلفصاح عنها باإليضاح رقم  أن تقوم اإلدارة باستخدام أحاكم وتقديرات وافتراضات عن القيم الدفتر

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

.التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية

ج الميزانية  (المرجحة بمعامالت التحويل)التعرضات خار

:ويلخص الجدول التالي نسبة الرافعة المالية

وض والتسهيالت   (الخسائر االئتمانية المتوقعة )خسائر االضمحالل في القر

أدوات دين بالتلكفة المستهلكة 

يخ االستحقاق الثابتة أو القابلة للتحديد اكدوات دين بالتلكفة المستهلكة  ضمن نموذج األعمال لألصول المالية المحتفظ بها لتحصيل " يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات الدفعات وتوار

".التدفقات النقدية التعاقدية
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التحليل القطاعي- 5

شطة (أ-5) التحليل القطاعي طبقا لطبيعة األن

في نهاية الفترة الحالية

وفات وفقا للنشاط القطاعي  مصر رادات وال ىأفرادأستثماراتشراكت(2021 سبتمبر 30)اإلي مالىأنشطة أخر األج

4.212.256.6111.366.415.8892.927.004.3712.727.241.59911.232.918.470صافي الدخل من العائد

911.625.75868.418510.227.14156.733.4541.478.654.771صافي الدخل من األتعاب والعموالت 

باح يعات أر 46.377.599--46.377.599-إيرادات من توز

77.674.787(216.223.347)33.517.106-260.381.028صافي دخل المتاجرة

باح استثمارات مالية 5.332.018--5.332.018-أر

(1.313.371.671)480.301(194.218.132)(3.488.785)(1.116.145.055)عبء اضمحالل االئتمان

ية وفات إدار (3.044.388.802)65.740.737(1.794.060.887)(3.248.203)(1.312.820.449)مصر

وفات)إيرادات  ى (مصر 112.727.405(9.641.225)(149.902.042)240.302.04031.968.632تشغيل أخر

-(141.309)--(141.309)

بح قبل ضرائب الدخل 3.195.599.9331.443.284.2591.332.567.5572.624.331.5198.595.783.268الر

وف ضرائب الدخل (2.589.257.967)(765.412.392)(407.722.674)(441.819.479)(974.303.422)مصر

باح الفترة 2.221.296.5111.001.464.780924.844.8831.858.919.1276.006.525.301صافي ار

تزامات وفقا للنشاط القطاعى  ىأفرادأستثماراتشراكت(2021 سبتمبر 30) األصول واالل مالىأنشطة أخر األج

137.383.257.592120.661.643.88234.532.201.96329.972.832.004322.549.935.441أصول النشاط القطاعى

13.619.940.381----أصول غير مصنفة

137.383.257.592120.661.643.88234.532.201.96329.972.832.004336.169.875.822أجمالي األصول 

122.902.535.8878.981.978.340284.966.529.340-153.082.015.113التزامات النشاط القطاعي

6.406.793.840----التزامات غير مصنفة

تزامات 122.902.535.8878.981.978.340291.373.323.180-153.082.015.113اجمالى االل

في نهاية فترة المقارنة

وفات وفقا للنشاط القطاعي   مصر رادات وال ىأفرادأستثماراتشراكت(2020 سبتمبر 30)اإلي مالىأنشطة أخر األج

3.803.180.434899.382.5412.804.616.2073.580.831.38511.088.010.567صافي الدخل من العائد

1.285.184.539(7.760.163)922.052.9362.619.829368.271.937صافي الدخل من األتعاب والعموالت 

باح يعات أر 35.191.190--35.191.190-إيرادات من توز

18.65188.506.04789.616.739-1.092.041صافي دخل المتاجرة

باح استثمارات مالية 4.840.790--4.840.790-أر

(1.465.437.552)307.236(130.971.239)(14.512.795)(1.320.260.754)عبء اضمحالل االئتمان 

ية وفات إدار (2.818.161.614)3.712.337(1.622.712.173)(3.253.444)(1.195.908.334)مصر

وفات)إيرادات  ى  (مصر (264.023.463)(172.562.105)(150.897.415)38.078.66221.357.395تشغيل أخر

181.916--181.916-نصيب البنك في نتائج أعمال شراكت شقيقة

بح قبل ضرائب الدخل 2.248.234.985945.807.4221.268.325.9683.493.034.7377.955.403.112الر

وف ضرائب الدخل  (2.312.980.814)(1.282.826.190)(285.373.343)(212.855.758)(531.925.523)مصر

باح فترة المقارنة 1.716.309.462732.951.664982.952.6252.210.208.5475.642.422.298صافي ار

في نهاية سنة المقارنة

تزامات وفقا للنشاط القطاعى  ىأفرادأستثماراتشراكت  (2020 ديسمبر 31) األصول واالل مالىأنشطة أخر األج

134.689.925.30590.608.037.14031.788.111.95522.101.949.407279.188.023.807أصول النشاط القطاعى

10.974.950.204----أصول غير مصنفة

134.689.925.30590.608.037.14031.788.111.95522.101.949.407290.162.974.011أجمالي األصول 

110.874.549.14910.090.244.861244.568.071.952-123.603.277.942التزامات النشاط القطاعي

5.958.162.986----التزامات غير مصنفة

تزامات 110.874.549.14910.090.244.861250.526.234.938-123.603.277.942اجمالى االل

وض والتسهيالت االئتمانية والمشتقات المالية ونشاط التأجير التمويلي للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة :الشراكت ية المدينة والقر ية والودائع والحسابات الجار .وتشمل أنشطة الحسابات الجار

راد ية :األف وض العقار وض الشخصية والقر ية واالدخار والودائع وبطاقات االئتمان والقر .       وتشمل أنشطة الحسابات الجار

ى ى إكدارة األموال  بين اإلدارات المختلفة بالبنك و أنشطة التأمين :أنشطة أخر .وتشمل األعمال المصرفية األخر

.وتتم المعامالت بين األنشطة القطاعية وفقا لدورة النشاط المعتاد للبنك وتتضمن أصول والتزامات لك قطاع األصول وااللتزامات التشغيلية كما تم عرضها في قائمة المركز المالى المجمع

ى ويتضمن التحليل. يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر المحيطة بها والعائد المرتبط بهذا النشاط الذي قد يختلف عن باقي األنشطة األخر

:القطاعي للعمليات وفقا لألنشطة المصرفية ما يلي

نصيب البنك في نتائج أعمال شراكت شقيقة
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

(ب-5)التحليل القطاعي طبقا للمناطق الجغرافية 

في نهاية الفترة الحالية

وفات وفقا للقطاعات الجغرافية   مصر رادات وال (2021 سبتمبر 30)اإلي

ى يةالقاهرة الكبر الدلتااالسكندر
الجنوب و البحر 

مر االح
إجماليالمركز الرئيسي

5.465.070.607894.119.979750.861.248311.360.8933.811.505.74311.232.918.470صافي الدخل من العائد

806.671.771144.427.314138.657.18170.550.400318.348.1051.478.654.771صافي الدخل من األتعاب والعموالت

باح يعات أر 46.377.59946.377.599----إيرادات من توز

77.674.787(213.232.670)202.570.75140.887.10342.233.9855.215.618صافي دخل المتاجرة

باح استثمارات مالية 5.329.2985.332.018---2.720أر

(1.313.371.671)(3.008.484)(58.758.341)(433.376.611)(56.682.645)(761.545.590)عبء اضمحالل االئتمان 

ية وفات إدار (3.044.388.802)113.790.938(179.496.179)(374.154.079)(398.007.125)(2.206.522.357)مصر

وفات)إيرادات  ى  (مصر 80.619.802112.727.405(9.432.553)(28.612.795)(20.331.178)90.484.129تشغيل أخر

(141.309)(141.309)----نصيب البنك في نتائج أعمال شراكت شقيقة

بح قبل ضرائب الدخل 3.596.732.031604.413.44895.608.929139.439.8384.159.589.0228.595.783.268الر

وف ضرائب الدخل  (2.589.257.967)(1.272.921.922)(42.664.091)(29.253.247)(184.931.012)(1.059.487.695)مصر

باح الفترة  2.537.244.336419.482.43666.355.68296.775.7472.886.667.1006.006.525.301صافي ار

تزامات وفقا للقطاعات الجغرافية    (2021 سبتمبر 30)األصول واالل

ى يةالقاهرة الكبر الدلتااالسكندر
الجنوب و البحر 

مر االح
إجماليالمركز الرئيسي

133.979.696.36621.341.065.34717.744.900.7047.241.938.160155.511.613.796335.819.214.373أصول القطاعات الجغرافية

350.661.449-----أصول غير مصنفة

133.979.696.36621.341.065.34717.744.900.7047.241.938.160155.511.613.796336.169.875.822أجمالي االصول

223.434.892.91031.682.131.52721.008.912.9996.201.465.4646.551.101.327288.878.504.227التزامات القطاعات الجغرافية

2.494.818.953-----التزامات غير مصنفة

تزامات 223.434.892.91031.682.131.52721.008.912.9996.201.465.4646.551.101.327291.373.323.180اجمالى االل

في نهاية فترة المقارنة

وفات وفقا للقطاعات الجغرافية  مصر رادات وال (2020 سبتمبر 30)اإلي

ى يةالقاهرة الكبر الدلتااالسكندر
الجنوب و البحر 

مر االح
إجماليالمركز الرئيسي

4.972.700.966820.350.777673.896.087306.280.0084.314.782.72911.088.010.567صافي الدخل من العائد

763.316.832128.677.041118.716.61668.465.903206.008.1471.285.184.539صافي الدخل من األتعاب والعموالت

باح يعات أر 35.191.19035.191.190----إيرادات من توز

89.616.739(195.208.844)177.792.27340.321.15160.308.0156.404.144صافي دخل المتاجرة

باح استثمارات مالية 4.838.4144.840.790---2.376أر

(1.465.437.552)(14.205.560)(107.155.346)(214.516.717)(256.314.769)(873.245.160)عبء اضمحالل االئتمان 

ية وفات إدار (2.818.161.614)35.847.975(162.706.423)(327.676.417)(356.011.858)(2.007.614.891)مصر

وفات)إيرادات  ى  (مصر (264.023.463)(68.982.518)(7.106.279)(29.490.232)(31.153.621)(127.290.813)تشغيل أخر

181.916181.916----نصيب البنك في نتائج أعمال شراكت شقيقة

بح قبل ضرائب الدخل 2.905.661.583345.868.721281.237.352104.182.0074.318.453.4497.955.403.112الر

وف ضرائب الدخل (2.312.980.814)(1.489.344.209)(23.440.952)(63.278.404)(77.820.462)(659.096.787)مصر

باح فترة المقارنة 2.246.564.796268.048.259217.958.94880.741.0552.829.109.2405.642.422.298صافي ار

في نهاية سنة المقارنة

تزامات وفقا للقطاعات الجغرافية    (2020 ديسمبر 31)األصول واالل

ى يةالقاهرة الكبر الدلتااالسكندر
الجنوب و البحر 

مر االح
إجماليالمركز الرئيسي

129.525.884.99219.760.250.38017.759.147.2186.628.293.258116.178.996.909289.852.572.757أصول القطاعات الجغرافية

310.401.254-----أصول غير مصنفة

129.525.884.99219.760.250.38017.759.147.2186.628.293.258116.178.996.909290.162.974.011أجمالي االصول

187.659.679.64429.213.379.69618.394.732.4125.373.858.0657.428.539.642248.070.189.459التزامات القطاعات الجغرافية

2.456.045.479-----التزامات غير مصنفة

تزامات 187.659.679.64429.213.379.69618.394.732.4125.373.858.0657.428.539.642250.526.234.938اجمالى االل

ع التي يقدم البنك خدماته من خاللها و يع الجغرافي بناء على موقع وماكن الفر .تم توز
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

صافي الدخل من العائد 6-

2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 30

وض وااليرادات المشابهة من  :عائد القر

وض وتسهيالت  :قر

12.506.078.87113.119.265.795للعمالء-

مالى  12.506.078.87113.119.265.795االج

10.380.743.5819.852.640.916أذون وسندات خزانة

ي 32.439.1048.726.795ادوات  دين اخر

ية 330.935.623232.676.971ودائع وحسابات جار

47.347.05961.328.168(عقود مبادلة سعر عائد)صافى عوائد أدوات التغطية 

مالى  23.297.544.23823.274.638.645االج

:تلكفة الودائع والتاكليف المشابهة من 

ية ودائع وحسابات جار

(609.414.981)(134.588.963)للبنوك-

(11.252.281.091)(11.848.545.580)للعمالء-

مالى  (11.861.696.072)(11.983.134.543)االج

(222.496.773)(26.292.576)اقراض ادوات مالية وعمليات بيع ادوات مالية مع األالتزام بإعادة الشراء

ى وض أخر (102.435.233)(55.198.649)قر

مالى  (12.186.628.078)(12.064.625.768)االج

11.232.918.47011.088.010.567الصافي

عموالت  7- صافي الدخل من األتعاب وال

2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 30

: إيرادات األتعاب والعموالت

1.228.654.2541.066.501.748األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

26.760.62825.331.690أتعاب وعموالت األمانة والحفظ

19.392.58916.433.683عموالت وأتعاب االستثمارات

ى 894.991.546510.163.336أتعاب أخر

مالى  2.169.799.0171.618.430.457االج

وفات األتعاب والعموالت :مصر

(5.282.470)(5.632.329)عموالت سمسرة 

ى (327.963.448)(685.511.917)أتعاب أخر

مالى  (333.245.918)(691.144.246)االج

1.478.654.7711.285.184.539الصافي

باح8- يعات أر إيرادات من توز

2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 30

46.377.59935.191.190أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 

مالى  46.377.59935.191.190االج

صافي دخل المتاجرة9-

2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 30

:عمليات النقد األجنبي 

باح  99.831.18993.167.770المعامالت بالعمالت األجنبية (خسائر )أر

6.473.82010.464.685وثائق صناديق أستثمار بغرض المتاجرة

وق تقييم عقود صرف آجلة (15.760.389)(17.670.406)فر

وق تقييم عقود مبادلة عمالت 2.025.991(13.329.279)فر

وق تقييم عقود مبادلة العائد (281.318)2.369.463فر

مالى  77.674.78789.616.739االج

ة10- ي وفات إدار مصر

2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 30

تلكفة العاملين

1.283.761.5541.176.336.382أجور ومرتبات

76.559.66668.296.533تأمينات أجتماعية

تلكفة المعاشات

67.440.18069.933.047نظم االشترااكت المحددة

ى  48.043.43448.255.125(نظم مزايا محددة)مزايا تقاعد أخر

1.475.804.8341.362.821.087

289.955.043248.908.505إهالك واستهالك

ى ية أخر وفات إدار 1.278.628.9251.206.432.022مصر

مالى  3.044.388.8022.818.161.614االج
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

وفات ) إيرادات 11- ى (مصر تشغيل أخر

2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 30

وق ترجمة أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية بخالف األصول المالية بغرض  فر

باح أو الخسائر المتاجرة أو تلك المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األر
(4.841.694)(68.925.956)

باح بيع أصول ثابتة 3.868.5003.415.417أر

(133.195.593)(119.381.836)تلكفة برامج

وف اإليجار عن عقود التأجير التشغيلي (93.505.744)(107.951.606)مصر

ى  (31.322.283)76.710.701(بالصافى بعد خصم المرتد)المخصصات األخر

260.361.698314.704.267إيرادات عقود تأجير تمويلي بالصافي

ى 16.464.69316.593.647إيرادات تأجير أخر

(215.403.459)10.461.454(بنظام التأجير التمويلى)أضمحالل أصول مؤجرة 

(73.673.467)(54.611.305)*صافى العائد من نشاط التأمين 

وفات) إيرادات  ى (مصر 31.646.80017.289.708أخر

مالى  (264.023.463)112.727.405االج

2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 30:يبين الجدول التالى صافى العائد من نشاط التأمين *

764.798.204564.837.797األقساط المباشرة

(66.365.728)(78.825.393)أقساط إعادة التأمين الصادر

(429.303.792)(545.216.260)التغير فى قيمة األحتياطى الحسابى

664.508675.136عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

ى مباشرة 22.864.8229.539.851أيرادات أخر

(146.434.709)(227.600.389)التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

36.766.15122.532.642التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

(9.177.601)(11.741.924)التغير فى قيمة مخصص المطالبات تحت التسديد

(19.977.063)(16.321.024)اضمحالل مدينو عمليات التأمين 

مالى  (73.673.467)(54.611.305)االج

تمان 12- عبء اضمحالل االئ

2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 30

وض وتسهيالت للعمالء (1.451.231.993)(1.310.363.187)قر

761.72648.167أرصدة لدى البنوك 

(21.674.046)831.722أذون خزانة 

(21.370)(2.662)أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

7.182.622(4.317.845)أدوات دين بالتلكفة المستهلكة

ى 259.068(281.425)أصول أخر

مالى  (1.465.437.552)(1.313.371.671)االج

وف ضرائب الدخل13- مصر

2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 30

ية  يبة الجار (2.312.148.862)(2.543.407.429)الضر

يبة المؤجلة (831.952)(45.850.538)الضر

مالى  (2.312.980.814)(2.589.257.967)األج
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

بح قبل الضرائب  8.595.783.2687.955.403.112الر

1.934.051.2351.789.965.700

يبى للك من ر الضر :األث

يبة (77.580.212)(68.806.664)إيرادات غير خاضعة للضر

يبى وفات غير قابلة للخصم الضر 622.076.060516.801.248مصر

يبية مؤجلة  (959.158)(13.804.915)إعتراف أصول ضر

يبية تخص أعوام سابقة (25.073.476)33.134.631تسويات ضر

32.254.810105.478.970 المخصصات و العوائد المجنبة 

يبة قطعية  باح% 10ضر يعات ار 4.502.2723.515.790توز

يبة الدخل الفعال وف ضر 2.543.407.4292.312.148.862مصر

يبي الموقف الضر

لي : أوال  :بنك قطر الوطني األه

وال  باح شراكت األم يبة أر : ضر

-

-

-

-

-

يبة كسب العمل  : ضر

-

-

يبة الدمغة  : ضر

-

-

-

-

:-بنك مصر الدولي سابقا : ثانيا 

وال  باح شراكت األم يبة أر : ضر

-

يبة كسب العمل  : ضر

-

يبة الدمغة  : ضر

-

-

لي للتأجير التمويلي : ثالثا :-(شركة تابعة)شركة كيو ان بي األه

وال  باح شراكت األم يبة أر : ضر

-

-

يبة كسب العمل  : ضر

-

-

-

يبي لمصلحة الضرائب في المواعيد القانونية ولم تطلب للفحص بعد 2020عام  . تم تقديم اإلقرار  الضر

. تحت الفحص من قبل مصلحة الضرائب2019 حتي 2017السنوات من 

يبة حتى   بط وسداد الضر  .2006 نوفمبر 30تم الفحص و الر

يخه2020 حتى 2017السنوات من  ية حتى تار يبية ولم يتم الفحص من قبل المأمور . قامت الشركة بتفديم اإلقرارات الضر

ع البنك من بداية النشاط حتى  و يبية2006 يوليو 31تم فحص جميع فر . وتم سداد اكفة المستحقات الضر

ع البنك من بداية النشاط حتى  و يبية2006 يوليو 31تم فحص جميع فر .   وتم سداد اكفة المستحقات الضر

يبة من بداية النشاط وحتى  بط و سداد الضر .2006 نوفمبر 30تم الفحص والر

بط و السداد2016السنوات من  بداية النشاط حتى  .  تم الفحص و الر

. تحت الفحص مع مصلحة الضرائب2019عام  

يبة في المواعيد القانونية ولم تطلب للفحص بعد2020عام   . تم سداد الضر

بط والسداد2006 نوفمبر 30 وحتي 2006 أغسطس 01الفترة من  .  تم الفحص و الر

يبة من بداية النشاط و حتى نهاية  بط و سداد الضر  .2010 ديسمبر 31تم الفحص والر

باح البنك والمحمل بقائمة الدخل عن القيمة التي اكنت ستنتج إذا ما طبقت معدالت الضرائب (33)يتضمن إيضاح  يبة على أر يبة الدخل المؤجلة ، وتختلف قيمة العبء الفعلى للضر معلومات إضافية عن ضر

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

%22.5ضرائب الدخل المحسوبة على أساس معدل ضرائب 

يبة حتى نهاية عام  بط وسداد الضر  .2018تم الفحص و الر

يبية2012 و 2011عام  . منظورة أمام لجنة فض المنازعات الضر

بط والسداد2018 وحتى 2013السنوات من  . تم الفحص والر

. تحت الفحص مع مصلحة الضرائب2019عام  

يبة فى المواعيد القانونية ولم تطلب للفحص بعد2020 و 2019عام  . تم سداد الضر

بط والسداد2018 ديسمبر 31 وحتي 2006  اغسطس 01الفترة من  . تم الفحص والر

بط والسداد2016 ديسمبر 31السنوات من بداية النشاط و حتى  . تم فحص الشركة والر

يخه 2020سنة  ية حتى تار يبي خالل المواعيد القانونية ولم تطلب للفحص من قبل المأمور . قامت الشركة بتقديم اإلقرار  الضر

- 54 -



 

ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

يبة الدمغة  :ضر

-

-

لي للتخصيم : رابعا :-(شركة تابعة)شركة كيو ان بي األه

وال  باح شراكت األم يبة أر : ضر

-

يبى عن الفتر ة من - يبة المستحقة من واقع االقرار 2020 ديسمبر 31 حتى 2012 يناير 1قدمت الشركة اإلقرار الضر . في الميعاد القانوني للك فترة مع سداد الضر

ي الفحص مع مصلحة الضرائب الفترة من -  .2016 ديسمبر 31 حتى 2012 يناير 1علما بانه جار

يبة كسب العمل  : ضر

-

يبة الدمغة  :ضر

-

يبة  :الخصم و التحصيل تحت حساب الضر

-

لى لتأمينات الحياة : خامسا :-(شركة تابعة)شركة كيو أن بي األه

وال  باح شراكت األم يبة أر : ضر

بط جزافى عن السنوات من بداية النشاط وحتى - .  و قامت الشركة بالطعن فى الوقت القانونى ، وقد تم الطعن علي قرار لجنة الطعن2005 يونيو 30قامت مصلحة الضرائب بر

-

-

-

-

يبة كسب العمل  : ضر

يبة كسب العمل وذلك عن الفترة منذ إنشائها حتى - بط و السداد و تسوية الشركة عن ضر .2017لقد تم فحص و الر

يبة الدمغة  :ضر

-

لى است مانجمنت ايجيبت : سادسا :-(شركة تابعة)شركة كيو أن بى األه

وال  باح شراكت األم يبة أر : ضر

-

-

-

-

يبي في المواعيد القانونية ولم تطلب للفحص بعد2020 و حتى 2015عام - . تم تقديم االقرار الضر

يبة كسب العمل  : ضر

. تم الفحص واالتفاق باللجنة الداخلية والسداد2004 و حتى 2002 السنوات من 

يبة الشئ2014 و حتى 2005السنوات من - . تم الفحص و اإلنتهاء بضر

. تمت المطالبة و االعترض خالل المواعيد القانونية وفي انتظار انعقاد اللجنة الداخلية2018 و حتى 2015 السنوات من -

. لم تطلب للفحص2020 و 2019عام -

يبة الدمغة  :ضر

باح الفترة14- نصيب السهم من صافى أر

2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 30

باح الفترة 5.694.189.4415.572.224.979**صافي أر

باح الفترة)ماكفأة أعضاء مجلس اإلدارة  (12.000.000)(12.750.000) *(من صافي أر

باح  باح الفترة)حصة العاملين فى األر (556.892.498)(540.016.950) *(من صافي أر

باح الفترة 5.141.422.4915.003.332.481المتاح للمساهمين من صافي أر

2.154.822.9662.154.822.966المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

باح الفترة 2.392.32نصيب السهم من حصة المساهمين في صافي أر

ية بناءا على أرقام الموازنة المعتمدة للبنك على أن تعتمد المبالغ من الجمعية العامة العادية لمساهمى البنك في نهاية العام* .مبالغ تقدير

**

بط و السداد2010 و حتى 2002السنوات من  . تم الر

. تم الفحص و السداد وفقا لقرار اللجنة الداخلية2016 و حتى 2011السنوات من 

بط و السداد عن بعض البنود و باقي البنود منظورة أمام لجنة الطعن2010 و حتى 2007 السنوات من  . تم الر

ي التجهيز للفحص2014 و حتى 2011السنوات من  . جار

بط و السداد عن بعض البنود وباقى البنود منظورة أمام لجنة الطعن2004 و حتى 2002السنوات من  . تم الر

يخه2008 يونيو 30 حتى 2005 يوليو 01السنوات من  يبية و لم تطلب للفحص حتى تار . قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الضر

يبة المرتبات للموظفين المنتدبين إليها من بنك قطر الوطني األهلي  يد ضر يبة عن الموظفين المعينين بالشركة (م.م.ش)الشركة غير ملزمة بحجز و تور يد الضر .بينما تقوم الشركة بحجز  وتور

يخه2020  - 2018عام  ية حتى تار  لم يتم الفحص من قبل المأمور

بط و السداد2017السنوات من بداية النشاط حتى عام  . تم الفحص و الر

. لم تطلب للفحص بعد2020 و حتى 2017السنوات من 

يبىة فى المواعيد القانونية2020 يونيو 30 حتى 2016 يوليو 01الفترة من  . قامت الشركة بتقديم اإلقرارات  الضر

.على أساس القوائم المالية المستقلة

. منظورة أمام لجنة الطعن2006 و حتى 2005السنوات من 

. تم الفحص والموافقة جزئيا علي نتيجة الفحص مع إحالة بنود الخالف الى اللجنة الداخلية المتخصصة2016 يونيو 30 حتى 2012 يوليو 01السنوات من 

بط و السداد و التسوية عن هذه السنوات2012 يونيو 30 حتى 2008 يوليو 01السنوات من  . تم الفحص و الر

. تم الفحص و السداد2019 يونيو 30السنوات من بداية النشاط و حتى 

يبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  .2014 لسنة 44 و تعديالته و قانون رقم 2005 لسنة 91الشركة خاضعة ألحاكم قانون الضر

يبة الدمغة الصادر بالقانون رقم  يخه2006 لسنة 143 والمعدل بالقانون 1980 لسنة 111الشركة خاضعة ألحاكم قانون ضر . ، علما بأنه لم يتم الفحص حتى تار

يبة فى المواعيد القانونية يد الضر يبة و تور .الشركة ملزمة بتطبيق نظام الخصم و التحصيل تحت حساب الضر
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(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

تزامات المالية 15- تبويب وقياس األصول المالية واألل

التلكفة المستهلكة2021 سبتمبر 30
أدوات دين بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل األخر

أدوات حقوق الملكية 

بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل األخر

أصول مالية بالقيمة 

العادلة 

اح  أو خسائر ب من خالل أر

أجمالى القيمة

ية  الدفتر

20.357.984.250---20.357.984.250نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

11.092.682.171---11.092.682.171أرصدة لدى البنوك

37.402.843.841---37.402.843.841أذون خزانة

251.970.665251.970.665---أصول مالية بغرض المتاجرة

وض وتسهيالت للعمالء 178.042.594.362---178.042.594.362قر

56.597.55056.597.550---مشتقات مالية

12.159.181.887-11.482.818.372676.363.515-استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

73.602.165.174---73.602.165.174 استثمارات مالية بالتلكفة المستهلكة

باح والخسائر 88.949.99188.949.991---استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األر

ى 4.140.088.065---4.140.088.065أصول مالية أخر

324.638.357.86311.482.818.372676.363.515397.518.206337.195.057.956إجمالى األصول المالية

3.428.429.433---3.428.429.433أرصدة مستحقة للبنوك

274.933.680.442---274.933.680.442ودائع العمالء

86.504.32086.504.320---مشتقات مالية

ى وض أخر 2.713.621.335---2.713.621.335قر

ى 977.780.429---977.780.429التزامات مالية أخر

تزمات المالية 86.504.320282.140.015.959--282.053.511.639إجمالى األل

2020 ديسمبر 31

17.166.858.582---17.166.858.582نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

7.078.843.393---7.078.843.393أرصدة لدى البنوك

42.021.929.253---42.021.929.253أذون خزانة

61.102.26161.102.261---أصول مالية بغرض المتاجرة

وض وتسهيالت للعمالء 172.918.573.421---172.918.573.421قر

106.092.208106.092.208---مشتقات مالية

2.474.382.352-1.854.586.525619.795.827-استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

47.612.579.495---47.612.579.495 استثمارات مالية بالتلكفة المستهلكة

باح والخسائر 71.759.60371.759.603---استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األر

ى 2.975.211.725---2.975.211.725أصول مالية أخر

289.773.995.8691.854.586.525619.795.827238.954.072292.487.332.293إجمالى األصول المالية

4.138.835.958---4.138.835.958أرصدة مستحقة للبنوك

233.321.758.983---233.321.758.983ودائع العمالء

55.504.63555.504.635---مشتقات مالية

ى وض أخر 3.804.636.750---3.804.636.750قر

ى 1.040.203.052---1.040.203.052التزامات مالية أخر

تزمات المالية 55.504.635242.360.939.378--242.305.434.743إجمالى األل

:و األلتزمات المالية وفقا لتبويب نموذج األعمال (قبل خصم أي مخصصات لالضمحالل)يوضح الجدول التالى  األصول المالية 

التلكفة المستهلكة
أدوات دين بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل األخر

أدوات حقوق الملكية 

بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل األخر

أصول مالية بالقيمة 

اح  أو  ب العادلة من خالل أر

خسائر

ية أجمالى القيمة الدفتر
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2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي16-

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

4.329.482.5743.841.124.598نقدية 

16.028.501.67613.325.733.984أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي

20.357.984.25017.166.858.582االجمالى 

20.357.984.25017.166.858.582أرصدة بدون عائد

20.357.984.25017.166.858.582االجمالى 

أرصدة لدى البنوك17-

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

ية 867.340.874650.130.667حسابات جار

10.225.341.2976.428.712.726ودائع

11.092.682.1717.078.843.393

(10.607.678)(9.845.952)يخصم مخصص خسائر االضمحالل

11.082.836.2197.068.235.715االجمالى 

5.966.215.9183.737.172.764البنك المركزي بخالف نسبة االحتياطي اإللزامي

3.781.929.3992.378.845.974بنوك محلية 

1.344.536.854962.824.655بنوك خارجية

(10.607.678)(9.845.952)يخصم مخصص خسائر االضمحالل

11.082.836.2197.068.235.715االجمالى 

621.252.641499.846.494أرصدة بدون عائد

246.088.233150.284.173أرصدة ذات عائد متغير

10.225.341.2976.428.712.726أرصدة ذات عائد ثابت

(10.607.678)(9.845.952)يخصم مخصص خسائر االضمحالل

11.082.836.2197.068.235.715االجمالى 

10.398.606.2195.918.745.715أرصدة متداولة

684.230.0001.149.490.000أرصدة غير متداولة

11.082.836.2197.068.235.715االجمالى 

أذون خزانة 18-

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

1.807.250.000110.025.000 يوم91أذون خزانة استحقاق 

10.101.450.0005.006.875.000 يوم182أذون خزانة استحقاق 

27.139.424.68038.938.771.770 يوم182أذون خزانة استحقاق أكثر من 

(2.033.742.517)(1.645.280.839)عوائد لم تستحق بعد

37.402.843.84142.021.929.253

(17.938.647)(17.106.925)يخصم مخصص خسائر االضمحالل

37.385.736.91642.003.990.606االجمالى 

أصول مالية بغرض المتاجرة 19-

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

251.970.66561.102.261وثائق صناديق استثمار

251.970.66561.102.261األجمالى
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(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

وض وتسهيالت للعمالء 20- قر

مالي  مالي الصافي مخصص خسائر االضمحاللاألج الصافي مخصص خسائر االضمحاللاألج

أفراد

ية مدينة 3.444.193.377(54.943.886)3.248.702.1733.499.137.263(52.009.441)3.300.711.614حسابات جار

1.056.199.108(59.584.077)1.185.680.2571.115.783.185(57.730.752)1.243.411.009بطاقات ائتمان

وض شخصية 25.174.858.319(504.482.004)27.580.300.84225.679.340.323(660.725.121)28.241.025.963قر

ية وض عقار 2.114.526.363(45.478.279)2.519.184.1112.160.004.642(54.283.654)2.573.467.765قر

مالى  31.789.777.167(664.488.246)34.533.867.38332.454.265.413(824.748.968)35.358.616.351(1)االج

وض الصغيرة  مؤسسات شاملة القر

تصادية لألنشطة االق

ية مدينة 63.420.178.536(1.839.236.984)66.464.688.53365.259.415.520(1.348.484.828)67.813.173.361حسابات جار

وض مباشرة 45.557.308.731(5.662.544.670)47.934.251.85551.219.853.401(6.521.384.434)54.455.636.289قر

وض و تسهيالت مشتركة 19.064.953.752(624.399.516)16.638.001.96219.689.353.268(112.091.030)16.750.092.992قر

ى وض أخر 3.901.049.525(394.636.294)3.473.229.1394.295.685.819(191.846.230)3.665.075.369قر

مالى  131.943.490.544(8.520.817.464)134.510.171.489140.464.308.008(8.173.806.522)142.683.978.011(2)االج

مالى   163.733.267.711(9.185.305.710)169.044.038.872172.918.573.421(8.998.555.490)178.042.594.362(2+1)االج

(330.084)(205.721)العوائد المجنبة: يخصم 

خصم غير مكتسب وعوائد : يخصم 

مؤجلة
(136.855.264)(97.135.879)

تسهيالت  وض وال صافي القر

:للعمالء ويوزع اكلتالي 
168.906.977.887163.635.801.748

121.629.804.672116.442.043.923أرصدة متداولة

47.277.173.21547.193.757.825أرصدة غير متداولة

تسهيالت للعمالء وض وال 168.906.977.887163.635.801.748صافي القر

مخصص خسائر االضمحاللأ-20

ية مدينة حسابات وض شخصية ائتمان بطاقات جار وض قر ية قر مالىعقار االج

54.943.88659.584.077504.482.00445.478.279664.488.246الرصيد في أول السنة المالية

7.502.2719.246.496167.616.1589.853.207194.218.132صافي عبء االضمحالل خالل الفترة

(42.529.564)(1.047.832)(19.945.195)(11.099.821)(10.436.716)مبالغ تم أعدامها خالل الفترة

وض سبق إعدامها 8.572.170-8.572.170--متحصالت من قر

وق ترجمة عمالت أجنبية (16)-(16)--فر

52.009.44157.730.752660.725.12154.283.654824.748.968الرصيد في آخر  الفترة المالية

ية مدينة حسابات وض جار  مباشرة قر
وض وتسهيالت قر

 مشتركة
وض  ى قر مالىأخر االج

1.839.236.9845.662.544.670624.399.516394.636.2948.520.817.464الرصيد في أول السنة المالية

31.834.8081.116.145.055(511.214.257)2.082.603.611(487.079.107)صافي عبء االضمحالل خالل الفترة

(1.465.214.694)(234.587.502)-(1.230.627.192)-مبالغ تم أعدامها خالل الفترة

وض سبق إعدامها 16.786.670--16.786.670-متحصالت من قر

وق ترجمة عمالت أجنبية (14.727.973)(37.370)(1.094.229)(9.923.325)(3.673.049)فر

1.348.484.8286.521.384.434112.091.030191.846.2308.173.806.522الرصيد في آخر  الفترة المالية

مالى 8.998.555.490االج

ية مدينة حسابات وض شخصية ائتمان بطاقات جار وض قر ية قر مالىعقار االج

66.256.16419.091.483320.411.46926.688.861432.447.977الرصيد في أول السنة المالية

40.492.594185.117.67618.789.418233.087.410(11.312.278)صافي عبء االضمحالل خالل السنة

(10.457.191)-(10.457.191)--مبالغ تم أعدامها خالل السنة

وض سبق إعدامها 9.414.745-9.414.745--متحصالت من قر

وق ترجمة عمالت أجنبية (4.695)-(4.695)--فر

54.943.88659.584.077504.482.00445.478.279664.488.246الرصيد في آخر  السنة المالية

ية مدينة حسابات وض جار  مباشرة قر
وض وتسهيالت قر

 مشتركة
وض  ى قر مالىأخر االج

1.620.028.1394.580.967.655567.440.941118.670.9196.887.107.654الرصيد في أول السنة المالية

219.309.7031.346.364.82356.993.902287.092.1311.909.760.559صافي عبء االضمحالل خالل السنة

(284.783.012)(11.125.286)-(273.657.726)-مبالغ تم أعدامها خالل السنة

وض سبق إعدامها 9.155.116--9.155.116-متحصالت من قر

وق ترجمة عمالت أجنبية (422.853)(1.470)(35.327)(285.198)(100.858)فر

1.839.236.9845.662.544.670624.399.516394.636.2948.520.817.464الرصيد في آخر السنة المالية

مالى  9.185.305.710االج

2020 ديسمبر 31

                                                                                                أفراد

                                                                                                  مؤسسات

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

2021 سبتمبر 30

                                                                                          أفراد

               مؤسسات
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

مشتقات مالية 21-

االلتزاماتاالصول االفتراضي/ المبلغ التعاقدي

مشتقات بغرض المتاجرة(أ)

73.687.190-1.937.864.429عقود صرف اجلة-

12.817.130-1.890.465.508عقود مبادلة عمالت-

86.504.320-3.828.329.937اجمالي

مشتقات مخصصة لتغطية مخاطر القيمة العادلة(ب)

-2.201.672.02556.597.550عقود مبادلة أسعار العائد-

-2.201.672.02556.597.550االجمالي

6.030.001.96256.597.55086.504.320االجمالي

االلتزاماتاالصول االفتراضي/ المبلغ التعاقدي

مشتقات بغرض المتاجرة(أ)

56.016.784-1.820.739.958عقود صرف اجلة-

(512.149)-1.329.333.503عقود مبادلة عمالت-

55.504.635-3.150.073.461اجمالي

مشتقات مخصصة لتغطية مخاطر القيمة العادلة(ب)

-4.548.543.413106.092.208عقود مبادلة أسعار العائد

-4.548.543.413106.092.208االجمالي

7.698.616.874106.092.20855.504.635االجمالي

تغطية مخاطر القيمة العادلة-

2021 سبتمبر 30

2020 ديسمبر 31

ية وتمثل عقود مبادلة العائد ارتباطات لتبادل معدل  تمثل عقود العملة اآلجلة ارتباطات لشراء عمالت أجنبية ومحلية ، بما في ذلك الجزء غير المنفذ من المعامالت الفور

ويتمثل خطر االئتمان للبنك في التلكفة المحتملة الستبدال . عائد ثابت بمعدل عائد متغير وال يتم التبادل الفعلي للمبالغ التعاقدية إال في بعض عقود مبادلة العمالت

ى في أداء التزاماتها ويتم مراقبة الخطر بصفة مستمرة بالمقارنة بالقيمة العادلة وبنسبة من المبالغ التعاقدية وللرقابة على . عقود المبادالت إذا أخفقت األطراف األخر

ى بذات األساليب المستخدمة في أنشطة اإلقراض .خطر االئتمان القائم يقوم البنك بتقييم األطراف األخر

يادة فى القيمة العادلة لودائع العمالء بالعمالت األجنبية ذات معدل الفائدة الثابت والذى قد   يقوم البنك باستخدام عقود مبادلة أسعار العائد لتغطية جزء من خطر الز

.يحدث نتيجة لالنخفاض المحتمل فى معدالت العائد السائدة فى السوق

  فى نهاية سنة 106.092.208 مقابل مبلغ 2021 سبتمبر  30 جنيه فى 56.597.550أصل بمبلغ   (عقود مبادلة اسعار العائد)وقد بلغ صافى القيمة العادلة لتلك المبادالت 

باح بمبلغ 49.494.657المقارنة وبلغت الخسائر الناتجة عن أداة التغطية مبلغ  باح .  فى نهاية سنة المقارنة22.633.349 جنيه فى نهاية الفترة الحالية مقابل ار و بلغت األر

. فى نهاية سنة المقارنة28.467.034 جنيه فى نهاية الفترة الحالية مقابل خسارة بمبلغ 51.864.120الناتجة عن البند المغطى المنسوبة الى الخطر المغطى مبلغ  
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

استثمارات مالية22-

ر  2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30:بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخ

:بالقيمة العادلة - أدوات دين (أ

ية 10.045.337.181400.000.000مدرجة ببورصة األوراق المالية المصر

1.437.481.1911.454.586.525مدرجة ببورصة أوراق مالية أجنبية

ر  11.482.818.3721.854.586.525أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخ

: أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة (ب

ية 139.490.08983.418.622مدرجة ببورصة األوراق المالية المصر

493.276.991494.406.555غير مدرجة ببورصة أوراق مالية

ر  632.767.080577.825.177أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخ

:وثائق صناديق استثمار  (ج

43.596.43541.970.650*غير مدرجة ببورصة أوراق مالية

ر   12.159.181.8872.474.382.352(1)أجمالى استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخ

: استثمارات مالية بالتلكفة المستهلكة 

: أدوات دين  (أ

ية 72.873.455.51346.853.808.339مدرجة ببورصة األوراق المالية المصر

728.709.661758.771.156غير مدرجة ببورصة أوراق مالية

(2.787.960)(7.105.805)يخصم مخصص خسائر االضمحالل

73.595.059.36947.609.791.535(2)إجمالى أدوات دين بالتلكفة المستهلكة 

خسائر  اح وال ب :بالقيمة العادلة من خالل األر

:وثائق صناديق استثمار   (أ)

88.949.99171.759.603غير مدرجة ببورصة أوراق مالية

خسائر  اح وال ب 88.949.99171.759.603(3)اجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األر

85.843.191.24750.155.933.490(3 +2+1 )إجمالى استثمارات مالية 

5.033.991.8378.190.961.534أرصدة متداولة

80.809.199.41041.964.971.956أرصدة غير متداولة

85.843.191.24750.155.933.490إجمالى االستثمارات المالية 

84.694.435.13549.064.378.060أدوات دين ذات عائد ثابت

383.442.606400.000.000أدوات دين ذات عائد متغير

85.077.877.74149.464.378.060إجمالى أدوات دين

-

2.474.382.35247.609.791.535الرصيد في أول السنة المالية الحالية

10.045.595.77433.125.810.852اضافات

94.002.060(22.241.772)خصم االصدار/ استهالك عالوة 

(7.229.183.800)(319.755.331)(استرداد / بيع  )استبعادات 

وق ترجمة أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية (1.043.433)(3.792.930)فر

-(14.594.383)التغير في إحتياطي القيمة العادلة

باح المحتجزة -(411.823)محول الى األر

(4.317.845)-التغير في مخصص خسائر االضمحالل خالل الفترة

12.159.181.88773.595.059.369الرصيد في آخر  الفترة المالية

:وفيما يلي ملخص بحركة األستثمارات المالية خالل سنة المقارنة -
 بالقيمة العادلة من خالل    

ر الدخل الشامل األخ
بالتلكفة المستهلكة    

2.463.888.12940.937.627.601الرصيد في أول سنة المقارنة

400.000.00013.386.778.875اضافات

114.838.988(31.034.062)خصم االصدار/ أستهالك عالوة 

(6.825.673.000)(176.874.016)(استرداد / بيع  )استبعادات 

وق ترجمة أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية (14.493.585)(31.094.318)فر

-(150.503.381)التغير في إحتياطي القيمة العادلة

10.712.656-التغير في مخصص خسائر االضمحالل خالل السنة

2.474.382.35247.609.791.535الرصيد في آخر سنة المقارنة

اح استثمارات مالية ب 2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 30أر

باح والخسائر باح استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األر 5.223.2194.840.790أر

باح بيع شراكت شقيقة -108.799أر

مالى 5.332.0184.840.790األج

*

 بالقيمة العادلة من خالل    

ر الدخل الشامل األخ
بالتلكفة المستهلكة    

تتمثل وثائق صناديق األستثمار المدرجة ضمن بند استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر في وثائق تلك الصناديق التى أسسها البنك وتشمل نسبة خمسة في المائه من إجمالي عدد وثائق صندوق استثمار بنك قطر 

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

ي  ن)التراكمي بالجنيه المصر ى التراكمى   (تواز ون في المائة من إجمالي عدد وثائق صندوق استثمار بنك قطر الوطني األهلي الثالث ذو العائد الدور والتى اكتتب فيها عند اإلصدار األولي للصندوق علمًا بأن   (تداول)باإلضافة إلى نسبة عشر

.وقد بلغت القيمة اإلسمية لحصة البنك فى لك صندوق خمسة ماليين جنيه. البنك يتعين عليه االحتفاظ بتلك الوثائق حتى انقضاء أعمار  الصناديق طبقًا ألحاكم القانون

:وفيما يلي ملخص بحركة األستثمارات المالية خالل الفترة المالية
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

استثمارات في شراكت شقيقة23-

2021 سبتمبر 30

البلد التى يقع 

بها مقر الشركة 

المستثمر فيها

أصول الشركة

التزامات الشركة

بخالف حقوق  ) 

(الملكية

ايرادات الشركة
باح  (خسائر)/ أر

 الشركة
ية القيمة الدفتر

نسبة

 المساهمة

*(شقيقة)شركة سنوحى لمواد البناء 
ية مصر  جمهور

بية العر
-----0.00%

-----اإلجمالى

2020 ديسمبر 31

البلد التى يقع 

بها مقر الشركة 

المستثمر فيها

أصول الشركة

التزامات الشركة

بخالف حقوق  ) 

(الملكية

ايرادات الشركة
باح  (خسائر)/ أر

 الشركة
ية القيمة الدفتر

نسبة

 المساهمة

(شقيقة)شركة سنوحى لمواد البناء 
ية مصر  جمهور

بية العر
15.463.8654.322.73823.415.050(949.347)2.572.487%23.09

2.572.487(949.347)15.463.8654.322.73823.415.050اإلجمالى

*

أصول غير ملموسة24-

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

برامج الحاسب اآللى

195.249.569209.802.791

134.325.27454.010.700االضافات

(68.563.922)(56.382.032)استهالك الفترة

273.192.811195.249.569

ى 25- أصول أخر

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

4.140.088.0652.975.211.725االيرادات المستحقة

وفات المقدمة 137.983.495106.508.731المصر

1.000.184.138709.507.587

138.728.68711.469.071

20.754.24418.685.386التأمينات والعهد

31.955.32531.917.652مدفوعات مقدما لمصلحة الضرائب

12.470.0305.078.147(بالصافى)مدينو عمليات التأمين 

ى 598.975.912374.129.889أخر

6.081.139.8964.232.508.188

(3.902.424)(4.183.848)يخصم مخصص خسائر االضمحالل

6.076.956.0484.228.605.764االجمالى 

:يوضح الجدول التالى البيانات االساسية للشراكت الشقيقة ونسبة مساهمة البنك فيها

األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء للمجموعة

دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

ية في أول السنة المالية صافي القيمة الدفتر

ية في آخر  الفترة المالية صافي القيمة الدفتر

ي بع الثاني من العام الجار .تم بيع شركة سنوحى لمواد البناء  خالل الر
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

أصول ثابتة26-

أراضى ومباني
تحسينات على 

أصول مستأجرة
ىآالت ومعدات االجمالىآخر

2020 يناير 1في 

2.662.524.230257.637.570981.618.276280.190.7084.181.970.784التلكفة

(1.668.987.866)(146.540.583)(638.680.392)(134.382.418)(749.384.473)مجمع االهالك

ية 1.913.139.757123.255.152342.937.884133.650.1252.512.982.918صافي القيمة الدفتر

2020 ديسمبر 31في 

ية أول السنة 1.913.139.757123.255.152342.937.884133.650.1252.512.982.918صافي القيمة الدفتر

121.875.57160.312.086140.989.92225.670.901348.848.480اضافات

(8.802.253)(7.235.415)(228.055)(1.338.782)(1)استبعادات أصول

11.315.802187.1056.968.2328.471.140استبعادات مجمع أهالك

(266.681.697)(22.722.329)(116.695.325)(17.370.831)(109.893.212)اهالك السنة

ية 1.925.122.116166.173.427367.191.531136.331.5142.594.818.588صافي القيمة الدفتر

2021 يناير 1في 

2.784.399.800316.610.8741.122.380.143298.626.1944.522.017.011التلكفة

(1.927.198.423)(162.294.680)(755.188.612)(150.437.447)(859.277.684)مجمع االهالك

ية 1.925.122.116166.173.427367.191.531136.331.5142.594.818.588صافي القيمة الدفتر

2021 سبتمبر 30في 

ية أول السنة 1.925.122.116166.173.427367.191.531136.331.5142.594.818.588صافي القيمة الدفتر

190.022.05819.662.695277.636.45414.279.725501.600.932اضافات

(22.312.627)(11.341.111)(8.245.986)(1.035.452)(1.690.078)استبعادات أصول

1.690.0781.035.4528.239.78711.341.11122.306.428استبعادات مجمع أهالك

(233.573.011)(18.833.973)(109.736.833)(16.857.372)(88.144.833)اهالك الفترة

ية 2.026.999.341168.978.750535.084.953131.777.2662.862.840.310صافي القيمة الدفتر

2021 سبتمبر 30في 

2.972.731.780335.238.1171.391.770.611301.564.8085.001.305.316التلكفة

(2.138.465.006)(169.787.542)(856.685.658)(166.259.367)(945.732.439)مجمع االهالك

ية 2.026.999.341168.978.750535.084.953131.777.2662.862.840.310صافي القيمة الدفتر
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

أرصدة مستحقة للبنوك27-

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

ية 215.570.885273.078.309حسابات جار

1.944.051.0132.317.092.762ودائع

1.268.807.5351.548.664.887عمليات بيع أذون خزانة مع األالتزام بإعادة الشراء

3.428.429.4334.138.835.958االجمالى 

ية 1.268.807.5351.548.664.887بنوك مركز

35.321.006300.012.410بنوك محلية 

2.124.300.8922.290.158.661بنوك خارجية

3.428.429.4334.138.835.958االجمالى 

171.740.934240.642.492أرصدة بدون عائد

43.829.95132.435.817أرصدة ذات عائد متغير

3.212.858.5483.865.757.649أرصدة ذات عائد ثابت

3.428.429.4334.138.835.958االجمالى 

3.428.429.4334.138.835.958أرصدة متداولة

3.428.429.4334.138.835.958االجمالى 

ع العمالء28- ودائ

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

81.233.880.00751.519.705.098ودائع تحت الطلب

90.689.241.44389.785.421.119ودائع ألجل وبإخطار

68.190.037.68559.244.487.077شهادات ادخار وإيداع

28.520.320.09025.588.901.501ودائع توفير

ى  6.300.201.2177.183.244.188*ودائع أخر

274.933.680.442233.321.758.983االجمالى 

152.031.144.555122.447.209.834ودائع مؤسسات

122.902.535.887110.874.549.149ودائع أفراد

274.933.680.442233.321.758.983االجمالى 

42.450.839.44035.328.267.841أرصدة بدون عائد

78.908.508.87162.980.113.147أرصدة ذات عائد متغير

153.574.332.131135.013.377.995أرصدة ذات عائد ثابت

274.933.680.442233.321.758.983االجمالى 

196.414.089.469189.418.429.446أرصدة متداولة

78.519.590.97343.903.329.537أرصدة غير متداولة

274.933.680.442233.321.758.983االجمالى 

*

ى29- وض أخر قر

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

ي  2.618.112911.308البنك األهلي المصر

ي الدولي 9.911.11133.905.556البنك التجار

وبى 156.602.702-بنك األستثمار األور

186.975.180412.967.625بنك قطر الوطنى

وبي إلعادة البناء والتنمية 2.335.648.9892.947.872.338البنك األور

1.6801.275بنك مصر

90.037.196139.926.879البنك األهلى الكويتى

وعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر 88.429.067112.449.067جهاز تنمية المشر

2.713.621.3353.804.636.750االجمالى 

1.091.676.2621.109.612.373أرصدة متداولة

1.621.945.0732.695.024.377أرصدة غير متداولة

2.713.621.3353.804.636.750االجمالى 

ى30- التزامات أخر

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

977.780.4291.040.203.052عوائد مستحقة

101.808.15898.709.675ايرادات مقدمة

وفات مستحقة 816.421.106818.115.220مصر

99.189.61669.552.007المستحق لشراكت التأمين و إعادة التأمين

1.916.775.5781.475.537.553ارصدة دائنة متنوعة

3.911.974.8873.502.117.507االجمالى 

ى في  بة لقيمتها العادلة2020 ديسمبر 31جنيه  في 354.045.886 جنيه تغطى ارتباطات غير قابلة لإللغاء باعتمادات مستندية  مقابل 294.154.593 ودائع قدرها  2021 سبتمبر  30و تتضمن الودائع األخر ية لتلك الودائع مقار . وتعتبر القيمة الدفتر

- 63 -



 

ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

ى31- مخصصات أخر

الرصيد أول السنةالبيان
المكون خالل 

الفترة
المرتد خالل الفترة

وق ترجمة  فر

ارصدة 

المخصصات 

نبية بالعمالت االج

 +  (-)

المستخدم خالل 

الفترة
الرصيد اخر الفترة

يبية 60.055.602(4.251.106)--59.530.0674.776.641مخصص مطالبات ضر

18.877.098(811.886)(34.781)-17.588.4192.135.346مخصص مطالبات قضائية

406.915.085-(20.387)(83.629.863)-490.565.335مخصص اإللتزامات العرضية

30.682.127(523.750)(38.860)-31.241.4003.337مخصص خيانة االمانة

415.000(302.740)--713.9023.838مخصص مخاطر التشغيل

مالى 516.944.912(5.889.482)(94.028)(83.629.863)599.639.1236.919.162االج

المرتد خالل السنةالمكون خالل السنةالرصيد أول السنةالبيان

وق ترجمة  فر

ارصدة 

المخصصات 

نبية بالعمالت االج

 + (-)

المستخدم خالل 

السنة
الرصيد اخر السنة

يبية 59.530.067(7.367.476)-(157.872.105)219.597.2235.172.425مخصص مطالبات ضر

17.588.419(2.460.388)(142.283)(276.638)18.712.5161.755.212مخصص مطالبات قضائية

490.565.335-(18.577)-472.545.49318.038.419مخصص اإللتزامات العرضية

31.241.400-(604.183)(417.279)-32.262.862مخصص خيانة االمانة

713.902(17.122)---731.024مخصص مخاطر التشغيل

مالى 599.639.123(9.844.986)(765.043)(158.566.022)743.849.11824.966.056االج

حقوق حملة وثائق التأمين32-

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

3.697.353.6433.152.137.383المخصصات الفنية لتأمينات األشخاص و تكوين األموال

106.940.16795.198.243مخصص المطالبات تحت التسديد

مالى 3.804.293.8103.247.335.626االج

يبة الدخل المؤجلة33- ضر

يبية المؤجلة  : فيما يلي أرصدة وحركة األصول وااللتزامات الضر

وق المؤقتة على لك من يبى للفر ر الضر 2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 202030 ديسمبر 202131 سبتمبر 30:األث

(105.849.280)(121.588.427)--األصول الثابتة

وض )المخصصات  --279.492.635306.881.271(بخالف مخصص خسائر اضمحالل القر

--(91.468.700)(99.636.191)

ى --11.033.13013.755.885أخر

تزامات)اجمالي األصول  يبية المؤجلة (االل (205.485.471)(213.057.127)290.525.765320.637.156الضر

تزامات)األصول  يبية المؤجلة بالصافى (االل 77.468.638115.151.685الضر

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 202030 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

(221.755.581)(205.485.471)320.637.156350.521.888الرصيد في بداية السنة

يبة المؤجلة التى تم االعتراف بها  16.270.110(7.571.656)(29.884.732)(30.111.391)أستخدامها خالل الفترة/ الضر

(205.485.471)(213.057.127)290.525.765320.637.156الرصيد باإلجمالى في نهاية الفترة

(91.468.700)(99.636.191)
وق التغير فى القيمة العادلة الستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  فر

الدخل الشامل األخر

تزامات)أرصدة األصول  يبية المؤجلة المدرجة مباشرة ضمن حقوق الملكية (االل الضر

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

2021 سبتمبر 30

2020 ديسمبر 31

يبية المؤجلة يبية المؤجلةاألصول الضر تزامات الضر االل

يبية المؤجلة تزامات الضر األصول واالل

يبية المؤجلة يبية المؤجلةاألصول الضر تزامات الضر االل

يبة المتوقع في وقت االستفادة من األصول  يقة الميزانية وباستخدام معدل الضر يبية المؤقتة وفقا لطر وق الضر يبة المؤجلة على الفر عن   (%22.5)تحمل األلتزامات  /  تم حساب الضر

.الفترة المالية الحالية

ية وبشرط أن تكون األصول  يبية الجار يبية المؤجلة إال إذا اكن للبنك حق قانوني فى إجراء تسوية بين األصول وااللتزامات الضر ال يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الضر

يبية وضة بمعرفة نفس الدائرة الضر يبية المؤجلة متعلقة بضرائب الدخل المفر .وااللتزامات الضر

يبية المؤجلة  تزامات الضر :حركة األصول واالل

وق التغير فى القيمة العادلة الستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  فر

الدخل الشامل األخر
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

التزامات مزايا التقاعد34-

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

تزامات المعترف بها بقائمة المركز المالى عن  :االل

544.788.307513.228.220المزايا العالجية بعد التقاعد-

:المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل عن

48.043.43464.340.167المزايا العالجية بعد التقاعد-

 المزايا العالجية بعد التقاعد

:تم تحديد المبالغ المعترف بها فى قائمة المركز المالى اكلتالي

389.419.814365.975.012القيمة الحالية اللتزامات لم يتم تمويلها

ية لم يتم االعتراف بها باح اكتوار 155.368.493147.253.208أر

544.788.307513.228.220

تزامات خالل الفترة المالية فيما يلي :تتمثل الحركة على االل

513.228.220482.288.384الرصيد في أول السنة المالية

3.292.90011.498.593تلكفة الخدمة الحالية

36.635.25055.233.903تلكفة العائد

باح ية/أر (2.392.329)8.115.284خسائر    اكتوار

(33.400.331)(16.483.347)مزايا مدفوعة

544.788.307513.228.220

تتمثل المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل فيما يلي

3.292.90011.498.593تلكفة الخدمة الحالية

36.635.25055.233.903تلكفة العائد

باح ية المحققة خالل الفترة/أر (2.392.329)8.115.284خسائر   االكتوار

48.043.43464.340.167

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

ية الرئيسية المستخدمة بمعرفة البنك فيما يلي توار وض االك : وتتمثل الفر

معدل العائد المستخدم فى خصم المزايا العالجية بعد التقاعد للعاملين الحاليين في بنك 

قطر الوطني األهلي
%14.50%14.50

معدل العائد المستخدم فى خصم المزايا العالجية بعد التقاعد للعاملين في بنك مصر 

الدولي سابقا
%14.50%14.50

يادة طويلة االجل في تلكفة الخدمة العالجية  للعاملين الحاليين  (على معدل التضخم )الز

في بنك قطر الوطني األهلي
%8.00%8.00

يادة طويلة االجل في تلكفة الخدمة العالجية  للعاملين  في بنك  (على معدل التضخم )الز

مصر الدولي سابقا
%8.00%8.00

ر على إجمالى تلكفة  االث

الخدمة الحالية وتلكفة العائد
تزامات المحددة ر على االل االث

7.37%7.88%المزايا العالجية بعد التقاعد

رأس المال35-

رأس المال المرخص به(أ )

-

ع(ب) رأس المال المصدر والمدفو

-

-

-

:في معدل تلكفة المزايا الطبية% 1فيما يلي تأثير الحركة بمقدار 

ي15يبلغ رأس المال المرخص به  . مليار جنيه مصر

ع  ي في 10.774.114.830وبذلك أصبح رأس المال المصدر والمدفو ية  منها 2.154.822.966 موزع على 2021 سبتمبر  30 جنيه مصر  سهم تم1.904.176.966 سهم  قيمة السهم االسمية خمسة جنيهات مصر

ي و  ي وقت السداد250.646.000سدادهابالجنيه المصر . سهم تم سدادها بالعملة األجنبية وفقا للسعر السار

ع  ي في 9.794.649.850بلغ  رأس المال المصدر والمدفو ية منها 979.464.985 موزع على 2018 ديسمبر  31 جنيه مصر ي854.141.985 سهم قيمة السهم االسمية عشرة جنيهات مصر  سهم تم سدادها بالجنيه المصر

ي وقت السداد125.323.000و  . سهم تم سدادها بالعملة األجنبية وفقا للسعر السار

يخ  رت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتار ع من 2019 فبراير  28قر يادة رأس المال المصدر والمدفو ى إلى 9.794.649.850 ز يادة قدرها  10.774.114.830 جنيه مصر ى بز ي979.464.980 جنيه مصر  جنيه مصر

ى للسهم الى  (عشرة) 10وذلك خصما من األحتياطى العام وتجزئة القيمة اإلسمية للك سهم من أسهم رأس مال البنك من  ى للسهم  (خمسة) 5جنيه مصر .جنيه مصر
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

اح المحتجزة36- ب االحتياطات واألر

 االحتياطيات 1-

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

19.533.050.94615.104.078.670(أ  )االحتياطى  العام 

392.170.7991.169.067(ب  )احتياطى المخاطر البنكية العام 

2.418.770.9352.049.233.783(ج  )احتياطى قانونى 

397.970.795404.806.848(د  )احتياطى القيمة العادلة 

39.494.45539.494.455(هـ  )احتياطي خاص 

29.147.13521.379.530احتياطي رأسمالي

21.453.92321.453.923احتياطى المخاطر  العام 

4.000.4834.000.483إحتياطى تجميع أعمال

22.836.059.47117.645.616.759اجمالى االحتياطيات فى آخر الفترة المالية 

وتتمثل الحركة على االحتياطيات فيما يلى

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30االحتياطى العام(أ)

15.104.078.67013.417.823.247الرصيد فى أول السنة المالية 

باح المحتجزة  4.428.972.2762.665.720.403محول من االر

يادة رأس المال (979.464.980)-المحول  لز

19.533.050.94615.104.078.670الرصيد فى آخر الفترة المالية 

احتياطى المخاطر البنكية العام (ب)

1.169.0671.169.067الرصيد فى أول السنة المالية 

يع بح القابل للتوز -391.001.732محول من صافي الر

392.170.7991.169.067الرصيد فى آخر الفترة المالية 

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30 احتياطى قانونى (ج)

2.049.233.7831.633.301.744الرصيد فى أول السنة المالية 

باح السنة المالية السابقة 369.537.152415.932.039محول من أر

2.418.770.9352.049.233.783الرصيد فى آخر الفترة المالية 

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30إحتياطى القيمة العادلة(د)

404.806.848524.415.090الرصيد فى أول السنة المالية 

(150.503.381)(14.594.383)(22ايضاح )صافى التغير فى القيمة العادلة خالل الفترة 

2.66229.548الخسائر األئتمانية المتوقعة  ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 

باح المحتجزة -(411.823)المحول الي األر

8.167.49130.865.591(33ايضاح )ضرائب الدخل المؤجلة المعترف بها خالل الفترة 

397.970.795404.806.848الرصيد فى آخر الفترة المالية 

ى يتم تدعيم احتياطي المخاطر البنكية العام سنويا بما يعادل  من قيمة األصول التي ألت ملكيتها للبنك وفاًء لديون إذا لم يتم التصرف% 10طبقا لتعليمات البنك المركزى المصر

.في هذه األصول خالل المدة المحددة وفقًا للقانون

باح العام لتغذية االحتياطى القانونى وذلك حتى يبلغ رصيده ما يعادل % 5يتعين على البنك طبقا ألحاكم القانون احتجاز نسبة  من رأس مال البنك علما% 100من صافى أر

يع .بأن هذا االحتياطى غير قابل للتوز

وض محسوبا علي أساس  الجدارة اإلئتمانية و تكوين المخصصات الصادرة عن البنك المركزي  ق بين مخصص اضمحالل القر يمثل احتياطى المخاطر  البنكية العام الفر

ي و قيمة الخسائر األئتمانية المتوقعة المحملة بالقوائم المالية .المصر
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

 احتياطي خاص(هـ)

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

التلكفة المستهلكة باستخدام معدل العائد الفعلي على أدوات الدين المدرجة

يخ االستحقاق  ضمن مجموعة االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تار
253.607253.607

التلكفة المستهلكة باستخدام معدل العائد الفعلي على أدوات الدين المدرجة

 ضمن مجموعة االستثمارات المالية المتاحة للبيع
393.930393.930

يقة حقوق الملكية على الشراكت الشقيقة 26.637.78926.637.789تطبيق طر

يبة المؤجلة  يبي على التسويات )الضر (4.249.739)(4.249.739) (األثر الضر

16.458.86816.458.868(أدوات حقوق ملكية  )االستثمارات المالية المتاحة للبيع 

39.494.45539.494.455اإلجمالي

باح الفترة(2) اح المحتجزة/ أر ب العام واألر

اح المحتجزة  ب 2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30:الحركة على األر

11.216.966.3899.848.191.979الرصيد فى أول السنة المالية 

باح  الفترة 6.006.525.2937.491.517.830العام /صافى أر

يعات السنة السابقة  (2.154.822.966)-توز

باح (866.118.001)(750.139.296)حصة العاملين فى األر

(17.260.000)(16.148.116)ماكفأة أعضاء مجلس االدارة 

-(73.907.430)صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

(2.890.011)(7.767.605)محول الى االحتياطي الرأسمالي

(2.665.720.403)(4.428.972.276)محول الى االحتياطى العام

(415.932.039)(369.537.152)محول الى االحتياطى القانونى 

-319.163(بالصافى بعد خصم الضرائب)محول من احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 

-(391.001.732)محول الي  إحتياطي المخاطر البنكية العام

11.186.337.23811.216.966.389الرصيد فى آخر الفترة المالية 

النقدية وما في حكمها37-

2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 30

ية  4.329.482.5745.169.418.900نقدية وأرصدة لدى البنوك المركز

8.855.720.1716.183.401.421أرصدة لدى البنوك ذات أجل أقل من ثالثة أشهر 

ى استحقاق  1.779.167.4122.244.707.033 يوم 91أذون الخزانة وأوراق حكومية أخر

14.964.370.15713.597.527.354االجمالى 

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. (عن السنة المالية السابقة )وقائمة الدخل  (أرقام المقارنة )المالى  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

بط أواالقتناء  يخ  الر يخ استحقاقها ثالثة أشهر من تار .الغراض عرض قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التالية التى ال تتجاوز توار
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

باطات38- التزامات عرضية وارت

 مطالبات قضائية(أ )

ارتباطات رأسمالية  (ب )

ضمانات وتسهيالت  (ج)

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

317.500317.500ضمانات مالية

2.112.141.4661.797.703.754األوراق المقبولة

41.060.629.83340.570.756.871خطابات ضمان

2.494.173.4821.957.494.838اعتمادات مستندية استيراد

316.970.545226.134.764اعتمادات مستندية تصدير

ى 2.868.46319.632.824التزامات محتملة أخر

45.987.101.28944.572.040.551االجمالى 

أرتباطات عن تسهيالت أئتمانية(د)

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

30.176.993.22031.497.891.864أرتباطات عن تسهيالت أئتمانية

 ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي(ذ)

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

يد عن سنة واحدة  133.138.897127.355.381ال تز

334.792.755393.504.249أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

66.791.950100.460.794أكثر من خمس سنوات

534.723.602621.320.424االجمالى 

يات مبانى ومعدات 2020 ديسمبر  31 جنيه في 997.688.233 مقابل 2021 سبتمبر 30 جنيه في 1.036.377.365بلغت تعاقدات البنك عن ارتباطات رأسمالية    متمثلة فى مشتر

.وتوجد ثقة اكفية لدى االدارة من تحقق ايرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك االرتباطات

وض وضمانات وتسهيالت فيما يلى :تتمثل ارتباطات البنك المتعلقة بقر

ية عن عقود إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء :فيما يلى تحليل بأقساط المدفوعات اإليجار

. ولم يتم تكوين مخصص لتلك القضايا حيث انه من غير المرجح تحقق خسائر عنها2021 سبتمبر 30يوجد عدد من القضايا المرفوعة ضد البنك فى 
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعـة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

معامالت مع أطراف ذوي عالقة39-

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

5.578.375419.726أرصدة لدى البنوك

2.053.205.2562.130.717.038أرصدة مستحقة للبنوك

2.513.234-اعتمادات تصدير

5.727.031.9296.856.553.603خطابات ضمان خارجية

1.890.465.5081.329.333.503مشتقات الصرف األجنبى

2.201.672.0254.548.543.413عقود مبادلة أسعار العائد

ى وض أخر 186.975.180412.967.625قر

ية وفات إدار -121.868.549مصر

وض والتسهيالت ألطراف ذوى عالقة(أ) القر

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 202030 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

وض القائمة فى أول السنة المالية  1.119-111111القر

وض الصادرة خالل الفترة المالية ----القر

وض المحصلة خالل الفترة المالية  (1.119)---القر

وض القائمة فى آخر الفترة المالية  --111111القر

وض 151657-عائد القر

وض الممنوحة لألطراف ذوى العالقة* . التوجد مخصصات مكونة للقر

وض والتسهيالت الممنوحة لألطراف ذوى العالقة فيما يلي وتتمثل القر

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 202030 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

ية مدينة --111111حسابات جار

--111111األجمالى

شراكت شقيقة 

شراكت شقيقة 

ية  (الشركة األم للبنك)يمتلك بنك قطر الوطني  ون النسبة المتبقية % 94.97فى نهاية الفترة المالية الجار من األسهم العادية لرأس مال البنك بينما يمتلك مساهمون آخر

.5.03%وقدرها 

:وتتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة المالية وأرصدة تلك األطراف فى نهاية الفترة المالية فيما يلى 

بين أعضاء االدارة العليا وأفراد العائلة المقر

اح على األسهم العادية ب يعات األر :المعامالت مع مجموعة بنك قطر الوطني بخالف توز

بين أعضاء االدارة العليا وأفراد العائلة المقر

وض والودائع ومبادالت العمالت األجنبية .تم الدخول فى العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل النشاط المعتاد للبنك بما فى ذلك القر
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعـة

2021 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

ع من اطراف ذوى عالقة (ب) ودائ

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 202030 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

73.059.48462.923.6055.054.94710.683.248الودائع فى أول السنة المالية 

-(5.054.947)--ودائع شراكت شقيقة مباعة

بطها خالل الفترة المالية 186.507-16.573.57811.381.135الودائع التى تم ر

(5.814.808)-(1.245.256)(8.037.540)الودائع المستردة  خالل الفترة المالية 

ع فى فى آخر  الفترة المالية  5.054.947-81.595.52273.059.484الودائ

1.627.0522.174.97595.337232.950تلكفة الودائع والتاكليف المشابهة 

ع من األطراف ذوى العالقة فيما يلي وتتمثل الودائ

1.270.166-24.759.72410.310.095ودائع تحت الطلب

--668.56491.110ودائع توفير

--7.276.0006.000.000شهادات ادخار وإيداع

3.784.781-48.891.23456.658.279ودائع ألجل وبإخطار

5.054.947-81.595.52273.059.484األجمالى

(ج)

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 202030 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

56612.46932.575-ايرادات األتعاب والعموالت 

22.929---ضمانات صادرة عن البنك

:وتتمثل الضمانات الصادرة عن البنك فيما يلي

22.929---خطابات ضمان

22.929---األجمالى

ى مع األطراف ذوى العالقة  معامالت أخر

بين شراكت شقيقة أعضاء االدارة العليا وأفراد العائلة المقر

ى .المعامالت مع األطراف ذوى العالقة تتم بنفس األسعار التى تتم بها المعامالت مع األطراف األخر

بين شراكت شقيقة أعضاء االدارة العليا وأفراد العائلة المقر
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ى) (جميع األرقام بالجنيه المصر

(م.م.ش)بنك قطر الوطني األهلي 

اإليضاحات المتممة للقوائم الماليـة المجمعـة

2021 سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية فى 

صناديق استثمار البنك 40-

ي (أ ) (ثمار)صندوق استثمار بنك قطر الوطني األهلي االول ذو العائد اليومي التراكمي بالجنيه المصر

ي (ب) ي التراكمي بالجنيه المصر ن)صندوق استثمار بنك قطر الوطني األهلي الثاني ذو العائد الدور  (تواز

ى التراكمى (ج) (تداول)صندوق استثمار بنك قطر الوطني األهلي الثالث ذو العائد الدور

:أحداث هامة 41-

ونا  وس كور ية واالقتصادية وان اكن بدرجة اقل بتدعيم التوصل  ("COVID-19") استمر تأثير جائحة فير عبر جميع المناطق الجغرافية على مستوى العالم، مما تسبب في استمرار تعطيل األنشطة التجار

ونا . ألمصال والنجاح في تطعيم المواطنين في العديد من الدول ومنها مصر  وس كر  وظهور تحويرات له أدى الى استمرار حالة عدم يقين في البيئة االقتصادية COVID-19اال ان استمرار انتشار فير

وس . العالمية ى الخاصة بإدارة المخاطر المتعلقة بالتعطل المحتمل لألعمال نتيجة تفشى فير ية األعمال والممارسات األخر يق خطة استمرار يتابع بنك قطر الوطني األهلي الوضع عن كثب وذلك عن طر

ونا  . وتأثيره على العمليات البنكية واألداء الماليCOVID-19كور

ونا  وس كور وض عن  (”COVID-19")نتيجة لعدم اليقين الناتج عن تفشى فير وفي ضوء اإلجراءات التي تتخذها الدولة فيما يتعلق بإجراءات التعايش، يقوم بنك قطر الوطني األهلي بمراقبة محفظة القر

يادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية لاكمل المحفظة بقطاعاتها االقتصادية المختلفة وس على العوامل الكمية والنوعية المختلفة للوقوف على الز .كثب للوقوف على تأثير الفير
 

بع األول   من خالل مراقبة ومراجعة حجم المخصصات ونسب التغطية الالزمة للتخفيف 2020وبناء على ذلك فأن بنك قطر الوطني األهلي مستمر باتخاذ التدابير واالجراءات االستباقية التي بدأها من الر

ى في ضوء عدم انتهاء الجائحة بعدCOVID-19من حدة تأثير  ية أخر وض مع إماكنية اتخاذ اجراءات احتراز .  على محفظة القر

 والئحته التنفيذية ، هذا وقد بلغ 1992 لسنة 95أكحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك وفقًا ألحاكم قانون سوق المال رقم  (ثمار)قام البنك بإنشاء صندوق استثمار البنك ذو العائد اليومي التراكمي  

ي خصص منها للبنك خمسون ألف وثيقة قيمتها 100عدد وثائق استثمار هذا الصندوق عند االكتتاب والتخصيص مليون وثيقة يبلغ إجمالي قيمتها  ي وتقوم بإدارة 5 مليون جنيه مصر  مليون جنيه مصر

.(إى إف جى هيرمس)أموال الصندوق شركة المجموعة المالية إلدارة صناديق االستثمار  

ى التى يؤديها له وقد بلغ اجمالى العموالت  ية األخر وطبقا لعقد ادارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل البنك على أتعاب وعموالت مقابل اشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات االدار

. أدرجت ضمن بند ايرادات األتعاب والعموالت بقائمة الدخل2021 سبتمبر  30 جنيه عن الفترة المالية المنتهية فى 19.180.862

ي يخص المجموعة منها عدد 5.530.121.941 بقيمة إجمالية 2021  سبتمبر 30  وثيقة في 12.762.242هذا وقد بلغ عدد وثائق صندوق االستثمار    جنيه 362.586.606 وثيقة بمبلغ 836.766 جنيه مصر

ي منها مبلغ  ي تمثل 21.665.950مصر  88.949.991من عدد الوثائق عند اإلصدار األولى للصندوق تظهر ضمن بند استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  ومبلغ % 5 جنيه مصر

باح و الخسائر  ومبلغ   ج ببند استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االر ي أدر . جنيه ضمن بند أستثمارات مالية بغرض المتاجرة251.970.665جنيه مصر

ي  ن)قام البنك بإنشاء صندوق استثمار البنك الثاني ذو العائد الدور هذا وقد بلغ .  والئحته التنفيذية1992 لسنة 95أكحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك وفقًا ألحاكم قانون سوق المال رقم  (تواز

ي خصص منها للبنك  خمسون ألف وثيقة قيمتها 25عدد وثائق استثمار هذا الصندوق عند االكتتاب والتخصيص مائتين و خمسون ألف وثيقة تبلغ إجمالي قيمتها  ى 5 مليون جنيه مصر  مليون جنيه مصر

يخ  وتقوم شركة بلتون إلدارة صناديق االستثمار بإدارة هذا الصندوق .فى ذلك التار

ي يخص البنك منها عدد خمسون ألف وثيقة بمبلغ 13.037.122  بقيمة إجمالية  2021 سبتمبر 30  وثيقة في 62.259هذا وقد بلغ عدد وثائق صندوق االستثمار  ي، و 10.470.070 جنيه مصر  جنيه مصر

.من عدد الوثائق عند اإلصدار األولى للصندوق أدرجت ببند استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر % 20تمثل 

ي يخص البنك  منها عدد خمسون ألف وثيقة بمبلغ 20.870.330 بقيمة إجمالية 2021 سبتمبر 30  وثيقة في 91.054هذا وقد بلغ عدد وثائق صندوق االستثمار    ي، و 11.460.415 جنيه مصر  جنيه مصر

.من عدد الوثائق عند اإلصدار األولى للصندوق أدرجت ببند استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر % 40تمثل 

ى التى يؤديها له وقد بلغ اجمالى العموالت   ية األخر   140.061وطبقا لعقد ادارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل البنك على أتعاب وعموالت مقابل اشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات االدار

ي عن الفترة المالية المنتهية فى  . أدرجت ضمن بند ايرادات األتعاب والعموالت بقائمة الدخل2021 سبتمبر 30جنيه مصر

ى التى يؤديها له وقد بلغ اجمالى العموالت  ية األخر   70.920وطبقا لعقد ادارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل البنك على أتعاب وعموالت مقابل اشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات االدار

. أدرجت ضمن بند ايرادات األتعاب والعموالت بقائمة الدخل2021 سبتمبر 30جنيه عن الفترة المالية المنتهية فى 

ي التراكمى  ح األكتتاب في صندوق استثمار البنك الثالث ذو العائد الدور  والئحته 1992 لسنة 95أكحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك وفقًا ألحاكم قانون سوق المال رقم  (تداول)قام البنك بطر

ي موزعة على مائتين وخمسون ألف وثيقة بقيمة أسمية 25هذا وقد طرحت وثائق استثمار الصندوق لالكتتاب العام بمبلغ . التنفيذية  جنيه وقد تم تغطية االكتتاب لعدد مائة وخمسة 100 مليون جنيه مصر

ون ألف وثيقة بإجمالي مبلغ  ي خصص منها للبنك  خمسون ألف وثيقة قيمتها 12.5وعشر يخ وتقوم شركة اتش سي لألوراق المالية واالستثمار بإدارة 5 مليون جنيه مصر ى فى ذلك التار  مليون جنيه مصر

.هذا الصندوق
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