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 المغفور له
 صاحب السمو الملكي األمير

 ـــعـودـــــل آل ســــــــــــــــــد الفيصمحمـ
 سالمى المصرى إلمؤسس بنك فيصل ا

 ورئيس مجلس إدارته سابقًا ورائد الصيرفة اإلسالمية فى العالم
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 *مجلس اإلدارة
 

 صاحب السمو الملكي األمير

 محمـــد الفيصـــل آل ســـــــعـودعمـــــرو 
 الرئيـس

 الشـــيخ / إبراهيم بن خليفة آل خليفــــــــــــــــــــة
 )ممثاًل لمصرف فيصل اإلسالمي / جيرسي(

 أماني خالد محمد مبارك بورسلي ة /الدكتور 
 (لبنك اإلثمار)ممثاًل 

 المهندس / سيد سعد محروس عبد السالم
 )ممثاًل لهيئة األوقاف المصرية( 

 األسـتاذ / عبد الحميــــد محمد أبو موســــــى
 )محافظ البنك(

 محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الخريجياألسـتاذ / 
 محمـــد محســن محمــد محجـــوب ***األسـتاذ / 
 محمد هاني بن السيد بن ابراهيم العـيوطياألسـتاذ / 

 (اإلسالمي للخدمات اإلدارية المحدودة ممثاًل لدار المال)
 يوســـف بن عبـاس بن حسـن أشـــعرى **األسـتاذ / 

 المصرية لإلستثماراتلشركة ا
 

 
 المحافــــــظ

 األسـتاذ / عبد الحميـد محمد أبو موسـى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة بترتيب أبجدي   * 
 .م0202مدة عضويته بمجلس اإلدارة األول من ديسمبر  انتهت  **

 م.0202من يناير  4*** تنتهي مدة عضويته بمجلس اإلدارة 
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 مجلس اإلدارةمعاونة لاللجان ال
 

 
 اإلدارةالعليا لمجلس اللجنــة (  2

 

      رئيسـاً             آل سعود صاحب السمو الملكي األمير/ عمـرو محمد الفيصـــل -
  اً ضو ـع                         األســــــــتاذ / عبد الحميد محمد أبو موسـى )محافظ البنك(  -
 عضواً             محـــــــروس عبد السالمسـيد سـعد األســــــــتاذ /  -
 ضواً ـع             يوسف بن عباس بن حسن أشعرى /  تاذــــــــاألس -
 ضواً ـع            )مساعد الرئيس التنفيذي( رأفـــــت مقــــــــبل حســــــــــــــــين/  األســـــــتاذ -

      
 (  لجنــة المراجعــة0

 

 رئيسـاً                         إبراهيم بن خليفة آل خليفــــــــــــــــــــة/  معالى الشيخ -
 ضواً ـع                        ـوبــــمحمد محسن محمد محجـ/  السيد الدكتور -
 ضواً ـع                            هاني بن السيد بن ابراهيم العـيوطيمحمـــــــــــــــد السيد األستاذ /  -

            
 (  لجنــة سياسـات المخاطـر3

 

 رئيسـاً                         الدكتورة / أمــــاني خــــــالد بــــــــورسلــــــــي األستاذة -
 ضواً ـع                          لحميد محمد أبو موسى  )محافظ البنك(         ا األســـتاذ / عبد -
 عـضواً                                    المهندس / سـيد سـعد محـــــــروس عبد الســالم األســـتاذ  -
 عضواً                                    السيد األستاذ / محمــــد بن عبد الله عبد الكريم الخريجي -

                                                  
 والترشيحاتمة كو (  لجنــة الح4

 

 رئيسـاً                                          / إبراهيم بن خليفة آل خليفــــــــــــــــــــة معالى الشيخ -
 ضواً ـع                                          ألستاذة الدكتورة / أمــــاني خــــــالد بــــــــورسلــــــــيا -

 

 والمكافآت(  لجنــة المرتبـات 5
 

 رئيسـاً                                          السيد الدكتور/ محمـد محسن محمـــــــد محجــــــــوب -
 ضواً ـع                                     السيد األستاذ / يـوسف بن عـباس بن حسن أشعـــري  -
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 هيئة الرقابة الشـرعية

 
 رئيسـاً  نصـــــــــر فريــــد محمد واصـلور / ـــــــفضيلة الدكت -

 نائب الرئيس محمــد عبد الوهاب ةور / علي جمعـــــــــفضيلة الدكت -

 عضواً  *عبد العاطى محمود الشافــــعى/  المستشاراألستاذ  -

 عضواً  حمــــــدى صـــــــبح طـــــه داود/  الدكتــــور فضيلة -

 عضواً  الهادي محمد عبد الهادي زارععبد ور / ــــــالدكت األستاذ -

 م3232سبتمبر  32* توفي إلي رحمه الله بتاريخ 

 
 

 مراقبا الحسابات
 

 الدكتور / طـــــــــه محمود خالـــــــداألستاذ 

 خالد وشركاه( BDO)مكتب 

 صالح الدين مسعـــــد محمد المســـــرى األسـتاذ / السيد 

 حازم حسن( KPMG)شريك بمكتب      
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 
 

 .سالمى المصرى إلالسادة األفاضل مساهمو بنك فيصل ا

 وبركاته..السالم عليكم ورحمة الله 

يطيــب لــي باألصــالة يــب لفســي ونالنيابــة يــب ايةــا  مجلــس اجدارة اف ارحــب بقــم لميعــًا فــي  ــ ا اللقــا  الم جــدد  و ســرلي اف 
  والـــ م  ـــاف يامــًا اســـ  نائيًا بقـــل مــا تحملـــه الكلمـــة مـــب 0202الســـنوم لمصــرفنا يـــب العـــا  المــالي اضــب بـــيب ا ـــديقم ل ــائ  ال قر ـــر 

بســـلب لائحــة فيـــرو   –وجزالــ   –معنــى... فلــالرنم مـــب ال حــدياي اجا صـــادية واجل ماييــة ال ـــي والل لــا الـــلالد و ــل دو  العـــالم 
اـدرة اللنـك ولدارتـه لر ـادة العمـل المصـرفي اجسـالمي فـي مصـر. حيـ  لـم كورولا المس جد  إج اف يا  ال قر ر حفل بالجازاي اثل ـ  

ت ِب ال حدياي مصرفنا يب مواصلة مسـيرة ال قـد  والنمـو ال ـي بـدا ا منـ  سـنواي ل ؤ ـد يلـى مـدى مرولـة وصـمود جطـت واسـ راتيجياي 
جلود المل ولة والواضحة مب الل اإلدارة ال نفي يـة اللنك في ظل ضغوط السوق وتقللاته  وذلك بفةل اجدارة اجح رافية ل لك األزمة وال

وتوليلــاي مجلــس اإلدارة  بجالــب تســكير اللنــك لكافــة ادراتــه وامقالياتــه فــي ســرية اجســ جابة وال كيــ  مــب المســ جداي جم صــا  
 ـاف للـا اثـر إيجـابي فـي ال أثيراي السللية النالمة يب األزمة وديم يمالئه مـب جـال  تطليـب ملـادراي اللنـك المر ـصم المصـرم ال ـي 

 .تكفي  العب  يلى العمال 

واد  اف جس مرار تدايياي لائحـة  ورولـا اثـارًا سـللية يلـى المسـ و يب الـدولي والمحلـي  فعلـي الصـعيد الـدولي  الكمـ  اا صـاد 
للنــك الــدولي تؤ ــد يلــى معظــم دو  العــالم ل يجــة تــدابير اجنــالق ال ــي اامــ  بلــا الــدو  ل كفيــ  تــدايياي لائحــة  ورولــا  وتواعــاي ا

  ال ي 0222  ليصلح ونا   ورولا اشد تأثيرًا مب األزمة المالية العالمية يا  0202في يا   %4.3الكماش اجا صاد العالمي بنحو 
سـاللة فقت.   ا مب ز ادة حالة يد  اليقيب بشأف ال عافي اجا صادم في ظل ال شـار  %2.1احدث  الكماشًا لالا صاد العالمي بنسلة 

لد دة مب الفيرو  في يدد مب الدو ... ومحليًا فلـالرنم مـب لجـال الحقومـة واللنـك المر ـصم فـي ال كفيـ  مـب تـدايياي ونـا   ورولـا 
يلى اجا صاد المصـرم والحفـاع يلـى مق سـلاي اجصـالل اجا صـادم إج اف تكفـيل حجـم الـد ب العـا  بشـقيه المحلـي والكـارلي ج 

 .يًا تس لدف الحقومة ال عامل يليه جال  الف رة المقللة صا  يم ل تحديًا رئيس

وفيمــا يكــك بنــك فيصــل اجســالمي المصــرم  فقــد اســ طاد اف   جــاوز ال حــدياي النالمــة يــب ونــا   ورولــا بفةــل اجلــرا اي 
وضـعه ال نافسـي  اجس لااية ال ي اتك  ا في   ا الكصو  واسلم  فـي تنفيـ  جططـه الراميـة إلـى اسـ مرار لمـو حجـم ايمالـه وتـدييم

ـــاي ال جصئـــة والمشـــروياي الصـــغيرة  ـــديم المص ـــد مـــب الكـــدماي المصـــرفية وال وســـب فـــي تمو ـــل يملي داجـــل الســـوق المصـــرفي يلـــر تق
والم وسطة والدجو  في تمو الي مش ر ة لصالح مشـروياي ضـكمة واسـ راتيجية ذاي لـدوى اا صـادية باجشـ راب مـب  لر ـاي اللنـوب 

  ليصـل العائــد 0202مليـار لنيـه جـال  يـا   0.285قب اللنـك يلـى إثـر ذلـك مـب تحقيــب صـافى ارنـال اـدر ا المحليـة والدوليـة  ليـ م
بمــا يعقــس األدا  الم ميــص لمصــرفكم يلــى مســ وى مجــاجي  %1.5والعائــد يلــى األصــو  الــى  %11.7يلــى حقــوق المســا ميب الــى 

الحـــظ اف إلمـــالي حجــــم األيمـــا  ممـــ اًل فــــي إلمـــالي األصــــو  الشـــط ه وايمالـــه  قــــل... وننظـــرة الـــى المؤشــــراي الماليـــة األجــــرى    
 7.2مليــار لنيـه مســجاًل ز ـادة ســنو ة اــدر ا  117.1  الــى مــا يعـاد  0202واجل صامـاي العرضــية واجرتلا ـاي وصــل فـي للايــة يـا  

ابى المحقب في حجـم األيمـا    و و ما يعقس ال قة في اللنك مب لالب الم عامليب بالسوق وال طور اجيج%7.0مليار لنيه ولسل لا 
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مليـار لنيـه محققـة ز ـادة ســنو ة  27ولمـو النشـاط.  مـا بلغـ  ارصـدة األوييـة والشـلاداي اجدجار ـة تاألمــوا  تحـ  اجدارة  مـا يعـاد  
ك ـر مب إلمالي اجل صامـاي وحقـوق الملكيـة وت ـوزد يلـي ا %54.4وارصدة   ا اللند تم ل  %10.7مليار لم ولسل لا  12.2مقدار ا 

 .مب مليوف وثمالمائة ال  حساب   ولى اللنك إدارتلا لصالح يمالئه

واــد لجــح اللنــك فــي تنو ــب اســ  ماراته ل غطــي األلشــطة اجا صــادية الصراييــة والصــنايية والعقار ــة فةــاًل يــب ال وســب فــي تمو ــل 
الم ميـص فـي تـوفير فـر  يمـل للشـلاب ودفـب  تحظـى با  مـا   ليـر مـب الـل الدولـة لظـرًا لـدور ا ال ـىالمشروياي الصغيرة والم وسطة 

مليـار لـم  ولـا  صـافي ارصـدة  1.0يجلة ال نمية اجا صادية... واد بلغ  إلمالي ال مو الي للمشروياي الصغيرة والم وسطة لحو 
 %10.3ومعـدللا مليار لنيـه  11.8مليار لنيه م حققًا ز ادة ادر ا  124.5ال وظي  واجس  مار تبعد اس لعاد المكصك  بما يعاد  

مب إلمالي األصو ... يلمًا بأف  افة األرصدة نير المن ظمة بالمحافظ اجس  مار ة مغطاة بالكامل  %21.0وتم ل ارصدة   ا اللند 
بمكصصاي  افية ونةـمالاي ي ع ـد بلـا واابلـة لل نفيـ  يليلـا واف مسـ وى مكـا ر  ـ   المحـافظ ينـد حـدود امنـة ونمـا يعنـي اف القيمـة 

للمكا ر تقل بلام   لير يّما تـم تكصيصـه مـب ارصـدة راسـمالية لمقابل لـا وفقـًا للمعـا ير الراابيـة المقـررة... ويلـي صـعيد  المعرضة
مليـار لنيـه بمـا اسـلم فـي  4.22ليصـل الـي  %34اجر لجح  اجدارة ال نفي ية لللنك في ز ادة را  المـا  المصـدر والمـدفود بمعـد  

مليـار لنيـه مسـجاًل لمـوًا سـنو ًا  14.4  بالمـالي حقـوق الملكيـة مـب للايـة يـا  ال قر ـر الـي مـا يعـاد  ديم القايـدة الراسـمالية والوصـو 
 .مب إلمالي اصو  اللنك %10.8  ما لسل ه 31/10/0202ل  م ل ارصدة اللند في  %7.1معدله 

ل ـائ  األيمـا   حيـ  تحققـ  إ ـراداي   ا واد العقس  ال طوراي الجيدة أللشطة اللنك الرئيسـية جـال  العـا  محـل ال قر ـر يلـى 
  وترتــب يلــى %3.0مليــوف لنيــه ومعــدللا  322  بص ــادة اــدر ا 0212مليــارًا جــال  يــا   2.3مليــار لنيــه مقابــل  2.1إلماليــة بنحــو 

يــا  مليــارًا يــب  4.72مليــار لــم مقابــل  4.55ذلــك ز ــادة ارصــدة العوائــد الموزيــة يلــى اصــحاب األوييــة والشــلاداي اجدجار ــة إلــى 
ـــى لحـــو 0212 ـــد الســـنو ة ل صـــل ال ـــادة معـــدجي العائ ـــه المصـــرم  %8.88    مـــا رّتلـــ  ايةـــًا ز  لحســـاباي اجســـ  مار العـــا  بالجني

لشـــلاداي اجدجـــار الســـلايية  %10.42لشـــلاداي اجدجـــار الكماســـية وازد ـــارو و %12.32لشـــلاداي اجدجـــار ال الثيـــة و %2.78و
مليـوف لنيـه  حيـ  تةـمب  ـ ا اجلمـالي ارناحـًا مح جـصة  1231.52نال يا  ال قر ـر بنحـو ولما و... و محصلة ل لك لا  إلمالي ار 

 0288.71مليـوف لنيـه.. امـا اللـااي واـدر   0.882مليوف لنيه وملالغ محولة لالح يا ي الراسـمالي بالمـالي اـدر   4571.22بقيمة 
  ؤ د ال ـصا  اللنـك وادرتـه يلـى مواصـلة لجاحـه  اليـب رئيسـي   ... بما0202مليوف لنيه فلو يم ل صافي الرنح القابل لل وز ب لعا  

فــي صــناية الصــيرفة المصــر ة فــي ظــل ضــغوط لائحــة  ورولــا ال ــي   عــرص للــا اجا صــاد المحلــي بصــفة يامــة والســوق المصــرفي 
 .المصرم تحد داً 

واســ كماًج أللشــطة ال جصئــة المصــرفية لــدى مصــرفنا وفيمــا   علــب بسياســ ه فــي ال ــرو   أللشــط ه وجدماتــه فقــد اســ مر اللنــك فــي 
سياســ ه ال وســعية مــب جــال  اجل شــار الجغرافــي لوحداتــه مــب فــرود  ليــرة وصــغيرة وماكينــاي صــارف الــي فــي  افــة الحــا  الجملور ــة 

شرائح اجرى لقايدة يمالئه واجيـالف يـب ذلـك بالجرائـد والمجـالي والموااـب اجلك روليـة وشاشـاي  إلرسا  فكر الشمو  المالي جضافة
فريــًا تغطــي معظــم محافظــاي الجملور ــة  31  إلــى 0202صــارفاي اللنــك ا،ليــة  واــد وصــل العــدد اإللمــالي للفــرود فــي للايــة يــا  

المقطم في شلر  نا ر مب العا  الحـالي.  مـا يكطـت اللنـك جف  ـال فـرود  بمنطقةوالمدف الرئيسية  باجضافة إلى فرد لد د تم اف  احه 
لد دة جال  الشلور القادمة بمدف الرحـاب والشـيز زا ـد والعاصـمة اجدار ـة الجد ـدة  و نـاب فـرود اجـرى لـارم العمـل فيلـا م ـل شـليب 

ارتفب يدد ماكيناي الصارف ا،لي ل صل إلي          الكو  ونني سو ف و فر الشيز ومرسى مطرول ومي  نمر والوادم الجد د...   ا واد
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ماكينة تن شر معظملـا جـارم مقـار الفـرود وفـي الميـاد ب واألمـاكب العامـة بالمـدف الرئيسـية داجـل الـلالد  ونلـغ يـدد بطااـاي فيـصا  412
 .ال  بطااة لشطة 314  لحو 0202الك روف في للاية يا  

ثاب ــة لــدى اجدارة بأ ميــة تمقــيب مــوظفي اللنــك فنيــًا و دار ــًا بمــنحلم افةــل الفــر   وفيمــا يكــك العنصــر اللشــرم  فلنــاب انايــة
ل طـــو ر ملـــاراتلم ومعـــارفلم بلـــدف مســـايدتلم يلـــى ادا  وظـــائفلم بشـــقل افةـــل  ـــوللم را  المـــا  الحقيقـــي لديـــه وذلـــك توافقـــًا مـــب 

لمنافسـة الشـد دة يلـى الكفـا اي فـي السـوق المصـرفي  اس راتيجي ه الدايمة لالس  مار في العنصر اللشرى وتطو ر  جاصة فـي ضـو  ا
باجســ عالة بدحــدى الشــر اي  -وترتيلــًا يلــى ذلــك فقــد تــم إيــداد  يقــل تنظيمــي لد ــد   وافــب مــب احــدي األســاليب اجدار ــة وال نظيميــة 

ـــاي العمـــل -الم كصصـــة فـــي اس شـــاراي المـــوارد اللشـــر ة  وتمّقـــب مـــب شـــغل  م ةـــمنًا اســـ حداي درلـــاي وظيفيـــة تـــ ال   مـــب م طلل
المناصــب اجشــرافية والقياديــة بقيــاداي مــب الشــلاب المؤ ــل مــب إتاحــة بــرام  تدر ليــة م كصصــة ل أ يــل المص ــد مــب الكــوادر المصــرفية 
 الم ميصة والقادرة يلى اس كدا  احدي األساليب في تقديم الكدماي والمن جاي المصرفية الم نوية والمل كرة.  ما ال لى اللنك مب تفعيل

  ليقــوف بــ لك اــد تــم اســ كما  0201المرحلــة األولــي للنظــا  ا،لــي للمــوارد اللشــر ة ومكطــت اجل لــا  مــب المرحلــة ال اليــة جــال  يــا  
 .تحد   النظا  ا،لي للموارد اللشر ة

ي واألللـصة والليالـاي الكاصـة بـاألمب اجلك رولـي لحمايـة الشـلقا تيجيةاللنك  فقد تم تطو ر اجسـ راوتعص صًا لأللظمة الراابية لدى 
الكاصــة بــالعمال  مــب اجج ــراق او ال لــ  او الوصــو  نيــر المصــرل بــه  وتــم تشــقيل إدارة لمراالــة األمــب اجلك رولــي بلــدف وضــب 
الةوابت المناسلة ل صني  المعلوماي مب حي  األ مية والحساسية ونما ي مقِّب مب الكشـ  يـب الليالـاي الحساسـة ومنـب تسـر للا مـب 

للنك وتحد د لقاط الةع  فـي األللـصة اجلك روليـة واللـرام  لرصـد واك شـاف األلشـطة واألحـداي المشـلو ة فةـاًل يـب مرالعـة شلقة ا
اللرام  واألساليب المس كدمة في مراالة األفراد الم صليب بشلقة اللنك  بما فـي ذلـك اجتصـاجي او األللـصة نيـر المصـرل بلـا فةـاًل 

ق بشـقل دورم  و ـ ا إيـداد دليـل مع مـد مـب مجلـس إدارة اللنـك جلـرا اي مقافحـة نسـل األمـوا  وتمو ـل يب إلـرا  اج لـاراي اجج ـرا
  .اجر اب

ــه الحقومــة واللنــك المر ــصم المصــرم باج  مــا  بموضــود الشــمو  المــالي وال حــو  الرامــي  فقــد اامــ  إدارة اللنــك  وفــي ظــل تولل
اي راميــة مل كــرة ت ناســب مــب اجح يالــاي الم غيــرة للعمــال  وذلــك اســ نادًا الــى بكطــواي ملموســة فــي  ــ ا الملــ  مــب جــال  تقــديم جــدم

تطو ر اس راتيجية جاصة في   ا المجا  في ظل ظروف المنافسة وتحدياي األمب اجلك رولي. وتعد جدمة فيصـل اوف ج ـب مـب ا ـم 
ولولية الكاصـة بلـا ل سـا م فـي إلجـاز لالـب  ليـر وافةل الكدماي والمن جاي ال ي يقدملا مصرفنا جصوصا بعد تحد   الليئة ال كن

مب تعـامالي العمـال  جـال  ازمـة  ورولـا.  مـا اـا  اللنـك باصـدار جدمـة المحفظـة اجلك روليـة وفيصـل  ـاشو وال ـي ت ـيح إمقاليـة دفـب 
و.  مــا تــم اضــافة جدمــة الفــواتير المك لفــة والشــرا  يــب  ر ــب ال ليفــوف المحمــو  وتحو ــل األمــوا  والســحب النقــدم يلــر منافــ  وفــورم 

كاصــة ب قــديم تحو ــل األمــوا  داجــل حســاباي اللنــك ضــمب مجمويــة جــدماي ماكينــاي الصــارف ا،لــي  و ــ ا اجل لــا  مــب الدراســاي ال
المدفويـــــة مقــــــدماو وجاصـــــًة بعـــــد تفعيــــــل برلـــــام  الـــــي جــــــا  باللطااـــــاي/ محـــــو  الصــــــارفاي               –والمد نـــــة  بطااـــــاي ميـــــصة الو نيــــــة

و فــي بيئــة ال شــغيل. وترتكــص ابــرز محــاور اســ راتيجية اللنــك جــال  الف ــرة القادمــة يلــى ا ــالق العد ــد مــب  CMS/ATM switchو
الكــدماي اجلك روليــة الجد ــدة جاصــة فــي ظــل توســب العمــال  فــي اســ كدا  تلــك الكــدماي بســلب ال شــار فيــرو   ورولــا ومــب ابرز ــا 

وتفعيل شلقة الفرود اجلك رولية ل قديم جدماتنا المصـرفية الم كاملـة لعمـال  اللنـك يلـى و Contactless Cardاللطاااي الالتالمسية و
 .مدار الساية
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ونالنســلة للمســئولية اجل ماييــة لمصــرفنا وال صامــه الــدائم تجــا  افــراد المج مــب جصوصــًا فــي ظــل الظــروف الرا نــة ال ــي تمــر بلــا 
اجل ماييـة لفئـاي المج مـب األولـى بالريايـة واألك ـر تةـررًا مـب ونـا   ورولـا حيـ  اللالد  فقد تعـاظم دور  فـي تقـديم و تاحـة الكـدماي 

مليوف لنيه موزية يلى صـندوق وتحيـا مصـرو لـديم ومسـايدة القـرى األك ـر اح يالـًا وتةـررًا مـب الفيـرو   وديـم  141سا م بمللغ 
األساسية الم نوية  فةاًل يـب ايامـه ب وز ـب مـواد مطلـرة  مؤسساي المج مب المدلي مب جال  توز ب اجف الكراتيب مب المواد الغ ائية

واللصة الكش  الحرارم وند  العص  ومس لصماي  لية وواائية للعد د مب المس شفياي الحقومية بمحافظـاي الولـه القللـي. يةـاف إلـى 
توزيـ  يلـى مصـارفلا الشـريية مليـوف لنيـه  103  لنحو0202ذلك موارد صندوق الص اة باللنك وال ي وصل  لمل لا في للاية يا  

شاملًة ز واي لقدية ويينية لألفراد المس حقيب مب الموا نيب ذوم الحالاي  فةاًل يب الكـدماي المقدمـة لطـالب الجامعـاي المصـر ة 
 شـفياي فـي نير القادر ب سوا   ال  إسقالًا  البيًا او مسايداي يينية    ا باجضافة الى المسا ماي المقدمـة للليئـاي الطليـة والمس

صــورة اللــصة ومعــداي...  ــ ا و لــدف اللنــك الــى ال وســب فــي الملــادراي اجل ماييــة والمشــروياي القوميــة جــال  الســنواي القادمــة بمــا 
 .0232ي سلم في تحقيب اس راتيجية الدولة 

بفةــل اللــه –ل قر ــر حةــراي المســا ميب...  ــ    ــي ا ــم ال طــوراي واجلجــازاي للــنكقم العر ــب وال ــي تحققــ  بالفعــل فــي يــا  ا
ل عقس ب لك اصرار إدارة اللنك يلى تعص ص مقال ه في القطاد المصرفي المصرم ومواصلة تنفي  اس راتيجي ه الطموحـة لحـو  -وتوفيقه

مميصة  النمو الم صايد لمؤشراي ادائه   ما تأتي     اجلجازاي العقاسًا للجلود ال ي  ل للا فر ب العمل وال صامه ب قديم تجرنة مصرفية
معــا ير  فايــة را  المــا  ال ــي تعــد األداة الراابيــة للعمــال   مــب ال صامــه ال ــا  بقوايــد وضــوابت العمــل المصــرفي ويلــى ولــه الكصــو  

مقابل حد  %31.4  لحو 0202الرئيسية لدى اللنوب  حي  سجل  لسلة  فاية را  الما  المع مدة يلى المكا ر في للاية ديسملر 
... حـد ادلـى مقـرر %3مقابـل  %11.5ما المعيار نير المع مد يلى المكا ر والرافعة الماليةو فقد لا  بنحو   ا%10.8ادلى مقرر 

 .مما  رّتب  ام  مكا ر مسمول به   يح لللنك مص دًا مب ال وسب في الشط ه وحجم ايماله في الف راي المالية القادمة بدذف الله

شــقرم وتقــد رم لكــم وأليةــا  مجلــس اجدارة وللســادة يمــال  اللنــك ولجميــب وج امــا اســمحوا لــي حةــراتكم اف اتولــه بكــالك 
 مراسلينا يلي ديملم وثق لم ال ي لع ص بلا وتللمنا دافعًا او ًا لل حدى واجلجاز  وايةًا لكافة العامليب يلى للود م المكلصة ويمللـم

ى اســ قرار النظــا  ود المل ولــة مــب الــل اللنــك المر ــصم للحفــاع يلــالــدبوب م  منيــًا للجميــب دوا  ال وفيــب والســداد...  مــا ا ثنــي يلــى الجلــ
ضـد ال قللــاي النالمـة يــب ونـا   ورولــا  وا شـيد بال نســيب وال واصـل الــدائم مـب الســادة رئـيس وايةــا   يئـة الراابــة  المصـرفي المصــرم 

 للال .     الشريية الموار ب... وفي للاية رسال ي اسأ  الله اف  رفب ينا ويب بالدلا الونا  وا

 فظًا و و ارحم الراحميباوالله جيٌر ح    

 والسال  يليقم ورحمة الله ونر اته.   

 رئيس مجلس اإلدارة
 يمرو محمد الفيصل ا  سعود
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 التطورات االقتصادية المحلية
 

ل يا   اجا صادية  حي    تحديًا حقيقيًا جج لار ادرة اجا صاد المصرم يلى الصمود في مواللة األزماي 0202شقل
شلد ذلك العا  ازمة لائحة فيرو   ورولا ال ي ضرن  اا صاداي الدو  الم قدمة والنامية يلى حٍد سوا  ل عد ب لك مب اشد 

 . واد اس طاد اجا صاد المصرم اس يعاب ا،ثار 1202األزماي اجا صادية ال ي والللا العالم من  ازمة الكساد الكلير يا  
األزمة بفةل اجلرا اي اجس لااية ال ي اتك تلا الحقومة جح وا  ال دايياي السللية واسلم  في تحقيب معد  النالمة يب تلك 

  مقابل الكماش معظم اا صاداي المنطقة والعالم  فةاًل يب تحسب 0212/0202في العا  المالي  %3.1لمو اا صادم بلغ 
 دولة حو  العالم.  42  ال م الكفل فيه تصني  اك ر مب ال صني  اجئ مالي السيادم لالا صاد المصرم في الوا

مليار لنيه وتنفي  القرار الرئاسي بصرف  122واد شمل  اجلرا اي اجس لااية توفير حصمة تحفيص والقاذ مالي بقيمة 
يم مليار لنيه مب اللنك المر صم لد 02مليار لنيه  وتكصيك  07.1والعالواي الكمسو ألصحاب المعاشاي ب كلفة 

اللورصة المصر ة باجضافة إلى تقديم مسايداي لقدية للعمالة نير المن ظمة...   ا بجالب اراراي وملادراي اللنك المر صم 
 %3ال ي  اف للا دور ايجابي ملم يلى اجا صاد بصفة يامة والقطاد المصرفي تحد دًا  وا ملا تكفيل اسعار العائد بنحو 

شلور يعقللا دراسة ألوضاد  ؤج   1  وتأليل ااساط القروص لمدة %1ب مجمويلما دفعة واحدة ايقللا جفةْيب اجر ْ 
العمال  واتكاذ اجلرا اي المناسلة حياللم...   ا فةاًل يب ملادراي القطاد السياحي وال مو ل العقارم لم وسطي الدجل 

شر ة اجس عال  اجئ مالي  و  ا ملادراي  والعمال  نير المن ظميب ورفب اسما  العمال  والشر اي مب القوائم السللية في
م نااك  باجضافة إلى اراراي اجيفا  الكامل مب  %5مليار لنيه بعائد  122اطاياي الصناية والصراية والمقاوجي بقيمة 

محلية لميب الرسو  والعموجي المطلقة يلى لقاط الليب والسحب مب الصارفاي ا،لية والمحافظ اإللك رولية وال حو الي ال
 .   ا واد شلد يا  0202والمحافظ اإللك رولية... وذلك اي لارًا مب مار   اً بالجنيه المصرم و صدار اللطاااي المدفوية مقدم

  ال م  ديم للود الدولة لحو ال حو  0202لسنة  124ال قر ر ايةًا إصدار االوف اللنك المر صم والجلاز المصرفي رام 
 .الرامي وال كنولوليا المالية

 :عام التقرير ل هم تطورات المؤشرات االقتصادية خال ألفيما يلى نعرض و 
 
 %8,1مقابل معد  لمو ادر   %3,1  لحو 0212/0202بلغ معد  لمو النات  المحلي اجلمالي جال  العا  المالي  

 .جال  العا  المالي السابب
مب النات  المحلي مقابل  %7,2  الى 0212/0202ترالب العجص الكلي في الموازلة العامة للدولة جال  العا  المالي  

 . 0215/0212مب النات  المحلي في العا  المالي  %5,0 يجص ادر 
تر ليوف  4.384  مسجاًل 0212مب النات  المحلي في للاية ديسملر  %74.5م لل إلمالي الد ب العا  المحلي ما لسل ه  

 تر ليوف لم  اما الد ب 4.125  بعد اف بلغ الد ب العا  المحلي لحو 0215في للاية ديسملر  %77.0لم مقابل 
 %31مليار دوجر مقابل  103.8  مسجاًل 0202مب النات  المحلي في للاية  وليو  %34.1الكارلي فم لل ما لسل ه 

 .مليار دوجر 125.7  بعد اف بلغ الد ب الكارلي 0212مب النات  المحلي في للاية  وليو 
جال  يا   %2,35مقابل  %8,21إلى   0202م لحةر الجملور ة جال  يا  ترالب م وست معد  ال ةكم السنو  

0212  . 
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و ال صني  Standard & Poor'sو  واكدي و الة وBو ال صني  اجئ مالي لمصر يند مس وم و+Fitchاكدي و الة و 
و  وابق  الو اجي ال الي يلى النظرة B2و ال صني  يند مس وم وMoody'sو  ونالم ل اكدي و الة  وBيند مس وى و

 .المس قرة لل صني 
مليارًا  35  مقابل 0212/0202مليار دوجر جال  العا  المالي  31.8ليللغ  %3.2يجص الميصاف ال جارم بنسلة ترالب  

مليار دوجر  31مليار دوجر ليسجل  0في العا  المالي السابب  حي  ترالب يجص الميصاف ال جارم نير الل رولي بنحو 
يا   مليوف دوجر 5.1مليوف دوجر مقابل فائل بلغ  401بينما سجل الميصاف ال جارم الل رولي يجصًا بلغ 

مليوف دوجر  123مليار دوجر مقابل يجصًا  ليًا بلغ  5.1 . واد سجل ميصاف المدفوياي يجصًا  ليًا بنحو 0215/0212
مليار  8.4جال  العا  المالي السابب بسلب ترالب صافي ال دفب الداجل في حساب المعامالي الراسمالية والمالية ليللغ 

 .مليارًا جال  يامي المقارلة 12.2دوجر مقابل 
   حي  ارتفع  رسو  0212/0202تلا ن  تطوراي المصادر الرئيسية للنقد األلنلي في مصر جال  العا  المالي 

  مليارًا في العا  المالي السابب  وارتفع 8.731مليار دوجر مقابل  8.521ل للغ  %1.3المرور في اناة السو س بنسلة 
مليار في العا  المالي  08.181مليار دوجر مقابل  07.785ل للغ  %12.4تحو الي المصر يب العامليب بالكارم بنسلة 

مليارًا في العا   10.871مليار دوجر مقابل  2,582ل صل الى  %01.1السابب  فيما ترالع  اج راداي السياحية بنسلة 
 .المالي السابب

مليار دوجر ل للغ  8.387المصرم بنحو  مالي األلنلية لدى اللنك المر صم الدولية مب العالكفة  اجح يا ياي  
 . 0212مليارًا في للاية يا   48.402  مقابل 0202مليارًا في للاية يا   42.213

مراي  3ة ونالنسلة لل طوراي النقدية والمصرفية  جفة  لجنة السياسة النقدية باللنك المر صم معدجي العائد الرئيسي 
  0202  ونالنسلة ألسعار الصرف ارتفب سعر صرف الجنيه اما  الدوجر في اللنوب جال  يا  %4جال  العا  بمجمود 

  والكفل سعر صرف الجنيه اما  0212لم/ دوجر يا   18.223لم/ دوجر مقابل  18.154ليللغ  %1.23بنسلة 
لم/  ورو... وحو  تطوراي مؤشراي اللورصة  17.212لم/  ورو مقابل  12.037ليللغ  %7.11اليورو بنسلة 

 182.2ليللغ  %5.1مليار لنيه ونمعد   87,4     الحظ ترالب را  الما  السواي بنحو 0202المصر ة جال  يا  
لقطة  فيما  12548ليغلب يند مس وى  %00.3و بنسلة EGX30مليارًا في للاية العا   والكفل المؤشر الرئيسي و

و م ساوم EGX100 EWIو  ا مؤشر و %12.0و بنسلة EGX70 EWIر اي الم وسطة والصغيرة وارتفب مؤشر الش
 .%41.5األوزاف الجد د بنسلة 
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 قييم أداء البنك خالل عام التقريرت
 

  يب تحقب مجموية مب الن ائ  ابرز ا 0202اسفري للود اللنك وما ال لجه مب سياساي مالية جال  السنة المالية 
مليار  2.14مليار لنيه مصرى   وتحقيب إ راداي إلمالية بما يعاد     114.2وصو   المالى ميصالية اللنك إلى ما يعاد  

رة اللنك يلى توز ب يوائد ألصحاب األويية اجدجار ة بنسب بلغ م وسطلا لنيه مصرى     ا واد ديم  تلك اإل راداي مب اد
لشلاداي  % 12.32لشلاداي اجدجار ال الثية   % 2.78لحساباي اجس  مار العا  بالعملة المحلية    % 8.88السنوى 

اجس  مار بالعمالي لحساباي  % 1.20   ”لما “لشلاداي اجدجار السلايية  % 10.42  ”ازد ار“اجدجار الكماسية 
 .األلنلية

  ا إلى لالب مواللة اجل صاماي المك لفة الم م لة فى بنا  المكصصاي لمواللة مكا ر يملياي ال وظي  
لى اموا  اللنك واجس  مار وتغطية النفقاي الجار ـة ت المصروفاي العمومية واإلدار ة واإل الب والص اة المس حقة شريًا ي

 .وضرائب الدجل  
مليار لنيه مصرم يم ل رنحًا صافيًا يحو  منه  0.1  ا واد تلقى بعد الوفا  باجل صاماي السابب اإلشارة إليلا مللغ 

مليـوف لنيه مصرى الى حساب اجح يا ى الراسمالى ت ايمة لات  بيب بعل اصو  اللنك ال اب ة  لقا إلحقا   0.1مللغ 
 مليار لنيه مصرى  0.1وز ب ادر   القالوف  لي لقى بعد ذلك صافى رنح اابل لل 

  -وتجدر اإلشارة إلى ما يلي :
 11  ايدي وفقا لل عليماي الصادرة يب اللنك المر صى المصرى ب ار ز 0202القوائم المالية لللنك فى للاية العا  المالى  -1

والمعدلة بمولب ال عليماي   ب عد ل اوايد إيداد وتصو ر القوائم المالية لللنوب واسس اجي راف والقيا  0225ديسملر 
 . 0202سل ملر18ب ار ز  124  والقالوف رام 0212فلرا ر  01الصادرة مب اللنك المر صى المصرى ب ار ز 

  لم   م تعد للا بنا ا يلى توليلاي اللنك المر صى المصرى و مراالا 0212اسعار صرف العمالي األلنلية لسنة المقارلة  -0
فى للاية السنة المالية  لم للدوجر 11.2418  مقابل 0202لم فى للاية السنة المالية  18.7301الحساباي ت الدوجر 

0212   . 

 نتائج األعمـــال: -2
 

  ا واد ل ج  تلك األرنال  محصلة لعنصرى اإل راداي ى   مليار لنيه مصر  0.1بلغ صافى ارنال السنة ما يعاد  
  لي :وذلك وفقا لما تظلر  اائمة الدجل  ما  والنفقاي

 عنصر اإليرادات:  2 - 2
   مليار لنيه مصرى تولدي مب الشطة اللنك المك لفة وفقًا لألتى 2.14تحقب يب ف رة ال قر ر مجمل إ راداي تعاد: 

  لنيه  مليار  2.81إ راداي يب يـمـلـيـاي الـمـشـار ـاي والـمـةـارنـاي والـمـرابـحـاي واج ـراداي الـمـشـابـلـة بمللغ
 .مب المالى اإل راداي % 25.1مصرم وتـمـ ـل لسلة 

   0.0مليار لنيه مصرى وتم ل لسلة  2.01إ راداي يب ادا  الكدماي المصرفية المك لفة بما يعاد % 
 .مب المالى اإل راداي

   صافى دجل الم الرة وتوز عاي األرنال وجسائر اجس  ماراي المالية ومصروفاي تشغيل اجرى بما يعاد 
 .  % مب المالى اج راداي 2.5  مليار لنيه مصرى وتم ل لسلة ت 2.25ت
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 : عنصر النفقات  0- 2
 -: مليار لنيه مصرى ت م ل فيما  لى 7.85بلغ  المالى النفقاي 

 يائد األويية اجدجار ة: 1- 1-0
لنيه مصرى بنسلة مليار  4.55بلغ المالى العائد الموزد يلى اصحاب األويية اجدجار ة ما يعاد   

 .مب المالى النفقاي % 14.4
 :يب  اجضمحال  يب جسائر يملياي ال وظي  واجس  مار 1-0-0

مب  %3مليار لنيه مصرى بنسلة  2.03بلغ المالى يب  اجضمحال  و المكصصاي و ما يعاد   
 .المالى النفقاي

 :المصروفاي اجدار ة والص اة المس حقة شرياً   1-0-3
 %18.8مليار لنيه مصرى بنسلة  1.17المالى المصروفاي اجدار ة واج الب والص اة ما يعاد  بلغ   

 .مب المالى النفقاي
 مصروفاي ضرائب الدجل:   1-0-4

مب المالى  % 17.0مليار لنيه مصرى بنسلة  1.32بلغ المالى مصروفاي الةرائب مللغ   
 .النفقاي
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 حجم األعمال واألنشطة الرئيسية: -0
 

 حجم األعمال: 2- 0
مليـار لنيـه مصـرى  مـا بلغـ  اجل صامـاي  114.2  مـا يعـاد  0202بلغ المالى ميصالية اللنك فـى للايـة ديسـملر   

 .مليار لنيه مصرى  0.0العرضية واجرتلا اي جارم الميصالية ما يعاد  
 

 األوعية االدخارية: 0-0
مليـار  21.2  مـا يعـاد  0202بلغ  ارصدة الحساباي الجار ة واجس  مار ة وشـلاداي اجدجـار فـى للايـة  ديسـملر 

مــب المــالى  % 54.3لنيــه مصــرى   وتشــقل لملــة ارصــدة الحســاباي الجار ــة واجســ  مار ة وشــلاداي اجدجــار لســلة 
 .الميصالية

 

 أرصدة التوظيف واالستثمار:  0-3
مليـار  124.5  مـا يعـاد  0202بلغ  ارصدة ال وظي  واجسـ  مار ت بعـد جصـم المكصـك   فـى للايـة ديسـملر  

 .مب المالى الميصالية % 21.0لنيه مصرى وتشقل لملة ارصدة ال وظي  واجس  مار لسلة 
 

 ت فــب وا ــداف الكطــة ــ ا و حــر  اللنــك يلــى تقــديم ال مو ــل الــالز  فــى شــ ى القطايــاي اإلل اليــة والكدميــة ال ــي 
  .اجا صادية واجل مايية للدولة 

 
 شركات البنك: 0-4

 ولـــه اللنـــك لـــص ًا مـــب اســـ  ماراته فـــى تأســـيس الشـــر اي ال ابعـــة لـــه وال ـــي تعمـــل وفقـــا لملـــاد  الشـــر عة اإلســـالمية او   
وتعــدد الشــر اي ال ــي المســا مة فــى ربو  امــوا  م ــل  ــ ا النــود مــب الشــر اي مــب اجــر ب   و حــر  اللنــك يلــى تنــود 

شــر ة  ح ــى تغطــى  افــة اولــه النشــاط اجا صــادم مــب تــوفير اجح يالــاي  45 ؤسســلا او يســا م فــى ربو  امواللــا ت
ال مو لية للا وفقا لألساليب الشريية   وتسلم     الشـر اي فـى دفـب يجلـة ال نميـة فـى الـلالد و تاحـة اجف فـر  العمـل 

مليـــار لنيـــه مصـــرى مـــدفود منلـــا مللـــغ   02.27بو  امواللـــا المصـــدرة مـــا يعـــاد  امـــا  المـــوا نيب    ـــ ا واـــد بلغـــ  ر 
مليـار  3.23مليـار لنيـه مصـرى تللـغ تــكلف لا  0.22مليار لنيه مصرى وتللغ حصة مسا مة اللنـك فيلـا مللـغ  02.21

  .ى الميصاليةمب المال %0.54  بنسلة 0202مليار لنية مصرى في للاية سنة  3.01لنيه مصرى وايم لا الدف ر ة 
 ( جدول بشركات البنك2مرفق  )  

  
 



 

 العودة لصفحة الفهرس

21 

 
 

 
 

 المعايير والنسب المصرفية : -3
 اللنـك مـب الصـادرة ال عليمـاي بقافـة و ل ـص  . يليلا الم عارف المصرفية للمعا ير بالنسلة مناسب بوضب مصرفنا   م ب

 .المجا    ا فى المصرم  المر صم 
ـــم  ـــك المر ـــصى والجلـــاز المصـــرفي را ـــالوف اللن ـــًا لق ـــك المر ـــصى والجلـــاز  0202لســـنة  124وفق ـــالوف اللن ـــ ى الغـــى ا وال

   و ســرى القــالوف يلــى للــاي مــب ا ملــا اللنــك المر ــصى المصــرى  0223لســنة  55المصــرفي والنقــد الصــادر بالقــالوف راــم 
را  الما  المصدر والمدفود بالكامل لللنك بمللغ جمسة ملياراي لنيه مصرى و ل ـص   وال ى تحددوالجلاز المصرفي المصرى 

المكا لوف بأحقا  القالوف ب وفيب اوضايلم  لقًا ألحقامه وذلك جال  مدة ج ت جاوز سنة مب تار ز العمل بـه ولمجلـس إدارة 
ف يصــدر اللنــك المر ــصى اللــوائح والقــراراي المنفــ ة اللنــك المر ــصى مــد  ــ   المــدة لمــدة او لمــدد اجــرى ج ت جــاوز ســن يب يلــى ا

 مصرفنا الى جمسة ملياراي لنيه مصرى لألحقا  القالوف   ولارى اتكاذ اجلرا اي الالزمة ليصل را  الما  
 

 العمالة والتدريب والفروع : -4
 

 

 العمالة والتدريب :   4-2
يـاماًل مقابــل  1722الطالاـًا مـب ارتلـاط اللنـك بالعنصـر اللشــرى الـ ى بلـغ يـدد العـامليب بنلايــة العـا  المـالى الحـالى 

يــاماًل بنلايــة العــا  المــالى الســابب فقــد اولــ  اجدارة العليــا باللنــك ا  مامــا  ليــرا ب طــو ر وتنميــة ادا  لميــب العــامليب  1727
الم كصصة او تطو ر الملاراي السلو ية واجدار ة وايداد ص  ثالى وثال  و وادر واياداي باللنك سوا ًا مب الناحية الفنية 

 -: 0202اادرة يلى اس كما  المسيرة   وفيما  لى ا م مالمح الكطة ال در لة جال  العا  المالى 
   مصرم.مليوف لنيه  18.2تللغ  0202بلغ  الموازلة ال قد ر ة لنشاط ال در ب باللنك لعا 
  برلـام  تـدر لى بدلمـالى  144فرصة تدر ليـة وندلمـالى يـدد بـرام   0222موظ  بالمالى يدد  1243تدر ب يدد تم

 مليوف لم 8.5ساية ون كلفة  48212يدد ساياي تدر لية بلغ  
  موظـــــ  يـــــب  ر ـــــب الـــــ علم يـــــب بعـــــد  408تـــــم تـــــدر ب يـــــدد(Online Program)  فـــــى بـــــرام  امـــــب المعلومـــــاي

  واللرلــام  ال أسيســى فــى مقافحــة نســل اجمــوا  وتمو ــل اجر ــاب وايةــًا Information Security Awarenessت
 .العد د مب اللرام  الفنية الم كصصة

  موظـــ  بمك لـــ   45بدلمـــالى يـــدد  0202دوراي للرلـــام  ال  قيـــ  والشـــمو  المـــالي للمـــوظفيب لعـــا   3تـــم تنفيـــ  يـــدد
 الفرود واجداراي

 الفـــــــروع:   4-0
  0201  فريـا تغطـى معظـم الحـا  الـلالد وسـوف  ـ م جـال  سـنة  31 للغ يدد فرود اللنك العاملة داجل الـلالد ت 

 .بدذف الله اف  ال فرود لد دة لللنك
 ( جدول بفروع البنك 0) مرفق

 

 م :0202الموازنة التخطيطية للسنة المالية  -5
 

ا داف اللنك وسياس ه وجطت العمل للعا  المـ  ور واسـ ندي    معلرة يب0201ايدي الموازلة ال كطيطية للسنة المالية 
تقــــد راتلا إلــــى دراســــاي جتجا ــــاي اراــــا  النشــــاط جــــال  الســــنواي الماضــــية و ــــ ا الظــــروف المحيطــــة المــــؤثرة يلــــى المنــــا  

 :اجا صادى والمصرفى العا  واد اظلر مشرود الموازلة المالمح ال الية
 

 .%2211أرصدة األوعية االدخارية بنسبة زيادة في  األوعية االدخارية: 5-2
 % 115زيادة في عمليات التوظيف المختلفة بنسبة عمليات التوظيف:  5-0
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 الماليةالقوائم 

  الميزانية المستقلة 
                  هــ2440جماد أول  21م الموافق 0202ديسمبر  32في 

 إيضاح 
 رقم

 م0202ديسمبر  13
 مصرىجنيه  باأللف

 م0239ديسمبر  13
 مصرىجنيه  باأللف

    األصول

 88858404. 8.8.8.13. (51) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 .888..1.85 3888148.50 (51) أرصدة لدى البنوك

 9859.8920 3282088942 (51) مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء

    

    استثمارات مالية

 .48309853 0.84128519 /أ(51) من خالل الدخل الشامل االخربالقيمة العادلة 

 4828235 4018554 /ب(51) بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

 .1581.0831 4588528315 /ج(51) بالتكلفة المستهلكة

 382.08282 383408254 /د(51) استثمارات في شركات تابعة وشقيقة

 428443 458485 (51) أصول غير ملموسة

 084228185 0852.8259 (02) أصول أخرى

 - 038813  أصول ضريبية مؤجلة

 380338594 380498530 (05) أصول ثابتة

 .3208542809 33489308914  األصول إجمالي

    

    االلتزامات وحقوق الملكية

    االلتزامات

 0258.54 .382804 (00) أرصدة مستحقة للبنوك 

 5825185.5. 9589448.59 (02) اإلدخار تاالدخارية وشهادااألوعية 

 088558952 4..085508 (02) التزامات أخرى

 ..84. 1889.9 (01) مخصصات أخرى

 8398025 5138393  التزامات ضرائب الدخل الجارية

 981558135. 32288088393  إجمالي االلتزامات

    حقوق الملكية
 182458559 482.58.58 (01) المدفوعرأس المال 

 181.08525 181558810 (01) احتياطيات

 589148525 589148145 (01) واألرباح المحتجزة  السنةصافي أرباح 

 31815189.0 3481.58541  إجمالي حقوق الملكية

 .3208542809 33489308914  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

 
 

 

 
 
 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .20( إلى )5المرفقة من )اإليضاحات   -
 (مرفق)الحسابات  تقرير مراقبى   -
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 قائمة الدخل المستقلة 
 

 هــ2440جماد أول  21م الموافق 0202ديسمبر  32في عن السنة المالية المنتهية 
 

 إيضاح 
 رقم

 م0202ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

 م0221ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

    

 .982.9855 988258444 (1) يائد مشار اي ومرابحاي ومةارناي واإل راداي المشابلة

 (485.98552) (.4852..48) (1) تكلفة األويية اجدجار ة وال كالي  المشابلة

 .48122823 485308515 (1) صافي الدخل من العائد

 0458109 0318128 (1) إ راداي األتعاب والعموجي

 548591 5088.2 (1) توز عاي األرنال

 508.09 388552 (1) صافي دجل الم الرة

 (048118) (148101) /هـ(51) اجس  ماراي الماليةارنال تجسائر  

 8351.. (00.8202) (52) اجضمحال  يب جسائر يملياي ال وظي  واجس  ماررد تيب   

 (382238255) (382108122) (55) مصروفاي إدار ة

 (998893) (31585.9)  الص اة المس حقة شريا

 (3498482) (3028881) (50) إ راداي تشغيل اجرى 

 188258899 181538495  الربح قبل ضرائب الدخل

 (5908583) (381218042) (52) تمصروفاي  ضرائب الدجل

 .085348.4 0828.8085  صافي أرباح السنة

 48954 18552 (52) في الربح )جنيه(نصيب السهم 

 
 
 

 قائمة الدخل الشامل المستقلة 
 هــ2440جماد االول  21م  الموافق 0202ديسمبر   32عن السنة المالية المنتهية في 

 

 
 م 0202ديسمبر  32

 مصرى جنيه  باأللف
 م0221ديسمبر  32

 مصرى جنيه  باأللف
 .085348.4 0828.8085 صافي ارنال السنة مب وااب اائمة الدجل

   بنود ال يتم اعادة تبويبها فى االرباح والخسائر

 الشامل الدجل جال  مب العادلة الملكية بالقيمة حقوق  ادواي في ايلإلس  مار  العادلة القيمة في ال غير صافي
 (1558295) (1528519) األجر

   بنود قد يتم اعادة تبويبها فى االرباح والخسائر

 (58.15) 508483 األجر الشامل الدجل جال  مب العادلة د ب بالقيمة ادواي في ايلإلس  مار  العادلة القيمة في ال غير صافي

 415 8015. األخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين ألدوات المتوقعة األئتمانية الخسائر

 (.1.4849) (0.28283) اجمالى بنود الدخل الشامل االخر للسنة

 081128182 3855.8028 اجمالى الدخل الشامل للسنة
 

 ن القوائم المالية المستقلة ( جزء ال يتجزأ م20( إلى )5اإليضاحات المرفقة من )   -
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 الملكية المستقلة قائمة التغير في حقوق 
 هــ3440جماد االول  35م  الموافق 0202ديسمبر   13المنتهية في عن السنة المالية 

 اإلجمالى السنه صافي أرباح  المحتجزة األرباح االحتياطيات المدفوع رأس المال رقم إيضاح 

  
 باأللف 

 جنيه مصرى 
 باأللف 

 جنيه مصرى 
 باأللف

 جنيه مصرى 
 باأللف 

 جنيه مصرى 
 باأللف

 جنيه مصرى 
       

 31415149.0 .045344.4 440394589 141.04525 142454559  م كما سبق اصدارها0202يناير  3األرصدة في 
       

 (05088.0) - 58459 (0.28283)  - /د(05) الدخل الشامل االخر بالقيمة العادلة من خاللصافي التغير في االستثمارات المالية 

 (5534931) (5534931) - - -  توزيعات أرباح

 - (0534485) - 0534485 -  المحول إلى احتياطى قانوني )عام(

 - (0.2) - 0.2 -  يمالالى احتياطي رأسالمحول 

 - - 16112 (16112) -  احتياطى المخاطر البنكية عن اصول الت ملكيتها للبنك المحول من  

 - - (542224511) - 542224511  رأس المالالمحول لزيادة 

 - (.345.3439) .345.3439 - -  المحول إلى أرباح محتجزة

 0828.8085 0828.8085 - - -  لسنهصافي أرباح ا
  

     

 3481.58541 0828.8085 48.558292 181558810 442.54.58 (.0(،)05(،)05) م0202 ديسمبر 13األرصدة في 
       

 5541224111 041514211 241214121 241524252 541114115  م كما سبق اصدارها0251يناير  5األرصدة في 

       األولى التطبيق عن الناتجة التغيرات اثر (*)

 - - (115) 115 -  والقياس التصنيف اجمالى االثر على إعادة .أ

 (2214221) - - (2214221) -  المتوقعة االئتمانية اجمالى االثر على الخسائر .ب

 5542224110 041514211 241214511 241254121 541114115  م بعد تعديلها بأثر التطبيق االولى0251يناير  5األرصدة في 

 (5214212) - 0114551 (2124211) -  الدخل الشامل االخر بالقيمة العادلة من خاللصافي التغير في االستثمارات المالية 

 (1114125) (1114125) - - -  أرباحتوزيعات 

 - (0154150) - 0154150 -  المحول إلى احتياطى قانوني )عام(

 524111 - - 524111 -  احتياطى المخاطر البنكية عن اصول الت ملكيتها للبنك 

 - - (540124111) - 540124111  المحول لزيادة رأس المال

 - (541114221) 541114221 - -  المحول إلى أرباح محتجزة

 041524121 041524121 - - -  لسنهصافي أرباح ا
       

 5242124110 041524121 240514111 242104121 242214111  م0251 ديسمبر 25األرصدة في 

 م من البنك المركزى المصرى .0251فبراير  01)*( التطبيق االولى للتعليمات الصادرة فى  
 المسااااااااااتقلة  يتجاااااااااازأ ماااااااااان القااااااااااوائم الماليااااااااااة جاااااااااازء ال( 20( إلااااااااااى )5ماااااااااان إيضاااااااااااح )إليضاااااااااااحات المرفقااااااااااة ا -
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 قائمة التدفقات النقدية المستقلة 
 هــ2440جماد االول  21م الموافق 0202ديسمبر  32في عن السنة المالية المنتهية 

 

 م0221ديسمبر  32 م0202ديسمبر  32 إيةال رام 
 باأللف جنيه مصرى  باأللف جنيه مصرى   

    التدفقات النقدية في أنشطة التشغيل
 315271511 313121411  صافي األرنال الل الةرائب

    تعديالت لتسوية صافي األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 201230 2211315  01 12ت إ الب واس لالب

 141021 (2021225)  األصو اضمحال  
 (124) (20)  08ت جرى بالعمالي األلنليةألفروق إيادة تقييم المكصصاي ا

 (321132) 071523  08ت جرى امكصصاي   رديب  ت
 13 211122 /د 15ت اس  ماراي مالية  ارنال   (جسائر 

 (022) (01552)  10ت ت ارنال   بيب اصو  ثاب ة
 (741113) (101522)  5ت توز عاي ارنال محصلة

  ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 315711222 313421242  أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول وااللتزامات من أنشطة التشغيل
    صافي التغير في األصول وااللتزامات

 (4541211) (5121157)  18ت ارصدة لدى اللنك المر صم في إ ار لسلة اجح يا ي اإللصامي
 (011471411) (2713311100)  /م15ت شلور 3اوراق حقومية اس حقاق اك ر مب 

 (2211502) 011043  /ب15ت اس  ماراي مالية بالقيمة العادلة مب جال  اجرنال والكسائر
 (213251540) (2051501)  02.17ت مشار اي ومرابحاي ومةارناي للعمال  **

 (3041722) (0271703)  02ت اصو  اجرى 
 - (021532)  اصو  ضر لة مؤللة

 2421202 (511121)  00ت لللنوبارصدة مس حقة 
 111721514 2212721210  03ت اويية ادجار ة وشلاداي ادجار

 (7211077) (212121051)  ضرائب دجل مسددة
 2171303 2221012  04ت ال صاماي اجرى 

 510141572 (512201412)  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
    أنشطة االستثمارالتدفقات النقدية من 

 (2121141) (2211424)  01ت تمدفوياي  لشرا  اصو  ثاب ة و يداد وتجليص الفرود
 (311111) (421220)  12ت ملموسة نير اصو  تمدفوياي  لشرا 

 022 01552  10ت م حصالي مب اصو  ثاب ة
 741113 101522  5ت توز عاي ارنال محصلة
 0221520 (212221543)  / ا15ت العادلة مب جال  الدجل الشامل اججر **اس  ماراي مالية بالقيمة 

 (441251) (101272)  د /15ت اس  ماراي فى شر اي تابعة وشقيقة
 (717401201) (2114421242)  م /15ت اس  ماراي مالية بال كلفة المس للكة

 (717471340) (2711221141)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة االستثمار
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (1171321) (7551021)  **توز عاي األرنال المدفوية 
 (1171321) (7551021)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل

 (312521272) (0315221311)  ( في النقدية وما في حكمها خالل السنةقصصافي الزيادة )الن
 4313411744 4212111174  أول السنة -رصيد النقدية وما في حكمها
 4212111174 2111221075  آخر السنة  -رصيد النقدية وما في حكمها

    وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :
 215511404 212521232  لقدية وارصدة لدى اللنك المر صى 

 3217221552 2515341270  ارصدة لدى اللنوب
 2714131103 3512501127  اوراق حقومية اجرى اابلة للكصم لدى اللنك المر صى المصرى 

 (712451322) (717201402)  ارصدة لدى اللنك المر صم في إ ار لسلة اجح يا ي
 (2714131103) (3512501127)  شلور   3اوراق حقومية اس حقاق تاك ر مب 

 4212111174 2111221075  02ت حكمها النقدية وما في
 

 ** لم تتضمن قائمة التدفقات النقدية معامالت غير نقدية تتمثل فيما يلى:
جنيه مصرى للعمالء والبنوك والمخصصات  4041053ألف جنيه مصرى باإلضافة إلى ديون معدومة بمبلغ  431105لم يشمل التغير في بند مرابحات ومشاركات للعمالء الحركة على أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون ببند أصول أخرى بمبلغ  -

 االخرى.
( ألف جنيه مصرى كما تم إضافة مبلغ 0121127القيمة العادلة بمبلغ ) ضمحالل استثمارات مالية واحتياطىلم يشمل التغير في بند استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر فروق التقييم والتى أدرجت ببندى خسائر ا -

 ( ألف جنيه مصرى تمثل خسائر بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر خالل السنة.321417)
 ألف جنيه مصرى. 7121123ة أخرى بمبلغ لم تتضمن توزيعات األرباح المدفوعة الحركة على دائنو توزيعات ببند أرصدة دائن - 
( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .30( إلى )2اإليضاحات المرفقة من إيضاح ) -



 

 العودة لصفحة الفهرس

25 

 قائمة التوزيعات المقترحة لألرباح
 هــ2440جماد االول  21م الموافق 0202ديسمبر  32في عن السنة المالية المنتهية 

 

 
 

 
مـن قـانون  205وتتوقف عملية التوزيع على قرار البنك المركـزي المصـرى وفقـا ألحكـام المـادة  من النظام األساسي للبنك ، 51يتم توزيعه وفقا لما تقضى به المادة   * 

م عـدم 0202ديسـمبر  07م،ووفقًا لذلك قرر مجلس ادارة البنك المركزي المصـري بجلسـته بتـاريخ 0202لسنة  214البنك المركزي المصرى و الجهاز المصرفي رقم 
ة من أرباح العام و / او االرباح المحتجزة القابلة للتوزيع و  ترتيبًا على ذلك حولت حصة المسـاهمين فـي التوزيعـات الـى االربـاح السماح للبنوك بأجراء توزيعات نقدي

 .  الف جنيه مصري  115521112المحتجزة لتصبح 
 من صافى أرباح السنة مخصوما منه أرباح بيع أصول ثابتة وفقا لتوجيهات البنك المركزى المصرى .  % 22األحتياطى القانونى )عام( بنسبة  يحسب ** 
 م .0202لسنة  214في من قانون البنك المركزي و الجهاز المصر 272من صافي االرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق وفقًا للمادة  %2بواقع  ***

 
 
 
 

  

 م0221ديسمبر  32 م0202ديسمبر  32 
 
 

 باأللف جنيه مصري  باأللف جنيه مصري 

 017241242 012521051 صافي ارنال السنة تمب وااب اائمة الدجل 
   يخصم :

 (022) (01552) ارنال بيب اصو  ثاب ة محولة لالح يا ي الراسمالي  لقًا ألحقا  القالوف 
   
 017241512 012551721 *افي أرباح السنة القابلة للتوزيعص

   يضاف :
 510211313 511221157 ارنال مح جصة في او  السنة

 (210721122) (212421211) المحو  مب األرنال المح جصة لص ادة را  الما  جال  السنة
 - 71212 المحمو  مب اح يا ي المكا ر اللنكية يب اصو  ال  ملكي لا 

 0741354 71411 اح يا ي القيمة العادلةالمحو  مب 
   

 410211751 412711212 صافى األرباح المحتجزة
 111341307 111321711 اإلجمالي

   يوزع كاآلتي :
 0721457 0251572 **اح يا ي االولي تيا  

 - 021557 المصرفي***حصة اللنك في صندوق الديم وتطو ر الجلاز 
 5141123 - *توز عاي للمسا ميب

 2221222 2421222 حصة العامليب
 271222 251222 ايةا  مجلس اإلدارة مقافأة

 511221157 115521112 ارنال مح جصة في اجر السنة
 111341307 111321711 اإلجمالي
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 للقوائم المالية المستقلة االيضاحات المتممة
 هــ2440جماد أول  21الموافق م 0202ديسمبر  32فى 

 

 معلومات عامة - 2
 

 37يقد  بنك فيصل األسالمى المصرى جدماي المؤسساي وال جصئة المصرفية واجس  مار في لملور ة مصر العرنية والكارم مب جال  
 .القا رة – وليو  01شارد  3  والمر ص الرئيسي لللنك الكائب في  فرياً 

  وجئح ه ال نفي ية في 1251لسنة  140  المعد  بالقالوف رام 1277لسنة  45شر ة مسا مة مصر ة بمولب القالوف رام  تأسس اللنك  
 لملور ة مصر العرنية  واللنك مدرم في اللورصة المصر ة لألوراق المالية .

    وتم اي ماد ا مب 0201 نا ر  14   بدل مايلا ب ار ز 0202ديسملر   31وافق  لجنة المرالعة يلى القوائم المالية لللنك الصادرة في 
   .0201 نا ر  07مجلس إدارة اللنك بدل مايه فى 

 الهامة ملخص السياسات المحاسبية  -0
 

     القوائم المالية المس قلة وال ي   م إتلايلا ب لاي إج إذا تم اإلفصال يب نير ذلك:فيما  لي ا م السياساي المحاسلية الم لعة في إيداد 

  أسس إعداد القوائم المالية المستقلة -أ
و  ا وفقًا  0225ديسملر  11  م إيداد     القوائم المالية المس قلة وفقًا ل عليماي اللنك المر صى المصرى المع مدة مب مجلس إدارته ب ار ز 

  واجدواي الماليةو الصادرة مب اللنك المر صى المصرى 2 عليماي إيداد القوائم المالية لللنوب  لقًا لم طللاي المعيار الدولى لل قار ر المالية تل
   . 0212فلرا ر  01ب ار ز 

القوائم الماليـة المجمعـة   وسوف يقو  اللنك ايةا بديداد   م إيداد     القوائم المالية المس قلة لللنك  لقًا ألحقا  القواليب المحلية ذاي الصلة 
معـة و ـي لللنك وشر اته ال ابعة  لقًا ل عليمـاي اللنـك المر ـصى المصـرى   وسـي م تجميـب الشـر اي ال ابعـة تجميعـًا  ليـًا فـي القـوائم الماليـة المج

وق ال صـو   او لديـه القـدرة يلـى السـيطرة يلـى السياسـاي اك ـر مـب لصـ  حقـ –بصـورة ملاشـرة او نيـر ملاشـرة  –الشر اي ال ي لللنك فيلـا 
. و ـ م المالية وال شغيلية للشر ة ال ابعة بصرف النظر يب لويية النشاط   و مقب الحصو  يلى القوائم المالية المجمعة لللنك مب إدارة اللنـك 

 .معالج لا محاسليًا بال كلفة لااصًا جسائر اجضمحال يرص اجس  ماراي في شر اي تابعة وشقيقة في القوائم المالية المس قلة لللنك و 
   ح ى يمقب الحصو  يلـى 0202ديسملر   31وتقرا القوائم المالية المس قلة لللنك مب اوائمه المالية المجمعة يب السنة المالية المن لية في 

 . يراي في حقوق الملكية يب السنة المن لية في ذلك ال ار زمعلوماي  املة يب المر ص المالي لللنك يب ل ائ  ايماله وتدفقاته النقدية وال غ
  باســ كدا  اوايــد إيــداد وتصــو ر القــوائم الماليــه لللنــوب واســس اجي ــراف 0215ديســملر  31واــد  ــاف  ــ م إيــداد القــوائم الماليــه لللنــك ح ــى 

  وننــا ا يلــى صــدور تعليمــاي اللنــك 0212 نــا ر  1  واي لــارا مــب 0225ديســملر  11والقيــا  الصــادر  مــب اللنــك المر ــصى المصــرى ب ــار ز 
  فقـد اامـ  اجدار  ب عـد ل بعـل السياسـاي المحاسـليه ل  ماشـى مـب 0212فلرا ـر  01المر صى المصرى إليداد القـوائم الماليـه لللنـوب ب ـار ز 

 تلك ال عليماي و ليب اجيةال ال الى تفاصيل ال غيراي فى السياساي المحاسليه
 

 فى السياسات المحاسبيه التغيرات -ب 
  والكاصـه بديـداد القـوائم 0212فلرا ـر  01 ك المر صى المصـرى الصـادر  ب ـار ز  اا  اللنك ب طليب تعليماي اللن0212اي لارا مب او   نا ر 

ادرة مـب اللنـك المر ـصى المصـرى   واجدواي الماليهو  ما وردي بال عليماي الص2الماليه لللنوب وفقا لم طللاي المعيار الدولى لل قار ر الماليه ت
 . بل ا الشأف وفيما  لى ملكك ال غيراي الرئيسيه فى السياساي المحاسليه لللنك الناتجه يب تطليب تلك ال عليماي

 : تصنيف االصول الماليه وااللتزامات الماليه
  م تصني  اجصو  الماليه يلى اللا مصنفه بال كلفه المس للكه او القيمه العادله مب جال  الدجل الشـامل األجـر او  يند اجي راف اجولى  

 .القيمه العادله مب جال  اجرنال والكسائر
 و  م تصني  اجصو  الماليه  لقا لنموذم األيما  ال ى تدار به تلك اجصو  الماليه وتدفقاتلا النقديه ال عااديه.
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 و  م ايا  اجصل المالى بال كلفه المس للكه إذا اس وفى الشر يب ال الييب ولم يقا  بالقيمه العادله مب جال  اجرنال والكسائر 
   م اجح فاع باجصل ضمب لموذم يمل بلدف اجح فاع باجصو  ل حصيل تدفقاي لقديه تعاادية . •
قاي لقديه فى توار ز محـدد  وال ـى تكـوف فقـت مـدفوياي اصـل ويوائـد  يلـى المللـغ  نشأ يب الشروط ال عااديه لألصو  الماليه تدف•  

 اجصلى مس حب السداد.
و ــ م ايــا  ادواي الــد ب بالقيمــه العادلــه مــب جــال  بنــود الــدجل الشــامل اججــر فقــت فــى حــا  إســ وف  الشــر ييب ال ــالييب ولــم تقــا  

 بالقيمه العادله مب جال  اجرنال والكسائر:
 اجح فاع باألصل ضمب لموذم يمل يقوف  دفه تحقب مب جال  تحصيل ال دفقاي النقديه ال عااديه ونيب اجصو  الماليه .   م•  
 نشــأ يــب شــرط ال عااديــه لألصــو  الماليــه تــدفقاي لقديــه فــى تــوار ز محــدد  وال ــى تكــوف فقــت مــدفوياي اصــل ويوائــد  يلــى المللــغ  •

 اجصلى مس حب السداد.
ف اجولى باإلس  مار فى اجسلم نير المح فظ بلا للم الر    يجوز لللنك اف يك ار بال رلعه ايا  ال غيراي الالحقه فى يند اجي را

 القيمه العادله ضمب بنود الدجل الشامل األجر     م إلرا    ا اإلج يار يلى اسا   ل اس  مار يلى حد .
 . رلجسائل وابارج  اجال نلة مدلعااة بالق مة للا مصلفايلى ى رألجالمال ة   اوألصاتصل   لم ب   م 

ل كلفـــه ا اسلا با ســـي ملتي تطاللـــاي الماصال مال ا  لبي العه ربال حـــدد  بنـــك اف لل نلي  مكوألاف ارجيتذلـــك ينـــد الى إباإلضافة 
  لق ا  اف افي حا رلجسائل وابا  األرجال نلة مدلعااله بالق مة ايلى  رألجالشامل   الـــــــــــــــــــــدجل اجال نلة مدلعاابالق مة او لمستللكة ا

 ل لك.تلشأ جالفا اد لتي المحاسبي ال طابب ا يد حالة  ركب كل بشجفل  او س لغي ب لك 
 : لعملا موذجن متقيي
  قةطر لهو فضلا يلى يقــس   ــ ا فأل حفظــةلما ىومست يلى باألصل ف ه حــ فظ  مذلا  أليماا لمــوذم  ــدف متق   ا ربدل بنــكلا  و ق

 :ف لا لظرلا   م لتيا يماولمعلا تشمل   دارةإلا لىإ يماولمعلا اديمتو  أليماإدارة ا
 دارةإلا ت ل ةارستإذا  الــ  اا م فةرلمع صاوجصو لعمل ةا للاح ةا نم يلس اساا تلــك يمل ل ةوا فظــةللمح لمعللةا  ــدافألي والس اساا 

 او  وألصا   تلــــكوتم لتيا لمال ةا يماازجلتمــــدة ا مب لمال ةا مــــدة األصــــو  مطابقــــة او اديــــةلتعاا ائــــدلعو ا اداير إ ســــبك يلى زكرت
 . صو ألا ب ب  جال نم النقدية ال دفقاي قتحق 

   لكلبا إدارة لىإ فلشأا اذبل ر رتق فبور فظةلمحا ادا  مك ف ة تق. 
 جا رلما     إدارة ك ف ةو   ا  أليماا موذمل في بلاتفظ لمحا لمال ةا صو ألوا  أليماا لموذم ادا  يلى رثؤت لتيا ا رلمجا. 
 ذلــكمب ولمستقبل افي ي لمب عاط الشاف بشأ اعاتلاوتو يلمب عاا  ـ  ب سبااو   سابقة ايرفت في يلمب عاا وتوايـ  محلو يصفقا يـدد 

 نلمعلا اللـــــــدف قتحق  لك ف ة شامل متق   نم  از ا لريتبااملفصل بل كـــــــل بشي لمب عاط القة بلشالمتعا يماولمعلا في النظـــــــر مج ت
  النقدية ال دفقاي قتحق  ك ف ةو لمال ةا  وألصة ادار إل لللنك

 

ل بارجا  جال نلة مدلعاالة بالق مة دالعا لق مةا  ساا يلى ئلاادا متق    ــــــــــــــــ ملتي ا او ةرللمتال بلا حــــــــــــــــ فظلما لمال ةا  وألصا  ا ا م ت
 ب ب مب النقديــــة ال عااديــــة ال ــــدفقاي لتحص ل بلا محــــ فظ رن وفقــــت  ال ــــدفقاي النقديــــة ال عااديــــة لتحص ل بلا حــــ فظم رألللا ن  رلجسائوا
 ال ة.لما  وألصا

 

 :والعوائد ألصليا للمبلغ تفعاد درهي مج اقديةلتعا نقديةلا تفقالتدا كانت إذا ما متقيي
 يلىالعائد    رتع م ت   ليوألا  افرجيتا ديل لماليا لألصل لةدلعاا  لق مةا لها يلى ألصليا لمبلغا   رتع م ت   ال قييم   ا اصرألن

ــــه ا  طرلمجاو مع لة مل ةز ةرفت  جال تحــــ  الســــداد ألصليا بالمبلغ رتلطــــةلما جئتمال ةا طرللمجاو للنقــــود مل ةزلا للق مة دملماا لمقابلال
 . بحرلا م  ا و  لك   ةدارإلا ل  تكالوا لةولس ا طرمجا مثلت ىرألجا ألساس ةا  مافاجئ ل  وتكا
وط رلشر اجيتباا نبع  اللنـك يأجـ ف افدوالعائـد ألصلي اللمبلغ  مـدفويايد ر ي مل ال عااديـةالنقديـة  الـ  ال ـدفقاي إذا ما  متق   إ ار في

ال ـــدفقاي النقديـــة ال عااديـــة مبلغ و واـــ  رتغ  اديـــة اـــدتعاوط ريلى ش يح ـــوى لمالي األصل إذا  ـــاف اما  م شمل تق   و ـــ  داة لأل ال عااديـــة
 .طرلشا   ا فيو ست نل ذلكر اف بايتبا
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 :  لماليةا لوألصاقيمة ل ضمحالا

 رةلجساا ذمولم  و 0212 ر ارفب 01  زربتا درةلصاا مزكرلما كلبلا يلتعل ما  لقــــــــــا و2 مار لمال ةا ر رللتقاالــــــــــدولى  رلمع اا  بــــــــــد ست
ـــــــــــــــب كما اعةولمتا جئتمال ةا رةلجساا ذموبلم 0225 ر سمبد 11  زربتا درةلصاا مزكرلما اللنـــــــــــــــك يبتعل ما اردولا لمحققةا  ذمولم  نطل
 . لمال ةا يلضمالاا دويقاجئ ماف و إرتلا اي وتعلداي ضبع لىإ باإلضافة لمال ةا  وألصا فة ا يلىلد دة لا لق مةا في  جضمحالا
 يتعل ما مولبب يل ه ضبول اف ا مما ركثا ةرمبك رةوبص فجئتماا ربجسائ افرجيتا   م 2 مار لمال ةا ر رللتقا ليودلا رلمع اا مولبب

 .0225ديسملر  11الصادر  ب ار ز  مزكرلما اللنك
 الــــــــد بوادواي  لمستللكةا تكلفــــــــهبال لمثبتةا لمال ةا  وألصا نم اعةولمتا جئتمال ةا رلجسائا  لق ا حلارم يثال نم ملللا للنــــــــكا  لـــــــب 

 فجئتماا دةول في رلتغ ا لىإ داستلاا لتال ةا يلثالا حلارلما نب   باجلتقا  وألصااــــو  ت   رألجا لشاملا لــــدجلا  جال نم لةدلعاا بالق مة
 .بلا ليوألا افرجيتا من 

 ارشه 20 مدى على قعةولمتا نالئتماا رةخسا:  لىوالا حلةرلما
اف رجيتف منــــ  اجئتماا جــــا رم في  ةر ول دة از يلى مطولتي ج تلوالي وألااف رجيتاينــــد لمال ةا  وجصا لىوألا حلةرلما نتتضم

 .  لسب ا ملجفضة ئتمال ةا طريلى مجاتنطوى لتي ا اولي وألا
  ولألص لدف ر ــةالق مة المالي إيلى  العوائــد تســبتحو ارشل 10 مــدى يلى اعةومت ئتمال ةا ربجسائ افرجيتا  ــ م  وألصا للــ  باللسبة 
 يحاج نم تلت  اـد لتيا اعةولمتا جئتمال ةا رلجسائا  ي ارشل 10 ىدم يلى اعةولمتف اجئتماا رجسائف  جئتماا جصكم مجص تبدوف 

 .لمال ةا مئاولقا  زرتا بعد ارشل10  جال محتملة قجفاإ

  نالئتماا قيمة لضمحالا مدع مع – ةلحياا مدى على قعةولمتا نالئتماا رةخسا: لثانيةا حلةرلما
ال اليـه اجصــو  الماليـه ال ــى بلـا ز ــاد  لو ر ــه فـى مكــا ر اجئ مـاف منــ  اجي ــراف اجولـى ولكــب ج ولـد دليــل موضــويى  حلةرلما نتتضم

القيمه    ـ م اجي ـراف بكسـائر إئ مـاف م واعـه يلـى مـدة الحيـا  ل لـك اجصـو  ولكـب يسـ مر إح سـاب العوائـد يلـى إلمـالى يلى اضمحال  
  جسـار  اجئ مـاف الم واعـه يلـى مـدى الحيـا   ـى الكسـائر اجئ ماليـه الم واعـه الناتجـه مـب لميـب حـاجي اججفـاق  لالصـو القيمه الدف ر ـه 

 م واب لألدا  الماليه.الممقنه يلى مدى العمر ال
  نالئتماا قيمة لضمحالا – ةلحياا مدى على قعةولمتا نالئتماا رةخسا: لثالثةا حلةرلما

 صو ألا ذهلل باللسبة لمال ةا مئاولقا  زرتا في لق مةا صلجفاا يلى ييموضو ل لد بلا  ولد لتيا لمال ةا  وألصا لثالثةا حلةرلما نتتضم
 . ةلح اا مدى يلى اعةومت فئتماإ ربجسائ افرجيتا   م

 0212 ر لا  1 نم اب ــدا ً IFRS9  ر رللتقا ليودلا رلمع اا تطليــب مت   0212 ر ارفب 01في مرلمصا مزكرلما كلبلا يلتعل ما  لقــا
 : اركذ لسال ا يللتعل ما لقا  كلوذ لتاليا وللحا يلي رلمع اا تطليب ني للات ا رلتأث ا  بق ا اللنك  اا داو

 

 التابعة والشقيقة الشركات - جـ
  م يرص اجس  ماراي في شر اي تابعة وشقيقة فى القوائم المالية المس قلة المرفقة يلى اسا  ال كلفة و ى تم ل حصـة اللنـك الملاشـرة 

مل فــى الملكيــة ولــيس يلــى اســا  ل ــائ  ايمــا  وصــافى اصــو  الشــر اي المســ  مر فيلــا    ــ ا وتقــد  القــوائم الماليــة المجمعــة تفلمــًا اشــ
للمر ــص المــالى المجمــب ول ــائ  األيمــا  وال ــدفقاي النقديــة المجمعــة لللنــك وشــر اته ال ابعــة تالمجمويــة  باإلضــافة إلــى حصــة اللنــك فــى 

 صافى اصو  شر اته الشقيقة .
 -:الشركات التابعة 2/جـ

 ـي الشـر اي ال ـي يم لــك اللنـك بطر ـب ملاشــر او نيـر ملاشـر القــدرة يلـى الـ حقم فــي سياسـ لا الماليـة وال شــغيلية والقـدرة يلـى الســيطرة 
 يليلا ويادة يقوف لللنك حصة ملكية تص د يب لص  حقوق ال صو   .
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 -:الشركات الشقيقة 0/  جـ

اشـر لفــوذًا مـؤثرًا يليلـا ولكـب ج يصــل الـى حـد الســيطرة   ويـادة يقـوف لللنــك  ـي الشـر اي ال ـي يم لــك اللنـك بطر ـب ملاشــر او نيـر مل
 مب حقوق ال صو  . %82الى  %02حصة ملكية مب 

م   م اس كدا   ر قة الشرا  في المحاسلة يـب يمليـاي اا نـا  اللنـك للشـر اي   و ـ م ايـا  تكلفـة اجا نـا  بالقيمـة العادلـة او المقابـل الـ 
ادمــه اللنــك مــب اصــو  للشــرا  و/او ادواي حقــوق ملكيــة مصــدرة و/او ال صامــاي تكلــد ا اللنــك و/او ال صامــاي يقلللــا ليابــة يــب الشــر ة 

وذلــك فــي تــار ز ال لــاد  مةــافًا إليلــا ايــة تكــالي  تعــصم ملاشــرة لعمليــة اجا نــا    و ــ م ايــا  صــافي األصــو  بمــا فــي ذلــك المق نــاة   
وذلـك بقيم لـا العادلـة فـي تـار ز اجا نـا    بغـل النظـر يـب ولـود ايـة حقـوق لألاليـة وتع لـر  لل جد ـداجل صاماي المح ملة المق ناة القابلة 

ا نــا  يــب القيمــة العادلــة لحصــة اللنــك فــي ذلــك الصــافي شــلرة و ذا الــ  تكلفــة اجا نــا  يــب القيمــة العادلــة للصــافي الص ــادة فــي تكلفــة اج
  المشار إليه     م تسجيل الفرق ملاشرة في اائمة الدجل ضمب بند إ راداي تمصروفاي  تشغيل اجرى .

المســ قلة لللنــك بطر قــة ال كلفــة وفقــًا للــ   الطر قــة   ت لــ  اجســ  ماراي  و ــ م المحاســلة يــب الشــر اي ال ابعــة والشــقيقة فــي القــوائم الماليــة
ب كلفة اجا نا  م ةمنة اية شلرة و كصم منلا اية جسائر اضمحال  في القيمة   وت ل  توز عـاي األرنـال فـي اائمـة الـدجل ينـد اي مـاد 

 توز ب     األرنال وثلوي حب اللنك في تحصيللا .

 ةالتقارير القطاعي -د 
اطاد النشاط  و مجموية مب األصو  والعملياي المرتلطة ب قديم من جاي او جدماي ت سـم بمكـا ر ومنـافب تك لـ  يـب تلـك المرتلطـة 
بقطاياي الشطة اجرى. والقطاد الجغرافي  رتلت ب قديم من جـاي او جـدماي داجـل بيئـة اا صـادية واحـدة ت سـم بمكـا ر ومنـافب تكصـلا 

 لغرافية تعمل في بيئة إا صادية مك لفة. يب تلك المرتلطة بقطاياي
 -:المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية - هـ

يملـــة العـــرص لللنـــك   وتمســـك حســـاباي اللنـــك بالجنيـــه المصـــرى وت لـــ   و ـــى ـــ م يـــرص القـــوائم الماليـــة المســـ قلة لللنـــك بالجنيـــه المصـــرى 
المعـامالي بـالعمالي اججـرى جـال  السـنةيلى اســا  اسـعار الصـرف السـار ة فـي تـار ز تنفيــ  المعاملـة   و ـ م إيـادة تقيـيم ارصـدة األصــو  

ــــدوجر واجل صامــــاي ذاي الطليعــــة النقديــــة بــــالعمالي اججــــرى فــــي للايــــة الســــنةيلى اســــا  اســــعا ر الصــــرف الســــار ة فــــي ذلــــك ال ــــار ز ت ال
      و ـــ م اجي ـــراف فـــي اائمـــة الـــدجل 0212لـــم فـــي للايـــة ديســـملر  11,2418  والـــدوجر = 0202لـــم فـــي للايـــة ديســـملر 18,7301=

 :باألرنال والكسائر الناتجة يب تسو ة تلك المعامالي ونالفروق الناتجة يب ال قييم باللنود ال الية
 بغرص الم الرة  . يالم الرة تبالنسلة لألصو  واجل صاما صافي دجل -
 إ راداي تمصروفاي  تشغيل اجرى تبالنسلة للااي اللنود . -
 .بنود الدجل الشامل اججر بحقوق الملكية بالنسلة لالس  ماراي فى ادواي حقوق ملكية بالقيمة العادلة مب جال  الدجل الشامل اججر -

بالقيمـة العادلـة مـب جـال  القيمة العادلة لألدواي المالية ذاي الطليعة النقدية بالعمالي األلنلية المصنفة اس  ماراي    م تحليل ال غيراي في
مـا بــيب فـروق تقيـيم ل جــ  يـب ال غيـراي فـي ال كلفــة المسـ للكة لـألداة وفــروق ل جـ  يـب تغييــر  اائمـة الـدجل الشـامل اججــر تادواي الـد ب 

ي في اسعار الصرف السار ة وفروق ل ج  يب تغيير القيمة العادلة لألداة   و  م اجي راف في اائمة الدجل بفروق ال قييم الم علقة بال غييرا
راداي المشابلة ونالفروق الم علقة ب غيير اسعار الصرف في بند إ راداي تمصروفاي  تشغيل ال كلفة المس للكة ضمب يائد ال وظيفاي واإل 

اس  ماراي ماليـة بالقيمـة العادلـة مـب اجرى  و  م اجي راف ضمب حقوق الملكية بفروق ال غيير في القيمة العادلة تاح يا ي القيمة العادلة / 
 . جال  اائمة الدجل الشامل اججر

ت ةمب فروق ال قييم الناتجة يب اللنود نير ذاي الطليعة النقدية األرنال والكسائر الناتجـة يـب تغيـر القيمـة العادلـة م ـل ادواي حقـوق 
ة الملكيـة المحــ فظ بلـا بالقيمــة العادلـة مــب جـال  األرنــال والكســائر و ـ م اجي ــراف بفـروق ال قيــيم الناتجـة يــب ادواي حقـوق الملكيــة المصــنف

 .القيمة العادلة في حقوق الملكية ضمب اح يا ىبالقيمة العادلة مب جال  اائمة الدجل الشامل اججر اراي اس  م
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 األصول المالية - و
اصـو  ماليـة ملونـة بالقيمـة العادلـة مـب جـال  األرنـال والكسـائر   ال وظيفـاي  يقو  اللنك ب لو ب األصـو  الماليـة بـيب المجمويـاي ال اليـة :

ائمة للعمال  تمشار اي ومرابحاي ومةارناي للعمال    واس  ماراي مالية بال كلفة المس للكة   واس  ماراي مالية بالقيمة العادلة مب جال  ا
 .اتلا يند اجي راف األوليالدجل الشامل اججر   وتقو  اإلدارة ب حد د تصني  اس  مار 

 

  األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 2/و
 تشمل     المجموية اصو  مالية بالقيمة العادلة مب جال  اجرنال والكسائر حيـ   ـ م تلو ـب األداة الماليـة يلـى اللـا بغـرص الم ـالرة إذا

اساســية بغــرص بيعلــا فــي األلــل القصــير او إذا  الــ  تم ــل لــص ًا مــب محفظــة ادواي ماليــة محــددة  ــ م تــم اا ناب ــا وتحمــل ايم لــا بصــفة 
إدارتلا معًا و اف  ناب دليل يلى معامالي فعلية حد  ة تشير إلى الحصو  يلى ارنال في األلل القصير  ما   م تصني  المش قاي يلى 

 .ادواي تغطيةاللا بغرص الم الرة إج إذا تم تكصيصلا يلى اللا 
 ج  ــ م إيــادة تلو ــب ايــة مشــ قة ماليــة مــب مجمويــة األدواي الماليــة المقيمــة بالقيمــة العادلــة مــب جــال  األرنــال والكســائر وذلــك اثنــا  ف ــرة

  األرنـــال اجح فــاع بلــا او ســـر اللا    مــا ج  ــ م إيـــادة تلو ــب ايــة ادا  ماليـــة لقــاًل مــب مجمويـــة األدواي الماليــة بالقيمــة العادلـــة مــب جــال
 .ئروالكسائر إذا  ال      األداة اد تم تكصيصلا بمعرفة اللنك يند اجي راف األولي  أداة تقيم بالقيمة العادلة مب جال  األرنال والكسا

جال  األرنال  في لميب األحوا  ج يقو  اللنك بديادة تلو ب ام اداة مالية لقاًل إلى مجموية األدواي المالية المقيمة بالقيمة العادلة مب
 .او الكسائر

 . لمال ةا يلمشتقاوا ةرلمتالا صربغ مال ة  وصا يلى يةولملما ذه  تشتملو -
ــــ او إذا  رلقص ا ألللا في ب علا صربغ ساس ةا بصفة  اباتلاا تــــمإذا  ةرلمتالا صربغ للاا يلى لمال ةا داة ألا  ــــ م تلو ــــب -   ال

ـــ م ىرجا مال ة يماازلتو ا جوصا تةـــم محـــددة مال ةادواي  محفظـــة نما  ً  زل تمثل  يلى  ولحصا بـــنمت متتسو مًعا تلاإدار  
 .تغظية أدواي  فعالةو مجصصة رن  مال ة يمشتقا ني رةيبا  ال او  رلقص ا ألللا في يل لا لتعاملا نم حد  ة فعل ة لباار

 

 مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء 0/و
 تم ل اصوًج مالية نير مش قة ذاي مللغ ثاب  او اابل لل حد د وليس  م داولة في سوق لشطة فيما يدا :

بالقيمــة العادلــة مــب األصــو  ال ــي  نــوم اللنــك بيعلــا فــورًا او فــي مــدى زمنــي اصــير    ــ م تلو للــا فــي  ــ   الحالــة ضــمب األصــو   -
  جال  اجرنال والكسائر

 يند اجي راف األولي بلا. بالقيمة العادلة مب جال  اائمة الدجل الشامل اججراألصو  ال ي اا  اللنك ب لو للا يلى اللا  -
 األصو  ال ي لب يس طيب اللنك بصورة لو ر ة اس رداد ايمة اس  مار  األصلي فيلا ألسلاب اجرى بكالف تد ور القدرة اجئ مالية -

 بالتكلفة المستهلكةالمالية  االستثمارات 3/و
اصـوًج ماليــة نيــر مشــ قة ذاي مللــغ ســداد محـدد او اابــل لل حد ــد وتــار ز اســ حقاق محــدد  بال كلفــة المســ للكةتم ـل اجســ  ماراي الماليــة 

العادلـة مـب  بالقيمـةولدى إدارة اللنك النية والقدرة يلى اجح فاع بلا ح ى تار ز اس حقاالا   و  م إيادة تلو ب  ل المجمويـة يلـى اللـا 
 .باس  نا  حاجي الةرورة بال كلفة المس للكةإذا باد اللنك مللغ  ا  مب األصو  المالية  جال  اائمة الدجل الشامل اججر

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخرالمالية  االستثمارات 4/و
ة لالح فاع بلا اصوًج مالية نير مش قة تكوف  ناب الني بالقيمة العادلة مب جال  اائمة الدجل الشامل اججر تم ل اجس  ماراي المالية

.لمدة نير محددة واد   م بيعلا اس جابة للحالة إلى السيولة او ال غيراي في اسعار العائد او الصرف او األسلم  
:ما يلي بالنسبة لألصول المالية ويتبع  

او   م اجي راف بعملياي الشرا  والليب بالطر قة المع ادة لألصو  المالية في تار ز الم الرة و و ال ار ز الـ ى  ل ـص  فيـه اللنـك بشـرا  
 بيــب األصــل وذلــك بالنســلة لالســ  ماراي الماليــة بال كلفــة المســ للكة واجســ  ماراي الماليــة بالقيمــة العادلــة مــب جــال  اائمــة الــدجل الشــامل

 .جراج
  م اس لعاد األصو  المالية يندما تن لي ف ـرة سـر اف الحـب ال عااـدم فـي الحصـو  يلـى تـدفقاي لقديـة مـب األصـل المـالي او ينـدما 
ا يحو  اللنك معظم المكا ر والمنافب المرتلطة بالملكية إلى  رف اجر و  م اس لعاد اجل صاماي يندما تن لي إما بال كلك منلا او إلغائل

   مدتلا ال عاادية .او ال لا
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 ـــ م القيـــا  جحقـــًا بالقيمـــة العادلـــة لكـــل مـــب اجســـ  ماراي الماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــب جـــال  اائمـــة الـــدجل الشـــامل اججـــر ونال كلفـــة 
 . المس للكة لالس  ماراي بال كلفة المس للكة

في القيمة العادلة لالس  ماراي الماليـة بالقيمـة العادلـة    م اجي راف ملاشرة في حقوق الملكية باألرنال والكسائر الناتجة يب ال غيراي
مــب جــال  اائمــة الــدجل الشــامل اججــر وذلــك إلــى اف  ــ م اســ لعاد األصــل او اضــمحال  ايم ــه ينــد ا  ــ م اجي ــراف فــي اائمــة الــدجل 

 .باألرنال والكسائر الم راكمة ال ى سلب اجي راف بلا ضمب حقوق الملكية
ة الدجل بالعائد المحسوب بطر قة ال كلفة المسـ للكة وارنـال وجسـائر العمـالي األلنليـة الكاصـة باألصـو  ذاي تم اجي راف في اائم

جـة الطليعة النقدية الملونة بالقيمة العادلة مب جال  الدجل الشامل اججر   و  لك   م اجي ـراف فـي اائمـة الـدجل ب وز عـاي األرنـال النات
 . بالقيمة العادلة مب جال  الدجل الشامل اججر يندما  نشأ الحب لللنك في تحصيللا يب ادواي حقوق الملكية الملونة

 

اما إذا لم  Bid Price  م تحد د القيمة العادلة لالس  ماراي المعلب يب اسعار ا في اسواق لشطة يلى اسا  اسعار الطلب الجار ة 
لجار ــة  فيحــدد اللنــك القيمــة العادلــة باســ كدا  احــد اســاليب ال قيــيم تكــب  نــاب ســوق لشــطة لألصــل المــالي او لــم ت ــوافر اســعار الطلــب ا

و  ةــمب ذلـــك اســـ كدا  معــامالي محا ـــدة حد  ـــة او تحليــل ال ـــدفقاي النقديـــة المكصــومة   او لمـــاذم تســـعير الكيــاراي او  ـــرق ال قيـــيم 
القيمـة العادلـة ألدواي حقـوق الملكيـة الملونـة بالقيمـة اججرى شائعة اجس كدا  مب الل الم عامليب بالسوق و ذا لم  ـ مقب اللنـك مـب تقـد ر 

 .العادلة مب جال  الدجل الشامل اججر     م ايا  ايم لا بال كلفة بعد جصم ام اضمحال  في القيمة
اججـر  يقو  اللنك بديادة تلو ب األصل المالي الملوب ضمب مجموية األدواي المالية بالقيمة العادلة مب جال  اائمة الدجل الشامل

المد ولياي تسنداي  لقاًل يب مجموية األدواي المالية بالقيمة العادلة مب جـال  اائمـة الـدجل الشـامل اججـر  –ال ى يسرى يليه تعر ف 
 وذلك يندما ت وافر لدى اللنك النية والقدرة يلى اجح فاع بل   األصـو  الماليـة جـال  –إلى مجموية األصو  المالية بال كلفة المس للكة 

المســ قلل المنظــور او ح ــى تــار ز اجســ حقاق وتــ م إيــادة ال لو ــب بالقيمــة العادلــة فــي تــار ز إيــادة ال لو ــب   و ــ م معالجــة ايــة ارنــال او 
 : جسائر م علقة ب لك األصو  ال ى تم اجي راف بلا سابقًا ضمب حقوق الملكية وذلك يلى النحو ال الي

فـي حالــة األصــل المـالي المعــاد تلو لــه الـ ى لــه تــار ز اسـ حقاق ثابــ   ــ م اسـ لالب األرنــال والكســائر يلـى مــدار العمــر الم لقــي   -
لالس  مار بال كلفة المس للكة بطر قة العائد الفعلي و  م اس لالب ام فرق بيب القيمة يلى اسا  ال كلفة المسـ للكة والقيمـة يلـى 

لـى مــدار العمــر الم لقـي لألصــل المــالي باســ كدا   ر قـة العائــد الفعلــي   وفـي حالــة اضــمحال  ايمــة اسـا  تــار ز اجســ حقاق ي
 .األصل المالي جحقًا   م اجي راف بأية ارنال او جسائر سلب اجي راف بلا ملاشرة ضمب حقوق الملكية في األرنال والكسائر

  تظـل األرنـال او الكسـائر ضـمب حقـوق الملكيـة ح ـى بيـب األصـل او في حالة األصل المالي ال ى ليس له تار ز اس حقاق ثابـ  -
ال صرف فيه   يندئ    م اجي راف بلا في األرنال والكسائر وفي حالة اضمحال  ايمة األصل المالي جحقًا   م اجي ـراف بأيـة 

 . ارنال او جسائر سلب اجي راف بلا ملاشرة ضمب حقوق الملكية في األرنال والكسائر
اــا  اللنــك ب عــد ل تقد راتــه للمــدفوياي او المقلوضــاي فيــ م تســو ة القيمــة الدف ر ــة لألصــل المــالي تاو مجمويــة األصــو  الماليــة   إذا

نقديـة ل عقس ال دفقاي النقدية الفعلية وال قد راي المعدلة يلى اف   م إيادة حساب القيمة الدف ر ـة وذلـك بحسـاب القيمـة الحاليـة لل ـدفقاي ال
 . ية المقدرة بسعر العائد الفعلي لألداة المالية و  م اجي راف بال سو ة  د راد او مصروف في األرنال والكسائرالمس قلل

فــي لميــب األحــوا  إذا اــا  اللنــك بديــادة تلو ــب اصــل مــالي  لقــًا لمــا  ــو مشــار إليــه واــا  اللنــك فــي تــار ز جحــب بص ــادة تقد راتــه 
لص ــادة مــا ســي م اســ رداد  مــب  ــ   الم حصــالي النقديــة    ــ م اجي ــراف ب ــأثير  ــ   الص ــادة   ســو ة  للم حصــالي النقديــة المســ قللية ل يجــة

 .لسعر العائد الفعلي وذلك مب تار ز ال غير في ال قد ر وليس   سو ة للرصيد الدف رم لألصل في تار ز ال غير في ال قد ر
 

 0221 ريناي 2 نم راعتبااالمطبقة  لماليةا لسياسةا 5و/
 لةدلعاا بالق مة مال ة  وص  ا لمستللكةا كلفـهبالت ا اسلا ـ م  مال ة  وص: التال ةا يياولملما نب  لمال ةا ب لو ـب اصـوله يقو  اللنك

 ذمولم لىا  يا كـــــــلبش لتصل  ا  ســـــــ ند. و رلجسائوا لبارجا  جال نم لةدلعاا بالق مة مال ة  وص  ا رججا لشاملا جلالـــــــد  جال نم
 .  دفقاي النقدية ال عااديةالو  لمال ةا  وجصا به رتدار  مذلا  جيماا
 : لمستهلكةا كلفهبالت لماليةا لوألصا 5/2/و

 .  ةدلتعااا  ةدللقا يفقادلتا لتحص ل بلا ظلمحتفا لمال ةا  ولألص  أليماا ذمولم نضم لماليا باألصل ظ حتف
 . والعوائد رجستثماا مبلغ صلا في لمتمثلةا ال عاادية النقديةال دفقاي  لتحص ل لمال ةا  وباألص عجحتفاا و   أليماا ذمولم نم فدللا

 :  في لمتمثلةا رلمع اا في  دةالوار  وطربالشو ذموللما  اذ  فدلل باللسبة ستثلائيا ضيري يدح و  لب با
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 . لمال ةا داة جا لمصدر جئتمال ةاالقدرة  في تد ور ولود  -
 .  لق مةوا الدور ة ثح  نم يمب عا الا  -
 . رلمع اا م طللاي مب فقلااوت ومدى ب ب يمل ةلملرراي  ل  تمدةمعو ضحةوا قث وت يمل ة متتاف  -

 : رالخا لشاملا لدخلا لخال نم لةدلعاا بالقيمة لماليةا لوألصا 5/0/و
 . لب بوا ال دفقاي النقدية ال عاادية لتحص ل بلاالمح فظ  لمال ةا  ولألص  أليماا ذمولم نضم لماليا باألصل يح فظ

 . ذموللما ف د قلتحق  تكامالف  لب بوا ال دفقاي النقدية ال عاادية تحص لمب  كال
 .ال دفقاي النقدية ال عاادية لتحص ل به تفظلمحا  يماا ذمولم مب لةربالمقا لق مةوا الدور ة ثح  نم تفعةرم يمب عا

 

 : رلخسائوا حبارالا لخال نم لةدلعاا بالقيمة لماليةا لوألصا  5/3/و
 تعظــــــــــيم   لةدلعاا لق مةا  ساا يلى لمال ةا  وجص  إدارة ا ةرلمتالا نتتضم ىرجا  يماا ذملما نضم لماليا باألصل يحــــــــــ فظ

 . لب با ق طر نيال دفقاي النقدية 
ال ــدفقاي النقديــة  لتحص ل به المحــ فظ او ال ــدفقاي النقديــة ال عااديــة لتحص ل لماليا باألصل عجحتفاا لــيس  أليماا ذمولم  ــدف
 . لب بوا ال عاادية

 .ذموللما للدف باللسبة ضيري حدي ال دفقاي النقدية ال عاادية تحص ل
 : لالعماا وذجمخصائص ن تتمثلو
  يقله مجمويه مب اجلشطه مصممه جس كرام مكرلاي محدد   •
 مكرلاي  –الشطه  –يم ل ا ار  امل لنشاط محدد تمدجالي  •
 لماذم ايما  فرييه. يمقب اف   ةمب لموذم اجيما  الواحد •

 :المقاصة بين األدوات المالية - ز
  م إلرا  المقاصة بيب األصو  واجل صاماي المالية إذا  اف  ناب حب اـالولي اابـل للنفـاذ إللـرا  المقاصـة بـيب الملـالغ المع ـرف بلـا 

 و ال   ناب النية إللرا  ال سو ة يلى اسا  صافي الملالغ  او جس ال  األصل وتسو ة اجل صا  في اف واحد. 
وتعرص بنود اتفااياي شرا  اوراق حقومية مـب ال ـصا  بديـادة الليـب واتفاايـاي بيـب اوراق حقوميـة مـب ال ـصا  بديـادة الشـرا  يلـى اسـا  

 الصافي بالمر ص المالي ضمب بند اوراق حقومية .
 

 :أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية - حـ
 
 

    م اجي راف بالمش قاي بالقيمة العادلة في تار ز الدجو  في يقد المش قة   و  م إيادة اياسلا جحقًا بقيم لا العادلة . و  م الحصو 
يلـى القيمــة العادلــة مــب اســعار ا السـواية المعلنــة فــي األســواق النشــطة   او المعــامالي السـواية الحد  ــة   او اســاليب ال قيــيم م ــل لمــاذم 

فقاي النقدية المكصومة ولماذم تسعير الكياراي   بحسب األحوا  . وتظلر لميب المش قاي ضمب األصو  إذا  ال  ايم لا العادلة ال د
 موللة   او ضمب اجل صاماي إذا  ال  ايم لا العادلة ساللة .

فـي السـنداي القابلـة لل حو ـل الـى اسـلم     م معالجة المش قاي المالية الةمنية المشمولة في ادواي مالية اجرى م ـل جيـار ال حو ـل 
باي لار ا مش قاي مس قلة يندما ج تكوف الكصائك اجا صادية والمكا ر لصـيقة ب لـك المرتلطـة بالعقـد األصـلي و ـاف ذلـك العقـد نيـر 

اجي راف بال غيراي في القيمة  ملوب بالقيمة العادلة مب جال  األرنال والكسائر . و  م ايا  تلك المش قاي الةمنية بالقيمة العادلة و  م
 .العادلة في اائمة الدجل ضمب بند صافي دجل الم الرة

 .وج   م فصل المش قاي الةمنية إذا اج ار اللنك تلو ب العقد المر ب بالكامل بالقيمة العادلة مب جال  األرنال والكسائر
لة يلى ما إذا  ال  المش قة مكصصة اداة تغطيـة   ويلـى  ليعـة تع مد  ر قة اجي راف باألرنال والكسائر الناتجة يب القيمة العاد

 اللند المغطى . و قو  اللنك ب كصيك بعل المش قاي يلى اللا ايًا مما  لي:
 تغطياي مكا ر القيمة العادلة لألصو  واجل صاماي المع رف بلا او اجرتلا اي المؤ دة تتغطية القيمة العادلة  . *
به   او تنسب الى معاملة م نلأ بلا  فلقدية مس قللية م واعة بدرلة  ليرة تنسب الى اصل او ال صا  مع ر  تغطياي مكا ر تدفقاي *

 تتغطية ال دفقاي النقدية  .
 تغطياي صافي اجس  مار في يمالي النلية تتغطية صافي اجس  مار  . *
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فيلا الشروط المطلونة . و قو  اللنك يند لشأة المعاملة  و  م اس كدا  محاسلة ال غطية للمش قاي المكصصة لل ا الغرص إذا توافري
بــال وثيب المســ ندم للعالاــة بــيب اللنــود المغطــاة وادواي ال غطيــة   و ــ لك ا ــداف إدارة الكطــر واإلســ راتيجية مــب الــدجو  فــي معــامالي 

ـــال وثيب  ـــد لشـــأة ال غطيـــة و ـــ لك بصـــفة مســـ مرة ب المســـ ندم ل قـــد ر مـــا إذا  الـــ  المشـــ قاي ال غطيـــة المك لفـــة . و قـــو  اللنـــك ايةـــًا ين
 المس كدمة في معامالي ال غطية فعالة في مقابلة ال غيراي في القيمة العادلة او ال دفقاي النقدية لللند المغطى.

 

 

 :تغطية القيمة العادلة 2/حـ
 ــ م اجي ــراف فــي اائمــة الــدجل بــال غيراي فــي القيمــة العادلــة للمشــ قاي المكصصــة المؤ لــة ل غطيــاي القيمــة العادلــة   وذلــك مــب ايــة 

 تغيراي في القيمة العادلة المنسونة لكطر األصل او اجل صا  المغطى .
للنود المغطـاة الم علقـة بلـا وذلـك الـى و صـافي الـدجل مـب و ؤج  اثر ال غيراي الفعالة في القيمة العادلة لعقود ملادجي سعر العائد وا

  .قللية الى و صافي دجل الم الرة والعائد و و ؤج  اثر ال غيراي الفعالة في القيمة العادلة لعقود العملة المس 
 و صافي دجل الم الرة و .و ؤج  اثر يد  الفعالية في  افة العقود واللنود المغطاة الم علقة بلا الواردة في الفقرة السابقة الى  

و ذا لــم تعــد ال غطيــة تفــي بشــروط محاســلة ال غطيــة    ــ م اســ لالب ال عــد ل الــ م تــم يلــى القيمــة الدف ر ــة لللنــد المغطــى الــ م  ــ م 
ح ى اجسـ حقاق . وتلقـى ضـمب حقـوق  السنةالمحاسلة ينه بطر قة ال كلفة المس للكة   وذلك ب حميله يلى األرنال والكسائر يلى مدار 

 الملكية ال عد الي ال ي الر   يلى القيمة الدف ر ة ألداة حقوق الملكية المغطاة ح ى   م اس لعاد ا .
 

 :تغطية التدفقات النقدية 0/حـ
ل غطياي ال دفقاي النقدية   م اجي راف في حقوق الملكية بالجص  الفعا  مب ال غيراي في القيمة العادلة للمش قاي المكصصة المؤ لة 

 .و  م اجي راف يلى الفور باألرنال والكسائر الم علقة بالجص  نير الفعا  في اائمة الدجل و صافي دجل الم الرة و
و  م ترحيل الملالغ ال ي تراكم  في حقوق الملكية الى اائمة الدجل في لفس الف راي ال ي يقوف لللند المغطى تأثير يلى األرنـال او 

 .الكسائر الم علقة بالجص  الفعا  مب ملادجي العملة والكياراي الى و صافي دجل الم الرة و
ويندما تس حب او تلاد اداة تغطية او إذا لم تعد ال غطية تفي بشروط محاسلة ال غطية   تلقى األرنـال او الكسـائر ال ـي تراكمـ  فـي 

اجي راف بلا في اائمة الدجل يندما   م اجي راف اجيرًا بالمعاملة الم نلأ بلا . حقوق الملكية في ذلك الوا  ضمب حقوق الملكية   و  م 
اما إذا لم يعد مـب الم واـب اف تحـدي المعاملـة الم نلـأ بلـا   ينـد ا  ـ م ترحيـل األرنـال او الكسـائر ال ـي تراكمـ  فـي حقـوق الملكيـة يلـى 

 .الفور الى اائمة الدجل
 

 :تغطية صافي االستثمار 3/حـ
بـالرنح او الكسـارة و ـ م اجي ـراف ضـمب حقـوق الملكيـة    م المحاسلة يب تغطياي صافي اجس  مار مب تغطياي ال ـدفقاي النقديـة .

  نيـر مب اداة ال غطية الم علقة بالجص  الفعا  لل غطية   بينما   م اجي راف في اائمة الدجل يلى الفور بالرنح او الكسـارة الم علقـة بـالجص 
 .اائمة الدجل يند اس لعاد العملياي األلنليةال ي تراكم  في حقوق الملكية الى   م ترحيل األرنال او الكسائر الفعا . و 

 

 :المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية 4/حـ
 ــ م اجي ــراف فــي اائمــة الــدجل ضــمب و صــافي دجــل الم ــالرة و بــال غيراي فــي القيمــة العادلــة للمشــ قاي نيــر المؤ لــة لمحاســلة  

ال غطيــة   و ــ م اجي ــراف فــي اائمــة الــدجل و صــافي الــدجل مــب األدواي الماليــة الملونــة ينــد لشــأتلا بالقيمــة العادلــة مــب جــال  األرنــال 
ل والكسائر الناتجة يب ال غيراي في القيمة العادلة للمش قاي ال ي   م إدارتلا باجرتلـاط مـب األصـو  واجل صامـاي والكسائر و وذلك باألرنا

 .رنال والكسائرالمالية الملونة يند لشأتلا العادلة مب جال  األ
 

 :إيرادات ومصروفات العائد  - طـ
والمةـــارناي والمرابحـــاي واإل ـــراداي المشـــابلة او و تكلفـــة األوييـــة  ي ـــ م اجي ـــراف فـــي اائمـــة الـــدجل ضـــمب بنـــد و يائـــد المشـــار ا

مـا اجدجار ة وال كالي  المشابلة و بد راداي ومصروفاي العائـد باسـ كدا   ر قـة العائـد الفعلـي لجميـب األدواي الماليـة ال ـي تحمـل بعائـد في
 ة العادلة مب جال  األرنال والكسائر .يدا تلك الملونة بغرص الم الرة او ال ي تم تلو للا يند لشأتلا بالقيم

و ر قة العائد الفعلي  ي  ر قة حساب ال كلفة المسـ للكة ألصـل او ال ـصا  مـالي وتوز ـب إ ـراداي العائـد او مصـار ف العائـد يلـى    
قللية الم واــب ســداد ا او مــدار يمــر األداة الم علقــة بلــا . ومعــد  العائــد الفعلــي  ــو المعــد  الــ م يســ كد  لكصــم ال ــدفقاي النقديــة المســ 

و تحصيللا جال  العمر الم واب لألداة المالية   او ف ـرة زمنيـة ااـل إذا  ـاف ذلـك مناسـلًا وذلـك للوصـو  بداـة الـى القيمـة الدف ر ـة ألصـل ا
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روط يقـد األداة الماليـة ال صا  مالي . ويند حساب معد  العائد الفعلي   يقـو  اللنـك ب قـد ر ال ـدفقاي النقديـة باألجـ  فـي اجي لـار لميـب شـ
تم ل جياراي السداد الملقر  ولكب ج  ؤج  في اجي لـار جسـائر اجئ مـاف المسـ قللية   وت ةـمب  ر قـة الحسـاب  افـة األتعـاب المدفويـة 

 ماي .او المقلوضة بيب ا راف العقد ال ي تع لر لص ًا مب معد  العائد الفعلي    ما ت ةمب تكلفة المعاملة اية يالواي او جصو 
ــة  ــ م إيقــاف إثلــاي  وينــد تصــني  ال وظيفــاي تالمشــار اي والمرابحــاي والمةــارناي  بأللــا نيــر من ظمــة او مةــمحلة بحســب الحال
العائــد الكــا  بلــا  ــد راد و قــو  اللنــك بــاجي راف فــي اائمــة الــدجل بــد راداي ومصــروفاي العائــد يلــي اســا  اجســ حقاق بطر قــة العائــد 

 بيب  ر قة العائد األسمى و  ر قة العائد الفعلي ل لك اللند نير لو ر ة. األسمى حي  اف الفروق 
 

 :إيرادات األتعاب والعموالت - ى
  م اجي راف باألتعاب المس حقة يب جدمة يملياي ال وظي  او تسليل ضمب اإل راداي يند تأدية الكدمة و  م إيقاف اجي ـراف    

بد راداي األتعاب والعموجي الم علقة بال وظيفاي او المد ولياي نير المن ظمة او المةمحلة   حي    م ايد ا في سجالي  امشية جارم 
  م اجي راف بلا ضمب اإل راداي وفقًا لألسا  النقدم يندما  ـ م اجي ـراف بـد راداي العائـد بالنسـلة لألتعـاب ال ـي تم ـل القوائم المالية   و 

 لص ًا مقماًل للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة يامة   م معالج لا باي لار ا تعد اًل لمعد  العائد الفعلي.
ي إذا  اف  ناب اح ما  مرلح بأله سوف   م سحب     ال وظيفاي وذلك يلى اي لـار و  م تأليل اتعاب اجرتلاط يلى ال وظيفا    

عد  اف اتعاب اجرتلاط ال ي يحصل يليلا اللنك تع لر تعو ةًا يب ال دجل المس مر جا نا  األداة المالية   ثم   م اجي راف بلا ب عد ل م
تلاط دوف إصدار اللنك لعملية ال وظي    م اجي راف باألتعـاب ضـمب اإل ـراداي العائد الفعلي يلى ال وظي    وفي حالة ال لا  ف رة اجر 

 يند ال لا  ف رة سر اف اجرتلاط .
و  م اجي راف باألتعاب الم علقة بأدواي الد ب ال ي   م اياسـلا بقيم لـا العادلـة ضـمب اإل ـراد ينـد اجي ـراف األولـي و ـ م اجي ـراف   

او  ـاف اللنـك  ال مو ـلبأتعاب ترو   ال وظيفاي المش ر ة ضمب اإل راداي يند اس كما  يملية ال رو   ويد  اح فاع اللنك بأية لـص  مـب 
 له ذاي معد  العائد الفعلي الم ال للمشار يب ا،جر ب . يح فظ بجص 

و  م اجي راف في اائمة الدجل باألتعاب والعموجي الناتجة يب ال فاوص او المشار ة في ال فاوص يلى معاملة لصـالح  ـرف اجـر 
لمعاملة المعنية . و  م اجي راف بأتعاب وذلك يند اس كما  ا –م ل ترتيب شرا  اسلم او ادواي مالية اجرى او اا نا  او بيب المنشآي  –

 اجس شاراي اإلدار ة والكدماي األجرى يادة يلى اسا  ال وز ب الصمني النسلي يلى مدار اداة الكدمـة و ـ ا  افـة الشـروط الـواردة بـالفقرة
حفظ ال ي   م تقديملا يلى ف راي  . و  م اجي راف بأتعاب إدارة ال كطيت المالي وجدماي ال11  مب معيار المحاسلة المصرى رام ت12ت

 ال ي   م ادا  الكدمة فيلا . السنة و لة مب الصمب يلى مدار 
 

 :إيرادات توزيعات األرباح - ك
 ــ م اجي ــراف فــي اائمــة الــدجل ب وز عــاي األرنــال ينــد صــدور الحــب فــي تحصــيللا وذلــك ينــدما  ــ م إيــالف  ــ   األرنــال بواســطة 

  المس  مر فيلا.الجمعية العامة للجلة 
 

 :اضمحالل األصول المالية - ل
 

 0222ديسمبر  32السياسه الماليه المطبقه حتى  2/  ل
يقــو  اللنــك بمرالعــة  افــة اصــوله الماليــه فيمــا يــدا اجصــو  الماليــه ال ــى  ــ م اياســلا بالقيمــه العادلــه مــب جــال  اجرنــال والكســائر 

 .موضح ادلا ل قد ر مدى ولود اضمحال  فى ايم لا  ما  و 
 

 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة  2/ 2ل / 
يقو  اللنك في تار ز  ل مر ص مالي ب قد ر ما إذا  اف  ناب دليل موضويي يلـى اضـمحال  احـد األصـو  الماليـة او مجمويـة مـب 

و عد األصل المالي او المجموية مب األصو  المالية مةمحلة و  م تحميـل الكسـائر اجئ ماليـة الم واعـة ينـدما يقـوف  األصو  المالية  
ل يجة لحدي او اك ر مب األحداي ال ي واعـ  بعـد اجي ـراف األولـى لالسـ  مار تحـدي الكسـارة   ناب دليل موضويي يلى اجضمحال 

Loss eventى ال ــدفقاي النقديــة المســ قللية لألصــل المــالي او لمجمويــة األصــو  الماليــة ال ــي يمقــب   و ــاف حــدي الكســارة  ــؤثر يلــ
  تقد ر ا بدرلة يع مد يليلا.

 وت ةمب المؤشراي ال ي يس كدملا اللنك ل حد د ولود دليل موضويي يلى جسائر اجضمحال  ايا مما  لي :
 صعوناي مالية  ليرة تواله المد ب . -
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 مكالفة شروط اتفااية ال وظي  م ل يد  السداد . -
 تواب إفال  المد ب او دجوله في ديوة تصفية او إيادة  يقل ال مو ل الممنول له. -
 . للعميلتد ور الوضب ال نافسي  -
يلـى منحلـا بمنحه ام يازاي او تنازجي اد ج  وافب اللنـك  للعميلايا  اللنك ألسلاب اا صادية او االولية للصعوناي المالية  -

 في الظروف العادية .
 اضمحال  ايمة الةماف. -
 تد ور الحالة اجئ مالية .  -

ومب األدلة الموضويية يلى جسائر اضمحال  مجموية مب األصو  المالية ولود بيالاي واضحة تشير الـى الكفـاص يمقـب اياسـه 
األولى يلى الرنم مب يـد  إمقاليـة تحد ـد  ـ ا اجلكفـاص لكـل في ال دفقاي النقدية المس قللية الم واعة مب     المجموية من  اجي راف 

 اصل يلى حدة   وم ا  ز ادة يدد حاجي اإلجفاق في السداد بالنسلة ألحد المن جاي المصرفية .
إلـى بصـفة يامـة بـيب ثالثـة  السـنةما بيب واود الكسارة وال عرف يليلا لكل محفظـة محـددة وت ـراول  ـ    السنةو قو  اللنك ب قد ر  

 اثنى يشر شلرًا .
إذا  اف ذو ا مية منفردًا  ى اجضمحال  لكل اصل مالي يلى حد كما يقو  اللنك اوج ب قد ر ما إذا  اف  ناب دليل موضويي يل 

   و  م ال قد ر يلى مس وى إلمالي او فردم لألصو  المالية ال ي ليس للا ا مية منفردة   وفي   ا المجا   رايى ما  لي :
حدد اللنك اله ج  ولد دليل موضـويي يلـى اضـمحال  اصـل مـالي تـم دراسـ ه منفـردًا  سـوا   ـاف  امـًا ب اتـه ا  ج   ينـد ا إذا  -

  م إضافة   ا األصل مب األصو  المالية ال ي للا جصائك جطر يب يملياي ال وظي  و اجسـ  مار مشـابلة ثـم  ـ م تقييملـا 
 جفاق ال ار كية .معًا ل قد ر اجضمحال  وفقًا لمعدجي اإل

إذا حدد اللنك اله  ولد دليل موضويي يلـى اضـمحال  اصـل مـالي   ينـد ا  ـ م دراسـ ه منفـردًا ل قـد ر اجضـمحال    و ذا لـ    -
يب الدراسة ولود جسـائر اضـمحال    ج  ـ م ضـم األصـل الـى المجمويـة ال ـي  ـ م حسـاب جسـائر اضـمحال  للـا يلـى اسـا  

 مجمب .
 راسة السابقة يد  ولود جسائر اضمحال    م يندئ  ضم األصل الى المجموية .إذا ل   يب الد -

 

و  م ايـا  مللـغ مكصـك جسـائر اجضـمحال  بـالفرق بـيب القيمـة الدف ر ـة لألصـل ونـيب القيمـة الحاليـة لل ـدفقاي النقديـة المسـ قللية  
اجسـ  مار المسـ قللية ال ـي لـم  ـ م تحمللـا بعـد   مكصـومة باسـ كدا  معـد  يـب يمليـاي ال وظيـ  و الم واعة   وج  دجل في ذلك جسائر 

العائــد الفعلـــي األصـــلي لألصـــل المـــالي . و ـــ م تكفـــيل القيمـــة الدف ر ــة لألصـــل باســـ كدا  حســـاب مكصـــك جســـائر اجضـــمحال  و ـــ م 
 اجس  مار في اائمة الدجل.يملياي ال وظي  و اجي راف بعب  اجضمحال  يب جسائر 

يحمــل معــد  يائــد م غيــر   ينــد ا يقــوف ســعر الكصــم المســ كد  لقيــا  ايــة بال كلفــة المســ للكة او اجســ  مار  ال وظيــ و ذا  ــاف  
  اـد   ولألنـراص العمليـةجسائر اضمحال   و معد  العائد الفعلي وفقًا للعقد يند تحد د ولود دليل موضـويي يلـى اضـمحال  األصـل

  ونالنســلة لألصــو  الماليــة لــألداة باســ كدا  اســعار ســوق معلنــة  القيمــة يلــى اســا  القيمــة العادلــة يقــو  اللنــك بقيــا  جســائر اضــمحال
 نفيـ  المةمولة    رايى إضافة القيمة الحالية لل دفقاي النقدية المس قللية الم واعة مب األصل المالي   وتلك ال دفقاي ال ي اد تن   مب ال

 م علقة ب لك .يلى ونيب الةماف بعد جصم المصار ف ال
وألنراص تقد ر اجضمحال  يلى مس وى إلمالي     م تجميب األصو  المالية في مجموياي م شابلة مب لاحية جصائك الكطـر 

  ام يلى اسا  يملية ال صني  ال ي يجر لا اللنك اج ًا في اجي لار لود األصل والصـناية والمواـب اجس  مارب يملياي ال وظي  و م
وتــرتلت تلــك الكصــائك ب قــد ر ال ــدفقاي النقديــة المســ قللية   الةــماف ومواــ  الم ــأجراي والعوامــل األجــرى ذاي الصــلةالجغرافــي ولــود 

 للمجموياي مب تلك األصو  لكوللا مؤشرًا لقدرة المد نيب يلى دفب الملالغ المس حقة وفقًا للشروط ال عاادية لألصو  محل الدراسة .
ال ار كية     م تقد ر ال دفقاي النقدية المس قللية  ب األصو  المالية يلى اسا  معدجي اإلجفاقويند تقد ر اجضمحال  لمجموية م

يمليـاي للمجموية يلـى اسـا  ال ـدفقاي النقديـة ال عااديـة لألصـو  فـي اللنـك ومقـدار الكسـائر ال ار كيـة لألصـو  ذاي جصـائك جطـر 
اجســ  مار المشــابلة لألصــو  ال ــي يحوز ــا اللنــك و ــ م تعــد ل مقــدار الكســائر ال ار كيــة يلــى اســا  الليالــاي المعلنــة الحاليــة ال وظيــ  و 

ال ـي تـم جالللـا تحد ـد مقـدار الكسـائر ال ار كيـة و ـ لك إللغـا  اثـار األحـوا   السـنةبحي  تعقس اثر األحوا  الحالية ال ـي لـم ت ـوافر فـي 
 ي الف راي ال ار كية ولم تعد مولودة حاليًا .ال ي  ال  مولودة ف
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و عمل اللنك يلى اف تعقس تواعاي ال غيراي في ال دفقاي النقدية لمجموية مـب األصـو  الماليـة مـب ال غيـراي فـي الليالـاي الموثـوق 
وا  ال سد داي واية يوامل اجرى بلا ذاي العالاة مب ف رة الى اجرى   م ا  ل لك ال غيراي في معدجي اللطالة   واسعار العقاراي   وم

  و قـو  اللنـك بـدلرا  مرالعـة دور ـة للطر قـة واجف راضـاي المسـ كدمة ي الكسـارة فـي المجمويـة ومقـدار اتشير الى ال غيـراي فـي اح مـاج
 ل قد ر ال دفقاي المس قللية .

 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخراالستثمارات المالية  0/ل
يقــو  اللنــك فــي تــار ز  ــل مر ــص مــالي ب قــد ر مــا إذا  ــاف  نــاب دليــل موضــويي يلــى اضــمحال  احــد او مجمويــة مــب األصــو    
  وفـي حالــة اجسـ  ماراي فــي ادواي حقــوق يـة الملونــة ضـمب اســ  ماراي ماليـة بالقيمــة العادلـة مــب جــال  اائمـة الــدجل الشـامل اججــرالمال

   ؤجـ  فـي اجي لـار اجلكفـاص الكليـر او المم ـد فـي القيمـة العادلـة  ة مب جال  اائمة الدجل الشامل اججربالقيمة العادلالملكية الملونة 
 .ا إذا  اف  ناب اضمحال  في األصللألداة ألال مب ايم لا الدف ر ة   وذلك يند تقد ر م

مـب تكلفـة القيمـة الدف ر ـة   و عـد اجلكفـاص  %12  فيعد اجلكفاص  ليـرًا إذا بلـغ  0212جال  الف راي ال ي تلدا مب او   نا ر   
بلا  مم دًا إذا اس مر لف رة تص د يب تسعة اشلر   و ذا توافري األدلة المشار إليلا   م ترحيل الكسارة الم راكمة مب حقوق الملكية و ع رف

واي حقوق الملكية إذا حـدي ارتفـاد فـي القيمـة في اائمة الدجل  وج   م رد اضمحال  القيمة ال م يع رف به بقائمة الدجل فيما   علب بأد
  و ـاف مـب الممقـب بالقيمة العادلة مب جال  اائمة الدجل الشامل اججرالعادلة جحقًا اما إذا ارتفع  القيمة العادلة ألدواي الد ب الملونة 

 .اجضمحال  مب جال  اائمة الدجلد     م ر ي راف باجضمحال  في اائمة الدجلرنت ذلك اجرتفاد بموضويية بحدي واب بعد اج
 

 -:م0221يناير  2السياسه الماليه المطبقه اعتبارا من  0/2/ل
 رلجسائل او ابارألا  جال نلة مدلعاابالق مة  ا اسلا  ـــــ م لتىا لمال ةا  وألصا يـــــدا ف ما لمال ةا لهوصا كافـــــة لعةاربم اللنـــــك  و ق
 .ا  لادموضح  و  كما ا متلا فى  ضمحالا ولودمدى  ل قد ر
 :حلارم يثال نضم لمال ةا مئاولقا  زرتا في لمال ةا  وألصا تصل     م

ــــــــــــــم تشــــــــــــــلد لتيا لمال ةا  وألصا:  لىوجا حلةرلما -  بحسا م تولي وألا افرجيتا  زرتا ذمل فجئتماا طرمجا في  ار وتفايا لار ل
 . رشل10ة دلم للا اعةولمتا جئتمال ةا رةلجساا

 ي  فاوظلتا دا   زرتا او ليوألا افرجيتا ذمل فجئتماا طر ا في مجار ول تفاياار يدلتي شلالمال ة ا  وألص: الثال ة ا حلةرلما -
 . ألصلا ةح ا ىدم يلى للا اعةولمتا جئتمال ةا رةلجساا بحسا م تو

 مـدى يلى للا اعةولمتا جئتمال ةا رةلجساا بحسا وال ى يسـ ولب ا متلا في ضمحالجا شلدي لتيا لمال ةا  وألص: الثالثة ا حلةرلما -
 . اعةولمتا لمستقبل ةا النقدية لل دفقاي لحال ةا لق مةا نب داة ولألالدف ر ة  لق مةا نب  قرلفا  ساا يلى جصلا ةح ا

 : لتاليا ولنحا على لماليةا دواتباأل لمتعلقةا لقيمةا في لالضمحالا رخسائو الئتمانيةا رلخسائا سقيا ميت
 رمستم كـــلبش فجئتماا مكـــا ر ابةارم م تو لىوجا حلةرلما في ليوألا افرجيتا ديل طرلمجاا ملجفضة لمال ةا داة جا تصل   م ت •

 . كبالبل فجئتماا طرمجاادارة  ابل نم
 ج حيــ  لثال ةا حلةرلما لىا لمال ةا داة جا لقل  ــ م   ليوجا افرجيتامنــ   فجئتماا جطــر في  ةر ول دة از ب لااف  تحد ــد متاذا  •

 . حلةرلما     في مضمحلة  اريتبابعد ا   م
 .لثالثةا حلةرللم لقللا في م لمال ةا داة جا ا مة  ضمحالا ني ايرشؤم ولود حالة في •
  ولألص معـــــدجي اللنـــــك ني فجئتماا جطـــــر نم تفبرم معـــــد  نتتضمو اللنـــــك التا ااو ا لشأ اا لتيا لمال ةا  وجصا تصل   م ت •

 يلى بشأللا اعةولمتا فجئتماا رجسائ  ا ا  ـــ م بالتاليو ة رمباش لثال ةا حلةربالم ليوجا افرجيتا المكــا ر ينـــد ملجفضة لمال ةا
 .ألصلا ةح ا مدى يلى اعةولمتا جئتمال ةا رلجسائا  ساا

 : نالئتماا طرمخا في يةرهولجدة ايازلا 0/0ل /
 لكم ةا رلمعا  ا نم  لي مما ركثا او واحــــــــد قتحق ديل فجئتماا طرج في  ةر ول دة از اــــــــد شــــــــلدي لمال ةا داة جا اف كلبلا ر عتب

 .  السداد ني ا وبالت لمتعلقةا ملاولعا و  لك ي ةوللوا
 :  لكميةا رلمعاييا 0/3ل /

 لمتبقيا رلعما  جال قإلجفاا يباحتماج لةرمقا لماليا زكرلما  زرتا نم داة لأل لمتبقيا رلعم  اجال قإلجفاا يحتماجا دة از ديل
 . لدى اللنك لةولمقبا طرلمجاا كللل  فقاو وذلك ليوألا افرجيتا يند ابولمتا
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 :  عيةولنا رلمعاييا 0/4ل /
 

  لصغرا متناهيةو ةرلصغيا كاتلشروا لمصرفيةا زئةلتجاتمويالت 

 ل ة: لتاا يحداألا نم ركثا او ادحالعميل  واله إذا وا
 . للعميل بال دفقاي النقدية متعلقة سلب ة ايرتأث  لت لة ألللا  لطو لىا ألللا راص  السداد بطلب ل حو لالعميل  يقد  -
 .  لب العميل يلى  بلا اددللس حةولمملا لمللةاتمد د  -
 . لسابقةا ارشل 10  ا  جال م كررة سابقة ايرمتأج -
 . ميللعل ال دفقاي المس قللية يلى رثؤت سلب ة مستقبل ة  ةداتصاا ايرتغ  -

 

 :  لمتوسطةا تعاولمشروا تؤسسالماتمويالت 

 : لتال ةا ايدألحا نم ركثا او ادحوا تللوالمال ة داة األو/او المتابعة ايلى اائمة  اف العميل إذا 
 .  جئتمال ةا طرلمجاا دة ازة لكلت ل لماليا ألصلا يلى دلعائا ربسع ةركب دة  از  -
 .  العميل ف لا  عمل لتيا  ةدجاتصاا او  ةدلماا وفظرلوا طللشاا في لو ر ة سلب ة ايرتغ    -
 العميل لهاوتصعوناي  لت لة لةودللا طلب  -
 . ال دفقاي النقدية او اعةولمتا او لفعل ةا لتشغ لا لتائ  في  ةر ول سلب ة ايرتغ    -
 للعميل لمستقبل ةا ال دفقاي النقدية يلى رثؤ ة مستقبل ة تداتصاا ايرتغ    -
  ة. رلتلاا ال مو الي/  الدائنيب ةجد  في رلتأج ا مثل لةولس ا/ال دفب النقدى كللمشا ةرلمبكي العالماا -

 

 اد: لسدالتوقف عن ا

  حلةرلما نضم ف ةرلمصا ئةزلتلوا رلصغامتلا  ة و ةرلصغ وام وســـــــــــــطة لا يياورلمشوا يسساؤلمي اتسل التمـــــــــــــو الي و رمدت
 .  و   22ت ني تقلو رألكثا يلى  و   32ت ني د زت يد  السداد ةرفت ال    اذا لثال ةا

 (2،  3،  1)حل المرالترقي بين ا

 لى: والالمرحلة الى الثانية المرحلة الترقي من ا

 حلةربالم لجاصةا ي ةوللوا لكم ةا رلعلاصا  افــــة   فاستا دبع جإ لىوجا حلةرلما لىا لثال ةا حلةرلما نم لماليا جصلا لقل مج  ت
  .والعوائد لماليا ألصلا نم ايرلمتأجاكامل  سدادو  لىوألا

 

 لثانية: المرحلة الى الثالثة المرحلة الترقي من ا

 : لتال ةا وطرلشاكافة   ست فاا دبع جا لثال ةا حلةرلما لىا لثالثةا حلةرلما نم لماليا ألصلا لقل  م ج 
 . لثال ةا حلةربالم لجاصةا ي ةوللوا لكم ةا رلعلاصا  افة  ست فاا -
   .لملمشةا/  لمللبةا لمستحقةا العوائد كلذ في بما لمستحقةا لماليا جصلا ارصدة نم %08اد دس -
 .جالا يلى ارشل 10 السداد لمدة في جل ظا ا -

  االستثمارات العقارية - غ
شمل ت م ل اجس  ماراي العقار ة في األراضي والملالي المملو ة لللنك مب الل الحصو  يلى يوائد إيجار ه او ز ادة راسمالية ونال الي ج ت   

ي األصو  العقار ة ال ي يمار  اللنك ايماله مب جالللا او تلك ال ي ال  إليه وفا  لد وف . و  م المحاسلة يب اجس  ماراي العقار ة ب ا
 الطر قة المحاسلية المطلقة بالنسلة لألصو  ال اب ة .

 األصول غير الملموسة - م
   

 الشهرة 2/ م
لميـب اجيمـا  يـب حصـة اللنـك فـى القيمـة   افـةت م ل الشلرة الناتجة يـب اجسـ حواذ يلـى شـر اي تابعـة او دمجلـا فـى الص ـادة فـى 

 العادلة ألصو  وال صاماي المنشأة المس حوذ يليلا بما فى ذلك اجل صاماي المح ملة القابلـة لل حد ـد ال ـى تفـى بشـروط اجي ـراف وذلـك فـى
ســـنو ًا او  % 02لرة بوااـــب تــار ز اجســـ حواذ   و ــ م اج لـــار الشـــلرة ســنو ًا يلـــى اف  ـــ م الكصــم يلـــى اائمـــة الــدجل بقيمـــة اســـ لالب الشــ

 .باجضمحال  فى ايم لا ا لما اكلر
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 برامج الحساب اآللي 0م/ 
و ـــ م   ـــ م اجي ـــراف بالمصـــروفاي المرتلطـــة ب طـــو ر او صـــيالة بـــرام  الحاســـب ا،لـــي  مصـــروف فـــي اائمـــة الـــدجل ينـــد تكلـــد ا .

اجي ــراف  أصــل نيــر ملمــو  بالمصــروفاي المرتلطــة ملاشــرة بلــرام  محــددة وتحــ  ســيطرة اللنــك ومــب الم واــب اف   ولــد ينلــا منــافب 
اا صادية ت جاوز تكلف لا ألك ر مب سنة . وت ةمب المصروفاي الملاشرة تكلفة العامليب في فر ب اللـرام  باإلضـافة الـى لصـيب مناسـب 

 مة ذاي العالاة .مب المصروفاي العا
و  م اجي راف   كلفة تطو ر بالمصروفاي ال ي تؤدم الى الص ادة او ال وسب في ادا  بـرام  الحاسـب ا،لـي يـب المواصـفاي األصـلية 

 للا   وتةاف الى تكلفة اللرام  األصلية .
 .نلا فيما ج  ص د يب ثالثة سنوايس فادة مالم واب اج السنةو  م اس لالب تكلفة برام  الحساب ا،لي المع رف بلا  أصل يلى مدار 

 

 األصول الثابتة  - ن
ت م ل األراضي والملالي بصفة اساسـية فـي مقـار المر ـص الرئيسـي والفـرود والمقاتـب وتظلـر لميـب األصـو  ال اب ـة بال كلفـة ال ار كيـة 

 ملاشرة باا نا  بنود األصو  ال اب ة.لااصًا اإل الب وجسائر اجضمحال  وت ةمب ال كلفة ال ار كية النفقاي المرتلطة 
و  م اجي راف بالنفقاي الالحقة ضمب القيمة الدف ر ة لألصل القائم او باي لار ا اصـاًل مسـ قاًل   حسـلما يقـوف مالئمـًا   وذلـك ينـدما 

لفـة بدرلـة موثـوق بلـا . و ـ م يقوف مح ماًل تدفب منافب اا صادية مس قللية مرتلطـة باألصـل الـى اللنـك و ـاف مـب الممقـب تحد ـد  ـ   ال ك
 ال ي   م تحمللا ضمب مصروفاي ال شغيل األجرى . السنةتحميل مصروفاي الصيالة واإلصالل في 

ل وز ـب ال كلفــة بحيــ  تصـل الــى القيمــة  ر قــة القسـت ال ابــ  اســ كدا  ب ألصــو  ال اب ـةل ـالب حســاب اإل ــ م ج  ـ م إ ــالب األراضـي و 
 : اإلل الية    ال اليال كر دية يلى مدار األيمار 

 

 سنة 82 الملالي واإللشا اي
 سنة او يلى ف رة اإليجار إذا  ال  اال 82 تحسيناي يقاراي مس ألرة

 سنواي 12 اثاي مق لي وجصائب
 سنواي 8 اجي  اتلة وحاسلة واللصة تكيي 

 سنواي 8 وسائل لقل
 سنواي 8 اللصة الحاسب ا،لي / لظم الية م كاملة

و  م مرالعة القيمة ال كر دية واأليمار اإلل الية لألصـو  ال اب ـة فـي تـار ز  ـل مر ـص مـالي   وتعـد   لمـا  ـاف ذلـك ضـرور ًا . و ـ م 
مرالعة األصو  ال ي   م إ الكلا بغرص تحد د اجضمحال  يند واود احداي او تغيراي في الظروف تشير الى اف القيمة الدف ر ة اد ج 

ســ رداد . و ــ م تكفــيل القيمــة الدف ر ــة لألصــل يلــى الفــور الــى القيمــة اجســ ردادية إذا زادي القيمــة الدف ر ــة يــب القيمــة تكــوف اابلــة لال
 اجس ردادية .

وتم ـــل القيمـــة اجســـ ردادية صـــافي القيمـــة الليعيـــة لألصـــل او القيمـــة اجســـ كدامية لألصـــل ا لمـــا ايلـــى   و ـــ م تحد ـــد ارنـــال وجســـائر 
ألصو  ال اب ة بمقارلة صافي الم حصالي بالقيمة الدف ر ة . و  م إدرام األرنال تالكسائر  ضمب إ راداي تمصروفاي  اجس لعاداي مب ا

 تشغيل اجرى في اائمة الدجل .
 اضمحالل األصول غير المالية - س

و ًا. و ــ م دراســة اضــمحال  و ــ م اج لــار اضــمحالللا ســن –باســ  نا  الشــلرة  –ج  ــ م اســ لالب األصــو  ال ــي لــيس للــا يمــر إل ــالي 
 . ر ة اد ج تكوف اابلة لالس رداداألصو  ال ي   م اس لالكلا  لما  اف  ناب احداي او تغيراي في الظروف تشير الى اف القيمة الدف

ادية . و ــ م اجي ــراف بكســارة اجضــمحال  وتكفــيل ايمــة األصــل بــالمللغ الــ م تص ــد بــه القيمــة الدف ر ــة لألصــل يــب القيمــة اجســ رد
 ـ م    ا لمـا ايلـى . ولغـرص تقـد ر اجضـمحال   صـل او القيمـة اجسـ كدامية لألصـلوتم ل القيمـة اجسـ ردادية صـافي القيمـة الليعيـة لأل

إلحاق األصل بأصغر وحدة توليد لقد ممقنة . و  م مرالعة األصـو  نيـر الماليـة ال ـي ولـد فيلـا اضـمحال  للحـ  مـا إذا  ـاف  نـاب رد 
 لالضمحال  الى اائمة الدجل وذلك في تار ز إيداد  ل اوائم مالية .

 

 اإليجارات - ع
 ار ال ى يقوف اللنك  رفًا فيلا يقود ايجار تشغيلى و  م معالج لا  ما  لى :يجتع لر  افة يقود لال 
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 االستئجار 2ع/ 
  م اجي راف بالمدفوياي تح  حساب يقود اجيجار ال شغيلى مكصومًا منه اية جصوماي  ـ م الحصـو  يليلـا مـب المـؤلر ضـمب 

 العقد .المصروفاي فى اائمة الدجل بطر قة القست ال اب  يلى مدار ف رة 
 التأجير 0ع/

بالنسلة لألصو  المؤلرة إيجارًا تشـغيليًا تظلـر ضـمب األصـو  ال اب ـة فـي المر ـص المـالى وتللـك يلـى مـدار العمـر اإلل ـالي الم واـب 
ت لألصل ب اي الطر قة المطلقة يلى األصو  المماثلة   و  ل  إ راد اإليجار مكصومًا منه ايـة جصـوماي تمـنح للمسـ ألر بطر قـة القسـ

 ال اب  يلى مدار ف رة العقد .
 النقدية وما في حكمها - ف

تار ز ال ي ج ت جاوز اس حقاااتلا ثالثة اشلر مب رصدة األألنراص إيداد اائمة ال دفقاي النقدية   ةمب بند النقدية وما في حقملا  
 واوراق حقومية .رصدة لدى اللنوب األو  اإللصاميم جارم إ ار لسب اجح يا ي لدى اللنك المر ص   واألرصدة اجا نا   وت ةمب النقدية

 

 المخصصات األخرى  - ص
 ــ م اجي ـــراف بمكصــك تكـــالي  إيــادة الليقلـــة والمطاللــاي القالوليـــة ينـــدما يقــوف  نـــاب ال ــصا  اـــالولي او اســ دجلي حـــالي ل يجـــة  

اجل صامـاي   مـب إمقاليـة إلـرا  تقـد ر اابـل لالي مـاد ألحداي سابقة و قوف مب المرلح اف   طلب ذلك اس كدا  مـوارد اللنـك ل سـو ة  ـ   
 يليه لقيمة   ا اجل صا  .

ويندما يقوف  ناب ال صاماي م شـابلة فدلـه  ـ م تحد ـد ال ـدفب النقـدم الكـارم الـ م يمقـب اسـ كدامه لل سـو ة باألجـ  فـي اجي لـار  ـ   
نـاب اح مـا  ضـئيل فـي ولـود تـدفب لقـدم جـارم بالنسـلة للنـد مـب المجموية مب اجل صاماي . و  م اجي راف بالمكصـك ح ـى إذا  ـاف  

 .مجمويةداجل     ال
 و  م رد المكصصاي ال ي ال في الغرص منلا  ليًا او لصئيًا ضمب بند إ راداي تمصروفاي  تشغيل اجرى.

بعــد ســنة مــب تــار ز المر ــص المــالى و ــ م ايــا  القيمــة الحاليــة للمــدفوياي المقــدر الوفــا  بلــا لســداد اجل صامــاي المحــدد لســداد ا الــل 
الـ م يعقــس القيمـة الصمنيــة للنقـود   و ذا  ــاف  –دوف تــأثر  بمعـد  الةــرائب السـارم  –باسـ كدا  معـد  مناســب لـ اي الــل سـداد اجل ـصا  

 األلل اال مب سنة تحسب القيمة المقدرة لالل صا  ما لم يقب اثر ا لو ر ًا ف حسب بالقيمة الحالية .
 

 الضمانات المالية عقود - ض
او حســاباي لار ــة مد نــة مقــد  لعمالئــه مــب للــاي  ل مــو الييقــود الةــمالاي الماليــة  ــي تلــك العقــود ال ــي يصــدر ا اللنــك ضــمالًا 

اجرى   و ي ت طلب مب اللنك اف يقو  ب سد داي معينة ل عو ل المس فيد منلا يب جسارة تحمللا بسلب يد  وفا  مد ب يندما يسـ حب 
 فقًا لشروط اداة الد ب . و  م تقديم تلك الةمالاي المالية لللنوب والمؤسساي المالية وللاي اجرى ليابة يب يمال  اللنك .السداد و 

جحقـًا لـ لك    ـ م  و  م اجي راف األولي في القـوائم الماليـة بالقيمـة العادلـة فـي تـار ز مـنح الةـماف ال ـي اـد تعقـس اتعـاب الةـماف  
ايا  ال صا  اللنك بمولـب الةـماف يلـى اسـا  مللـغ القيـا  األو    لااصـًا اجسـ لالب المحسـوب لالي ـراف بأتعـاب الةـماف فـي اائمـة 
الدجل بطر قة القست ال اب  يلى مدار يمر الةماف   او افةـل تقـد ر للمـدفوياي المطلونـة ل سـو ة ام ال ـصا  مـالي لـات  يـب الةـمالة 

 لماليـة فـي تـار ز المر ــص المـالى ا لمـا ايلــى . و ـ م تحد ـد تلــك ال قـد راي وفقـًا للكلــرة فـي معـامالي مشــابلة والكسـائر ال ار كيـة   معــصزةا
 بحقم اإلدارة .

 ى.اجر تشغيل  و  م اجي راف في اائمة الدجل بأية ز ادة في اجل صاماي الناتجة يب الةمالة المالية ضمب بند إ راداي تمصروفاي   
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 مزايا العاملين –ق 
بالنسلة لنظم اجش راب المحدد فدللا يلارة يب لوائح معاشاي يقـو  اللنـك بمولللـا بسـداد اشـ راكاي ثاب ـة لمنشـأة منفصـلة وج يقـوف 

بأصـو   افيـة لسـداد شأة الم لقية ل لك اجش راكاي تح فظ نيلى اللنك ال صا  االولى او حقمى لسداد مص د مب اجش راكاي إذا لم تكب الم
 لم فى الف راي الجار ة والسابقةمصايا العامليب الناتجة يب جدم 

ونالنسلة لنظم اجش راب المحدد   م سداد اش راكاي الى لوائح تأمينية للمعاشاي المقررة للعامليب بالقطاد الكا  يلى اسا  تعااد 
ـــى اللنـــك اى ال صامـــاي إضـــافية  بكـــالف اجشـــ راكاي الوالـــب ســـداد ا   و ـــ م اجي ـــراف باجشـــ راكاي إللـــارى او إج يـــارى وج  نشـــأ يل

 المس حقة لنظم اجش راب المحدد ضمب مصروفاي مصايا العامليب إذا اا  العامليب ب قديم جدمة تعطيلم الحب فى تلك اجش راكاي .
 رائب الدخلض  - ر

والةر لة المؤللة   و ـ م اجي ـراف بلـا بقائمـة الـدجل باسـ  نا   السنة  ل مب ضر لة  السنة ت ةمب ضر لة الدجل يلى رنح او جسارة 
 ضر لة الدجل الم علقة بلنود حقوق الملكية ال ي   م اجي راف بلا ملاشرة ضمب حقوق الملكية .

المر ــص و ــ م اجي ــراف بةــر لة الــدجل يلــى اســا  صــافي الــرنح الكاضــب للةــر لة باســ كدا  اســعار الةــر لة الســار ة فــي تــار ز إيــداد 
 المالى باإلضافة الى ال سو اي الةر لية الكاصة بالسنواي السابقة .

ا و  م اجي راف بالةرائب المؤللة الناشئة يب فروق زمنية مؤا ة بيب القيمة الدف ر ة لألصو  واجل صاماي  لقًا ألسس المحاسلية وايم ل
بنــا  يلــى الطر قــة الم واعــة ل حقــب او تســو ة اــيم األصــو  واجل صامــاي   لقــًا لألســس الةــر لية    ــ ا و ــ م تحد ــد ايمــة الةــر لة المؤللــة

 . ة في تار ز إيداد المر ص المالىباس كدا  اسعار الةر لة السار 
و ـــ م اجي ـــراف باألصـــو  الةـــر لية المؤللـــة لللنـــك ينـــدما يقـــوف  نـــاب اح مـــا  مـــرلح بدمقاليـــة تحقيـــب ارنـــال تكةـــب للةـــر لة فـــي   

المس قلل يمقب مب جالللا اجل فاد بل ا األصـل   و ـ م تكفـيل ايمـة األصـو  الةـر لية المؤللـة بقيمـة الجـص  الـ م لـب   حقـب منـه المنفعـة 
السنواي ال الية   يلـى الـه فـي حالـة ارتفـاد المنفعـة الةـر لية الم واعـة  ـ م ز ـادة األصـو  الةـر لية المؤللـة وذلـك  الةر لية الم واعة جال 

 في حدود ما سلب تكفيةه .
 

 التمويل - ش
و ــل جحقــًا و قــا  ال م .ااصــًا تكلفــة الحصــو  يلــى ال مو ــل ــ م اجي ــراف بــال مو الي ال ــي يحصــل يليلــا اللنــك اوًج بالقيمــة العادلــة ل 

 ال مو ــلبال كلفــة المســ للكة   و ــ م تحميــل اائمــة الــدجل بــالفرق بــيب صــافي الم حصــالي ونــيب القيمــة ال ــي ســي م الوفــا  بلــا يلــى مــدار ف ــرة 
 باس كدا   ر قة العائد الفعلي .

 رأس المال - ت
 تكلفة رأس المال 2/ت

اسـلم لد ـدة او اسـلم مقابـل اا نـا   يـاف او إصـدار جيـاراي جصـمًا   م يرص مصار ف اإلصدار ال ي ترتلت بصورة ملاشـرة بدصـدار  
 .ية ونصافي الم حصالي بعد الةرائبمب حقوق الملك

 

 توزيعات األرباح 0/ت
ال ــي تقــر فيلــا الجمعيــة العامــة للمســا ميب  ــ   ال وز عــاي. وتشــمل تلــك  الســنةت لــ  توز عــاي األرنــال جصــمًا يلــى حقــوق الملكيــة فــي 

 ال وز عاي حصة العامليب في األرنال ومقافأة مجلس اإلدارة المقررة بالنظا  األساسي والقالوف.
 

 أنشطة األمانة -ث 
امالــاي   او صــناد ب مصايــا مــا بعــد ال لــا  يقــو  اللنــك بمصاولــة الشــطة األمالــة ممــا  نــ   ينــه امــ الب او إدارة اصــو  جاصــة بــأفراد او 

 .للنك حي  اللا ليس  اصوًج لللنكالكدمة و  م اس لعاد     األصو  واألرنال الناتجة ينلا مب القوائم المالية ل
 أرقام المقارنة - خـ

بالقوائم الماليه المس قله للف ر  الحاليه محل تم ايادة تلو ب يناصر اجصو  واجل صاماي الماليه بأراا  المقارله ل  سب مب اسلوب العرص 
  .0212فلرا ر  01  ألو  مر  وج   م اياد  اياسلا وذلك  لقا ل عليماي اللنك المر صى الصادر  ب ار ز 2تطليب المعيار الدولى رام ت
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 الماليةإدارة المخاطر  - 3
  عرص اللنك ل يجة لأللشطة ال ي  صاوللا إلي مكا ر ماليه م نوية والو  المكا ر  و اسا  النشاط المالي و ـ م تحليـل وتقيـيم    

و دارة بعل المكا ر او مجمويه مـب المكـا ر مج معـه معـا   ولـ لك  لـدف اللنـك إلـي تحقيـب ال ـوازف المالئـم بـيب الكطـر والعائـد ولـ ا 
المح ملة يلي األدا  المالي لللنك   و عد ا م الواد المكا ر جطر اجئ ماف وجطر السوق وجطـر السـيولة واألجطـار تقليل ا،ثار السللية 

 ال شغيلية األجرى . و  ةمب جطر السوق جطر اسعار صرف العمالي األلنلية وجطر سعر العائد ومكا ر السعر األجرى .
 ر وتحليللا ولوضب حـدود للكطـر والراابـة يليـه   ولمراالـة المكـا ر واجل ـصا  واد تم وضب سياساي إدارة المكا ر ل حد د المكا   

بالحــدود مــب جــال  اســاليب يع مــد يليلــا ولظــم معلومــاي محدثــة اوًج بــأو  . و قــو  اللنــك بمرالعــة دور ــة لسياســاي ولظــم إدارة المكــا ر 
 ال طليقاي الحد  ة .وتعد للا بحي  تعقس ال غيراي في األسواق والمن جاي والكدماي وافةل 

وتــ م إدارة المكــا ر يــب  ر ــب إدارة المكــا ر فــي ضــو  السياســاي المع مــدة مــب مجلــس اإلدارة . وتقــو  إدارة المكــا ر ب حد ــد    
ة وتقيــيم وتغطيــة المكــا ر الماليــة بال عــاوف الوثيــب مــب الوحـــداي ال شــغيلية المك لفــة باللنــك   و ــوفر مجلــس اإلدارة ملــاد  مق ونـــة إلدار 

المكا ر  قل   باإلضافة الى سياساي مق ونة تغطي منا ب جطر محددة م ل جطر اجئ ماف وجطر اسـعار صـرف العمـالي األلنليـة 
  وجطــر اســعار العائــد  واســ كدا  ادواي المشــ قاي ونيــر المشــ قاي الماليــة . باإلضــافة الــى ذلــك فــدف إدارة المكــا ر تعــد مســئولة يــب 

 .لمكا ر ونيئة الراابة بشقل مس قللمرالعة الدور ة إلدارة اا
 طرلمخاا دارةبإ لخاصةا دئلمباوا طرلمخاإدارة ا كمةوح

 : يلي ما على بالبنك طرلمخاا إدارة كمةوح موتق
 لتشغ ل. ا نلة يولمسئالميدالى العمل ق ارفإدارة لى دارة ووصوج إإلا سملل نم ا دسسة بؤلمي ا اوفي لم ب مستم واتدجل إدارم  -1
 .  ةدشارإلا د لمباوا جل ةادلا ا ايرلإلل ممحك يمل راطإ -0
 ب نفيــــ  ا زجلتوا لمكــــا را يلى اابةرلل مستقلة   ئةلالــــب  نم كلذكو لةولمعااالوظــــائ  و   أليماا جطــــوط ابل نم ةرمستم ابةارم -3

 . ا ايرإللواالقوايد 
 بغ ة الداجلى لعملاإ ار  قفاوت فحك مدى ني ص ةجصو ركثا  كلبش لةوؤمس دارةإلا مجلس جلدا لعةارلموا طرلمجاا فللا رتعتبو

 .بالقوايد ا زجلتا دىمو  المكا ر رصد
 فئات المخاطر :

 مصـدرى  مـب السـيادية الجلـاي او اللنـك يمـال  يجـص يـب النالمـة الكسـائر جطـر يم ـل الللد   جطر ذلك في ت بما خطر االئتمان : -أ
 المالية .  بال صاماتلم الوفا  يب مب األ راف نير م او المالية األوراق

 جطـر  رتفـب اـد كمـا .السـوق  بمعـامالي المرتلطـة  اجسـ لدا  جطـرت يقـد محـل يقـد إحـال  مكـا ر اجئ مـاف مكـا ر ايةـا وت ةـمب
 اجئ مـاف بسـلب او منفـرد ب لعمـال  كليـرة ائ ماليـة تسـليالي مـنح ل يجـة إمـا تنشـأ وال ـي ال ر ـص مكـا ر بسـلب ولـود ايةـا اجئ مـاف
 .مرتفعة بمعدجي إجفاق ت سم العمال  مب لمجموياي الممنول

 العائد .  واسعار السوق  اسعار في ال غير يب النالمة الكسائر جطر يم ل خطر السوق : -ب
 او او الغـ  الكسـائر يـب النـالم الكطـر و م ـل الـز   والليئيـة المحاسـلية والمكـا ر القالوليـة المكـا ر ت و شـمل خطـر التشـغيل : -ج

 او بشـرى  جطـأ بسـلب او بلـا اإلجـال  او الداجليـة والـنظم اإللـرا اي مالئمـة يـد  بسـلب دايقـة نيـر ومحاسـلية ماليـة بيالـاي إصـدار
 االولية لعقوناي اللنك تعرص جطر بلا يقصد ال ي اجل صا  ال شغيل شقل مكا ر جطر يأج  اف يمقب ذلك يلى جارلية يالوة احداي

 .الصلة ذاي واللوائح بالقوايد اجل صا  يد  مالية بسلب جسائر او تأد لية او إدار ة او
 فـي الم لقـي اجلكفـاص او الكسـائر يـب النالمـة المكـا ر يم ـل خطر أسعار العائد وأسعار الصرف المرتبطة بهيكل ميزانية البنك : -د

 .الصـرف اسـعار او العائـد اسـعار فـي ال غيـراي يـب والناشـئة - جارللـا او المـالى المر ـص بقائمـة المدرلـة سـوا  -اللنـك  اصـو  ايمـة
 الرئيسي  المر ص ومعامالي اللنكية ال جار ة األلشطة يب اللنك الصرف المرتلطة بليقل ميصالية اسعار او العائد اسعار مكا ر وتنشأ

 و صداراي السنداي   . واجس  ماراي الملكية حقوق  ادواي يلى ت معامالي
 اس حقاالا . وا  بال صاماته الوفا  يلى اللنك ادرة بعد  ت علب ال ي المكا ر يم ل  :السيولة خطر  -هـ 

 بيب ال ا  ال وافب يةمب ولكي الشط ه يلى المكا ر إدارة سياسة تطليب فى اجس مرار مب   مقب لكي كليرة موارد ب كصيك اللنك و قو 
 :ال الية األساسية والملاد  إدارة المكا ر يمل إ ار
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  .ال شغيل ااسا  يب المكا ر تقييم إلدارة ال ا  اجس قال  -
 .اللنك الحا  لميب في المكا ر ورصد ل قييم ثاب  اتجا  تطليب -

 تطو ر في المسا مة في دور  و  م ل العامة اإلدارة ملاشرة و  لب ال شغيلية اللنك كيالاي لميب يب مس قل المكا ر اسم إف بال  ر ولد ر
 م نـود يمـل فر ـب بالقسـم و عمـل واـوى  فّعا  إ ار  و به المعمو  المكا ر إدارة يمل إ ار اف مب ال أكد  ر ب يب رنحية اللنك وز ادة

 .ال شغيل الياي جال  مب السوق  وجطر جطر اجئ ماف إدارة كيفية في وم كصك
 :المخاطر قسم فإن الخصوص وجه وعلى

 ومكـا ر السـوق  ومكا ر الللداف ومكا ر اجئ ماف مكا ر وم ابعة واي ماد وتقييم ل حليل المس كدمة األساليب واي ماد ب وصي  يقو  -
 تحسـيب يلـى و سـعى بشـقل دبوب الكطـورة العاليـة المجـاجي فـي ال جار ـة لالسـ راتيجياي دايقـة مرالعـة بـدلرا  الـه يقـو  كمـا ال شـغيل

 .و دارتلا المكا ر     بم ل ال نلؤ
 يكـك فيمـا المشـورة تقـديم  ر ـب ويـب ائ مـاف مكـا ر ت ةـمب ال ـي المعـامالي تحليـل  ر ـب يـب مسـ قل تقيـيم إلـرا  فـي يسـا م -

 .المليعاي يق رحلا مد رم  ال ي المعامالي
 .لللنك ال شغيلية إ ار لكافة المكا ر بوضب يقو  -

 تـوفر يـد  مكـا ر تحد ـدا و ـى األساسـية األجـرى  المكـا ر الـواد و دارة ب قيـيم الماليـة لـإلدارة ال ابعـة واجل صامـاي األصـو  وحـدة تقـو 
 ل يجـة او الصـرف اسـعار او العائـد اسـعار تغيـراي ت ل يجـة العموميـة توازف  يقل الميصالية باج ال  المرتلطة والمكا ر الالزمة السيولة

  .الما  الما  و يقل را  را  م طللاي و دارة  و ل األلل   اللنك تمو ل و  لك سيولة  افية    توافر يد 
 اجل صا  . مكا ر بددارة اجل صا  إدارة تك ك بينما القالولية المكا ر بددارة باللنك الداجلية القالولية الشؤوف  إدارة تك ك
 كمـا الالزمـة   والسياسـاي األسـس وتحد ـد المكـا ر مـب لل عامـل فعالـة منظومـة وضـب يب مسؤوج بشقل اساسي المكا ر اسم و ع لر
 الكاصة . المجاجي بعل في المسؤولية     فى المالية لإلدارة ال ابعة األصو  واجل صاماي وحدة تشارب
 يلى اشلر ثالثة  ل  وتج مب الجو ر ة اللنكية المكا ر إلدارة األساسية الكطواي ومنااشة مرالعة ملمة باللنك المكا ر لجنة وت ولى
 باللنك. المكا ر إدارة وننية و لرا اي ملاد  بمراالة الكارلييب والمرالعيب الداجلية المرالعةمب  فر بيقو   واجيرا  األال

 االئتمانخطر / أ   3
و عـد جطـر اجئ مـاف ا ـم األجطـار    عرص اللنك لكطر اجئ ماف و ـو الكطـر النـات  يـب ايـا  احـد األ ـراف بعـد  الوفـا  ب علداتـه  

ال ـي  ال مو ـلبالنسلة لللنك   ل لك تقـو  اإلدارة بحـر  بـددارة ال عـرص لـ لك الكطـر . و  م ـل جطـر اجئ مـاف بصـفة اساسـية فـي الشـطة 
ا  ولــد جطــر وال ســليالي والشــطة اجســ  مار ال ــي   رتــب يليلــا اف تشــ مل اصــو  اللنــك يلــى ادواي الــد ب .  مــ ال مــو الي نشــأ ينلــا 

. وت ر ـص يمليـاي اإلدارة والراابـة يلـى جطـر اجئ مـاف  ال مـو الياجئ ماف ايةًا في األدواي المالية جارم المر ـص المـالى م ـل ارتلا ـاي 
وربسـا   يـالدى فر ب إدارة جطر اجئ ماف في إدارة ال وظي  واجس  مار و دارة المكا ر ال م  رفب تقـار ر  الـى مجلـس اإلدارة واإلدارة العل

 .وحداي النشاط بصفة دور ة
 

 قياس خطر االئتمان 2/ أ
 

 التوظيفات والتسهيالت للعمالء   
 لقيا  جطر اجئ ماف الم علب بال وظيفاي وال سليالي للعمال     نظر اللنك في ثالثة مقولاي  ما  لي :

   مب الل العميل او الغير في الوفا  بال صاماته ال عاادية .Probability of defaultاح ماجي اإلجفاق تال أجر  ت *
 . Exposure at defaultالمر ص الحالي وال طور المس قللي المرلح له ال م يس ن   منه اللنك الرصيد المعرص لإلجفاق ت *
   .Loss given defaultجطر اإلجفاق اجف راضي ت *

يلـــى تلـــك المقـــا يس لكطـــر اجئ مـــاف ال ـــي تعقـــس الكســـارة الم واعـــة تلمـــوذم الكســـارة  وتنطـــوم ايمـــا  اإلدارة اليوميـــة لنشـــاط اللنـــك
  المطلونة مب لجنة باز  للراابة المصرفية و مقب اف ت عارص المقا يس ال شغيلية مب يب  The Expected Loss Modelالم واعة 

ائر ال ي تحقق  في تار ز المر ـص المـالى تلمـوذم الكسـائر   ال م يع مد يلى الكس 01اجضمحال  وفقًا لمعيار المحاسلة المصرى رام 
 . 3تإيةال ا/ المحققة  وليس الكسائر الم واعة
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يقــو  اللنــك ب قيــيم اح مــا  ال ــأجر يلــى مســ وى  ــل يميــل باســ كدا  اســاليب تقيــيم داجليــة ل صــني  الجــدارة مفصــلة لمك لــ  فئــاي 
ليـًا وترايـى ال حلـيالي اإلحصـائية مـب الحقـم الشكصـي لمسـئولي اجئ مـاف للوصـو  الـى العمال  . واـد تـم تطـو ر تلـك األسـاليب لل قيـيم داج

تصــني  الجــدارة المالئــم. واــد تــم تقســيم يمــال  اللنــك الــى ارنــب فئــاي للجــدارة . و عقــس  يقــل الجــدارة المســ كد  باللنــك  مــا  ــو ملــيب فــي 
مما يعني بصفة اساسية اف المراكص اجئ مالية تن قل بـيب فئـاي الجـدارة تلعـًا الجدو  ال الي مدى اح ما  ال أجر لكل فئة مب فئاي الجدارة   

اسـاليب لل غير في تقييم مدى اح ما  ال أجر . و  م مرالعة وتطو ر اساليب ال قييم  لما  اف ذلـك ضـرور ًا . و قـو  اللنـك دور ـًا ب قيـيم ادا  
 تصني  الجدارة ومدى ادرتلا يلى ال نلؤ بحاجي ال أجر .

 فئاي ال صني  الداجلي لللنك 
 مدلول التصنيف   التصنيف      
 د وف ليدة   1  
 الم ابعة العادية   0  
 الم ابعة الكاصة   3  
 د وف نير من ظمة   4  

 

   لل مو ــليع مـد المر ـص المعـرص لإلجفــاق يلـى الملـالغ ال ــي   واـب اللنـك اف تكــوف اائمـة ينـد واــود ال ـأجر. يلـى ســليل الم ـا    بالنسـلة 
ل ـي يقوف   ا المر ص  و القيمـة اجسـمية . ونالنسـلة لالرتلا ـاي   ـدرم اللنـك  افـة الملـالغ المسـحونة فعـاًل باإلضـافة الـى الملـالغ األجـرى ا

   إف حدي .ف تكوف اد سحل  ح ى تار ز ال أجر  واب ا
ينـد المطاللـة بالـد ب إف حـدي ال ـأجر . و ـ م ال عليـر يـب ذلــك  وتم ـل الكسـارة اجف راضـية او الكسـارة الحـادة تواعـاي اللنـك لمـدى الكسـارة

 .او وسائل تغطية اجئ ماف األجرى  بنسلة الكسارة للد ب ونال أكد يك ل  ذلك بحسب لود المد ب  واولو ة المطاللة   ومدى توافر الةمالاي
 

 أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى     
وف   يقـو  اللنـك باسـ كدا  ال صـنيفاي الكارليـة م ـل تصـني  سـ الدرد الـد بـور او مـا يعادلـه إلدارة جطـر بالنسلة ألدواي الـد ب واألذ

اجئ ماف   و ف لم تكب م ل     ال قييماي م احة     م اسـ كدا   ـرق مماثلـة ل لـك المطلقـة يلـى يمـال  اجئ مـاف . و ـ م النظـر الـى تلـك 
يلى اللا  ر قة للحصو  يلى لودة ائ مالية افةل وفي لفس الوا  توفر مصدر م ـال لمقابلـة  اجس  ماراي في األوراق المالية واألذوف 

 م طللاي ال مو ل .
 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 0/ أ

 

 يقو  اللنك بددارة والحد وال حقم في تر ص جطر اجئ ماف يلى مس وى المد ب والمجموياي والصناياي والدو  .
او   يميــلسـي م الولــه يلـى مسـ وى  ـل  الـ ىو قـو  ب نظـيم مسـ و اي جطـر اجئ مــاف الـ م يقللـه وذلـك بوضـب حــدود لمقـدار الكطـر 

  ويلـى مسـ وى األلشـطة اجا صـادية والقطايـاي الجغرافيـة . و ـ م مراالـة تلـك المكـا ر بصـفة مسـ مرة وتكـوف جاضـعة  يمـال مجموية 
/ المجمويـة  العميـلللمرالعة السنو ة او بصورة م كررة إذا دي  الحالة الـى ذلـك . و ـ م اي مـاد الحـدود للكطـر اجئ مـالي يلـى مسـ وى 

 جلس اإلدارة بصفة رنب سنو ة.والمن   والقطاد والدولة مب الل م
بمــا فــي ذلــك اللنــوب وذلــك بحــدود فرييــة تشــمل الملــالغ داجــل وجــارم المر ــص المــالى   وحــد  يميــلو ــ م تقســيم حــدود اجئ مــاف ألم 

 .لملالغ الفعلية مب الحدود  ومياً المكا ر اليومي الم علب بلنود الم الرة م ل يقود الصرف األلنلي ا،للة . و  م مقارلة ا
المح ملــيب يلــى مقابلــة ســداد  والعمــال  العمــال  ــ م ايةــًا إدارة مكــا ر ال عــرص لكطــر اجئ مــاف يــب  ر ــب ال حليــل الــدورم لقــدرة 

 ال صاماتلم و  لك ب عد ل حدود ال وظي   لما  اف ذلك مناسلًا .
 

 وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر :
 

 الضمانات 
يةب اللنك العد د مب السياساي والةوابت للحد مب جطر اجئ ماف . ومب     الوسائل الحصو  يلى ضمالاي مقابل األموا  
المقدمة . و قو  اللنك بوضب اوايد اس رشادية لفئاي محددة مب الةمالاي المقلولة . ومب األلواد الرئيسية لةمالاي ال وظي  

 وال سليالي :
 *  الر ب العقارم . 
 *  ر ب اصو  النشاط م ل ا،جي واللةائب . 
 *  ر ب ادواي مالية م ل ادواي الد ب وحقوق الملكية . 
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وناللًا ما يقوف ال مو ل يلى المدى األ و  للشر اي مةمولًا بينما تكوف ال سليالي اجئ مالية لألفراد بدوف ضماف . 
لحصو  يلى ضمالاي إضافية مب األ راف المعنية بمجرد ظلور   يسعى اللنك لجسارة اجئ ماف الى الحد األدلى ول كفيل

 او ال سليالي . ال مو اليمؤشراي اجضمحال  ألحد 
  م تحد د الةمالاي الم ك ة ضمالًا ألصو  اجرى بكالف ال وظي  وال سليالي بحسب  ليعة األداة ويادة ما تكوف 

 Asset-Backed Securitiesوف الكصالة بدوف ضماف فيما يدا مجموياي األدواي المالية المغطاة بأصو  ذادواي الد ب وا
 واألدواي الم يلة ال ي تكوف مةمولة بمحفظة مب األدواي المالية .

  

 المشتقات 
يب والشرا  يلى يح فظ اللنك بدلرا اي راابية حصيفة يلى صافي المراكص المف وحة للمش قاي ام الفرق بيب يقود الل

مس وى  ل مب القيمة والمدة . و قوف المللغ المعرص لكطر اجئ ماف في ام وا  مب األوااي محدد بالقيمة العادلة لألداة ال ي 
تحقب منفعة لصالح اللنك ام اصل ذو ايمة يادلة موللة ال م يم ل لص ًا ضئياًل مب القيمة ال عاادية / اجف راضية المس كدمة 

الكلي الممنول للعميل وذلك مب  ال مو لب حجم األدواي القائمة . و  م إدارة   ا الكطر اجئ مالي  جص  مب حد لل علير ي
الكطر الم واب ل يجة لل غيراي في السوق . وج   م يادة الحصو  يلى ضمالاي في مقابل الكطر اجئ مالي يلى تلك األدواي 

 اي  امشية مب األ راف األجرى .فيما يدا الملالغ ال ي يطلللا اللنك  د داي
و نشأ جطر ال سو ة في المواا  ال ي يقوف فيلا السداد يب  ر ب النقدية او ادواي حقوق ملكية او اوراق مالية اجرى او 
مقابل تواب الحصو  يلى لقدية او ادواي حقوق ملكية او اوراق مالية اجرى و  م وضب حدود تسو ة  ومية لكل مب األ راف 

 ل غطية مكا ر ال سو ة المجمعة الناتجة يب تعامالي اللنك في ام  و  .األجرى 
 

 Master Netting Arrangementsترتيبات المقاصة الرئيسية  
يقو  اللنك بالحد مب مكا ر اجئ ماف يب  ر ب الدجو  في اتفااياي تصفية رئيسية مب األ راف ال ي تم ل حجم  ا  مب 

وج  ن   بصفة يامة يب اتفااياي ال صفية الرئيسية اف   م إلرا  مقاصة بيب األصو  واجل صاماي الظا رة  المعامالي .
بالمر ص المالى وذلك ألف ال سو ة يادة ما ت م يلى اسا  إلمالي   إج اله   م تكفيل جطر اجئ ماف المصاحب للعقود ال ي 

سية وذلك ألله إذا ما حدي تع ر     م إللا  وتسو ة لميب الملالغ مب الطرف في صالح اللنك يب  ر ب اتفااياي ال صفية الرئي
األجر بدلرا  المقاصة . ومب الممقب اف   غير مقدار تعرص اللنك للكطر اجئ مالي النات  يب ادواي المش قاي الكاضعة 

 تكةب ل لك اجتفااياي. قل معاملة جتفااياي ال صفية الرئيسية وذلك جال  ف رة اصيرة لظرًا ألله   أثر ب
 االرتباطات المتعلقة باالئتمان

  م ل الغرص الرئيسي مب اجرتلا اي الم علقة باجئ ماف في ال أكد مب إتاحة األموا  للعميل يند الطلب . وتحمل يقود 
. وتكوف ذاي جطر اجئ ماف الم علب بال وظي   Guarantees and stand by letters of creditالةمالاي المالية 

ال ي يصدر ا اللنك بالنيابة يب  Documentary and Commercial Letters of Creditاجي ماداي المس ندية وال جار ة 
العميل لمنح  رف ثال  حب السحب مب اللنك في حدود ملالغ معينة ونمولب احقا  وشروط محددة ناللًا مةمولة بمولب 

 .الملاشر ال مو لرلة مكا ر اال مب داللةائب ال ي   م شحنلا ونال الي تحمل 
  او اجي ماداي س كد  مب المصرل به لمنح ال وظي   او الةمالايوتم ل ارتلا اي منح اجئ ماف الجص  نير الم

و  عرص اللنك لكسارة مح ملة بمللغ يساوم إلمالي اجرتلا اي نير المس كدمة وذلك بالنسلة لكطر اجئ ماف  المس ندية .
النات  يب ارتلا اي منح اجئ ماف . إج اف مللغ الكسارة المرلح حدوثلا في الوااب يقل يب اجرتلا اي نير المس كدمة وذلك 

ئ ماف تم ل ال صاماي مح ملة لعمال    م عوف بمواصفاي ائ مالية محددة . و رااب لظرًا ألف انلب اجرتلا اي الم علقة بمنح اج
اللنك المدة ح ى تار ز اجس حقاق الكاصة بارتلا اي اجئ ماف حي  اف اجرتلا اي  و لة األلل يادة ما تحمل درلة ايلى 

 .لمقارلة باجرتلا اي اصيرة األللمب جطر اجئ ماف با
   

 االضمحالل والمخصصاتسياسات  3أ/
 

 ال مو لتر ص النظم الداجلية لل قييم السابب بدرلة  ليرة يلى تكطيت الجودة اجئ مالية وذلك مب بداية إثلاي الشطة 
واجس  مار . ونكالف ذلك     م اجي راف فقت بكسائر اجضمحال  ال ي واع  في تار ز المر ص المالى ألنراص ال قار ر 
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ادلة موضويية تشير الى اجضمحال  وفقًا لما سيرد ذ ر  بل ا اإليةال ولظرًا جج الف الطرق المطلقة   تقل المالية بنا  يلى 
يادة جسائر اجئ ماف المحملة يلى القوائم المالية يب مللغ الكسارة المقدر باس كدا  لموذم الكسارة الم واعة المس كد  في 

 مر صم المصرى .الجدارة اجئ مالية وألنراص اوايد اللنك ال
مس مد مب درلاي ال قييم الداجلية األرنعة . ومب ذلك   فدف  مكصك الكسائر اجئ مالية الم واعة الوارد في المر ص المالى

انللية المكصك  ن   مب اجر درلة مب ال صني  . و ليب الجدو  ال الي النسلة لللنود داجل المر ص المالى الم علقة 
 المرتلت بلا لكل مب فئاي ال قييم الداجلي لللنك : لكسائر اجئ مالية الم واعةوابال وظي  وال سليالي 

 

 م0221ديسمبر   32 م0202ديسمبر   32 تقييم البنك
 للعمالء

 توظيف وتسهيالت
% 

خسائر المخصص 
 االئتمانية المتوقعة

% 

 توظيف وتسهيالت
% 

خسائر المخصص 
 االئتمانية المتوقعة

% 
 .8. 8588 0581 5884 ديون جيدة

 3588 1189 3984 1280 المتابعة العادية

 5485 85. 8181 484 ديون غير منتظمة

 322 % 322 % 322 % 322 % 

 

تسايد ادواي ال قييم الداجلية اإلدارة يلى تحد د ما إذا  ال   ناب ادلة موضويية تشير الى ولود اضمحال   لقًا لمعيار المحاسلة 
 واس نادًا الى المؤشراي ال الية ال ي حدد ا اللنك :   01المصرى رام 

 صعوناي مالية  ليرة تواله يميل ال وظي  او المد ب .  -
 م ل يد  السداد . ال مو لمكالفة شروط اتفااية  -
 او دجو  في ديوة تصفية او إيادة  يقل ال مو ل الممنول له . العميلتواب إفال    -
 تد ور الوضب ال نافسي لعميل ال وظي   -
ايا  اللنك ألسلاب اا صادية او االولية بالصعوناي المالية لعميل ال وظي  بمنحه ام يازاي او تنازجي اد ج  وافب  -

 اللنك يلى منحلا في الظروف العادية .
 اضمحال  ايمة الةماف . -
 تد ور الحالة اجئ مالية .  -

 

ت طلب سياساي اللنك مرالعة  ل األصو  المالية ال ي ت جاوز ا مية لسلية محددة يلى األال سنو ًا او اك ر يندما تق ةي   
يلى الحساباي ال ي تم تقييملا يلى اسا  فردم وذلك ب قييم الكسارة  الكسائر اجئ مالية الم واعةالظروف ذلك و  م تحد د يب  

لى يلى اسا   ل حالة يلى حدة   و جرم تطليقلا يلى لميب الحساباي ال ي للا ا مية لسلية بصفة المحققة في تار ز المر ص الما
 منفردة . و شمل ال قييم يادة الةماف القائم   بما في ذلك إيادة تأكيد ال نفي  يلى الةماف وال حصيالي الم واعة مب تلك الحساباي .

يلى اسا  المجموية مب األصو  الم جالسة باس كدا  الكلرة ال ار كية   واعةالكسائر اجئ مالية المو  م تكو ب مكصك جسائر 
 الم احة والحقم الشكصي واألساليب اإلحصائية .

 

 

 نموذج قياس المخاطر البنكية العام 4أ/
 

 

تقو  اإلدارة ب صنيفاي في شقل مجموياي فريية اك ر    1باإلضافة الى فئاي تصني  الجدارة األرنعة الملينة في إيةال ا/
تفصياًل بحي  ت فب مب م طللاي اللنك المر صم المصرى . و  م تصني  األصو  المعرضة لكطر اجئ ماف في     المجموياي وفقًا 

 .ال ظامه في السداد ه المالي ومدىلقوايد وشروط تفصيلية تع مد بشقل  لير يلى المعلوماي الم علقة بالعميل ولشا ه ووضع
و قو  اللنك بحساب المكصصاي المطلونة جضمحال  األصو  المعرضة لكطر اجئ ماف   بما في ذلك اجرتلا اي الم علقة 
باجئ ماف   يلى اسا  لسب محددة مب الل اللنك المر صم المصرى . وفي حالة ز ادة مكصك جسائر اجضمحال  المطلوب وفقًا 

صم المصرى يب ذلك المطلوب ألنراص إيداد القوائم المالية وفقًا لمعا ير المحاسلة المصر ة     م تجنيب اح يا ي لقوايد اللنك المر 
المكا ر اللنكية العا  ضمب حقوق الملكية جصمًا يلى األرنال المح جصة بمقدار تلك الص ادة . و  م تعد ل ذلك اجح يا ي بصفة دور ة 

/ا  الحر ة 05ائمًا مللغ الص ادة بيب المكصصيب . و عد   ا اجح يا ي نير اابل لل وز ب و ليب إيةال تبالص ادة والنقك بحي  يعاد  د
 يلى حساب اح يا ي المكا ر اللنكية العا  جال  السنة المالية .
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رى ولسب المكصصاي وفيما  لي بياف فئاي الجدارة للمؤسساي وفقًا ألسس ال قييم الداجلي مقارلة بأسس تقييم اللنك المر صم المص
 اجئ ماف : نة جضمحال  األصو  المعرضة لكطرالمطلو 

تصنيف البنك المركزي 
 مدلول التصنيف المصرى 

نسبة 
المخصص 
 المطلوب

التصنيف 
 مدلول التصنيف الداخلي الداخلي

 ديون جيدة 2 صفر مخاطر منخفضة 2
 ديون جيدة 2 %2 مخاطر معتدلة 0
 جيدةديون  2 %2 مخاطر مرضية 3
 ديون جيدة 2 %0 مخاطر مناسبة 4
 ديون جيدة 2 %0 مخاطر مقبولة 5
 المتابعة العادية 0 %3 مخاطر مقبولة حدياً  1
 المتابعة الخاصة 3 %5 مخاطر تحتاج لعناية خاصة 7
 ديون غير منتظمة 4 %02 دون المستوى  2
 ديون غير منتظمة 4 %52 مشكوك في تحصيلها 1
 ديون غير منتظمة 4 %222 رديئة 22
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 )باأللف جنيه مصرى(      م 0202ديسمبر  32 في

 
 إيضاح
 رقم

مرحلة 
(2 )

أساس 
 فردى

مرحلة 
(2) 

أساس 
 جماعي

مرحلة 
(0) 

أساس 
 فردى

مرحلة 
(0 )

أساس 
 جماعي

مرحلة 
(3) 

أساس 
 جماعي

 اإلجمالي

 675.2 - - 675.2 - - (38) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 232 - - 236 - 2 (35) أرصدة لدى البنوك

 2727235 3757500 5557537 - 50.7705 - (35) لعمالءمع ا مشاركات ومرابحات ومضاربات
استثمارات مالية بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل 

 االخر
 272.3 - - - - 272.3 د(/05)

 5057625 - - - - 5057625 (جـ/.3) استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
 مخصصات اخرى 

ومخصص الخسائر التشغيلية  )بدون مخصص القضايا 
 الف جم( 338540بمبلغ 

(08) - 577... - 77322 57026 67767. 
 

 
      

 5.58484 18288.0 0228100 .1842 30083.0 3298952  إجمالي خسائر االضمحالل
 

 )باأللف جنيه مصرى(      م 0221 ديسمبر 32في 

 إيضاح 
 رقم

مرحلة 
(2 )

أساس 
 فردى

مرحلة 
(2) 

أساس 
 جماعي

مرحلة 
(0) 

أساس 
 فردى

مرحلة 
(0 )

أساس 
 جماعي

مرحلة 
(3) 

أساس 
 جماعي

 اإلجمالي

 57.50 - - 57.50 - - (38) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 533 - - 560 - 53 (35) أرصدة لدى البنوك

 25275.6 2257527 .5757.6 - 7625.. - (35) لعمالءمع ا مشاركات ومرابحات ومضاربات
استثمارات مالية بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل 

 االخر
 732 - - - - 732 د(/05)

 277555 - - - - 277555 (جـ/.3) استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
 مخصصات اخرى 

 الف جم( 080.3)بدون مخصص القضايا بمبلغ 
(08) - 7753. - 2.. 553 2760. 

 

 
      

 9598511 5528385 3828424 38932 .38.3. 588444  إجمالي خسائر االضمحالل

 
 

 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء  5أ/
 :االستثمارعمليات التوظيف و فيما يلي موقف أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء من حيث الجدارة ل

 

 تقييم اللنك
مشاركات ومرابحات ومضاربات 

 مع العمالء
مشاركات ومرابحات ومضاربات 

 مع العمالء
 م0221ديسمبر  32 م0202ديسمبر  32 
 باأللف جنيه مصرى  باأللف جنيه مصرى  

 2217001243 2212121742 ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل
 - 00 متأخرات ليست محل اضمحالل

 212201141 5211413 اضمحاللمحل 
 2217341721 2217251001 اإلجمالي
   يخصم :

 (212311725) (212421447) اإليرادات المقدمة والعوائد 
 (2111270) (1421231) مخصص خسائر االضمحالل

 111121120 2212051142 الصافي
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 تحليل اجمالى المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء وفقًا للمراحل :
 )باأللف جنيه مصرى(      م0202ديسمبر  32

 اإلجمالي (3مرحلة ) (0مرحلة ) (2مرحلة ) أسس التصنيف الداخلي
     

 711151545 - 212201220 512531543 جيدة
 315331211 - 315301237 351 المتابعه العاديه
 00 - 00 - المتابعه الخاصه
 5211413 5211413 - - غير منتظمه

     

 2217251001 5211413 513441212 512531120 اإلجمالي
 

 )باأللف جنيه مصرى(     م0221ديسمبر  32
 اإلجمالي (3مرحلة ) (0مرحلة ) (2مرحلة ) أسس التصنيف الداخلي

     

 117471551 - 321014 117211010 جيدة
 311741457 - 311721711 31152 المتابعه العاديه
 201 - 201 - المتابعه الخاصه
 212201147 212201147 - - غير منتظمه

     

 2217341721 212201147 412211000 117201102 اإلجمالي
 

 

 يوضح الجدول التالي إجمالي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقًا للمراحل : -

 

 )باأللف جنيه مصرى(      م0202ديسمبر  32
 اإلجمالي  ( جماعى3مرحلة ) (  جماعى0مرحلة ) (  جماعى 2مرحلة ) أسس التصنيف الداخلي

     
 2771022 - 111243 2271375 جيدة

 2011202 - 2011212 32 المتابعه العاديه
 3451522 3451522 - - غير منتظمه
 1421231 3451522 2151134 2271425 اإلجمالي

  
 

 يوضح الجدول التالي إجمالي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقًا للمراحل : -

 

 

 )باأللف جنيه مصرى(         م0221 ديسمبر 32
 اإلجمالي  ( جماعى3مرحلة ) (  جماعى0مرحلة ) (  جماعى 2مرحلة ) أسس التصنيف الداخلي

     

 711422 - 01027 771213 جيدة
 2471122 - 2471502 22 المتابعه العاديه
 1111214 1111214 - - غير منتظمه
 2111270 1111214 2411707 771022 اإلجمالي

        

 أدوات دين واألوراق الحكومية  1أ/
 ، بناء على تقييم ستاندرد أند بور وما يعادله . يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين واألوراق الحكومية وفقًا لوكاالت التقييم في أخر السنة المالية 

                     

 باأللف جنيه مصرى                                                م0202ديسمبر  32
 

 اإلجمالي استثمارات في أوراق مالية أوراق حكومية 
- AA    + الىAA - 5521322 5521322 

A- الىA+ - 210071733 210071733 
 A 3117241305 3411221222 7214141423 -أقل من 
  7310401454 3114521201 3117241305 اإلجمالي
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 مصري باأللف جنيه                                   م0221ديسمبر  32
 

 اإلجمالي استثمارات في أوراق مالية أوراق حكومية 
- AA    + الىAA - 1221420 1221420 

A- الىA+ - 210531220 210531220 
 A 2717211215 2712201222 3417221053 -أقل من 
 3115711717 2212131720 2717211215 اإلجمالي

 
 
 

 االستحواذ على الضمانات 7أ/
 : قام البنك خالل السنة الحالية بالحصول على أصول باالستحواذ على بعض الضمانات كما يلي

 طبيعة األصل
 الدفتريةالقيمة 

 باأللف جنيه مصرى 
 251322 أصول عقارية

 (01040) اضمحالل صافى 
 (511112) بيع فيالت ومصنع

 (431105) االجمالى
   م تلو ب األصو  ال ي تم اجس حواذ يليلا ضمب بند األصو  األجرى بالمر ص المالي . و  م بيب     األصو   لما  اف ذلك يمليا .

 

 االستثمارعمليات التوظيف و تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر  1 أ/
  

يم ل الجدو  ال الي تحليل بأ م حدود جطر يملياي ال وظي  و اجس  مار لللنك بالقيمة الدف ر ة   موزية حسب القطاد :  القطاعات الجغرافية
 الجدو    تم توز ب المكا ر يلى القطاياي الجغرافية وفقًا للمنا ب المرتلطة بعمال  اللنك :يند إيداد   ا و الجغرافي في اجر السنة المالية الحالية  

 )باأللف جنيه مصرى(   م0202ديسمبر  32

 
 جمهورية مصر العربية

 اإلجمالي دول أخرى  دول الخليج العربي أوروبا
 القاهرة الكبرى 

 اإلسكندرية
 الوجه القبلي والدلتا وسيناء

 212051142 221221 - - 0211274 212141147 214131533 ومرابحاي ومةارناي للعمال : مشار اي
        اس  ماراي مالية :

 0214321131 7171272 5121755 3351211 - 234 0117351222 بالقيمة العادلة مب جال  الدجل الشامل -
 4031774 - 2471201 0521107 - - 051202 بالقيمة العادلة مب جال  اجرنال والكسائر -
 4115721231 2051472 217271302 - - - 4417071345 بال كلفة المس للكة -

 011221271 - 211101 - - - 015021253 اصو  اجرى 
        

 2212521512 1731401 015431202 5211711 0211274 212151422 2015201113 اإلجمالي في نهاية السنة الحالية

 5312121232 1401002 014511312 5731121 0701222 212241711 4711321513 اإلجمالي في نهاية سنة المقارنة

 

     موزية حسب النشاط ال ى  صاوله يمال  اللنكيم ل الجدو  ال الي تحليل بأ م حدود جطر يملياي ال وظي  و اجس  مار لللنك بالقيمة الدف ر ةقطاعات النشاط : 
 )باأللف جنيه مصرى(   م0202ديسمبر  32

بيب الجملة وتجارة  لشاط يقارم  مؤسساي صنايية مؤسساي مالية 
 ال جصئة

 اطاد
 اإللمالي افراد الشطة اجرى  حقومي

 2212051142 1.111.701 11.722 - 838.770 1.241.324 8.347.114 1.207.503 مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء:

         : اس  ماراي مالية

 0214321131 - 1,080,511 04.702.253 - 757.748 1,474,373 124,177 بالقيمة العادلة مب جال  الدجل الشامل -

 4031774 - 170,147 - - 081,107 - - بالقيمة العادلة مب جال  اجرنال والكسائر -

 4115721231 - - 41,088,112 - - - 314,417 بال كلفة المس للكة -

 011221271 - - - - 777,223 - 1,532,171 اصو  اجرى 
         

 2212521512 212221701 214211722 7211711150 5351770 012521571 112021571 410171243 السنة الحالية اإلجمالي في نهاية

 83,211,231 1317312 1,382,201 31,721,274 274727172 0,181,134 1,017,812 3,105,722 المقارنة اإلجمالي في نهاية سنة
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  خطر السوق  -/ب 3
و ن   جطر    عرص اللنك لكطر السوق الم م ل في تقللاي القيمة العادلة او ال دفقاي النقدية المس قللية الناتجة يب ال غير في اسعار السوق .

ل غيراي السوق يب المراكص المف وحة لمعد  العائد والعملة ومن جاي حقوق الملكية   حي  اف  ل منلا معرص لل حر اي العامة والكاصة في السوق وا
صل اللنك مدى في مس وى الحساسية لمعدجي السوق او لألسعار م ل معدجي العائد ومعدجي اسعار الصرف واسعار ادواي حقوق الملكية . و ف

 تعرضه لكطر السوق الى محافظ للم الرة او لغير نرص الم الرة.
 ملخص القيمة المعرضة للخطر 2ب/

 

 إجمالي القيمة المعرضة للخطر طبقًا لنوع الخطر 
 

 لف جنيه مصرى(أل )با         
 م0239شهراً حتى نهاية ديسمبر  30 م0202شهر حتى نهاية ديسمبر  30 

 أقل أعلى متوسط أقل أعلى متوسط 

 0988088001 1485.38558 .1082.2819 1581348291 8085598212 1981588480 خطر أسعار الصرف

 3.894.8558 02811284.1 3988158880 0285958548 05835288.3 0483318.53 خطر سعر العائد

 .98892858 .3285.0805 3283858100 980518442 18014..98 988.08.95 خطر أدوات الملكية

 8.82548545 5885948405 5385548050 .558058805 8.008.48.. 5182508029 إجمالي القيمة عند الخطر
 

  
 القيمة المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة طبقًا لنوع الخطر

 لف جنيه مصرى(أل )با         
 م0221شهرًا حتى نهاية  ديسمبر  20 م0202شهرًا حتى نهاية ديسمبر  20 
 أقل أعلى متوسط أقل أعلى متوسط 

 3248998 0558943 3018819 1438594 .404848 1.8321 خطر أسعار الصرف

 - - - - - - خطر سعر العائد

 - - - - - - خطر أدوات الملكية

 3248998 0558943 3018819 1438594 .404848 1.8321 إجمالي القيمة عند الخطر

  
 لغير غرض المتاجرة طبقًا لنوع الخطر القيمة المعرضة للخطر للمحفظة

 لف جنيه مصرى(أل )با         
 م0221شهرًا حتى نهاية  ديسمبر  20 م0202شهرًا حتى نهاية ديسمبر  20 
 أقل أعلى متوسط أقل أعلى متوسط 

 0988088001 14882.8519 1389858.89 1889048.20 8081.08010 1.89918149 خطر أسعار الصرف

 3.894.8558 02811284.1 3988158880 0285958548 05835288.3 0483318.53 العائدخطر سعر 

 .98892858 .3285.0805 3283858100 980518442 18014..98 988.08.95 خطر أدوات الملكية

 8.82548545 5888038492 5385828511 889.5..588 84158245.. 5085928325 إجمالي القيمة عند الخطر
 

  
 ترتلت الص ادة في القيمة المعرضة للكطر   جاصة سعر العائد   بالص ادة في حساسية سعر العائد في األسواق المالية العالمية .

 

مالي وتم حساب الن ائ  ال الثة السابقة للقيمة المعرضة للكطر بشقل مس قل يب المراكص المعنية وال حر اي ال ار كية لألسواق . وج يشقل إل 
مب تأثير المعرضة للكطر الم الرة ونير الم الرة القيمة المعرضة للكطر لللنك وذلك لظرًا لالرتلاط بيب الواد الكطر والواد المحافظ وما   لعه  القيمة

 م نود .
 

 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 0ب/
  عرص اللنك لكطر ال قللاي في اسعار صرف العمالي األلنلية يلى المر ص المالي وال دفقاي النقدية . واد اا  مجلس اإلدارة بوضب حدود  

لي مدى   ال اللعمالي األلنلية وذلك بالقيمة اإللمالية لكل مب المراكص في للاية اليو  و  لك جال  اليو  ال ي   م مراال لا لحظيًا . و لكك الجدو 
المالية . و  ةمب الجدو  ال الي القيمة الدف ر ة لألدواي المالية موزية  الف رةتعرص اللنك لكطر تقللاي سعر صرف العمالي األلنلية في للاية 

 بالعمالي المقولة للا :
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 )باأللف جنيه مصرى(     م0202ديسمبر   32
 اإلجمالي أخرىعمالت  جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي جنيه مصرى 

       األصول المالية
 8.8.8.13. 158020 537060 537665 375257.72 888458510 لقدية وارصدة لدى اللنوب المر ص ة

 3888148.50 382058441 30.8.34 0208950 9845385.8 .485318.8 ارصدة لدى اللنوب

 3282088942 - - 757355 38958.. 9832088.4 مشار اي و مرابحاي ومةارناي مب العمال 

       اس  ماراي مالية :  

 6277307235 - - 2.07657 088388255 0880488129 بالقيمه العادله مب جال  الدجل الشامل

 4018554 57.7062 - - 0838505 088303 بالقيمه العادله مب جال  اجرنال والكسائر

 4588528315 - - - 3580288955 1281548359 بال كلفه المس للكه

 0852.8259 567300 (67565) 27755 (8258884) 182958.33 اصو  مالية اجرى 
       

 33084808053 380008953 31.8928 382358095 1389598534 5.829484.4 إجمالي األصول المالية
       

 
 

 : (Dealing Room)الدولية  المعامالي نرفة ملا 
 المالية . األسواق حر ة يب دور ةتقار ر  تقديم -
 ال وصياي . تلك تنفي  فى ال قد  بمدى تقار ر ويرص يليلا الموافقة تم  ال ى واجل صاماي األصو  لجنة توصياي تنفي  -
 وال وصياي السياسة مب   فب ونما جاصة معامالي يب تنشأ اد ال ى المكا ر ضد الطليعى بال حوط   علب فيما واجل صاماي األصو  إدارة وحدة مب ال نسيب -

 واجل صاماي . األصو  إدارة للجنة المع مدة
 القصير . المدى يلى السيولة إدارة يب المسئولية -
 السيولة . فى اج ناااي ألى النظر وتوليه األسواق موا  يب مس جداي بأى دور ة تقار ر إيداد -
 السيولة . فجوة لمعالجة ال مو لية باجح يالاي واجل صاماي األصو  إدارة وحدة إبالغ -

 العائد : اسعار جطر إدارة مب اللنك  دف
 في العائد اسعار يب النالمة الم لقية المكا ر ايمه تكوف  اف مراياة مب ممقب حد ااصى إلى العائد لمكا ر  يقل اسعار تعرضه درلة تكفيل إلى اللنك  لدف
 .األصو  واجل صاماي لجنة مب المع مد الحساسية مس وى  حدود

 وت م العائد سعر بمنحنى  %1 ادر ا مقابل  ل ز ادة لللنك المس قللية ال اب ة العائد اسعار لمراكص الحالية القيمة صافى فى ال غير بأله الحساسية مس وى  و عرف
 المطلقة . بالحدود اللنك ال صا  لمدى الجدية الم ابعة
 سعر العائدخطر تقلبات  3 ب/

دفقاي النقدية المس قللية   عرص اللنك ،ثار ال قللاي في مس و اي اسعار العائد السائدة في السوق و و جطر ال دفقاي النقدية لسعر العائد الم م ل في ت ب ب ال 
يمة األداة المالية ل يجة لل غير في اسعار العائد في السوق   ألداة مالية بسلب ال غيراي في سعر يائد األداة   وجطر القيمة العادلة لسعر العائد و و جطر تقللاي ا

د لمس وى اجج الف واد  ص د  ام  العائد ل يجة ل لك ال غيراي ولكب اد تنكفل األرنال في حالة حدوي تحر اي نير م واعة و قو  مجلس إدارة اللنك بوضب حدو 
 في إيادة تسعير العائد ال م يمقب اف يح فظ به اللنك

 اإلجمالي عمالت أخرى جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي جنيه مصرى 

       الماليةااللتزامات 

 .382804 - 4 38858 3198110 98115 أرصدة مستحقة للبنوك

 9589448.59 380028022 31.8005 9538324 0885558054 5.8.498258 األوعية االدخارية

 4..085508 08520 555 485.3 3888909 0889.8595 التزامات مالية أخرى  
 

      

 998.8.8233 380008920 31.8925 9558452 0582538818 .538485802 إجمالي االلتزامات المالية 

 3088948052 59 (3) 4.8.15 8892.8259 585158055 صافي المركز المالى

 083528091 18815 018 598858 5518.11 381318331 ارتباطات متعلقة بالتوظيف 

       في نهاية سنة المقارنة

 32284258231 384258952 .3558.4 9.38.51 1083258515 5885138525 اجمالى األصول المالية 

 8.4.8503.. 381898.10 31.8855 9358925 0889918.23 52841.8824 اجمالى االلتزامات المالية 

 3388858190 .4.830 1.8053 518985 583318.18 880918020 صافي المركز المالي 
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ادة ال سعير او ك الجدو  ال الي مدى تعرص اللنك لكطر تقللاي سعر العائد ال م   ةمب القيمة الدف ر ة لألدواي المالية موزية يلى اسا  سعر توار ز إيو لك
 :توار ز اجس حقاق ا لما اارب

 

 )باأللف جنيه مصرى(     م0202ديسمبر   32
 

 
 حتى شهر واحد

أكثر من شهر حتى 
 ثالثة أشهر

من ثالثة  أكثر
 أشهر حتى سنة

أكثر من سنة حتى 
 خمس سنوات

أكثر من خمس 
 اإلجمالي بدون عائد سنوات

        األصول المالية

 8.8.8.13. 582918385 - - - - 085588554 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 3888148.50 3388521 - - - .485.3853 3285158883 أرصدة لدى البنوك

 3282088942 19.8542 775077763 572227357 672057665 3.88515 528200 ومرابحات ومضاربات للعمالءمشاركات 

        استثمارات مالية :

 0.84128519 -   085248293 30881984.5 89058229. ..0842585 38.848054 بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل

 4018554 - - - - 4018554 - والخسائربالقيمه العادله من خالل االرباح 
 4588528315 - 538558. 1.833.8588 080.28024 183058933 083538523 بالتكلفه المستهلكه

 0852.8259 - - 5808239 5808202 5808202 5808202 أصول مالية أخرى
 

       

 33084808053 585258822 84598.59. 8183558888 .348489848 3388558545 3.83838310 إجمالي األصول المالية
 

       

 

 

 
أكثر من شهر حتى  حتى شهر واحد

 ثالثة أشهر
أكثر من ثالثة 
 أشهر حتى سنة

أكثر من سنة حتى 
 خمس سنوات

أكثر من خمس 
 اإلجمالي بدون عائد سنوات

        االلتزامات المالية

 .382404 .382404 - - - - - أرصدة مستحقة للبنوك
االدخارية والودائع األوعية 
 االخرى

3245054952 944454195 944454198 084985459. 11424542.8 .44394148 9549444.59 

 4..045508 - - 5924503 5924503 5924503 5924503 التزامات مالية أخرى
 

       

ةإجمالي االلتزامات المالي  13.85.3433  3158335432  3354532431  4394.05454  11424542.8 .48594891 2334.994.8  

ئدفجوة إعادة تسعير العا  4834054.1  442851243  140444105  31540.0548  (5402550448)  (291403495)  8948052430  

        في نهاية سنة المقارنة

 32284258231 5850888.2 328.248193 0184958328 832982.2. 3884948819 .188.58813 اجمالى األصول المالية

 4.4.4503.. 544454545 0944494895 0045194598 945924022 945924022 32491043.1 اجمالى االلتزامات المالية

(348.34302) 84.244119 0449414318 فجوة إعادة تسعير العائد   .854432 (3.45484025)  35.4.14 3348854190 
 

 خطر السيولة /ج3
سحللا . جطر السيولة  و جطر تعرص اللنك لصعوناي في الوفا  ب علداته المرتلطة بال صاماته المالية يند اجس حقاق واس لدا  الملالغ ال ي   م 

 و مقب اف  ن   يب ذلك اإلجفاق في الوفا  باجل صاماي الكاصة بالسداد للمودييب والوفا  بارتلا اي يملياي ال وظي  .
 

 السيولةإدارة مخاطر 

 ت ةمب يملياي الراابة لكطر السيولة المطلقة بمعرفة إدارة الشئوف المالية باللنك ما  لي :
  األموا  يند   م إدارة ال مو ل اليومي يب  ر ب مراالة ال دفقاي النقدية المس قللية لل أكد مب إمقالية الوفا  بقافة الم طللاي . و  ةمب ذلك إحال *

 لا للعمال  . و  والد اللنك في اسواق الما  العالمية ل أكيد تحقيب ذلك اللدف .اس حقاالا او يند منح
 اجح فاع بمحفظة مب األصو  يالية ال سو ب ال ي مب الممقب تسييللا بسلولة لمقابلة اية اضطراباي نير م واعة في ال دفقاي النقدية . *
 نك وم طللاي اللنك المر صم المصرى .مراالة لسب السيولة بالمقارلة بالم طللاي الداجلية للل *
 إدارة ال ر ص ونياف اس حقاااي يملياي ال وظي  . *

 هدف البنك من إدارة السيولة

 .ازمة حدوي حالة في بال صاماته الوفا  يلى ادرته ولةماف الطليعية  الظروفا ظل في الممقنة األسعار افةل اسا  يلى الشط ه ل مو ل اللنك  لدف
  : السيولة إلدارة ال الية الرئيسية الملاد  اللنك الغاية   لنى     تحقيب لحو وسعيا

 .الراابى لإل ار وفقا القصير المدى فى السيولة إدارة -
 .ال مو ل مصادر تنو ب -
 .يالية سيولة ذاي األصو  مب بمجموية اجح فاع -
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 قياس ومتابعة هيكل مخاطر السيولة 

 ال الية : العملياي فى باللنك السيولة إدارة إ ار   لكك
 .ال مو ل  مصادر تنو ب م ابعة -                               .الصمب مدار يلي وتطور  اللنك ال قييم المن ظم لليقل سيولة -
 لل مو ل . مالئمة لحلو  ال كطيت بغرص ال قد ر ة الموازلة في الواردة ال واعاي اسا  يلى ال مو ل جح يالاي اللنك تقييم -
 ل لك الم لقية اجس حقاق والا  يملة لود حسب وجارللا اللنك المالي المر ص بقائمة تظلر ال ى اللنود حصر  ر ب يب الم واعة السيولة فجواي تحد د   م

 حالة فى ت  ما ال ار كية العميل سلوب الماط ولماذم للمعامالي ال عاادية الشروط اسا  يلى القائمة واجل صاماي األصو  توار ز اس حقاق وت حدد اللنود
 . ) المسا ميب حقوق  حالة فى الماليت  ما المر ص اائمة بنود الم صلة بلعل ال قليدية اجف راضاي و  ا اجس  مار   حساباي

 

و ي الف راي الرئيسية إلدارة السيولة . وت م ل لقطة اللداية  وألنراص الراابة و يداد ال قار ر   م ايا  وتواب ال دفقاي النقدية لليو  واألسلود والشلر ال الي  
 ل لك ال واعاي في تحليل اجس حقاااي ال عاادية لالل صاماي المالية وتوار ز ال حصيالي الم واعة لألصو  المالية .

ود الجص  نير المس كد  مب ارتلا اي يملياي ال وظي  وتقو  إدارة ال وظي  المحلى ايةًا بمراالة يد  ال طابب بيب األصو  م وسطة األلل   ومس وى ول 
   ومدى اس كدا  تسليالي الحساباي الجار ة المد نة واثر اجل صاماي العرضية م ل جطاباي الةماف واجي ماداي المس ندية .

 منهج التمويل

فير تنود واسب في العمالي   والمنا ب الجغرافية   والمصادر     م مرالعة مصادر السيولة يب  ر ب فر ب منفصل بددارة الشئوف المالية باللنك بلدف تو 
 والمن جاي وا،لا  .

 التدفقات النقدية غير المشتقة : 

مب اجس حقاااي  يم ل الجدو  ال الي ال دفقاي النقدية المدفوية مب الل اللنك بطر قة اجل صاماي المالية نير المش قة موزية يلى اسا  المدة الم لقية 
وتم ل الملالغ المدرلة بالجدو  ال دفقاي النقدية ال عاادية نير المكصومة   بينما  د ر اللنك جطر السيولة يلى اسا   .عاادية في تار ز المر ص المالى ال 

 ال دفقاي النقدية نير المكصومة الم واعة وليس  ال عاادية :
 

 م0202ديسمبر  32
 )باأللف جنيه مصرى(

                                                

 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
 اإلجمالي

       االلتزامات المالية

 .382804 .382804 - - - - أرصدة مستحقة للبنوك

 9549444.59 4384558412 .084985459 944454198 944454195 3245054952 االدخارية والودائع االخرىاألوعية 

 4..045508 - 5928503 5928503 5928503 5928503 التزامات مالية أخرى
 

      

إجمالي االلتزامات المالية وفقا 
 لتاريخ االستحقاق التعاقدي 

45.3.33413  3243158335 3243158335 05454.4439 438535855. 994.8.8233 

إجمالي األصول المالية وفقا لتاريخ 
 االستحقاق التعاقدي 

3.43834310 3348554545 344489448. 8143558888 3882.58159 33044808053 
 

 

 م0221ديسمبر  32
 )باأللف جنيه مصرى(

                                                
 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
 اإلجمالي

       االلتزامات المالية
 0254.54 0254.54 - - - - أرصدة مستحقة للبنوك

االدخارية والودائع األوعية 
 االخرى

3240924393 9424.402. 9424.402. 0349954523 1845.54459 .5425145.5 

 048554952 - 5434994 5434990 5434990 5434990 التزامات مالية أخرى
 

      

إجمالي االلتزامات المالية وفقا 
 لتاريخ االستحقاق التعاقدي 

32491043.1 945924022 945924022 0045194598 184.954141 ..4.4.4503 

إجمالي األصول المالية وفقا 
 لتاريخ االستحقاق التعاقدي 

184.58413. 3844944819 .432942.2 0144954328 3544094953 32244254231 
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 إدارة رأس المال /د3
 

   : لي الظا رة بالمر ص المالي فيمات م ل ا داف اللنك يند إدارة را  الما    ال م يشمل يناصر اجرى باإلضافة الى حقوق الملكية 
 لرا  الما  في لملور ة مصر العرنية وفي الللداف ال ي تعمل بلا فرود اللنك .والم طللاي القالولية الشريية  باجحقا اجل صا   -
 حماية ادرة اللنك يلى اجس مرار ة وتمقينه مب اجس مرار في توليد يائد للمسا ميب واأل راف األجرى ال ي ت عامل مب اللنك . -
 ع يلى اايدة راسمالية او ة تديم النمو في النشاط .الحفا -

وميًا بواسطة   م مرالعة  فاية را  الما  واس كداماي را  الما  وفقًا لم طللاي الجلة الراابية تاللنك المر صم المصرى في لملور ة مصر العرنية    
رفية و  م تقديم الليالاي المطلونة و  داياي لدى اللنك المر صم المصرى يلى إدارة اللنك   مب جال  لماذم تع مد يلى إرشاداي لجنة باز  للراابة المص

 اسا  رنب سنوم 
 و طلب اللنك المر صم المصرى اف يقو  اللنك بما  لي : 
 مليوف لنيه مصرى حدًا ادلى لرا  الما  المصدر والمدفود . 822اجح فاع بمللغ  -
و للغ الحد     %12يناصر األصو  واجل صاماي العرضية المرلحة بأوزاف المكا ر تعاد  او تص د يب  اجح فاع بنسلة بيب يناصر را  الما  ونيب -

وذلك جال  العا  المالى  %10.78األدلى لمعيار  فاية را  الما  بعد إضافة م طللاي الديامة ال حو ية واللنوب ذاي األ مية النظامية المحلية 
0202  . 

بست  وتكةب فرود اللنك ال ي تعمل جارم لملور ة مصر العرنية لقوايد اإلشراف المنظمة لأليما  المصرفية في الللداف ال ي تعمل بلا   و  كوف    
 معيار  فاية را  الما  مب الشر ح يب ال الي يب :

القيمة الدف ر ة ألسلم الكص نة    واألرنال المح جصة و ي را  الما  األساسي   و  كوف مب را  الما  المدفود تبعد جصم  الشريحة األولى : 
 مرحلة . واجح يا ياي الناتجة يب توز ب األرنال فيما يدا اح يا ي المكا ر اللنكية العا    و كصم منه اية شلرة سلب اجي راف بلا واية جسائر

و ي را  الما  المسالد   و  كوف مما يعاد  مكصك المكا ر العا  وفقًا ألسس الجدارة اجئ مالية الصادرة يب اللنك المر صم  الشريحة الثانية : 
مب إلمالي األصو  واجل صاماي العرضية المرلحة بأوزاف المكا ر   و ال وظيفاي / الودائب المسالدة ال ي تص د الاللا  %1.08المصرى بما ج  ص د يب 

مب الص ادة بيب القيمة العادلة والقيمة  %48مب ايم لا في  ل سنة مب السنواي الكمس األجيرة مب الاللا  و  %02جمس سنواي تمب اس لالب  يب
 .وفي شر اي تابعة وشقيقة  بالقيمة العادلة مب جال  اائمة الدجل الشامل اججر ونال كلفة المس للكة الدف ر ة لكل مب اجس  ماراي المالية 

ئب  المسالدة ويند حساب إلمالي بست معيار  فاية را  الما     رايى اج  ص د را  الما  المسالد يب را  الما  األساسي واج تص د ال وظيفاي تالودا   
 يب لص  را  الما  األساسي .

يملياي ال وظي  بقل اصل بما يعقس مكا ر  ملونة بحسب  ليعة الطرف المد ب %122و  م ترليح األصو  بأوزاف مكا ر ت راول مب صفر الى    
ال عد الي ل عقس   اجس  مار المرتلطة به   ومب اج  الةمالاي النقدية في اجي لار . و  م اس كدا  ذاي المعالجة للملالغ جارم المر ص المالى بعد إلراو 

 المح ملة ل لك الملالغ. رالطليعة العرضية والكسائ
 هيكل سعر العائد  مخاطر إدارة منظومة* 
 واإللرا اي وحدود ا المكا ر تقييم و  م باللنك المالية لإلدارة ال ابعة (ALMU) واجل صاماي األصو  وحدة بمعرفة الكطر   ا وايا  تحد د   م

 اإلداراي ومد رو المالي والمد ر ال نفي  يب المد ر ب ويةو ة اللنك رئيس برئاسة (ALCO) واجل صاماي األصو  لجنة بمعرفة بلا القيا  الوالب ال صحيحية
 لجنة  ار تقر  ال ي  ةر و ر الة اإللرا اي ب نفي  الدولية المعامالي نرفة وتقو  الدولية المعامالي نرفة ورئيس العا  والسقرتير الفرود شلقة ومد ر ال جار ة
 األصو  وحدة يلى ويرضلا تطور مب حدي بما ا تقار ر  الغرفة وتعد المالية األسواق في ال عامل جال  مب الفجواي ل صحيح واجل صاماي األصو 

 .واجل صاماي األصو  ولجنة واجل صاماي
 (ALCO)  وااللتزامات األصول إدارة لجنة مهام* 

 الحساسية. تحليل ألنراص المقلولة الحدود في الل  -
 واي ماد ا. صح لا مب وال حقب المكا ر وايا  تحد د فى المس كدمة اجف راضاي مرالعة -

 .(ALMU)واجل صاماي   األصو  إدارة وحدة ر ب قار  والواردة باللنك الحساسية وموا  العائد اسعار وفجواي مكا ر اس عراص
 اي ماد ا. السابب الحدود مب   فب بما -ولدي إف- الفجواي ل عد ل المق رحة ال وصياي واي ماد وتعد ل تقييم -
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 (ALMU) وااللتزامات األصول إدارة وحدة مهام* 

 .يليلا والحفاع واجل صاماي األصو  لجنة بمعرفة إارار ا تم كما المكا ر إدارة سياسة توثيب -
 .باس مرار تطو ر ا يلى والعمل المكا ر وايا  تحد د في المس كدمة النماذم إيداد -
 .واجل صاماي األصو  إدارة لجنة يلى ال قار ر تلك ويرص الصمب مدار يلى القيم تلك وتطور للكطر المعرضة بالقيم ر تقار  إيداد -
 .اي ماد ا السابب الحدود مب   فب بما الفجواي ل عد ل توصياي تقديم -
 .القراراي تلك تطليب فى ال قد  بمدى و جطار ا واجل صاماي األصو  لجنة اراراي تطليب م ابعة -

 

 :العادلة  بالقيمة قياسها يتم مالية أدوات -
 صافى" بند ضمب الدجل بقائمة العادلة القيمة في ال غير فروق  ادرام مب العادلة بالقيمة الم الرة بغرص مالية الملونة  أصو  المالية األصو  ايا    م

 فروق  إدرام مب ادلةالع بالقيمة األجر الشامل الدجل جال  مب العادلة بالقيمة مالية الملونة  أصو  الد ب ادواي ايا    م  ما  "الم الرة مب الدجل
 ايا  في م ملكية حقوق  ادواي في لالس  ماراي ونالنسلة  "العادلة القيمة اح يا ي " ضمب األجر الشامل الدجل اائمة بلنود العادلة القيمة في ال غير
 المقيدة نير لألسلم بالنسلة اما " المس قلة المالية القوائمتار ز  في باللورصة المعلنة لألسعار  لقا العادلة بالقيمة المالية األوراق بلورصة المقيدة األسلم

 القيمة مةايفاي النقدية المكصومة    ر قة ال دفقاي  ر قة " المقلولة الفنية الطرق  بدحدى تقييملا في م "اجس راتيجية اجس  ماراي يدا فيما " باللورصة
 ال كلفة او القيمة األسمية ف ع لر اجس راتيجية لالس  ماراي ونالنسلة  "العادلة القيمة اح يا ي" ضمب  األجر الشامل الدجل بقائمة ال قييم فروق  و درام "

 .اجس  ماراي ل لك العادلة القيمة بم ابة
 :العادلة  قل القيمة لقيا  لو ر ة تع لر المدجالي ال ي مس و اي يلي العادلة بنا  للقيمة اللرمي ل سلسليقو  مصرفنا بالعمل وفقًا ل

 اللنك يس طيب مطابقة ال صاماي او ألصو  النشطة األسواق في) المعدلة المعلنة تنير األسعار في األو  المس وم  مدجالي وت م ل :األول المستوي  -
 .القيا  تار ز في إليلا الوصو 

 ملحوظة المدجالي     وتكوف  األو  المس وم  ضمب ينلا معلب اسعار بكالف المدجالي ال الي فى  افة المس وم  مدجالي وت م ل :الثانى المستوي  -
 .ملاشر نير او اجل صا  بشقل ملاشر او لألصل

 وت م ل مدجالي المس وم ال ال  في المدجالي نير الملحوظة لألصل او اجل صا . :الثالث المستوي  -
 للعمالء وتسهيالت تمويالت -

 اجضمحال  . جسائر مكصك جصم بعد بالصافي وال سليالي ال مو الي تظلر
 أدوات دين بالتكلفة المستهلكة -

 لموذم بال كلفة المس للكة و ضمب لل حد د  ادواي د ب القابلة او ال اب ة اجس حقاق وتوار ز الدفعاي ذاي المش قة نير المالية األصو  تلو ب   م
 . "ال عاادية النقدية ال دفقاي ل حصيل بلا المح فظ المالية لألصو  األيما 

 :II  لبازل   طبقا التاليتين الشريحتين من المال رأس كفاية لمعدل البسط ويتكون  
 المح جصة واألرنال-الكص نة  ألسلم الدف ر ةا القيمة جصم بعد -المدفود  الما  را  مب و  كوف  األساسي الما  را  و ى : األولى الشريحة

 واجح يا ي العا  اللنكية المكا ر اح يا ي يدا فيما األرنال توز ب بعد تكو نلا يلى لللنك األساسى القالوف والنظا   نك ال ي القائمة واجح يا ياي
 مرحلة . جسائر واية بلا اجي راف سلب شلرة اية منه يكصم كما الكا 

 فلرا ر 18 ب ار ز المنعقدة بجلس ه المصرم  المر صم  اللنك إدارة مجلس لقرار  لقا وذلك األولي الشر حة في المرحلية األرنال صافي إدرام تم واد
0217. 

 األئ مالية ال سليالي و ال مو الي / الد ب ادواي مقابل المطلونة المكصصاي رصيد يعاد  مما و  كوف  المسالد الما  را  و ى : الشريحة الثانية
 المكا ر بأوزاف المرلحة العرضية واجل صاماي لألصو  األئ مالية المكا ر إلمالي مب % 1٫08يب   ص د ج بما األولى المرحلة فى المدرلة

الاللا  األجيرة مب الكمس السنواي مب ايم لا فى  ل سنة مب % 02 اس لالب مب - سنواي جمس يب الاللا تص د ال ي المسالدة الودائب  /وال مو الي
 األجر الدجل الشامل جال  مب العادلة بالقيمة المالية اجس  ماراي مبالدف ر ة لكل  القيمة يب العادلة القيمة فى الص ادة مب % 48 إلى باإلضافة -

 .الكا  األح يا ي ايمة مب % 48 و وشقيقة الد ب بال كلفة المس للكة واجس  ماراي فى شر اي تابعة وادواي
 المسالدة -الودائب  –ال مو الي  تص د واج األساسي الما  را  يب المسالد الما  را   ص د اج الما  را  كفاية معد  بست إلمالي حساب يند و رايى

 .األساسي الما  را  لص  يب
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 المرتلطة اجئ ماف مكا ر يعقس بما بقل اصل المد ب الطرف  ليعة بحسب ملونة % 022 إلى صفر مب ت راول مكا ر بأوزاف األصو  ترليح و  م 
 العرضية الطليعة ل عقس ال عد الي إلرا  بعد المالى المر ص اائمة جارم للملالغ المعالجة ذاي اس كدا  اجي لار و  م في النقدية الةمالاي اج  مب به

 .الملالغ ل لك المح ملة والكسائر
 ديسملر 15 يز ب ار المنعقدة بجلس ه المصرم  المر صم  اللنك إدارة مجلس ارار يلى بنا اً  II باز   لم طللاي  لقا الما  را  كفاية إيداد معيار تم

 .0210 ديسملر 04 فى اصدري وال ى 0210
  واد ال ص  اللنك بقافة م طللاي را  الما  المحلية وفي الدو  ال ي تعمل بلا فرويه الكارلية جال  السن يب الماضي يب.

 
  الحالية :ويلخص الجدول التالي مكونات رأس المال األساسي والمساند ونسب معيار كفاية رأس المال في نهاية السنة المالية 

 
 

 م0221ديسمبر  32 م0202ديسمبر  32  
 ألف جنيه مصرى  ألف جنيه مصرى  

   الشريحة األولى )رأس المال االساسى و االضافى(:
 312411111 412211215 رأس المال المصدر والمدفوع

 (11210) (11210) (-أسهم خزينة )
 274137011 211721427 االحتياطيات 

 2411253 2411253 العاماحتياطى مخاطر 
 - - IFRS 9احتياطى مخاطر معيار 

 571507403 111271554 األرباح المحتجزة )الخسائر المرحلة(
 - - األرباح / )الخسائر( المرحلية ربع السنوية 

 131 540 حقوق األقلية
 Common Equity (0021212) (3217215)إجمالى االستبعادات من رأس المال األساسى المستمر 

 271417272 211111202 اجمالى رصيد بنود الدخل الشامل االخر المتراكم بعد التعديالت الرقابية
 2070427314 2311121312 اجمالى رأس المال االساسى و االضافى
   الشريحة الثانية )رأس المال المساند(:

 - - من قيمة االحتياطى الخاص 45%
 - - من رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر  45%
 3027100 5311372 من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة 45%

 2417201 0031411 رصيد المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين و التسهيالت االئتمانية المطلوبة فى المرحلة األولى 
 - - اجمالى مخصص خسائر االضمحالل للتمويالت و التسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة

 4757442 7511231 اجمالى رأس المال المساند
 2077257240 2417021032 الرأسمالية بعد االستبعادات )اجمالى رأس المال(إجمالى القاعدة 

   األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر :
 5577317311 4111421712 إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر االئتمان، السوق والتشغيل

 %00122 %32131 إجمالى القاعدة الرأسمالية / إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر االئتمان والسوق والتشغيل 
 %3  يلى ال عليماي الراابية لقيـا  الكاصـة بالرافعـة الماليـة مـب إلـصا  اللنـوب بالحـد األدلـى ل لـك النسـلة ت 0218 وليو  7وافب اللنك المر صى المصرى فى للس ه ب ار ز 

                 .0217  وح ى يا  0218كنسلة اس رشادية مب للاية سل ملـر    يلى اسا  رنب سنوى وذلك يلى النحو ال الى : 
    .0215كنسلة ملصمة اي لارا مب يا   -

   .CARار المع مد يلى المكا ر تكما اولب يب اإلفصال يب النسلة ومقولاتلا ت بسطًا ومقامًا   بالقوائم المالية المنشورة اسوًة بما يجرى يليه حاليًا فيما يكك المعي
 و  كوف بست ومقا  لسلة الرافعة المالية مب ا،تي :

  .CAR  كوف بست النسلة مب الشر حة األولى لرا  الما  تبعد اجس لعاداي  المس كدمة في بست معيار  فاية را  الما  المع مد يلى المكا ر ت مقولاي اللست
 ية وتعرضاي اللنكو .و و ما يطلب يل -وفقًا للقوائم المالية  –  كوف مقا  النسلة مب  افة اصو  اللنك داجل وجارم الميصالية  مقولاي المقا 

 (.% 2)يجب اج تقل لسلة الشر حة األولى مب القايدة الراسمالية ت بعد اجس لعاداي   الى إلمالى تعرضاي اللنك يب  النسلة
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 م0221ديسمبر  32 م0202 ديسمبر 32 
 ألف جنيه مصرى  ألف جنيه مصرى  

   أوال : بسط النسبة
 2070427314 2311121312 االستبعاداتالشريحة األولى من رأس المال بعد 

   ثانيا : مقام النسبة
 22075727772 22412241027 إجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل األوراق المالية

 374237145 314121350 التعرضات خارج الميزانية
 22571747721 22213451511 إجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية

 % 22155 % 22122 نسبة الرافعة المالية %
 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة : -  4
 

 خسائر االضمحالل في مشاركات ومرابحات ومضاربات أ/ 4
و قو  باس كدا  الحقم الشكصي يند  . رالب اللنك محفظة مشار اي ومرابحاي ومةارناي ل قييم اجضمحال  يلى اسا  رنب سنوم يلى األال 

د الكفاص تحد د ما إذا  اف  نلغي تسجيل يب  اجضمحال  في اائمة الدجل   وذلك لمعرفة ما إذا  اف  ناب اية بيالاي موثوق بلا تشير الى اله  ول
اجلكفاص يلى مس وى المرابحة الواحدة في تلك  يمقب اياسه في ال دفقاي النقدية المس قللية الم واعة مب محفظة المرابحاي وذلك الل ال عرف يلى

واد تشمل     األدلة ولود بيالاي تشير الى حدوي تغيير سللي في ادرة محفظة مب يمال  ال وظي  يلى السداد لللنك   او ظروف محلية  .المحفظة 
تقو  اإلدارة باس كدا  تقد راي بنا  يلى الكلرة السابقة لكسائر  او اا صادية ترتلت بال ع ر في اصو  اللنك . يند لدولة ال دفقاي النقدية المس قللية  

 اصو  ذاي جصائك مكا ر يملياي ال وظي  و اجس  مار في ولود ادلة موضويية تشير الى اجضمحال  مماثلة ل لك الواردة في المحفظة . و  م
فقاي النقدية المس قللية بصورة من ظمة للحد مب اية اج الفاي بيب الكسارة مرالعة الطر قة واجف راضاي المس كدمة في تقد ر  ل مب مللغ وتواي  ال د

 المقدرة والكسارة الفعلية بنا  يلى الكلرة .
   

 اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  ب/ 4
الملكية بالقيمة العادلة مب جال  اائمة الدجل اججر يندما يقوف  ناب الكفاص  ا  او مم د يحدد اللنك اضمحال  اجس  ماراي في ادواي حقوق 

 قييم ضمب يوامل في ايم لا العادلة يب ال كلفة و ح ام تحد دًا ما إذا  اف اجلكفاص  امًا او مم دًا إلى حقم شكصي   وجتكاذ   ا الحقم يقو  اللنك ب
المع ادة لسعر السلم باإلضافة إلى ذلك اد يقوف  ناب اضمحال  يندما يقوف  ناب دليل يلى ولود تد ور في الحالة   Volatilityال  ب باي ت –اجرى 

 المالية للشر ة المس  مر فيلا او تدفقاتلا النقدية ال شغيلية وال مو لية او ادا  الصناية او القطاد او ال غيراي في ال كنولوليا .
 

 لفة المستهلكةاستثمارات مالية بالتك ج/ 4
اجس حقاق   م تلو ب األصو  المالية نير المش قة ذاي دفعاي وتوار ز اس حقاق ثاب ة او اابلة لل حد د يلى اللا اس  ماراي مح فظ بلا ح ى تار ز 

اجس  ماراي ح ى تار ز و  طلب ذلك ال لو ب اس كدا  الحقم الشكصي بدرلة يالية وجتكاذ   ا القرار يقو  اللنك ب قييم النية والقدرة يلى اجح فاع ب لك 
امة ارب اجس حقاق   و ذا اجفب اللنك في اجح فاع ب لك اجس  ماراي ح ى تار ز اجس حقاق فيما يدا في بعل الظروف الكاصة م ل بيب  مية نير  

   اائمة الدجل الشامل اججر جال لة مب بالقمية العادإلى اجس  ماراي  بال كلفة المس للكةميعاد اجس حقاق يند ا   م إيادة تلو ب  ل اجس  ماراي 
 . ونال الي سوف   م ايا  تلك اجس  ماراي بالقيمة العادلة وليس بال كلفة المس للكة إضافة إلى تعليب تلو ب اية اس  ماراي ب لك اللند 

 

 القيمة العادلة للمشتقات د/ 4
ل النماذم   م تحد د القيمة العادلة لألدواي المالية نير المقيدة في اسواق لشطة باس كدا  اساليب ال قييم ويندما   م اس كدا      األساليب م 

ال قييم العادلة الى حد ما  ل حد د القيمة العادلة   م اج لار ا ومرالع لا دور ا بواسطة افراد مؤ ليب ومس قليب يب الجلة ال ى اام  بأيداد ا .وتع مد ل ائ 
 يلى الكلرة .
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 ضرائب الدخل  ه/4

يكةب اللنك لةرائب الدجل مما يس ديي اس كدا  تقد راي  امه ل حد د المكصك اإللمالي للةر لة يلي الدجل و ناب يدد مب العملياي 
ل قد راي والحساباي يصعب تحد د الةر لة النلائية ينلا بشقل مؤ د و قو  اللنك بدثلاي اجل صاماي يب الن ائ  الم واعة يب الفحك الةر لي وفقا 

ف اح ما  لشأي ضرائب اضافية   ويندما يقوف  ناب اج الف بيب الن يجة النلائية للةرائب والملالغ السابب تسجيللا فدف     اجج الفاي سو  مدم
 تؤثر يلي ضر لة الدجل.

 التحليل القطاعي -  5
 التحليل القطاعي لألنشطة       

ت   ةمب النشاط القطايي العملياي ال شغيلية واألصو  المس كدمة في تقديم الكدماي المصرفية و دارة المكا ر المحيطة بلا والعائد المرتل 
 -بل ا النشاط ال ي اد تك ل  يب بااي األلشطة األجرى . و  ةمب ال حليل القطايي للعملياي وفقًا لأليما  المصرفية الواردة فيما  لي :

 

و اجس  مار  يملياي ال وظي وتشمل الشطة الحساباي الجار ة والودائب والحساباي لار ة مد نة  -:مؤسسات الكبيرة ، والمتوسطة والصغيرةال
 والمش قاي المالية .

 و شمل الشطة الدمام الشر اي وشرا  اجس  ماراي وتمو ل إيادة  يقلة الشر اي واألدواي المالية . :االستثمار
 العقار ة . مرابحايالشكصية وال مرابحايوتشمل الشطة الحساباي الجار ة واجدجار والودائب وال : األفراد

 وتشمل األيما  المصرفية األجرى  ددارة األموا  . : أنشطة أخرى 
 صاماي ال شغيلية  ما تم يرضلا في وت م المعامالي بيب األلشطة القطايية وفقًا لدورة النشاط العادم لللنك وت ةمب األصو  واجل صاماي األصو  واجل 

 المر ص المالي لللنك .
 صافي الدخل من العائد -  1 

 

 م0202 ديسمبر 32 
 باأللف جنيه مصرى 

 م0221ديسمبر 32
 باأللف جنيه مصرى 

   المشابهة من : عائد عمليات مشاركات ومرابحات ومضاربات واإليرادات
 311211271 214551040 البنك المركزى المصرى 

 5321574 4441212 البنوك األخرى 
 212731772 215211032 العمالء 
 515021504 314251172 المجموع

 314321212 112331211 عائد أدوات دين حكوميه
 2321013 171727  وبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر بالتكلة المستهلكةعائد استثمارات في أدوات دين 

 112211172 115211444 اإلجمالى
   تكلفة األوعية االدخارية والتكاليف المشابهة من : 

 (2221722) (2221203) البنوك
 (411271112) (417201225) العمالء

 (417211112) (412241722) اإلجمالي
 413221222 411021731 الصافي

 إيرادات األتعاب والعموالت  -  7

  

 م0202 ديسمبر 32 
 باأللف جنيه مصرى 

 م0221ديسمبر 32
 باأللف جنيه مصرى 

 321517 041472 األتعاب والعموالت المرتبطة بعمليات التوظيف و االستثمار
 21172 11225 أتعاب خدمات تمويل المؤسسات

 41241 41341 أتعاب أعمال األمانة والحفظ
 2141725 2741122 أتعاب أخرى 

 0411301 0231325 اإلجمالى
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 توزيعات األرباح  -  2
 م0202ديسمبر  32 

 باأللف جنيه مصرى 
 م0221ديسمبر  32

 باأللف جنيه مصرى 
 155 11770 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

 22 42 عائد صندوق استثمار
 471122 521212 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 051171 41171 شركات تابعة وشقيقة

 741113 101522 اإلجمالى

 صافي دخل المتاجرة  -  1
 

 م0202 ديسمبر 32
 باأللف جنيه مصرى 

 م0221ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

   عمليات النقد األجنبي
 721221 401157 أرباح التعامل في العمالت األجنبية 

 (11155) (311252) وااللتزامات بالعمالت األجنبية بغرض المتاجرة)خسائر( تقييم أرصدة األصول 
 112 201112 أدوات حقوق الملكية 

 701201 251712 اإلجمالى
  

 

 
 االستثمارعمليات التوظيف و االضمحالل عن خسائر رد )عبء(  - 22

 

 م0202ديسمبر  32  
 باأللف جنيه مصرى 

 م0221ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

 01302 (232) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى 
 221244 (111) أرصدة لدى البنوك

 41207 (21037) أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 521112 (321015) أدوات الدين بالتكلفة المستهلكة

 221102 (2711122)  مشاركات ومرابحات و مضاربات  مع العمالء
   

 221273 (0021202) اإلجمالى
 

 مصروفات إدارية - 22
 م0202ديسمبر  32 

 باأللف جنيه مصرى 
 م0221ديسمبر  32

 باأللف جنيه مصرى 
   تكلفة العاملين

 (4221155) (4411122) أجور ومرتبات 
 (211252) (271100) تأمينات اجتماعية

   تكلفة المعاشات
 (241212) (211541) المحددةتكلفة نظم االشتراكات 

 (4221272) (4421117) 
 (5511272) (5521000)  *مصروفات إدارية أخرى 

 (212221217) (212301322) اإلجمالى
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 تشغيل أخرى  )مصروفات( -20
 م0202ديسمبر  32 

 باأللف جنيه مصرى 
 م0221ديسمبر  32

 باأللف جنيه مصرى 
)خسائر( تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية ذات الطبيعة النقدية )بخالف التى 

  001.082ت (221052)  بغرض المتاجرة(
 052 01552 أرباح بيع أصول ثابتة

  1.718ت (172) إيجار تشغيلي 
 41.321 (231012) أخرى 

 31.235 (021123) )عبء( رد مخصصات أخرى  
  142.482ت (2021553) اإلجمالى

 

 )مصروفات( ضرائب الدخل – 23
 م0202ديسمبر  32 

 باأللف جنيه مصرى 
 م0221ديسمبر  32

 مصرى  باأللف جنيه
  720,781ت  1,323,042ت ضرائب الدخل الحالية

   وتتمثل ضرائب الدخل الحالية في األتى:
  880,781ت  1,272,771ت * %02ضرائب الدخل المحسوبة على أساس معدل ضرائب 

  042,222ت  084,222ت ضرائب دخل جارية
 - 01,831 إيرادات ضريبية مؤجلة

  720,781ت  1,323,042ت اإلجمالى
   

 

 . تمثل ضرائب على ايرادات أذون الخزانة وسندات الخزانة بضمان الحكومة المصرية بالعملة المحلية * 
 

 
 ألهم بنود مصروفات إدارية أخرى تحليل * 

 م0202ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

 م0221ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

 201230 2211315  (02، 21واالستهالل )إيضاح  اإلهالك
 411222 551414 اشتراكات ورسوم  

 121225 111212 مزايا للعاملين )عالج طبى + مصروفات تدريب(
 011277 321221 مصروفات صيانة )الحاسب األلى + المباني وسيارات وآالت(

 51517 231271  دعاية وإعالن
 511217 531252 مصروفات تشغيل الحاسب األلى والصارف األلى 

 271132 221232 وتليفونات مياه وكهرباء 
 211122 211274  مصروفات الدمغة

 221224 201032  مصروفات بريد وسويفت  
 271222 221515  استقبال وضيافة  
 021721 21702  بدالت سفر وانتقال

 231157 201442   إيجار مقار الصارف األلى 
 21713 001222  أدوات كتابية ومطبوعات
 31154 21044 فيزا إليكترون / عموالت

 51221 521 مصروفات قضائية
 41414 01112 استشارات فنية

 21712 21541 خدمات اجتماعية
 021552 21145 ضرائب بخالف ضرائب الدخل

 041522 041122 مساهمة تكافلية لنظام التأمين الصحي
 2211502 141212 أخرى 

 5511272 5521000 المجموع
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 وفيما يلى الموقف الضريبى :

 
 

 اواًل: ضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية
   0215تم  ال سو ة النلائية مب مر ص  لار المموليب وسداد الةر لة المس حقة وذلك من  بداية لشاط اللنك وح ى يا   . 
   لمحددة االولا ولارى الفحك حالياتم تقديم اجارار الةر لى وسداد الةر لة المس حقة مب وااعه فى المواييد ا   0212بالنسلة لعا. 

 
 

 ضريبة المرتبات واألجور ثانيًا :
   0215تم  ال سو ة النلائية مب مر ص  لار المموليب وسداد الةر لة المس حقة وذلك من  بداية لشاط اللنك و ح ى يا  . 
 ر كهتم تور د الةر لة الشلر ة المس حقة فى المويد المحدد االولا ولم   م الفحك ح ى تا  31/10/0202ح ى  21/21/0212بالنسلة للف رة مب. 

 
 

 

 ضريبة الدمغة ثالثًا :
   0215تم  ال سو ة النلائية مب مر ص  لار المموليب وسداد الةر لة المس حقة وذلك من  بداية لشاط اللنك و ح ى يا   
  المس حقة مب وااعه   فقد تم تقديم اإلارار الةر لى الرنب سنوى في ميعاد  وسداد الةر لة  31/10/0202وح ى  21/21/0212بالنسلة للف رة مب

 .ولم   م الفحك ح ى تار كه
 

 رابعًا: الضريبة العقارية
والمعمو  به مب  0225لسنة  121    وذلك وفقا للقالوف رام  0202تم سداد لميب الةرائب المس حقة يلى فرود ومقراي اللنك ح ى يا  

1/7/0213.  
 

 نصيب السهم في الربح   - 24
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 المالية : واأللتزامات المالية األصول وقياس تبويب  -
 األعمال : نموذج لتبويب وفقا باألجمالى لالضمحالل( مخصصات أي خصم قبل (المالية األصول التالى الجدول يوضح

 
 باأللف جنيه مصرى 

 التكلفة المستهلكة م0202ديسمبر  32
أدوات دين بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل 
 الشامل االخر

أدوات حقوق ملكية 
بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل االخر

اجمالى القيمة 
 الدفترية

 5.511.427 - - 5.511.427 لقدية وارصدة لدى اللنك المر صى المصرى 
 18.838.712 - - 18.838.712 ارصدة لدى اللنوب

 12.174.772 - - 12.174.772 مشار اي ومرابحاي ومةارناي مب العمال 
اس  ماراي مالية بالقيمة العادلة مب جال  الدجل الشامل 

 اججر
- 04.242.253 3.452.181 05.432.132 

 41.171.417 - - 41.171.417 اس  ماراي مالية بال كلفة المس للكة
 112.173.280 3.452.181 04.241.253 51.743.313 إلمالي األصو 

 
 

 م0202ديسمبر  32 
 باأللف جنيه مصرى 

 م0221ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

 0.714.545 012521051 صافي أرباح السنة
  152.222ت (2421222) حصة العاملين

  17.222ت  18.222ت مكافأة مجلس اإلدارة 
 211231051 0.817.545 

 821.001 5211001 المتوسط المرجح لألسهم العادية المصدرة

 4.274 31712 نصيب السهم األساسي في الربح )بالجنيه(          
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 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصرى   -25
 

 
 م0202ديسمبر  32

 باأللف جنيه مصرى 
 م0221ديسمبر  32

 باأللف جنيه مصرى 
 1.411.111 212411423 نقدية

 7.147.225 717251224 أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي
 5.885.014 212121427 (2اإلجمالى )

  1.722ت (01571) يخصم : مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
  1.722ت    (01571) (0إجمالي  )
 5.881.404 212521232 (0( + )2إجمالي  )

    

 8.151.082 112131257 أرصدة بدون عائد
 0.578.174 017151174 أرصدة ذات عائد 

 5.881.404 212521232 اإلجمالى
   

 0.578.174 017151174 أرصدة متداولة
 8.151.082 112131257 أرصدة غير متداولة

 5.881.404 212521232 اإلجمالى
 

 
 أرصدة لدى البنوك  - 21

 
 
 

  

 م0202ديسمبر  32 
 باأللف جنيه مصرى 

 م0221ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

 2221003 2251723 حسابات جارية
 3211211412 2514071220  ودائع

 (202) - يخصم : اإليرادات المقدمة للبنك المركزى المصرى 
 (21023) (312) يخصم : اإليرادات المقدمة  للبنوك خارجية
 (21111) (11227) يخصم : اإليرادات المقدمة  للبنوك محلية

 3217221112 2515351722 (2اإلجمالى )
 (23)  (1)  مخصص خسائر االئتمانية المتوقعة للبنوك خارجية يخصم :

 (202) (230) يخصم : مخصص خسائر االئتمانية المتوقعة  للبنوك محلية
 (233) (232) (0إجمالي  )
 3217221552 2515341270 (0( + )2إجمالي  )

 0112421302 - البنك المركزى المصرى بخالف نسبة االحتياطي اإللزامي 
 211271223 2014151171 بنوك محلية

 312321247 312321213 بنوك خارجية
 3217221552 2515341270 اإلجمالى

 2221003 2251723 أرصدة بدون عائد
 3211721335 2514211211 أرصدة ذات عائد 

 3217221552 2515341270 اإلجمالى

 3213501214 2514211211 أرصدة متداولة
 4351114 2251723 أرصدة غير متداولة

 3217221552 2515341270 اإلجمالى
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 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء   - 27

 

 م0202ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

 م0221ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

   : تجزئة

 4251234 4421527 سيارات 
 2321242 771577 سلع معمره واخرى 

 4421275 1211205 عقارية 
 2241042 0221241 موظفين

 212721412 213311312 (2اجمالى التجزئة )
   مؤسسات : 

 110211104 114201712 شركات كبيره ومتوسطه
 210251211 2771215 شركات صغيره

 541272 221215 شركات متناهية الصغر
 2215511012 2213721252 (0إجمالى )

 2217341721 2217251001 (0+2والمرابحات للعمالء ) اجمالى المشاركات و المضاربات
 (212311725) (2212421447) يخصم : اإليرادات المقدمة

 (2111270) (1421231) يخصم : مخصص خسائر االضمحالل 
 111121120 2212051142 االجمالى

 062116211 1..08.858 أرصدة متداولة

 160206121 583598285 أرصدة غير متداولة

 161116120 3282088942 اإلجمالى

 12,121الميصاليـة مللـغ  بلغ  القيمـة العادلـة لـألوراق الماليـة الم داولـة وال ـى ج يمقـب ال صـرف فيلـا إج بموافقـة اللنـك ضـمالا لعمليـاي توظيـ  تجار ـة فـى تـار ز
  ال  لنيه مصرى في تار ز المقارلة . 82,551ال  لنيه مصرى مقابل مللغ 

 

 م                )باأللف جنيه مصرى(0202 ديسمبر 32
 

 ECL اإللمالي ECL  3مرحلة ت ECL  0مرحلة ت ECL  1مرحلة ت 
 0421342 212111317 341427 541754 2101211 510141131 231215 315411177 شركات كبيره

 2421332 5231432 2431317 0521331 51 71720 41125 3041323 متوسطه شركات

 2251157 213311312 311542 311231 21220 221122 121017 210251700 افراد

 2501017 2771215 2321027 2121413 01127 321001 211473 1711271 شركات صغيره
 21123 221215 172 01244 72 377 214 241144 لصغراشركات متناهية 

 1421231 2217251001 3451522 5211413 2151135 513441212 2271424 512531120 اإلجمالي 
 

 ()باأللف جنيه مصرى                                     م     0221 ديسمبر 32
 

 ECL اإللمالي ECL  3مرحلة ت ECL  0مرحلة ت ECL  1مرحلة ت 
 2177172 275227225 307272 527712 2477413 371147357 277125 474217157 شركات كبيره

 2517172 7217221 2527212 0177277 01 17330 771 4237422 توسطهم شركات

 2047172 272727412 157253 2037217 117 217122 027202 272377722 افراد

 3117213 270257211 3377175 4237250 27423 027012 017125 7227223 شركات صغيره

 447723 547272 447012 417232 02 370 457 37112 لصغراشركات متناهية 

 2117270 2277347721 1117214 272207142 2417707 472217003 777022 177207122 اإلجمالي 
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 ECLمخصص خسائر االضمحالل 
 تحليل حر ة مكصك جسائر اجضمحال  للمشار اي والمرابحاي والمةارناي مب العمال  وفقًا لأللواد : 

 

 مصرى(م                )باأللف جنيه 0202ديسمبر  32

مؤسسات كبيرة ومتوسطة وصغيرة  افراد فقط 
 االجمالى ومتناهية الصغر

 2117270 7727414 2047172 الرصيد أول السنة
 0251124 0221201 121222 عبء االضمحالل خالل السنة

 - (01522) 01522 مناقلة
 (4041053) (3541275) (721272) مبالغ تم إعدامها خالل  السنة

 (2251133) (131110) (221172) الغرض منهمخصص انتفي 
 (31212) (31221) (50) فروق تقييم

 

 1421231 5401220 2251157 م 0202 ديسمبر 32الرصيد في 
 

 

 
 م                )باأللف جنيه مصرى(0221ديسمبر  32

افراد  
 فقط

مؤسسات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية 
 االجمالى الصغر

 1321302 7201125 2471721 السنةالرصيد أول 
الدولي  األولى للمعيار التطبيق عن الناتجة التغيرات اثر

IFRS 9  051422 2221124 2311420 

 212111703 2131501 2731214 م0221يناير  2الرصيد بعد التعديل في 
 3221243 0151511 51074 عبء االضمحالل خالل السنة
 (2311253) (2251012) (321513) مبالغ تم إعدامها خالل  السنة

 (3201713) (0111115) (251712) مخصص انتفي الغرض منه
 - 51042 (51042) مناقلة

 (021772)  (021517) (21022) فروق تقييم
 2111270 7721414 2041172 م 0221ديسمبر  32الرصيد في 

 

 
   باأللف جنيه مصرى                                                                         استثمارات مالية -22

  

 م0221ديسمبر  32 م 0202ديسمبر  32 
   استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر   -/أ 22

   بالقيمة العادلة : –أدوات دين 
 - 0315521711 المالية  اذوف الكصالةمدرلة في سوق األوراق   -
 2177132 213211224 مدرلة في سوق األوراق المالية  ادواي د ب  -

   بالقيمة العادلة : –أدوات حقوق ملكية 
 272517210 7211422 مدرلة في سوق األوراق المالية  -
 271107222 211021315 نير مدرلة في سوق األوراق المالية  -

   

   استثمار : صناديق وثائق
 272227115 212421252 نير مدرلة في سوق األوراق المالية  -

 472017122 0214321131 (2إجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر )
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  :ذوف الكصالة بقل محفظة ماليةوفيما  لى تحليل ا
 

 مالية بالقيمة العادلة مب جال  الدجل الشامل اججر:وت م ل اذوف جصالة في محفظة اجس  ماراي 
 

 باأللف جنيه مصرى                  وتتمثل أذون خزانة في :
 م0221ديسمبر  32 م0202ديسمبر  32 

 -     512701211 يوم 220أذون خزانة استحقاق 
 - 2211121420 يوم 073أذون خزانة استحقاق 
 - 211201141 يوم 315أذون خزانة استحقاق 
 - (214251502) عوائد لم تستحق بعد

 - 0315521711 إجمالي  ) أ (
 

 

 وتتمثل أذون خزانة في محفظة االستثمارات مالية  بالتكلفة المستهلكة :
 

 باأللف جنيه مصرى          وتتمثل أذون خزانة في :

 م0221ديسمبر  32 م0202ديسمبر  32 
 2527222 1221222 يوم 073أذون خزانة استحقاق 
 2272047175 2212111522 يوم 315أذون خزانة استحقاق 
 (3777122) (2111572) عوائد لم تستحق بعد

 (417711) (411042) عمليات بيع اذون خزانة مع االلتزام باعادة الشراء
 (347432) (411523) ئتمانية المتوقعةاال مخصص خسائر 

 2777217215 2215221222 ) أ (إجمالي  

 

 
 

  

   استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر -/ب 22
 م0221ديسمبر  32 م0202ديسمبر  32 

   بالقيمة العادلة : –أدوات حقوق ملكية 
 172,228 2701247 مدرلة في سوق األورا ق المالية  -

   استثمار : صناديق وثائق
 052,210 0521107 مدرلة في سوق األوراق المالية  -

   

 482,217 4031774 (0والخسائر ) إجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  االرباح

 
   استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة  -/ج 22

   أدوات دين :
 م0221ديسمبر  32 م0202ديسمبر  32 
   مدرلة في سوق األوراق المالية  -

 15,174,278 2217111522 اذوف الكصالة
  41,722ت (411042) يملياي بيب اذوف جصالة مب اجل صا  بايادة الشرا 

  377,152ت (2111572) يوائد لم تس حب بعد
  34,431ت (411523) مكصك الكسائر اجئ مالية الم واعة

   

 17,711,218 2215221222 إلمالي  ت ا  
   

 15,121,137 3512021141 ادواي د ب اجرى   -
  32,814ت (521112) مكصك الكسائر اجئ مالية الم واعة

   

 15,111,273 3512121142 ب   إلمالي  ت
 31,350,135 4115721231 (3إجمالي استثمارات مالية  بالتكلفة المستهلكة ) أ + ب ( )

   

 42,211,773 7514041541 (3+0+2إجمالي استثمارات مالية )
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 تابع -استثمارات مالية  - 22
 0202ديسمبر  32                                        استثمارات في شركات تابعة وشقيقة -/د 22

  :بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات التابعة والشقيقة كما يلى         
 

 

 البلد
 مقر

 الشركة
 أصول
 الشركة

 التزامات الشركة
 )بدون حقوق 

 الملكية(
 أرباح / )خسائر( إيرادات الشركة

 الشركة
 القيمة
 الدفترية

 نسبة 
 المساهمة

 باأللف  
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف
  جنيه مصرى 

        : شركات تابعة -أ

 %22410 216211 526102 106251 216212 5226122 مصر (1اإلسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" )

 %22422 216022 26200 2116005 2006511 1116111 مصر (1األفق لإلستثمار والتنمية الصناعية )

 %22422 5 (06212) 16211 226111 216511 مصر (1الوطنية الحديثة للصناعات الخشبية )

 %22422 116102 256212 1526122 2516211 1116101 مصر (1إيكوباك لصناعة مواد التغليف )

 %15421 026521 516120 0016111 5116521 2226110 مصر (1مصر لصناعة مواد التغليف " إيجيراب " )

 %25421 116151 226211 2556102 2216022 1126222 مصر (1القاهرة لصناعة الكرتون " كوباك " )

 %11422 26212 (500) 5216212 56201 16212 مصر (1صرافة بنك فيصل )

 %11411 1516111 26122 506100 16115 1116112 مصر (1فيصل لالستثمارات المالية )

 %11412 026112 56200 16205 526211 216122 مصر (1فيصل لتداول األوراق المالية )

 %01422 - (16121) 56215 526511 126112 مصر (1الطاقة للصناعات اإللكترونية )

 %0412 26112 16222 5206512 5126211 2116111 مصر (1لإلستثمار والتسويق العقارى )الفيصل 

  948815.      اإلجمالى   ) أ (

        

        شركات شقيقة: - ب

 %02422 516122 5526521 1216151 5516111 2516511 مصر (1مستشفي مصر الدولي )

 %20411 126112 5216111 5116122 216221 1256101 مصر (2) المصريـة للتأمين التكافلي على الممتلكات

 %01422 - (515) 1 56121 112 مصر (0عربية للوساطة في التأمين )

 %22422 126122 (516111) 5526011 565116011 562516121 مصر (2)اشجار سيتي للتنمية و التطوير 

 %22422 - 52 122 052 121 مصر (2العربية ألعمال التطهير " أراديس " )

 %21411 - 501 06121 26115 16122 مصر (5الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية )

 %01601 116205 (206021) 16212 265216111 265516101 مصر ارضك للتنمية و االستثمار العقاري

  0458805      اإلجمالى )ب(

  383408254      اإلجمالى ) أ +ب (
 

 

 
 

 
 

حي  اف مصرفنا يم لك بطر ب ملاشر ونير ملاشر القدرة يلى  %82ادرل  بعل الشر اي  شر اي تابعة رنم الكفاص لسلة المسا مة فيلا يب 
 ال حقم في السياساي المالية وال شغيلية ل لك الشر اي .

 
 

  

 م25/50/0251في  البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية  -5

 م25/50/0251في  البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية  -0

 م25/50/0251في  البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية  -2

 م22/21/0202في  البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية       -2

 م22/21/0202في  البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية  -1
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 تابع -مالية  استثمارات - 22
 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة -/د 22

 

 م0221ديسمبر  32                      بلغ  لسلة مسا مة اللنك في الشر اي ال ابعة والشقيقة  ما  لي :
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 البلد
 مقر

 الشركة

 أصول
 الشركة

 التزامات الشركة
)بدون حقوق 

 الملكية(
 أرباح / )خسائر(  إيرادات الشركة

 الشركة
 القيمة
 الدفترية

 نسبة 
 المساهمة

  
 باأللف

 جنيه مصرى 
 باأللف

 جنيه مصرى 
 باأللف

 جنيه مصرى 
 باأللف

 جنيه مصرى 
 باأللف 

  جنيه مصرى 

        شركات تابعة : -أ

 %22410 524222 (14121) 124112 224112 124111 مصر (1اإلسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" )

 %22422 214022 (524112) 1254112 2124105 1504122 مصر (1األفق لإلستثمار والتنمية الصناعية )

 %22422 - (04111) 524121 224512 254511 مصر (1الوطنية الحديثة للصناعات الخشبية )

 %22422 114102 14110 1114511 2114200 1214250 مصر (1إيكوباك لصناعة مواد التغليف )

 %15421 024521 14512 0114111 5024211 0114112 مصر (1مصر لصناعة مواد التغليف " إيجيراب " )

 %25421 114151 24122 2114221 0214211 2124102 مصر (1القاهرة لصناعة الكرتون " كوباك " )

 %11422 24212 052 114112 22 14152 مصر (1صرافة بنك فيصل )

 %11411 1514111 014551 254211 524112 1524221 مصر (1لالستثمارات المالية )فيصل 

 %11412 024112 54220 24111 24112 214521 مصر (1فيصل لتداول األوراق المالية )

 %01422 524121 (14511) 224121 504112 5514210 مصر (1الطاقة للصناعات اإللكترونية )

 %0412 24112 04211 114211 5114121 2214110 مصر (1العقارى )الفيصل لإلستثمار والتسويق 

  1154112      اإلجمالى   ) أ (

        

        شركات شقيقة: -ب

 %02422 514122 5214111 2114112 114112 2154151 مصر (1مستشفي مصر الدولي )

 %20411 124112 5224221 5114000 114115 2124112 مصر (2المصريـة للتأمين التكافلي على الممتلكات )

 %01422 - (515) 1 54121 112 مصر (0عربية للوساطة في التأمين )

 %22422 5214212 (514255) 5214121 540214201 542114111 مصر (2اوراسكوم لإلسكان والتعمير)

 %22422 - 51 111 522 122 مصر (2العربية ألعمال التطهير " أراديس " )

 %21411 - 501 04121 24115 14122 مصر (5الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية )

  0224211      اإلجمالى )ب(

  542104212      اإلجمالى ) أ +ب (
 
 

 

 
 

 

حي  اف مصرفنا يم لك بطر ب ملاشر ونير ملاشر القدرة يلى  %82ادرل  بعل الشر اي  شر اي تابعة رنم الكفاص لسلة المسا مة فيلا يب 
 لشر اي .ال حقم في السياساي المالية وال شغيلية ل لك ا

 
  

  31/10/0211الليالاي الواردة  لقًا للقوائم المالية  في  -1
  31/10/0217الليالاي الواردة  لقًا للقوائم المالية  في  -0
  31/10/0215الليالاي الواردة  لقًا للقوائم المالية  في  -3
  32/21/0212الليالاي الواردة  لقًا للقوائم المالية  في       -4
  32/22/0212الليالاي الواردة  لقًا للقوائم المالية  في  -8
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 خسائر( االستثمارات المالية )  -/هـ 22
  

 أصول غير ملموسة  -21
 

 م 0202ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

 م0221ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

 001573 421442 رصيد أول السنة
 311111 421220 إضافات
 (211212) (341717) استهالك
 421442 471451 اإلجمالى

 
 

 

 أصول أخرى    -02
 م0202ديسمبر  32 

 باأللف جنيه مصرى  
 م0221ديسمبر  32

 باأللف جنيه مصرى 
 1241113 212511123 اإليرادات المستحقة

 0231222 2111375 األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون )بعد خصم االضمحالل( *
 5241221 1231223 مشروعات تحت التنفيذ **
 3311531 2121470 مسدد تحت حساب الضرائب

 2721125 0051413 أخرى 
 2421222 721222 مستحقات على شركة فيصل لالستثمار والتسويق االعقارى 

 11222 11530 التأمينات والعهد
 001442 371070 المصروفات المقدمة

 221222 141122 شراء أصول ثابتة دفعات مقدمة تحت حساب
 54 41 القرض الحسن

 014221351 011221271 اإلجمالى
 

 .ممقنًا  ت م ل في وحداي سقنية و دار ة واراضى تم اجس حواذ يليلا مقابل تسو ة مد ولية بعل يمال  ال وظي  و  م بيب     األصو   لما  اف ذلك *  
  .0223لسنة  55مب القالوف  12و  م إجطار اللنك المر صى المصرى بموا  تلك األصو  في للاية  ل شلر وفقًا لم طللاي المادة 

 

 بياللا  ال الى : **
 

 العاصمة االدارية الجديده/  فرع البنك  ألف جم 1126111
 خ زايديالش/  فرع البنك  ألف جم 216115
 / غمرة القديم فرع البنك  ألف جم 16221

 / المقطم فرع البنك  ألف جم 206101
 سويف /  بنى فرع البنك  ألف جم 056211
 / الرحاب فرع البنك  ألف جم 16155

 / شبين الكوم فرع البنك  ألف جم 516110

 االجمالى ألف جم 1126222

   

  

 
 م0202ديسمبر  32

 باأللف جنيه مصرى 
 م0221ديسمبر   32

 باأللف جنيه مصرى 
 (13) (217122) بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر أرباح( خسائر)

 (241525) (07251) )عبء( اضمحالل شركات تابعة وشقيقة
 (11737) (227511) )خسائر( اضمحالل أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل  الدخل الشامل االخر

 (041335) (347303) اإلجمالى
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 أصول ثابتة  - 02

 
 

 
 تحسينات أصول ومبانيي أراض

 مستأجرة
 آالت

 اإلجمالى أخرى  ومعدات

 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 

 560226122 5226011 216211 16111 562216515 م3/3/0239الرصيد في 
      التكلفة

 (5116105) (226502) (506115) (26211) (5056210) مجمع اإلهالك

 562116110 5524512 224111 14020 1026151 م3/3/0239صافي القيمة الدفترية في 
      

      م3/3/0239الرصيد في 

 542114110 5524512 224111 14020 1024151 م3/3/0239صافي القيمة الدفترية في 
 5114121 114102 114211 001 214125 إضافات

 تكلفة إهالك
(504221) (111) (14021) (204111) (104122) 

 540554112 5114251 104111 24111 1114500 م13/30/0239صافي القيمة الدفترية في 

      م3/3/0202الرصيد في 

 562206221 0216151 5206102 16111 562126150 التكلفة

 (0226111) (106111) (516101) (24525) (5226112) مجمع اإلهالك

 540554112 5114251 104111 24111 1114500 م3/3/0202صافي القيمة الدفترية في 
      

      م3/3/0202الرصيد في 

 540554112 5114251 104111 24111 1114500 م3/3/0202صافي القيمة الدفترية في 
 3398434 458110 358339 538 858145 إضافات

 (38895.) (858550) (308105) (38098) (338021) تكلفة إهالك

 (08835) (08835) - - - تكلفة اتاستبعاد

 08835 08835 - - - االهالك اتاستبعاد

 380498530 38588.2 58593. 48258 382208055 م13/30/0202صافي القيمة الدفترية في 

      م13/30/0202الرصيد في 

 388898145 0.18511 33.8941 98833 383458089 التكلفة

 (1298514) (3058281) (108080) (88415) (3448991) مجمع اإلهالك

 380498530 38588.2 58593. 48258 382208055 م13/30/0202صافي القيمة الدفترية في 
 

 
 أرصدة مستحقة للبنوك - 00

 م0202ديسمبر  32 
 باأللف جنيه مصرى  

 م0221ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى  

 0211214 2521042 جاريةحسابات 

 0211214 2521042 اإلجمالى 

 0211214 2521042 بنوك ومؤسسات خارجية

 0211214 2521042 اإلجمالى

 0211214 2521042 أرصدة بدون عائد

 0211214 2521042 اإلجمالى

 0211214 2521042 متداولةغير أرصدة 

 0211214 2521042 اإلجمالى
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 االدخارية و شهادات االدخاراألوعية  -  03 
 
 

 

 

 
 

 

تمثل ضمان الرتباطات غير  ألف جنيه مصرى في تاريخ المقارنة ، 051100ألف جنيه مصرى مقابل  241121* تتضمن بند األوعية االدخارية وشهادات اإلدخار أرصدة قدرها 
 استيراد وتصدير والقيمة العادلة لتلك الودائع هي تقريبا قيمتها الحالية . –قابلة لإللغاء خاصة باعتمادات مستنديه 

 

 التزامات أخرى   - 04
 م 0202ديسمبر  32 

 باأللف جنيه مصرى 
 م 0221ديسمبر  32

 باأللف جنيه مصرى 
 010111201 014221313 عوائد مستحقة للعمـــالء

    521040 151373 دائنون متنوعون *
 111144 731512 توزيعات مساهمين 

 221301 251351 التزامات ضريبية )ضرائب دمغة نسبية( **
 331151 531023 أرصدة دائنة متنوعة

 752 744 حصيلة كوبونات عمالء البنك
 111512 2311121 الزكاة المستحقة شرعا

 31723 51521 الدفعشيكات موقوفة 
 031 21470 مصروفات مستحقة

 171 412 حصة العاملين في األرباح
 015171172 017101224 اإلجمالى     

 

 

  -* بياللا  ال الي :
 نطا  يملياي تحصيل ال  لم 12.142
 ضرائب المرتلاي وما فى حقملا  ال  لم 7.011

 م نوية  ال  لم 47.217
 لمالىإلا ال  لم 18.373

لملالغ تسدد تلايًا ** يم ل الملالغ المجنلة لمقابلة مطاللة مر ص  لار المموليب بةر لة دمغة لسلية يلى يملياي المرابحاي والمشار اي والمةارناي و    ا
 الى مصلحة الةرائب  ل رنب سنة  لقًا لقالوف ضرائب الدمغة .

 

 م 0202ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

 م0221ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

 511521720 210221302 حسابات تحت الطلب
 5015511012 5413311320 حسابات ألجل وبإخطار

 0710741143 3412211250 شهادات ادخار

 0221272 0221204 أخرى *

 2112731727 1111441271 اإلجمالى

 011771511 017211521 حسابات مؤسسات

 2312111222 1410021313 حسابات االفراد

 2112731727 1111441271 اإلجمالى 

 110311220 214211345 أرصدة بدون عائد
 7112331125 2215051534 أرصدة ذات عائد متغير

 2112731727 1111441271 اإلجمالى

 0213211127 0115021752 أرصدة متداولة

 5711271222 1714041202 متداولةغير أرصدة 

 2112731727 1111441271 اإلجمالى
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 مخصصات أخرى    - 05

 
 ج

م 0202ديسمبر  32 
 جنيه مصرى باأللف 

 م0221ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

 00,022 21422 الرصيد في أول السنة كما سبق إصدارها
 12,131 - اثر التطبيق االولى للتعليمات

 41,342 21422 الرصيد بعد التعديل
  214ت (20) فروق تقييم عمالت أجنبية

  42,054ت (301542)  انتفى الغرض منها
 17,341     121412 تدعيمات
 - (21422) اعدامات

 
  

 5,455 351121 االجمالي
 

 

 
 م0202ديسمبر  32

 باأللف جنيه مصرى 
 م0221ديسمبر  32

 باأللف جنيه مصرى 
 200 41121 مخصص ارتباطات راسمالية

 41310 241541 مخصص التزامات عرضية منتظم
 - 41222 الخسائر التشغيلةمخصص 

 01022 71740 مطالبات قضائية
 113 51220 مخصص التزامات عرضية غير منتظم

 21422 351121 إجمالـى 
 

 
 المدفوع رأس المال - 01

 

 دوالر للسهم وجميع األسهم مسدده بالكامل . 2م بقيمة أسمية 0202ديسمبر  32ألف جنيه مصرى في  472217215يبلغ رأس المال المدفوع مبلغ 
 

 

 
 عدد األسهم

 اإلجمالي أسهم عادية
 باأللف جنيه مصرى  باأللف جنيه مصرى 

 372417111 372417111 44272117723 الرصيد في أول السنة
ممولة من  % 25أسهم مجانية بواقع 

 272427211 272427211 1112017525 األرباح المحتجزة

 472217215 472217215 52170017022 الرصيد في نهاية السنة 
 

 

دوالر امريكى  52170017022دوالر امريكى الى  44272117723العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من وافقت الجمعية العامة 
من االسهم المملوكة لهم  %25دوالر امريكى ممولة من االرباح المحتجزة بتوزيع أسهم مجانية على السادة المساهمين بواقع  1172017525بزيادة قدرها 

 .م01/3/0202ساهمة تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية فى اجتماعها بتاريخ بذات عملة الم
 

تم تحديد رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل للبنك بمبلغ خمسة مليارات جنيه  0202لسنة  214قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم وفقا ل
يخ العمل به ولمجلس إدارة البنك ر سنة من تا زتتجاو  ال مدة خالل وذلك ألحكامه طبقاً  أوضاعهم بتوفيق القانون  حكامويلتزم المخاطبون بأمصري ، 
 .القانون  ألحكامهذه المدة لمدة أو لمدد أخرى ال تتجاوز سنتين على أن يصدر البنك المركزى اللوائح والقرارات المنفذة  المركزى مد

  



 

 العودة لصفحة الفهرس

72 

 
 

 االحتياطيات  - 07
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 .م.2122لسنة  251من القانون  42يمثل أرباح بيع أصول ثابتة تم تحويلها لالحتياطي الرأسمالى قبل إجراء توزيعات األرباح وتم تكوينه وفقَا للمادة  * 

 

 احتياطي المخاطر البنكية العام -أ
 

م 0202ديسمبر  32 
 باأللف جنيه مصرى 

 م0221ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

 5124112 988301 الرصيد في أول السنة المالية

 524111 - * ملكيتها للبنك آلت أصولعن الى احتياطى المخاطر البنكية لمحول ا

 - (16112) االرباح المحتجزةالمحول الى 

 (114251) - العامالمحول الى احتياطى المخاطر 

 114502 58051. الرصيد في نهاية السنة المالية
 

لت ملكيتها للبنك وفًاء لديون آمن قيمة األصول التي  % 22* طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى يتم تدعيم احتياطي المخاطر البنكية العام سنويا بما يعادل 
 إذا لم يتم التصرف في هذه األصول خالل المدة المحددة وفقًا للقانون .

 

 احتياطي قانوني )عام( -ب 
م 0202ديسمبر  32 

 باأللف جنيه مصرى 
 م0221ديسمبر  32

 باأللف جنيه مصرى 
 217,044 1.112.181 الرصيد في أول السنة المالية

 081,210 071.487 محول من األرباح السنة المالية السابقة إلي احتياطي قانوني )عام(
 1,112,181 1.442.113 الرصيد في نهاية السنة المالية

 
 

 
 احتياطي رأسمالي -ج 

م 0202ديسمبر  32 
 باأللف جنيه مصرى 

 م0221ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

 00,423 00.423 الرصيد في أول السنة المالية
 - 052 محول من األرباح السنة المالية السابقة إلي احتياطي رأسمالي 

 00,423 00.153 الرصيد في نهاية السنة المالية
 

  

م 0202ديسمبر  32 
 جنيه مصرى باأللف 

 م0221ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

 114502 58051. العام البنكيةاحتياطي المخاطر 

 545114511 384428531 )عام( احتياطي قانوني

 004222 0085.1 *احتياطي رأسمالي 

 541214115 385558.02 احتياطي القيمة العادلة

 5214512 3498381 العام مخاطر احتياطي ال

 242104121 181558810 إجمالي 
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 القيمة العادلة  احتياطي - د

 

م 0202ديسمبر  32 
 باأللف جنيه مصرى 

 م0221ديسمبر  32
 باأللف جنيه مصرى 

 0,332,125 211411272 الرصيد في أول السنة المالية
المحول من االحتياطى  IFRS 1اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولي للمعيار الدولي 

 711 - لالرباح المحتجزة *

  324,171ت (0111254) )خسائر( التغير في القيمة العادلة 
 431 21037  الدين ألدوات المتوقعة األئتمانية الخسائر

 2,737 221511 /هـ(22خسائر اضمحالل أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر )إيضاح 
 1,241,571 211111202 الرصيد في نهاية السنة المالية

 

* المحول لالرباح المحتجزة نتيجة اعادة تبويب احد االصول لمحفظة استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح 
 والخسائر .

 

 احتياطي المخاطر العام  -ذ 
 م0202ديسمبر 32 

 باأللف جنيه مصرى 
 م0221ديسمبر  32

 باأللف جنيه مصرى 
 - 142.183 الرصيد في أول السنة المالية

 IFRS 9 - 338,812المحول من احتياطى مخاطر معيار 
 33,111 - ائتمان -المحول من االحتياطى الخاص 

 52,217 - ائتمان -المحول من احتياطى المخاطر البنكية العام 
  322,238ت - اثر التطبيق االولى للتعليمات

 142,183 142.183 الرصيد في نهاية السنة المالية
 

 .)متضمنة أرباح السنة( األرباح المحتجزة   - 02
 م0202ديسمبر  32 

 باأللف جنيه مصرى 
 م0221ديسمبر  32

 باأللف جنيه مصرى 
 172527221 111341127 رصيد األرباح المحتجزة )متضمنة أرباح السنة( في أول السنة المالية

  711ت - اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولي
 078,118 7.412 احتياطي القيمة العادلةالمحول من 

 - 7.512 المحول الى احتياطى المخاطر البنكية عن اصول الت ملكيتها
  1,072,255ت  1.242.121ت المحول من االرباح المحتجزة لزيادة رأس المال

 0,714,545 0.285.081 صافي أرباح السنة المالية
   يوزع كاآلتي :

 - (022) الرأسماليالمحول الى االحتياطي 
 (0527120) (0721457) المحول الى احتياطي قانوني )عام(

 (5057722) (5141123) توزيعات للمساهمين
 (2527222) (2221222) حصة العاملين

 (247222) (271222) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
   

 171347127  111341341 **رصيد األرباح المحتجزة )متضمنة أرباح السنة( في نهاية السنة المالية 
   
 األرباح المحتجزة تمثل الفائض المرحل من أرباح البنك سنويًا وحتى األن . **
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 النقدية وما في حكمها - 01

 

تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ استحقاقها ثالثة أشهر من تاريخ  ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية ،
 االقتناء :

 
 م0202ديسمبر  32

 باأللف جنيه مصرى 
 م0221ديسمبر  32

 باأللف جنيه مصرى 
 1,411,111 212411423 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصرى  

 35,755,885 2515341270 أرصدة لدى البنوك 
   

 42,122,174 2111221075 اإلجمالي
 

 التزامات عرضية وارتباطات - 32
 مطالبات قضائية   -أ  

م وتم تكوين مخصص لتلك القضايا خالل السنة الحالية والسنوات السابقة 0202ديسمبر  32يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك في 
يمثل التزام قانونى نتج عن حدث في الماضى وأمكن تقديره بدرجة يعتمد عليها ومن المتوقع تحقق خسائر عنها وسبق أن تحملت به وما تم تكوينه 

 .نتائج أعمال البنك في السنوات الماضية
 
 
 

 ارتباطات رأسمالية -ب 
م متمثلة فى ارتباطات 0202ديسمبر  32المالية المنتهية في ألف جنيه مصرى عن السنة  1121511بلغت تعاقدات البنك عن ارتباطات رأسمالية 

 عن تعاقدات أصول ثابتة وتوجد ثقة كافية لدى اإلدارة من تحقق إيرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك االرتباطات.
 

 االستثمارعمليات التوظيف و ارتباطات عن  -ج 
 اجس  مار فيما  لي :يملياي ال وظي  و ت م ل ارتلا اي اللنك الكاصة بارتلا اي يب  

 
 م0202ديسمبر  32 

 باأللف جنيه مصرى 
 م0221ديسمبر  32

 باأللف جنيه مصرى 
 4,542,107 212521421 ارتلا اي يب توظيفاي

 12,512 - األوراق المقلولة
 327,141 3021174 جطاباي ضماف

 021,832 2321534 اي ماداي مس نديه اس يراد
   

 8,813,100 215211114 اإلجمالي
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 عالقة ذوي طراف أالمعامالت مع  - 32
 

 ت م ل المعامالي وارصدة األ راف ذوم العالاة في للاية السنة المالية فيما  لي :
 

 مشاركات ومرابحات ومضاربات ألطراف ذوي عالقة  -أ 
أعضاء اإلدارة العليا وأفراد  

 العائلة المقربين
 تابعة وشقيقةشركات 

ديسمبر  32 
 م0202

ديسمبر  32
 م0221

ديسمبر  32
 م0202

ديسمبر  32
 م0221

 باأللف جنيه  
 مصرى 

باأللف جنيه 
 مصرى 

باأللف جنيه 
 مصرى 

باأللف جنيه 
 مصرى 

     مشاركات ومرابحات ومضاربات وتسهيالت للعمالء
 321,108 3021212 07122 01570 أول السنة المالية

 441,217 0101271 503 223 ومرابحات ومضاربات صادرة خالل السنةمشاركات 
  407,130ت  (2151323) (550) (772) مشاركات ومرابحات ومضاربات محصلة خالل السنة

 302,212 3211133 07570 01125 أخر السنة
 85,411 721125 312 371 عائد المشاركات والمرابحات والمضاربات *

 

 ضمن الرصيد المدين للعمليات ذكورالعائد الم * 
ألف جنيه  223م البالغة 0202المشاركات والمرابحات والمضاربات الممنوحة ألعضاء اإلدارة العليا وأفراد العائلة المقربين خالل عام   -

في سنة  %24د ) مقابل عائ %24ألف جنيه مصرى خالل سنة المقارنة ( تسدد ربع سنويَا و شهريًا بمعدل عائد  503مصرى ) مقابل 
 .المقارنة (

 
 

 

 ودائع من أطراف ذوي عالقة -ب 
 شركات تابعة وشقيقة 
 م0221ديسمبر  32 م0202ديسمبر  32 
 باأللف جنيه مصرى  باأللف جنيه مصرى  

   المستحق للعمالء
 55,208 121222 الودائع في أول السنة 

 1,520,248 213211210 الودائع التي تم ربطها خالل  السنة
  1,210,114ت (210521327) الودائع المستردة خالل  السنة

  728ت 21215 فروق تقييم
 15,121 2071202 الودائع في أخر  السنة

 32,540 51223 تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة
 

 الودائع السابقة بدون ضمان وتحمل عائد متغير وتسترد عند الطلب.
 

م وفي إطار التعليمات المتعلقة بحوكمة البنوك انه يتعين 0222يوليو  5وفقًا لقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ   
اإلفصاح عن القيمة اإلجمالية )على أساس متوسط شهري( لما يتقاضاه العشرون أصحاب المكافآت  –وفقًا لهذه التعليمات  –على كل بنك 

م مبلغ 0202 ديسمبر 32والمرتبات األكبر في البنك مجتمعين ، وتبعًا لذلك فقد بلغ المتوسط الشهرى  المذكور عن السنة المالية المنتهية فى
 جنيه مصري  2017111040



 

 العودة لصفحة الفهرس

76 

 

 
 

 صناديق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى )ذو العائد الدوري وذو العائد التراكمى( -  ج
 

 بنك فيصل األسالمى المصرى )ذو العائد الدوري(صندوق استثمار  -

والئحته التنفيذية ، وتقوم  2110لسنة  15الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  
وثيقة قيمتها  522222بإدارة الصندوق شركة هيرمس إلدارة صناديق االستثمار، وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق 

 جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق. 222وثيقة منها )قيمتها االسمية  52222جنيه مصرى خصص للبنك  5272227222
ديسمبر  32جنيه مصرى بلغت قيمتها اإلستردادية في  0071027411وثيقة المحتفظ بها بمبلغ  210402وقد قام البنك بشراء عدد  

 مصرى . جنيه 2272717172م بمبلغ  0202
جنيه مصرى منذ  74105جنيه مصري بعد توزيعات قدرها  222113م  مبلغ 0202ديسمبر  32وقد بلغت القيمة اإلستردادية للوثيقة في  

 وثيقة . 2047407بدء النشاط كما بلغت عدد وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ 
 

 صندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى وبنك التجارى الدولى ) ذو العائد التراكمى(  -

 2110لسنة  15الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك مع البنك التجارى الدولي بموجب قانون سوق رأس المال رقم  
مانجمنت إلدارة صناديق االستثمار ، وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا والئحته التنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة سى أى اسيتس 

جنيه  075227222وثيقة منها )قيمتها االسمية  05222جنيه مصرى خصص للبنك  22272227222الصندوق مليون وثيقة قيمتها 
 مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق.

ديسمبر  32جنيه مصرى بلغت قيمتها اإلستردادية في   075227753وثيقة المحتفظ بها بمبلغ  34222وقد قام البنك بشراء عدد  
 جنيه مصرى . 071157212م بمبلغ  0202

جنيه مصرى كما بلغت عدد وثائق الصندوق القائمة في ذات  22121م مبلغ 0202ديسمبر  32وقد بلغت القيمة اإلستردادية للوثيقة في  
 وثيقة .  022721التاريخ 

وطبقًا لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك فيصل على أتعاب وعموالت مقابل إشرافه على الصندوقين وكذلك الخدمات  
ديسمبر  32جنيه مصرى عن السنة المالية المنتهية في   7557301اإلدارية االخرى التي يؤديها له ، وقد بلغ إجمالي األتعاب والعموالت  

 ضمن بند إيرادات األتعاب والعموالت بقائمة الدخل.م أدرجت 0202
  



 

 العودة لصفحة الفهرس

77 

 

 أحداث هامة  -30
 

 التجارية األنشطة تعطيل في تسبب مما العالم، مستوى  على مختلفة جغرافية مناطق ( عبرCOVID - 19انتشر فيروس كورونا  ) -أ 
 العالمية . االقتصادية البيئة في يقين ( عدمCOVID - 19كورونا ) فيروس انتشار واالقتصادية أحدث

بنك فيصل  يقوم المتوقع ، االقتصادي للتباطؤ ( وتحسباً COVID - 19) كورونا فيروس تفشى عن الناتج اليقين لعدم نتيجة
مما قد ينتج عنه  على بيئة األعمال الفيروس تأثير على للوقوف  كثب عن التسهيالت االئتمانية محفظة االسالمى المصرى بمراقبة

باألزمة سواء على مستوى قطاع التوظيف مع الشركات أو األفراد علما  االكثر تأثراً  بالقطاعات الخاصة االئتمانية المخاطر تغيير في
 .بأن األثر النهائى لجائحة كورونا على االقتصاد الكلى سواء داخل مصر أو على المستوى الدولى غير محدد بعد

 الالزمة المخصصات تكوين خالل من االستباقية واالجراءات التدابير المصرى باتخاذبنك فيصل االسالمى  ذلك سيقوم على بناءاً  و
التمويالت وسوف يقوم البنك باتخاذ كافة االجراءات الالزمة لتخفيف االثار  ( على محفظةCOVID - 19) تأثير حدة من للتخفيف

 التسهيالت الفعلي لمحفظة االداء وضوح لحين رازيةاحت كخطوة االئتمانية  السلبية لفيروس كورونا من خالل تدعيم المخصصات
بعدة سيناريوهات للوصول الى األثر المتوقع  ضغوطاالئتمانية ، هذا باالضافة الى أن مصرفنا يقوم بصفة دورية باجراء اختبارات 

 . ECLعلى 
كثب واتخاذ االجراءات الصحية لضمان سالمة وأمن موظفى البنك دون انقطاع تقديم الخدمات  عن كذلك يقوم البنك بمراقبة الوضع

األعمال واتخاذ التدابير الالزمة لضمان الحفاظ على مستويات الخدمات ، كذلك تم وضع  استمرارية خطة للعمالء ، كذلك تم تفعيل
 .  خطة كاملة تشمل جميع االجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا

 
و الذي الغى قانون البنك المركزي  0202لسنة  214صدر قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي رقم  0202سبتمبر  25بتاريخ  -ب

و يسري القانون على جهات من أهمها البنك المركزي المصري و  0223لسنة  22و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم 
و يلتزم المخاطبون بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا ألحكامه و ذلك خالل مدة ال تتجاوز سنة من  الجهاز المصرفي المصري 

ين على أن يصدر البنك المركزي تاريخ العمل به و لمجلس ادارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة او لمدد أخرى ال تتجاوز سنت
 لوائح و القرارات المنفذة ألحكام القانون. ال
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 الحسابات اتقرير مراقب
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 والكدماي المالية ت ولي د   
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 للبنكبة الشرعية قاتقرير هيئة الر 
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 صندوق الزكاة
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 بصندوق الزكاة الميزانية
 

 هـ2440  جماد أول 21م الموافق 0202ديسمبر  32في 
 

 م0221ديسمبر  32                  م           0220ديسمبر  32                                                     البيــــان                        
 جنيه مصري                                         جنيه مصري                                                                                  

 

   األصــو  :
 32324348 0432722 لقدية وارصدة باللنك

 07752241 07022842 اراضي وملالي في حياز  الصندوق 
 8450142                      8750142 اراضي وملالي في حياز  الغير       

 1472124                  1472124 اإلسقاف الطالبي في حياز  الغير
              0227430                        0321388 اسلم في حياز  الغير                                

 022212227                  011881210 اجس  مار الكيرم حساباي 
 015110114 082584512 إلمالي األصو 

   الكصــو  :
 85153321 02732042 حقوق مس حقي الص اة

 8450142 8750142 مقابل اراضي وملالي في حياز  الغير       
 1472124 1472124 مقابل اإلسقاف الطالبي  في حياز  الغير      

 0227430 0321388 مقابل اسلم في حياز  الغير           
 022212227 011881210 مقابل حساباي اجس  مار الكيرم       

 015110114 082584512 إلمالي الكصو                          
  

 

 المـــــوارد والمصـــــارف
 

 هـ2440  جماد أول 21م الموافق 0202ديسمبر  32في 
 

 م2102ديسمبر  32                               م        0202ديسمبر  32                                                البيــــان                                 
 

 جنيه مصري                                                 جنيه مصري                                      
                                                                                          

   المـــــــوارد : 
 7248383 32324348 لقدية وارصدة باللنك ت او  العا   

 51431001 22822125 الص اة يلي حقوق ملكية اللنك
 18270205 11107743 واجروف ز واي محصلة مب يمال  اللنك 

 0425122 0121512 يائد حساب اجس  مار
 12053752 2403787 يوائد حساباي اجس  مار الكير ة

 37124 484005 موارد م نوية
 101373451 183827822 إلمالي المــوارد
   المصــــارف :

 10011247 80077541 افراد
 3211528 1452700  الب

 1411022 1144425 مسالد  
 03542832 28521872  يئاي  لية ولمعياي جير ة مشلرة

 302472 384342 مصار ف إدار ة
 32324348 0432722   العا لقدية وارصد  باللنك ت اجر 

 101373451 183827822 إلمالي المصـارف
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 صندوق الزكاة لبنك فيصل اإلسالمي المصري 
 .هـ  0244جماد أول  21الموافق  0202 ديسمبر  32للقوائم المالية في  اإليضاحات المتممة

 

 نبذة عن الصندوق 
يقوم به صندوق الزكاة في مجال تحقيق التكافل االجتماعى من أهم المالمح التى تميز نشاط البنك في العديد من  يعتبر النشاط الذى

 .المؤسسات الشبيهة وذلك منذ إنشائه حيث أن الربط بين النشاطين االقتصادى واالجتماعى له أثار إيجابية فعالة في تحقيق مسيرة التنمية
مليون جنيه مصرى بخالف رصيد أول المدة البالغ نحو  20310خالل عام التقرير نجد أن موارده بلغت بالنظر لحجم أعمال الصندوق 

م وليبلغ حجم الموارد المجمعة للصندوق حتى نهاية عام 2122ألف جنيه مصرى في عام  327مليون جنيه مصرى وذلك مقابل 3214
ى تمثل الزكاة المستحقة شرعًا على حقوق ملكية البنك والباقى مليون جنيه مصر 30511مليون جنيه مصرى منها  10310م نحو0202

ى زكاة من أصحاب حسابات االستثمار ومن األفراد فضاًل عن الهبات والتبرعات وعوائد الحسابات الخيرية وأخرى ، ولقد وجهت هذه الموارد ال
كن الطالبية في المدن الجامعية في عدة مدن ) القاهرة ، المستحقين ورعاية طالب العلم في صورة نقدية وعينية أو من خالل إنشاء المسا

أسيوط ، سوهاج ، المنصورة ، شبين الكوم ( كما شمل اإلنفاق أيضًا عمارة المساجد وتزويد المستشفيات الحكومية والمستوصفات الطبية 
ية الطفل اليتيم وقد بلغ ما تم صرفه بالفعل باألجهزة الطبية في جميع المحافظات هذا باإلضافة الى مسابقات القرآن الكريم ودار رعا

   :مليون جنيه مصرى تم توزيعها كالتالى25210
                                                                         جنيه ( بالمليون  القيمة)                                                                                                                                             

 

 اإلجمالي إدارية مصاريف هيئات طبية وجمعيات مشهرة مساجد طالب أفراد )المصارف( أوجه اإلنفاق

 25210 214 1511 212 215 5013 المبالغ
 

لزاما على صندوق الزكاة االهتمام بدعم األفراد حيث تم صرف مبلغ  الفرد هو أساس استقامة األمة والنهوض بالمجتمع لذلك كان -
 .مليون جنيه مصرى  5013

مليون جنيه مصرى للهيئات الطبيه والمستشفيات نظرًا لما تشهده  0312مليون مقارنة بالعام السابق بمبلغ  1511تم صرف مبلغ  كما ـــ 
 .البالد من جائحة كورونا وإيمانًا من مصرفنا بضرورة المشاركة المجتمعية للحد من هذا الوباء

ق الزكاة فقد أودع أهل البر والخير مبالغ في حسابات خيرية ) وقف خيرى ( حتى للثقة الكبيره والسمعة الطيبة التى يتمتع بها صندو ـــ 
مليون جنيه مصرى تصرف عوائدها في المصارف الشرعية للزكاة وأعمال البر والخير سواء منها  02211م مبلغ 0202نهاية عام 

 .االستثمار الخيرى عائده لصندوق الزكاة أو لجهات خيرية ومستشفيات أو دور األيتام وفقًا لعقود 
طفل وخصص لها حساب رقم  212تتسع لعدد  0م0022ومن أهم أنشطة الصندوق أنه قام بإنشاء دار رعاية لأليتام بالمقطم على مساحة  -

 لتلقى التبرعات 010522
مليون جنيه مصرى مبنى إدارة الزكاة بالزيتون ومبنى دار رعاية الطفل  0713 تمثل األراضى والمبانى في حيازة الصندوق والبالغ  قيمتهاـــ 

شقه سكنيه وفيال بقرية سما العريش  41اليتيم بالمقطم وقطعتى أرض الهضبه الوسطى بالمقطم وقطعة أرض أخرى بالمقطم وعدد 
 .ر بعد وفاة طرفى الهبهبمحافظة شمال سيناء وفيال بوالق الدكرور بالجيزة والتى انتقلت من حيازة الغي

مليون جنيه مصرى وهى فيال بمدينة القاهرة الجديدة وشقه بالمطرية وقد تم 512تمثل األراضى والمبانى في حيازة الغير البالغ قيمتها ـــ  
 .التبرع بهم لصندوق الزكاة ولن يتم إستالمهم إال بعد وفاة اصحابهم وفقًا لنص الهبه  

مليون جنيه مصرى تم التبرع بها من أحد فاعلى  الخير تصرف عوائدها في المصارف  013ة الغير والبالغ قيمتها تمثل األسهم في حياز ـــ 
 .الشرعية في أعمال البر ولن يتم إستالمها إال بعد وفاة المتبرع وفقًا لنص الهبة

ى المبانى والتجهيزات بمدينة المنصورة والتى تم مليون جنيه مصر 275والبالغ قيمته في حيازة الغير يمثل اإلسكان الطالبى الخيرى ـــ 
 .تسليمها إلدارة جامعة األزهر إلدارتها

ألغراض إعداد الميزانية تم معادلة األرصده بالعمالت األجنبية بالجنيه المصرى على أساس أسعار الصرف المعلنه بالبنك المركزى في ـــ 
 .لقوائم المالية للصندوق نطاق السوق الحرة للنقد األجنبى في تاريخ إعداد ا
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 بنك فيصل اإلسالمى المصرى 
 اداره صندوق الزكاه

 مؤسسه الفيصل ) دار رعاية الطفل اليتيم (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قامت اداره صندوق الزكاه بالبناء عليها  متر لصندوق الزكاه بالبنك  ثم 0222تبرع أحد فاعلي الخير بقطعه ارض بالمقطم مساحتها  -
 بارتفاع خمسه أدوار ومساحه رياضيه  .

  . سنه 25سنه الى  24طفل من الذكور فقط وصلت أعمارهم االن ما بين  41م واستقبل على مراحل 21/27/0221افتتح الدار في  -
وتم الحاقهم جميعًا بمدارس خاصه متميزة ورعاية صحية وثقافيه قام الدار برعايتهم رعاية كامله منذ افتتاحه على اعلى مستوى معيشي  -

  ودينيه ورياضيه كامله وذلك تحت اشراف نخبه من المشرفين.
 تواجد اخصائيين اجتماعيين ونفسيين لتنميه وتعديل سلوك ومهارات األوالد. -
ني وذلك لضمان الحصول على عمل بعد التخرج من ولد الى المرحلة الثانوية حيث تم الحاقهم بمدارس التعليم الف 34وصول عدد  -

 المدرسة مباشرة وذلك على الوجه التالى:
 

 بمدرسه التمريض  4

 بمدرسه التجارة العسكرية  4

 بمدرسه االورمان الفندقية  24

 بمدرسه الزخرفة  2

 بمدرسه صناعيه قسم كهرباء  2

 بمدرسه صناعيه قسم سيارات وكهرباء 3

 أكاديمية نهضه مصر للطباعة  7

 حاليًا في الصف الثالث اإلعدادي 22

 بمدرسه التربية الفكرية  2

 تعليم أساسي نظرا لظروفه الصحية بموافقه وزاره الشئون االجتماعية  2
 

للدار انشطه أخرى عباره عن لجان مساعدات عينيه ونقديه على مدار السنه للمحتاجين والفقراء والمرضى واالرامل والمطلقات وذلك  -
 .مليون جم  012م حوالى 0202ل عام حاله بتكلفه بلغت خال  122ألهالي مدينه المقطم ) محل الدار ( 

 االشراف على مسجد الرحمة بالمقطم ويتحمل الدار تكلفه ) مرتبات وخالفه ( . -
 شقه بمدينه بدر لألوالد لإلقامة بها بعد التخرج. 41تم بمساعده اداره صندوق الزكاه ببنك فيصل اإلسالمى المصرى شراء عدد  -
مليون  211لمواجهه األعباء المعيشية بتكلفه اجماليه قدرها  تم فتح حساب استثماري لكل ولد لالستفادة منه عند بلوغ السن القانونيه -

 جم مصري تدر عائد وفقًا لما يتم توزيعه من البنك على أصحاب األوعية االدخارية يضاف الى قيمه حساب كل ولد.
 . بجميع فروع البنك 626500يوجد حساب باسم المؤسسة لقبول التبرعات تحت رقم  -

نية تم معادلة األرصدة بالعمالت األجنبية بالجنيه المصري علي أساس أسعار الصرف المعلنة بالبنك المركزي في ـــ ألغراض إعداد الميزا
 نطاق السوق الحرة للنقد األج
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 . نبي في تاريخ إعداد القوائم المالية للصندوق 
 

 

 الحسابات  تقرير مراقبى
 

 
 



 

 89 العودة لصفحة الفهرس

 
 
 

 البنك شركات      
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 (2مرفق  )
  التــوزيــع القـطـــاعـي لشـــركـــات البــنــــك

  

 ـريـن آخـريـن من ذوي الخـبرات المتـمـيـزة .يـقـوم البـنــك بإستثـمـار جزء من أموالـه إسـتثـمـارًا مبـاشـرًا في تأسيـس الشـركـات بالمسـاهـمـة في رؤوس أموالهــا مع مستـثم
ومعـظـم  .لشـركــات فـي دفـع عـجـلـة التـنمـيـة بالبـالد وإتـاحـة اآلالف من فـرص العـمل أمـام المواطنيــنوقـد حـرص البـنــك علي تـنـوع وتعـدد هذه الشـركــات لتغـطـي كــافـة أوجه مجـاالت النـشـاط اإلقـتـصــادي ، وقـد أسهـمـت هـذه ا

 ـة جـانب كــبيـر من إحـتيـاجــات الســوق المحـلـي والتـصديـر إلي الخــارج .دة في مجـال نـشـاطهــا بإعـتبـارهـا من أولى الشـركـات في هـذه المجـاالت.. وقـد ساهـمـت هـذه الشـركـات بإنـتــاجهـا في تـغـطيـهـذه الشـركـات لهـا الريـا
مـليـون دوالر  723مليـار جـم و  11022شركـة تـابعـة وشـقيـقـة ( وقـد بـلغــت رؤوس أمـوالهـا المـصـدرة )  22شركـة متـاحـة للبـيـع ،  32( شركـة ) منهـا  42ويـبلـغ عـدد الشركـات التي أسـسهــا وســاهـم فـيهـا البـنــك ) 

م ويـســاهـم فـيهــا البـنــك بحـصــة قـدرهـــا  0202/  20/  32الصــرف فـي مليـار جـم بـعـد تـــقـيـيــم العـمـالت بأسـعــار 021115مليـار جـم مـدفــوع مـنـهـا نـحـو 20.968جـنـيــه ســودانـي ( تعــادل نـحـو  مليار 21215و أمريكي 
 مليـار جـم . 31051مليـار جـم وقـيـمتهــا الدفـتـريـة نـحـو  31130مليــار جـم تـبلــغ تـكـلـفـتهــا نـحـو  01221نـحـو 

 

 القيمة باأللف                                                                                                                                  الشـركــات :وفيمـا يـلي بـيـــان التـوزيع القطــاعي المجمع لهـذه 

 الـقــطـــــــــــــاع
عدد 

 الشركات

ركــات الـمـصــدرة والمـدفـوعــةرؤوس أمــــوال الشــ  القـيـمــــة تــكلـفـــــة حــصـــــة 
 الدفـتريــة المسـاهـمـة المسـاهـمـة جـنـيــــه ســودانـي دوالر أمـريــكـي جـنـيــــه مــصــري 

 جـــم جـــم جـــم الـمــدفــوع الـمــصــدر الـمــدفــوع الـمــصــدر الـمــدفــوع الـمــصــدر
 0020 00720 02002 ----- ----- ----- ----- 002222 002222 3 األنشطة العقارية والتأجير

 0 0 0 ----- ----- ----- ----- 00222 00222 0  الزراعة وإستغالل الغابات وقطع األشجار

 30470 30470 00000 ----- ----- ----- ----- 07022 07022 0 صناعة المنتجات الغذائية، المشروبات، الدخان

 003000 004400 70022 ----- ----- ----- ----- 000070 000070 0 أعمال التشييد والبناء

 074742 074742 70200 ----- ----- ----- ----- 3000222 3000222 0 الفنادق والمطاعم ) اإلقامة وخدمات الغذاء (

 400003 447024 043000 ----- ----- 002222 002222 304022 304022 7 الجلودصناعة المواد والمنتجات الكيماوية ومنتجات 

 0030 0030 0002 ----- ----- ----- ----- 30222 30222 0 صناعة المعادن والحديد والصلب

 434 0707 0023 ----- ----- ----- ----- 040434 040434 0 صناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة

 020204 0444074 0370203 ----- ----- 400000 400000 0700204 0700304 03 المالية والتأمين )الخدمات المالية بخالف البنوك(الوساطة 

 000272 023044 00003 ----- ----- ----- ----- 024002 024002 4  األنشطة اإلجتماعية واإلدارية والتعليم

 000024 000024 002007 ----- ----- 037440 037440 30402 30402 3 إمدادات الكهرباء ، الغاز ، المياه

 00333 00333 00220 ----- ----- ----- ----- 733022 733022 4 النقل والتخزين واإلتصاالت والمعلومات

 30022 30022 30022 ----- ----- ----- ----- 44222 44222 0 صناعة الزجاج ، السيراميك ، مواد البناء

 2 30000 30000 ----- ----- ----- ----- 000007 004732 0 صناعة األجهزة الكهربائية والمنزلية والمعدات واآلالت

 042222 042222 0 تجارة الجملة والتجزئة 
  

----- ----- 32003 004700 004700 

 33044 34204 0023 0400200 0400200 ----- ----- ----- ----- 3 قطاعات أخرى 

 3000044 3030000 0240274 0400200 0400200 703240 703240 0020402 0020003 44 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
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 المساهـمـة نــــــــــوع الـــبـــــيــــــــــــــــــــان م
 مسـاهـمـة نــســبـــــة
 الـبـنــــــك

 رأس
 المصــدر الشركــة مــــــــال

 رأس
 المدفـوع الشركــة مــــــــال

 العـمـلـــة نــــــــوع
 عـــــدد
 البـنـــك حـصــة أسـهــم

 القـيـمــــة
 الشـركـــة لـسـهــــم اإلسـميــة

 حـــصــــة
 جــــــم الـبـنــــــك مسـاهـمـة

 تـكـلـفـــــة
 جــــــم عـلـيـهــــا المرتبــــط المساهـمة

 الدفـتريــة القـيـمــــة
 جــــــم

 المقر بلد
 مـزاولــة تـاريــــخ
 النـشـــاط

 الشركة تصنيف

  قطاع الزراعة وإستغالل الغابات وقطع االشجار
%2123 متاحة للبيـع النوباريـة للهندسـة الزراعـيـة والميكـنـة  2 جم      22 522 جـم 25222 25222  م2123 البحيره 5 5 5   صغيرة 

    5 5 5  جــم 25222 25222 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
 قطاع صناعة المنتجات الغذائية ، المشروبات

 متوسطة م2127 االسماعيلية 31471 31471 21115 جم      5 3110103 جـم 57522 57522 %34170 تابعـــــــة اإلسماعيلية للصناعات الغـذائية " فوديكو "  1
    31471 31471 21115  جـم 57522 57522 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

 قطاع األنشطة العقارية والتأجير
شرصندوق اإلستثمار العقاري العربي المبا  2  صغيرة م0222 الجيزه 2 0222 0222 جم      222 02222 جـم 02222 02222 %22122 متاحة للبيـع 
 صغيرة 0221 القاهره 4112 4112 4112 جم       222 41122 جم 022222 022222 %0152 تــابـعــــة الفيصل لإلستثمار والتسويق العقارى  0
 صغيرة م0222 القاهره 4120 4120 4222 جم        22 422222 جـم 32222 32222 %23133 متاحة للبيـع المصريـة إلنشـاء وإدارة المراكـز التجاريـة  3

    1120 22720 22112  جــم 052222 052222 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
 قطاع أعمال التشيد والبناء

 متوسطة م0221 الجيزه 14722 212222 02222 جم    2222 02222 جـم 52222 52222 %42 شـقـيـقــة أوراســكـــوم لـإلســكــــان والـتــعــمـيــــر  2
 صغيرة م2111 القاهره 52402 52402 51222 جم        22 5122201 جـم 022175 022175 %01101 متاحة للبيـع أرضك للتـنميـة واإلستثمــار العـقــاري  0

    253202 022402 71222  جــم 052175 052175 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
 قطاع الفنادق والمطاعم )اإلقامة وخدمات الغذاء(

حيــةالعربيـة لإلستثمارات الفندقيـة والسيا  2  متوسطة م0225 الجيزه 274722 274722 71212 جم      222 712125 جـم 3125222 3125222 %2114 متاحة للبيـع 
 جــم 3000222 3000222 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

 
70200 074742 074742 

  
 

 قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيماوية ومنتجات الجلود
اإيكوبـاك لصناعة مواد التغليـف وطباعته  1  كبيرة م2112 أكتوبر 1 71702 71702 52222 جم       52 2222222 جـم 205222 205222 %42122 تــابـعــــة 
 كبيرة م0222 أكتوبر 1 04247 32224 02552 جم     222 025522 جـم 42222 42222 %52132 تــابـعــــة مـصر لصناعة مواد التغليف " إيجيراب "  2

 صغيرة م2127 أكتوبر 1 2 3021 3021 جم       00 245722 جـم 1122 1122 %42157 شـقـيـقــة الجـيــزة للبويـات والصناعـات الكيماويــة  3

 كبيرة م0225 أكتوبر 1 12725 12725 31025 جم     222 310252 جـم 205222 205222 %32137 تــابـعــــة الـقـاهــرة لصناعـة الكرتـون " كـوبـاك "  4
 متناهية الصغر م2124 الجيزه 2 021 022 جم      222 0222 جـم 522 522 %42122 شـقـيـقــة العـربيـة ألعـمــال التـطهيـر " أراديـــس "  5
 صغيرة م2114 االسكندريه 2 20222 20222 جم    2222 20222 جـم 07222 07222 %44144 تــابـعــــة الوطـنيـة الحـديثـة للصناعــات الخـشبيــة  6
 كبيرة م0227 حلوان 051242 051242 227112 $          2 7522222 دوالر أمريكي 252222 252222 %5122 متاحة للبيـع حـــــــلـــــــــــوان لــألســـــمـــــــــــــدة  7

 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
      405103 447124 043212  جــم 304222 304222
              دوالر أمريكي 252222 252222
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 م
 

 
 الـــبـــــيــــــــــــــــــــان

 

 نــــــــــوع
 المساهـمـة

 نــســبـــــة
 مسـاهـمـة
 الـبـنــــــك

 مــــــــال رأس
 الشركــة
 المصــدر

 مــــــــال رأس
 الشركــة
 المدفـوع

 نــــــــوع
 العـمـلـــة

 أسـهــم عـــــدد
 البـنـــك حـصــة

 اإلسـميــة القـيـمــــة
 الشـركـــة لـسـهــــم

 حـــصــــة
 مسـاهـمـة

 جــــــم الـبـنــــــك

 تـكـلـفـــــة
 المساهـمة
 المرتبــــط

 جــــــم عـلـيـهــــا

 القـيـمــــة
 الدفـتريــة
 جــــــم

 بلد
 المقر

 

 تـاريــــخ
 مـزاولــة
 النـشـــاط

 تصنيف
 شركةال

  صناعة المعادن والحديد والصلب قـطـــاع 
 صغيرة م0227 الشرقيه 1030 1030 5052 جم      22 505222 جـم 35222 35222 %25122 متاحة للبيـع العالمية للمسبوكـات والصناعات المتطورة  2

    1030 1030 5052  جــم 35222 35222 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

  المنسوجات والمالبس الجاهزةصناعة اع ـطــقـ

 كبيرة م2125 الشرقيه 234 2717 2123 جم      22 212345 جـم 240234 240234 %2133 متاحة للبيـع جــــولـــــدن تـــكـــــس لـألصــــــــواف  2
    234 2717 2123  جــم 240234 240234 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

   الوساطة المالية والتأمين ) الخدمات المالية بخالف البنوك (قــــطـــــــــاع     
 متوسطة م2113 الجيزه 4352 4352 4352 جم   2222 4352 جـم 5222 5222 %27122 تــابـعــــة صـــرافـــــــة بـــنــــــك فـــيـــــصــــــــل 2
 صغيرة م0222 الجيزه 121115 121115 121115 جم     222 1211152 جـم 102222 102222 %11111 تــابـعــــة فــيـــصـــــل لـإلسـتـثـمــارات الـمــالـيـــة 0
 صغيرة 0221 القاهره 03172 03172 03172 جم      22 0317222 جم 32222 32222 %71112 تــابـعــــة فيصل لتداول االوراق الماليه 3
 صغيرة م0225 القاهره 22132 22132 5172 جم      22 517222 جم 12222 12222 %1115 متاحة للبيـع المصريه االماراتيه لتامينات الحياه التكافلى 4
 متوقف م0222 الجيزه 2 451 522 جم       22 52222 جـم 2722 0222 %05122 شـقـيـقــة عــربـيـــة لـلــوســاطــة فــي الـتـأمـيــــن 5
 كبيرة م0222 القاهره 74773 74773 75305 جم     222 753052 جـم 032222 032222 %30175 شـقـيـقــة المصريـة للتأمين التكافلي علي الممتلـكـات 1
 متوسطة م0227 القاهره 22113 22113 4222 جم    2222 4222 جـم 377111 377111 %2121 متاحة للبيـع المـصريـة إلعــــادة التـمـويــل الـعـقـــاري  7
 كبيرة م0223 الجيزه 01143 01143 32252 جم       22 3225222 جـم 032222 032222 %23152 متاحة للبيـع بـيـــت الـتـأمـيــن المـصــري الـسـعـــودي 2
 كبيرة م2117 الجيزه 72022 72022 02222 جم       22 2111111 جـم 022222 022222 %22122 متاحة للبيـع الـدوليـة للتأجيـر التمويلـي " إنكـوليـس " 1
 كبيرة م0222 القاهره 02222 02222 22472 جم     222 224723 جـم 022222 022222 %1104 متاحة للبيـع المصريـة للتأميـن التكافلـي علي الحـيـــاة 22
 صغيرة م0225 القاهره 32221 32221 02442 جم      222 024423 جم 772122 772122 %3111 متاحة للبيـع ايادى لالستثمار والتنميه 22
 كبيرة م2122 البهامس 2 523527 523527 $       222 302252 دوالر أمريكي 312321 312321 %2102 متاحة للبيـع دار الـــــمـــــــــــال اإلسـالمي البهامس 20
 صغيرة م2125 السودان 2 31112 42521 $          2 0574710 دوالر أمريكي 35071 35071 %7132 متاحة للبيـع التـنميـة اإلسالميـة ) السـودان ( المحـدودة 23

 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
  جــم 0705324 0705324

 
237123 2442172 125204 

  
 

 
   دوالر أمريكي 405510 405510

   األنشطة االجتماعية واإلدارية والتعليمقـطـــــاع 
 تحت التصفية م2122 الشرقيه  132 132 412 جم      22 45122 جـم 1222 1222 %7111 متاحة للبيـع الــمــشـــروعــــــات الـتـعـلـيـــمـيــــــــة   2
 كبيرة م2123 الجيزه 21133 03727 21443 جم    2222 21443 جـم 22222 22222 %04132 شـقـيـقــة مـسـتــشـفـــى مــــصـــــر الــدولـــــــــي  0
 كبيرة م2122 القاهره 252420 252420 5712 جم        22 571221 جـم 71502 71502 %7153 متاحة للبيـع مـسـتــشـفـــى الـقــاهــرة الـتـخـصـصــي  3
 صغيرة م0224 الجيزه 02224 02224 4222 جم    2222 4222 جـم 40222 40222 %1150 متاحة للبيـع الـمــنــــــى لـلخـــدمـــــات الـطـبـــيـــــــة  4

      211272 023244 01113   جــم 024502 024502 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
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 الـــبـــــيــــــــــــــــــــان

  

 نوع 
   المساهـمـة

 نــســبـــــة
 مسـاهـمـة
  الـبـنــــــك

 رأس
 مــــــــال

 المصــدر الشركــة

 رأس
 مــــــــال

  المدفـوع الشركــة

 نــــــــوع
 العـمـلـــة

 عـــــدد
 أسـهــم حـصــة

 البـنـــك

 القـيـمــــة
 اإلسـميــة لـسـهــــم

 الشـركـــة

 حـــصــــة
 مسـاهـمـة

 جــــــم الـبـنــــــك

 تـكـلـفـــــة
المساهـمة 

 المرتبــــط عـلـيـهــــا
 جــــــم

 القـيـمــــة
  الدفـتريــة
 جــــــم

 بلد
   المقر

 تـاريــــخ
 مـزاولــة
 النـشـــاط

 تصنيف
 م شركةال

  قطاع إمدادات الكهرباء ، الغاز ، المياه
 متوسطة م0223 السويس 0542 0542 2727 جم     222 27211 جـم 00222 00222 %7171 متاحة للبيـع غـــــاز الـســـويـــس " ســــوجــــــاز "  2
 صغيرة م0220 المنوفيه  145 145 712 جم     222 7122 جـم 22452 22452 %7107 متاحة للبيـع مـــــالــتـــــي جــــــــاز  0
 كبيرة م0222 االسكندريه  510203 510203 222252 $      222 12745 دوالر أمريكي 237421 237421 %5122 متاحة للبيـع مــيــــدور لـلـكـهـربـــاء " مـيــدالـيــك "  3

 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
      515122 515122 222127   جــم 30452 30452
              دوالر أمريكي 237421 237421

    صناعة الزجاج ، السيراميك ، مواد البناءقطاع 
 كبيرة م0222 المنوفيه  35022 35022 35022 جم       24 0524017 جـم 22222 22222 %42122 تــابـعــــة األفــق لإلسـتثـمـار والتنـميــة الصناعـيــة  2

    35022 35022 35022  جــم 22222 22222 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
  ة األجهزة الكهربائية والمنزلية والمعدات واآلالتقطاع صناع

 متوقف م2121 القاهره 2 2515 2115 جم      22 211451 جـم 11732 11732 %0131 متاحة للبيـع باسيفيك " -المصريـة للتصنيـع " سيلتال   2
 صغيرة 0225 القاهره 2 35222 35222 جم      222 352222 جـم 200227 205222 %02122 تــابـعــــة شركه الطاقه للصناعات االلكترونيه واالضاءه 0

    2 31515 31115  جــم 212127 214732 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
  تجارة الجملة والتجزئة قطاع 

 كبيرة م0220 القاهره 124701 124701 32213 جم  2105 202772223 جـم 042222 042222 %20152 متاحة للبيـع فـــــارمــــــــــا "ابـــن ســيـــنـــــــــا "   2
    124701 124701 32213   جــم 042222 042222 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

  النقل والتخزين واإلتصاالت والمعلومات  قطاع 
 الصغر متناهية م0225 الجيزه 25222 25222 25222 جم      22 2522222 جـم 232222 232222 %22154 متاحة للبيـع صـــنـدوق تـنـمـيـــــة الـتـكـنــولــوجـيـــا  2
 متوسطة م2112 الجيزه 3727 3727 522 جم    222 5222 جـم 5222 5222 %22122 متاحة للبيـع األهــلــــي ألجـهــزة الـحــاســـب اآللـــــي  0
 كبيرة م0222 القاهره 41375 41375 7243 جم          4 2725721 جـم 022222 022222 %3157 متاحة للبيـع المـصـريـــــة لإلسـتـعـــــالم اإلئـتـمـــانــــي  3
 متوسطة م2111 القاهره 2272 2272 0310 جم     222 03102 جـم 312522 312522 %2151 متاحة للبيـع مـصـر للمقاصـة واإليـداع والقـيد المركــزي   4

  قطاعات اخرى       11333 11333 05225  جــم 733522 733522 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
 كبيرة م2123 السودان 1312 1312 2310 ج س   2123 31222722 جنيه سوداني 723121 723121 %2112 متاحة للبيـع الـبــنـــــك اإلســـالمـــــي الـســـودانـــــي  2
 كبيرة م2172 السودان 07022 07022 7231 ج س   2122 07503253 جنيه سوداني 2222222 2222222 %0152 متاحة للبيـع بـنــك فـيــصـــل اإلســالمــي الـســودانــي  0
 صغيرة م2124 السودان 2 422 5 ج س   2122 225111 جنيه سوداني 12217 12217 %2120 متاحة للبيـع بـنـــك تــنـمـيــة الصـــادرات بالـســــودان  3

    33142 34252 1023  جنيه سوداني 2215251 2215251 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
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 (0مرفق )

 فروعنا
 والجيزة القاهرة ىوفرعالمركز الرئيسي 

 فرع  : القاهرة
 

 القا رة  - وليو  01شارد  3العنواف :  •
      ال ليفوف : •
    20ت 07515704 – 07515703 - 07515232 • 
  20ت   07511744فاكس:  •
     11831اللر دم :  امالر  •                          القا رة –فيصل بنك   العنواف اللراي: •
 0441:  بر دصندوق  •
 FIEG EG CX CAIالسو ف  :  •

 cairo@faisalbank.com.eg    ك رولي :ينواف اللر د اإلل
 www.faisalbank.com.eg    ك رولي :المواب اإلل •
  الجيزة: فرع 

 الجيصة - الداى –ميداف الجال   -شارد ال حر ر  142 العنواف :• 
  20ت 7/1/8/37101052تليفوف : • 
  20ت  37101051 فاكس :• 
 القا رة -فيصل بنك  العنواف اللراى :• 
 10311اللر دى :  امالر • 
 F.BANK.UN 02280 - 23575 قس :يتل•                                  القا رة  053  .ب :• 
 FIEG EG CX MAIسو ف  : • 
 giza@faisalbank.com.eg: اللر د اإللك رولى • 
 

 القاهرة الكبرى  منطقة
 
 
 

 الدقى : فرع 
 الجيصة -العجوزة  –ش الفالولا17 العنواف :• 
   20ت33413822 - 33207813 – 33242417 – 33448222تليفوف :• 
  20ت 33418503 فاكس :• 
 العجوزة 10411اللر دى :  رامال• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 dokki@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 زهر أل ا: فرع 
 القا رة  – اسم الجمالية –شارد لو ر القائد  121 العنواف :• 
   20ت  08211052 – 08234013 - 08211341 تليفوف :• 
  20ت 07512835 : فاكس• 
  11111اللر دى :  امالر • 
 02  . ب :  •
 FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 azhar@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

http://www.faisalbank.com.eg/
mailto:giza@faisalbank.com.eg
mailto:dokki@faisalbank.com.eg
mailto:azhar@faisalbank.com.eg
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 غمرة  : فرع 
 القا رة  -الظا ر  –شارد السلب  ا 14 العنواف :• 
  20ت 08224505 فاكس :•            20ت 08224781 - 08224724 – 07575102 تليفوف :• 
 5  . ب :  •                                                 11071اللر دى :  امالر • 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 ghamra@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 السيدة زينب  : فرع 
 القا رة   –السيدة ز نب  –شارد يلد المجيد الللاف  35 العنواف :• 
  20ت 08300150 فاكس :•                           20ت 03111225   - 03137132 تليفوف :• 
 الدواو ب 8  . ب :  •                                                 11801اللر دى :  امالر • 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 saydah@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 مصر الجديدة  : فرع 
 القا رة -مصر الجد دة  –بيب ميدالى سفير وتر وم   –شارد ي ماف بب يفاف  50 العنواف :• 
   20ت 07714457   - 07714423 - 07714428 تليفوف :• 
  20ت 07714427  فاكس :• 
  ليونوليس نرب 8210  . ب :  •                                 11787  اللر دى : امالر • 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 helio@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 مدينة نصر  : فرع 
 القا رة  –مد نة لصر  –مب شارد يلا  العقاد م فرد  –شارد احمد ااسم لودة  18 العنواف :• 
   20ت 04203445 - 04202470   - 04203241  تليفوف :• 
  11371اللر دى :  امالر •                                          20ت 04203821   فاكس :• 
 5020  . ب :  •
 FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 nasrcity@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 زيزينيا   : فرع
  –ال جمب الكامس  –اما  الجامعة اجمر قية  -القا رة الجد دة  العنواف :• 
   20ت 01253222 – 01253777   تليفوف :• 
  20ت 01253722    فاكس :• 
 ال جمب الكامس 154  . ب :  •                                              11538اللر دى :  امالر • 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 zizinia@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 اكتوبر   1 : فرع
 اك ونر  1مد نة  –المحور المر صى  32 . 35رام  العنواف :• 
   20ت 35048082  – 35048217 - 35048085    تليفوف :• 
  20ت 35048433    فاكس :• 
 الحى ال ال  05  . ب :  •                                              10821اللر دى :  امالر • 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 october@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

mailto:ghamra@faisalbank.com.eg
mailto:saydah@faisalbank.com.eg
mailto:helio@faisalbank.com.eg
mailto:nasrcity@faisalbank.com.eg
mailto:zizinia@faisalbank.com.eg
mailto:october@faisalbank.com.eg
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 العبور   : فرع
 مد نة العلور  –لول  س يى  2.5ميالف محل  A.Cسور لادى  العنواف :• 
   20ت 44505421  – 44505428 - 44505424    تليفوف :• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : •                                       20ت 44505015    فاكس :• 
 15111اللر دى :  امالر  •                        obour@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 الهرم   : فرع
 الجيصة -شارد اللر   032 العنواف :• 
   20ت 37525247  – 37525244 - 37525231 - 37525235     تليفوف :• 
  10111اللر دى :  امالر •                                       20ت 37525233    فاكس :• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 haram@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 شبرا   : فرع
 053:    ب•                                          القا رة –شارد شلرا  81 العنواف :• 
        20ت 07737271  – 07737278  - 07737274     تليفوف :• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : •                                            20ت 08725111    فاكس :• 
                              shubra@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : •     

   مدينتى : فرع
 الجد دة القا رة -مد ن ى  –ولى ألدار ة بالمرحلة اإلمنطقة الملالى ا –ملنى الشر اي واللنوب  –الدور األو  ب 111 العنواف :• 
        20ت 01122224  – 01122223  - 01122220     تليفوف :• 
  20ت 01122228 فاكس :•                               FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 madinaty@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 المعادى   : فرع
 القا رة - المعادى –  بجوار سفارة الياباف –ملنى بي  الكلرة  -المعادىشارد  ورلي   10 العنواف :• 
  20ت 08018283  –  0818284     تليفوف :• 
                                       20ت 0813213 فاكس :                      FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 maadi@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 المقطم   : فرع
 القا رة -المقطم  2شارد  35 العنواف :• 
                                  220ت 28469155   فاكس :•                   20ت 05412181/   0/  3/  4  تليفوف :• 
 Mokatam@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 
 
 

 منطقة االسكندرية والوجة البحرى 
 

 
 االسكندرية    : فرع

 اجسقندر ة -اجزار طة  –شارد فيق ور باسيلى  7 العنواف :• 
   23ت 4533131  - 4533138     تليفوف :• 
 1018:    . ب•                                  23ت 4533135    فاكس :• 
       FIEG EG CX ALXسو ف  : •                                       01131اللر دى :  لراما• 
 alex@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 

mailto:obour@faisalbank.com.eg
mailto:haram@faisalbank.com.eg
mailto:shubra@faisalbank.com.eg
mailto:madinaty@faisalbank.com.eg
mailto:maadi@faisalbank.com.eg
mailto:Mokatam@faisalbank.com.eg
mailto:alex@faisalbank.com.eg
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 مصطفى كامل  : فرع
 اجسقندر ة -مصطفى  امل  –حمد شواى  ر ب الحر ة مب ا –شراف ألابرام ا 324.320 العنواف :• 
   23ت 8418401    – 8418075  - 8411232 - 8401545    تليفوف :• 
  01311اللر دى :  لراما•                                     23ت 8411278    فاكس :• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : •                                    سيدى لابر  151:    . ب• 
 alex2@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 المنتزة  : فرع
 اجسقندر ة -اسم المن صة  –ا لس بناحية ميامى شارد مب تقا ب  –تا   ر ب الجي  125 العنواف :• 
 مق ب بر د السرايا 032:    . ب•         23ت 8800105    – 8800107   - 8800101     تليفوف :• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : •                                             23ت 8800128    فاكس :• 
 montazah@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 العجمى  : فرع
 منطقة –ما  وحدة مرور العجمى ا –مطرول  اإلسقندر ة  ر ب – 5بوابة  –يجمى س ار مو   –المر ص ال جارى  العنواف :• 

 سقندر ةإلا -العجمى 
   23ت4315732   –  4315742 - 4315738 - 4315740     تليفوف :• 
 مق ب بر د اللالوفيل 01001اللر دى :  لراما•                                      23ت 4315734    فاكس :• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 agamy@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 المنصورة   : فرع
 الداللية  –المنصورة  –شارد  لع  حرب  1 العنواف :• 
  282ت 0318138  فاكس :•      282ت 0328185 –  0315720 - 0312218     تليفوف :• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : •                                             38111اللر دى :  لراما• 
 mansoura@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 دمياط الجديدة  : فرع
 محافظة دمياط  –مد نة دمياط الجد دة  –المنطقة المر ص ة  – 58اطعة رام  العنواف :• 
  287ت 0412023  فاكس :•                     287ت 0412020 –  0412021     تليفوف :• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : •                                             38417اللر دى :  لراما• 
 domiat@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

  المحلة الكبرى  : فرع
  الغرنية -المحلة الكلرى  –يمارة اجوااف  –شارد الجي   العنواف :• 
       242ت 0032074  –  0037725 - 0031725      تليفوف :• 
                             044  . ب :  •                                  242ت 0041517     فاكس :• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : •                                          31211اللر دى :  لراما• 
 faisalbank.com.egmehalla@اإللك رولى : اللر د • 

 

 الزقازيق   : فرع
 شراية ال -الصااز ب  –ميداف المن صة  –يمارة العقاد ب  العنواف :• 
                           288ت 0314105    فاكس :•                     288ت0325827  –  0325821     تليفوف :• 
     438 . ب :  •                                            44811اللر دى :  لراما• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 zagazig@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 
 

mailto:alex2@faisalbank.com.eg
mailto:montazah@faisalbank.com.eg
mailto:agamy@faisalbank.com.eg
mailto:mansoura@faisalbank.com.eg
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 دمنهور   : فرع
 اللحيرة   –دمنلور  –شارد الشيز محمد يلد الكر م  العنواف :• 
                           248ت 3314222   فاكس :•         248ت 3311122  – 3312222  - 3311555 تليفوف :• 
     00111 . ب :  •                                          00811اللر دى :  لراما• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 damanhour@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 طنطا   : فرع
 الغرنية  - نطا  –ميداف الجلور ة  -لاصية شارد الجال   –شارد محمد سعيد باشا  0 العنواف :• 
                           242ت 3057251    فاكس :•        242ت 3057258  –  3057253 - 3057250  تليفوف :• 
     323 . ب :  •                                            31111اللر دى :  لراما• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 tanta@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 بنها   : فرع
 القليونية   –بنلا  –ب يقييملنى لقابة ال طل –شارد اللحر  العنواف :• 
                           213ت 3084720    فاكس :•                      213ت 3087511  –  3017042  تليفوف :• 
                                             13811اللر دى :  لراما• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 banha@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 
 

 منطقة القنالفروع 
 

 السويس   : فرع
 السو س   -شارد الجال   3 العنواف :• 
                           210ت 3470775    فاكس :•                      210ت 3470731  –  3740741  تليفوف :• 
                72  . ب : •                                            43111اللر دى :  لراما• 
 FIEG EG CX XXX: سو ف  • 
 suez@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 سماعيلية  اال : فرع
 سماييلية  إلا -فرلجى بجوار فيال اناة السو س اإلالحى  –ش يرابى مب شارد الجي   17 العنواف :• 
           214ت 3218202 - 3218205 -3218202  –  3218238  تليفوف :• 
                                  214ت 3218212   فاكس :• 
                12  . ب : •                                          41811  اللر دى : لراما• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 ismailia@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 بورسعيد    : فرع
 بورسعيد  -برم لاردف سي ى بجوار امب الدولة حى شرق بورسعيد  –ش  رل اللحر  17 العنواف :• 
           211ت 3000781  - 3000787   تليفوف :• 
                                    40818  اللر دى : لراما•                                       211ت 3000517   فاكس :• 
 األميب والرو  818  . ب :  •                                  FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 portsaid@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

  

mailto:damanhour@faisalbank.com.eg
mailto:tanta@faisalbank.com.eg
mailto:banha@faisalbank.com.eg
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 العاشر من رمضان   : فرع
 العاشر مب رمةاف  –اما  اإلدارة ال عليمية  –مر ص الحى األو   - 4يمارة رام  العنواف :• 
                           218ت 373211    فاكس :•          218ت 373304  –  373315 - 373312     تليفوف :• 
     008 . ب :  •                                            44137اللر دى :  لراما• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 tenthramadan@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 
 
 
 
 

 منطقة الوجة القبلى
 

   الفيوم : فرع
 الفيو  -مد نة الفيو   –بجوار مجمب المصالح الحقومية  –مقرر شارد سعد زيلو   32 العنواف :• 
           254ت 0111155 - 0111011   – 0111012   تليفوف :• 
      FIEG EG CX XXXسو ف  : •                             254ت 0111027   فاكس :• 
 fayoum@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 المنيا   : فرع
 المنيا -يمارة اجوااف  – ورلي  النيل  –شارد الحر ة  044 العنواف :• 
           251ت 0312583 - 0312580 - 0312581 – 0312584   تليفوف :• 
               04  . ب :  •                                        251ت 0312513   فاكس :• 
 11810   : الرام اللر دى•                                    FIEG EG CX XXXسو ف  : • 
 egmenia@faisalbank.com.اللر د اإللك رولى : • 

 سوهاج   : فرع
 سو ام -يب يقيال طل ملنى – هشارد بال العنواف :• 
             223ت 0122432   فاكس :•                                        223ت 0122430   تليفوف :• 
 11  . ب : •                                              50111   : الرام اللر دى• 
  XXXFIEG EG CXسو ف  : •                              sohag@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 أسيوط   : فرع
 اسيوط -ام داد شارد يسرى رانب  العنواف :• 
   255ت 0337011 - 0343310 - 0343313 تليفوف :• 
 110  . ب : •                                  255ت 0333732   فاكس :• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : •                                      71811   : الرام اللر دى• 
 assiut@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 أسوان   : فرع
 اسواف -وااف أليمارة ا -ابطا  ال حر ر م فرد مب شارد  – ابو سمللشارد  74 العنواف :• 
    227ت 0321875  - 0442151 تليفوف :• 
     182  . ب : •                                   227ت 0442840   فاكس :• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : •                                      51811   : الرام اللر دى• 
 aswan@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

 

 قنا   : فرع
 انا -مد نة العما   –م داد شارد األاصر ا –ملنى لقابة ال طليقييب  العنواف :• 
      221ت 8342315  - 8342318 - 8342311 – 8342317 تليفوف :• 
 يمق ب انا الرئيس 00  . ب : •                                  221ت 8342314   فاكس :• 
 FIEG EG CX XXXسو ف  : •                                      53111   : الرام اللر دى• 
 qena@faisalbank.com.egاللر د اإللك رولى : • 

mailto:tenthramadan@faisalbank.com.eg
mailto:fayoum@faisalbank.com.eg
mailto:menia@faisalbank.com.eg
mailto:sohag@faisalbank.com.eg
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 فروع قيد االفتتاح
 

 

 بنى سويف –العاصمة االدارية الجديدة  – شبين الكوم -الشيخ زايد  –الرحاب 
 

 

 البنك مراسلو
 

 
 
 
 
 
 
 

  

S

WIFT / BIC Code 
IBAN Account Number Bank Name Currency 

IRVT US 3N 
 

803-3388-676 The Bank of New York Mellon. New York USD 

  

BKAU AT WW 
UNCR IT MM 

BCIT ITMM 

 

 
IT38 U020 0832 9780 0000 8334 200 

IT05D030694010110010000 3677 

 
 

 

 
100100003677 

 
 

UniCredit Bank Austria . Vienna 

UniCredit Spa. Milan 
 

EUR      

     

BOTK JP JT 
- 

- 
6530421790 

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD.. 

Tokyo 
JPY 

     

IRTV GB 2X GB141RVT70022596470360 
 

The Bank of New York Mellon. New York 
London 

GBP 

     

     
RIBL SA RI SA8920000009250307849940 9250307849940 Riyad Bank. Riyadh SAR 
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 الخط الساخن 
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 البريد اإللكترونى لقطاعات وإدارات البنك الرئيسية 
 
 

 البريد االلكتروني الجهة

 Governor@faisalbank.com.eg مكتب المحافظ

 Mails@faisalbank.com.eg  المراجعة الداخليةقطاع 

 Compliance@faisalbank.com.eg  إدارة مكافحة غسل األموالوحدة االلتزام و 

 Infosys@faisalbank.com.eg قطاع نظم المعلومات

 Humanres@faisalbank.com.eg اإلدارة العامة للموارد البشرية

 Training@faisalbank.com.eg اإلدارة العامة للتدريب

 Admindept@faisalbank.com.eg للشئون اإلدارية اإلدارة العامة

 Foreigndept@faisalbank.com.eg اإلدارة العامة للعالقات الخارجية

 Forex@faisalbank.com.eg اإلدارة العامة للحوالت والنقد األجنبى 

 Retail@faisalbank.com.eg المصرفية التجزئة إدارة

 Realestate@faisalbank.com.eg إدارة التمويل العقارى 

 Sme@faisalbank.com.eg إدارة العامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

 corres@faisalbank.com.eg حسابات المراسلينإدارة 

 Localinv@faisalbank.com.eg التوظيف المحلي قطاع

 Publicrelat@faisalbank.com.eg العالقات العامةإدارة 

 Risk@faisalbank.com.eg قطاع المخاطر

 center@faisalbank.com.eg-Card إدارة بطاقات الفيزا

 financedept@faisalbank.com.eg  المالية القوامإدارة 

 eg@faisalbank.comcareustomer.C. ءالمعلا لاصتا زكر م ةر ادإ

 faisalbank.com.egprotectionr.C@ حقوق العمالءة يامح ةدحو 
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