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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 
 (البحرين -لبنك اإلثمار)ممثاًل 

 جالل مصطفى محمد سعيد/ الدكتور 
 )ممثاًل لشركة فيصل لإلستثمارات المالية( 

 حسين محمد أحمد عيسى/  الدكتور
 )ممثاًل للشركة المصرية لإلستثمارات( 

 األسـتاذ / عبد الحميــــد محمد أبو موســــــى
 )محافظ البنك(

 عالء عبد العزيز مبروك عبد المعطىالمهندس / 
 )ممثاًل لهيئـة األوقـاف المصـرية( 
 محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الخريجياألسـتاذ / 
 محمد هاني بن السيد بن ابراهيم العـيوطياألسـتاذ / 

 (ممثاًل لدار المال اإلسالمي للخدمات اإلدارية المحدودة)
 الدكتورة / ناهد محمد حسن طاهر

 (ممثاًل لشركة األعمال السعودية الخليجية للتجارة)
 القابضةدار المال االسالمى 
 المحافــــــظ

 األسـتاذ / عبد الحميـد محمد أبو موسـى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لسادة أعضاء مجلس اإلدارة بترتيب أبجديا   * 
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 مجلس اإلدارةالمعاونة للجان ال
 

 
 اإلدارةالعليا لمجلس اللجنــة (  1

 

      رئيسـاً             آل سعود صاحب السمو الملكي األمير/ عمـرو محمد الفيصـــل -
  اً ضو ـع                         األســــــــتاذ / عبد الحميد محمد أبو موسـى )محافظ البنك(  -
 عضواً             المهندس / عالء عبد العزيز مبروك عبد المعطى -
    ضواً ـع            جالل مصطفى محمد سعيد/  الدكتور -
 ضواً ـع            الدكتورة / ناهد محمد حسن طاهر -
 ضواً ـع            )مساعد الرئيس التنفيذي( رأفـــــت مقــــــــبل حســــــــــــــــين/  األســـــــتاذ -

      
 (  لجنــة المراجعــة2

 

 رئيسـاً                          آل خليفــــــــــــــــــــة إبراهيم بن خليفة/  الشيخ -
 ضواً ـع                        حسين محمد أحمد عيسى/  الدكتور -
 ضواً ـع                                   هاني بن السيد بن ابراهيم العـيوطيمحمـــــــــــــــد األستاذ /  -

            
 سياسـات المخاطـر(  لجنــة 3

 

 رئيسـاً                         الدكتورة / أمــــاني خــــــالد بــــــــورسلــــــــي -
 ضواً ـع                          لحميد محمد أبو موسى  )محافظ البنك(         ا األســـتاذ / عبد -
 عضواً                                           األستاذ / محمــــد بن عبد الله عبد الكريم الخريجي -

                                                  
 مة والترشيحاتكو (  لجنــة الح4

 

 رئيسـاً                                                  / إبراهيم بن خليفة آل خليفــــــــــــــــــــة الشيخ -
    ضواً ـع                                                محمد أحمد عيسىالدكتور / حسين  -
 عضواً                                   هاني بن السيد بن ابراهيم العـيوطيمحمـــــــــــــــد األستاذ /  -

 

 (  لجنــة المرتبـات والمكافآت5
 

 رئيساً    آل سعود صاحب السمو الملكي األمير / عمــرو محمـــد الفيصل -
 عـضواً                                 عالء عبد العزيز مبروك عبد المعطى / المهندس -
 ضواً ـع                                          محمــــد بن عبد الله عبد الكريم الخريجى /األستاذ -
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 هيئة الرقابة الشـرعية

 
 رئيسـاً  نصـــــــــر فريــــد محمد واصـلور / ـــــــفضيلة الدكت -

 نائب الرئيس محمــد عبد الوهاب ةور / علي جمعـــــــــفضيلة الدكت -

 عضواً  حمــــــدى صـــــــبح طـــــه داود/  الدكتــــور األستاذ -

 عضواً  عبد الهادي محمد عبد الهادي زارعور / ــــــالدكت األستاذ -

 
 

 مراقبا الحسابات
 

 محمد مرتضى عبد الحميد/  السيد األستاذ

 خالد وشركاه( BDOمكتب شريك ب)

 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 

يسرني أن ُأرحب بكم جميعـا  فـي لئاا ـا السـ لم المتجـدد فأتاـرا باعنـالس عـن نبسـي فنيابـس  عـن أعضـاء مجلـس ندارة ال  ـ  أن 
لتـلالي فـي م الـيي هـ د امـتمرارا  لجااحـس نلرفنـا للعـام اللـاني علـ  ا0202أقدم لحضـراتمم التئررـر السـ لي لمنـرف ا عـن العـام المـالي 

ظـــه ظ ـــلر متحـــلران جدفـــدة مـــن البيـــرفل ت تاـــر فـــي اللقـــن الـــرالن تارنـــس القـــار ليســـن لي ـــس مـــلاء علـــ  المســـتلم ا قتنـــادم أف 
اإلجتمــاع ... فعلــ  الــرذم مــن ملــ  حئــ  منــرفمم رــتا عــام التئررــر نتــاات فاقــن التلقعــان فتجــاف ن المســت دفان فملــ  ببضــه 

حيـ   ،ميف مع تطلران السلق فبيئس العمه لضمان تحئي  مسـت دفات  فـي ملتلـف قطاعـان اععمـااا متراتيجيس المرنس لل    في الت
امتطاع منرفمم أن يحلا تل  التداعيان السل يس نل  فرنا  مك تـ  مـن الـدرلا فـي العـالم الرقمـ  فملاش ـس الاـملا المـال  مـن رـتا 
ا مــراع فــي نتاحــس باقــس مت لعــس مــن اللــدمان فالم تجــان ا لمترفنيــس التــي ُتل ــ  رذ ــان فوملحــان عمتا ــا فــي ظــه ال ــرفا الرال ــس 

 .ن عل  فضع منرف ا فمكانت  داره السلق المنرفي المنري فتحافظ في نبس اللق

فقد بدأ ال ااط ا قتنادي العالمي في التعـافي فنن نـان باـكهت متبـافن علـ  مسـتلم الئطاعـان فالـدفا الملتلبـس فـي ظـه حالـس 
فقـد تلقــع نــ دفق ال ئــد  ، عـدم اليئــين المترت ــس علــ  ظ ـلر مــت ن متحــلرة مــن البيـرفل قــد تمــلن أهــد تـكقيرا  نــان الررلــا  أفميكــرفن 

م مئابــه انممــاع بمعــدا 0200عــام  %9.5م فنحــل 0202فــي عــام  %9.5الــدفل  أن فتعــاف  ا قتنــاد العــالمي فرحئــ  نمــلا  قــدر  
م ن  أن ملـ  التعـافي أنـ ر مرللنـا  بمـدم فاعليـس اللئاحـان فقـدرة بعـل الـدفا علـ  احتـلاء انتاـار الجااحـس الـ  0202عام  3.3%

م فمـا 0202رة عل  اع مان المترت س عل  اللباء نك مس اضطرابان متمه ا مداد فالتلررد التي فاج  ـا العـالم فـي عـام جانب السيط
تمّكـن ا قتنـاد مـن نحتـلاء الجااحـس ببضـه مـرعس  ،ترتب علي ا من القار تضلميس عل  ا قتناد العـالمي... فعلـ  المسـتلم المحلـ 

 %3.3ملـا عـددا  مـن اإلجـراءان اإلمـتل اايس التـي أمـ من فـ  تحئيـ  معـد ن نمـل نيجابيـس بل ـن امتجابس الحكلمس لتل  اع مـس فاتلا
م لتتجاف  بيل  تلقعـان العدفـد مـن المامسـان الدفليـس 0202/0202في العام المالي  %3.3م فنحل 0225/0202في العام المالي 

 .احسفتملن في مئدمس ا قتنادان التي حئئن نملا  نيجابيا  في ظه الجا

فئد نجر في تسـجيه ننجـا ا  فررـدا  رذـم ال ـرفا فالتحـديان التـي فرضـت ا الجااحـس  ن،ففيما يلص ب   فينه ا متمي المنرر
ــا 0202ب ــ  أفررئــي أداء  رــتا عــام  222بتربعــ  علــ  عــرع ال  ــلي ا فررئيــس ففــل   بالمرت ــس اعفلــ  فــي قاامــس أفضــه  م فملــ  ففئ 

ب م ا في م طئس الارق اعفمط  رتا عام  92نما احته مرنزا  متميزا  ضمن قاامس  أقلم  .ل ررطانيس  اThe Bankerلتن يف مجلس  
  فملـ  ببضـه اللطـط الطملحـس التـي تضـع ا Forbes Middle Eastم فمل  ففئ ا لتن يف مامسس فلربس الاـرق اعفمـط  0202

ا  فــي الســلق المنــرفيس المحليــس فالدفليــس. فقــد مــالمن السيامــان ا دارة ننــب أعي  ــا فال ادفــس نلــ  أن يكــلن منــرفمم  ع ــا  رايســي
الت بيييس  مـتراتيجيس ال  ـ  فالج ـلد الم يفلـس فاللاضـحس مـن ا دارة فـ  المحاف ـس علـ  الـلتيرة الئلرـس لـةداء فامـتدامس ال مـل فـي حجـم 

م فالتي جاء في مئدمت ا تسجيه أرباح نافيس بم لغ اععماا فنيل  تحئي  اعلداا المميس فال لعيس التي تضم ت ا امتراتيجيس منرفم
مليار جم... فبامتئراء الماهران الماليس ُفتحـظ أن نجمـالي حجـم اععمـاا ممـلت  فـي نجمـالي اعنـلا فا لتزامـان العرضـيس  0.3.3

مليـار ج يـ  فنسـ ت ا  29.9مليـار ج يـ  مسـجت   رـادة مـ لرس قـدرلا  230.3م الـ  مـا يعـادا 0202فا رت اوان فنه في ن ايـس عـام 
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مليــار ج يــ  محئئــس  رــادة مـــ لرس  225.3فبل ــن أرنــدة اعفعيــس فالاــ ادان ا دراررــس تاعمــلاا تحــن ا دارة  مــا يعــادا ، 23.0%
من نجمالي ا لتزامان فحئلق الملميس فتتل ع علي أشلر من  %3.3.فأرندة ليا ال  د تمله  %23مليار جم فنس ت ا  20.3مئدارلا 

 .ن فتسعمااس ألف حساب فتلل  ال    ندارت ا لنالر عمتا مليل 

ليا فقد تلمع ال    في تملره المارفعان فال رامت الئلميس فالدرلا في تملرتن ماترنس لدعم نافس الماـرفعان التـي تطرح ـا 
 ،اعذييــس، الت ميــس العئاررــس ،المئــاف ن ،مــلاد ال  ــاء ،الم ربــاء ،ال تــرفا ،الدفلــس رنلنــا  فــي الئطاعــان الحيلرــس بمجــا ن النــ اعس

فضــت  عــن تــلفير التملرــه الــت م للماــرفعان النــ يرة فالمتلمــطس فمت اليــس النــ ر بمــا يســالم فــي دعــم عمليــان الت ميــس ا قتنــاديس 
 29.3ادة قـدرلا مليـار ج يـ  ُمحئئـا   رـ 225.2المستدامس. ليا فقد بل ن أرندة التلظيف فا مـتلمار تبعـد امـت عاد الملنـص  نحـل 

مــن نجمــالي اعنــلا... علمــا  بــكن نافــس اعرنــدة ذيــر الم ت مــس  %52.5فتملــه أرنــدة لــيا ال  ــد  %23.3مليــار ج يــ  فمعــدل ا 
بالمحـافظ ا مـتلماررس م طـاة بالمامـه بملننـان نافيـس فبضـمانان ُيعتـد ب ـا فقابلـس للت بيـي علي ـا فأن مسـتلم ملـاور لـي  المحــافظ 

بمــا يع ــي أن الئيمــس المعرضــس للملــاور تئــه ب ــام  ن يــر عّمــا تــم تلنينــ  مــن أرنــدة رأمــماليس لمئابلت ــا ففئــا  ع ــد حــدفد الم ــس ف 
 .للمعافير الرقابيس المئررة

فقـــد حـــرك ال  ـــ  علـــ  ا لتـــزام بكفضـــه ممارمـــان فمعـــافير ا مـــتدامس ا جتماعيـــس فال يئيـــس فالحلنمـــس فـــي جميـــع عملياتـــ       
باعت ارلا الداعم الرايسي نحل امتئرار ا قتناد فال يئس فالمجتمع نكه فمل  من رتا ماارنت  البّعالس في الم ادران النادرة من ق ه 

تعزرـــز التملرـــه المســـتدام نم ـــادرة الاـــرنان النـــ يرة فالمتلمـــطس فمت اليـــس النـــ ر التـــي ُتراعـــ  الع نـــر ال  ـــ  المرنـــزي المنـــري ل
ا جتماعي من ع انر التملره المستدام حي  نجر منرف ا في اللنلا ب س س التملرتن المم لحس للمارفعان الن يرة فالمتلمطس 

فضـت  عـن الماـارنس فـي  ،%09لمئـررة مـن ال  ـ  المرنـزي المنـري ال ال ـس متجـاف ا  ال سـ س ا %05م نلـ  0202ب  ايس العام المالي 
مليـار ج يـ ... نمـا حـرك منـرف ا علـ  مراعـاة الع نـر ال يئـي مـن رـتا مـ ر  2.229م ادران التملره العئـاري بججمـالي تمـلرتن 

 .عمه باللقلد المزدفجتملرتن لمارفعان الطاقس الجدفدة فالمتجددة فا هتراي في م ادرة نحتا المرن ان لل

فئد نان منرف ا في مئدمس ال  لي التي امتلفن نافـس معـافير الحلنمـس التـي أنـدرلا ال  ـ  المرنـزي  ،فبال س س لع نر الحلنمس
ــا بــين م نــ   راــيس مجلــس اإلدارة فالــرايس الت بيــيم ففجــلد مئعــدف ن للمــرأة فــ  مجلــس اإلدارة مــع فجــلد  مــاررا  فم  ــا البنــه ندارر 

ماللين لدف م قدران فم اران فر ران مت لعس. نما حرك ال    علـ  ا لتـزام التـام بالتعليمـان الرقابيـس المئـررة مـن ق ـه ال  ـ   أعضاء
حيـ  مـجلن نسـ س نبايـس رأل المـاا المعتمـدة علـ  الملـاور فـي ن ايـس عـام  .المرنزي المنري فعل  رأم ا معافير نبايس رأل الماا

أمــا المعيــار ذيــر المعتمــد علــ  الملــاور  الرافعــس الماليــس  فئــد جــاء ب حــل  ،%20.9أدنــ  رقــابي مئابــه حــد  %30.0م نحــل 0202
ــــ  %3مئابــــه  22.3% ــــرر. ففيمــــا يلــــص رأل المــــاا المنــــدر فالمــــدفلع لل   ــــ  مئ ــــ           ،حــــد أدن ــــ  نل ــــي  رادت فئــــد نجحــــن ا دارة ف
ف ن الحــد المئــرر مــن ال  ــ  المرنــزي المنــرم ال ــالغ رمســس مليــار جــم ليكــلن بــيل  مــن أفااــه ال  ــلي التــي امــتلفن بــه فتجــا .9.3

 21.29مليــاران ج يــ  بمــا أمــ م فــي دعــم الئاعــدة الرأمــماليس فاللنــلا باجمــالي حئــلق الملميــس مــع ن ايــس عــام التئررــر الــي مــا يعــادا 
مــن نجمــالي أنــلا  %23.22م مــا نســ ت  32/20/0202لُتملــه أرنــدة ال  ــد فــي  %9..2مليــار ج يــ  مســجت  نمــلا  مــ لرا  معدلــ  

 .ال   

م عل  نتاات اععماا لت لغ اإلفرادان اإلجماليس 0202ليا فقد انعكسن التطلران الجيدة عناطس ال    الرايسيس رتا عام 
فلل ما ترتب علي   رادة م الغ العلااد  ،م0202عن عام  %21.1مليار ج ي  فمعدل ا  2.1مليار ج ي  فمل  بزرادة قدرلا  22.3
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نما رّت ن أيضا   ،م0202مليارا  عن عام  ...9مليار جم مئابه  9.99مل عس عل  أنحاب اعفعيس فالا ادان ا دراررس نل  ال
لا ادان ا درار  %5.22لحسابان ا متلمار العام بالج ي  المنري ف %2..9 رادة معد ن العااد الس لرس ب سب بلغ متلمط ا 

لا ادان ا درار  %22.32لا ادان ا درار اللماميس  ا دلار  ف %5.39لرباعيس  فلا ادان ا درار ا %13..اللتقيس 
حي  تضمن ليا ا جمالي أرباحا  ، مليلن ج ي  1399.3الس اعيس  نماء ... فنمحنلس ليل  جاء نجمالي أرباح عام التئررر ب حل 

م... 0202ف ل يمله نافي الربر الئابه للتل رع لعام مليلن ج ي   03.0.5أما ال اقي فقدر   ،مليلن ج ي  9510.1محتجزة بئيمس 
فمل  فاند عل  متانس فمتءة ال    الماليس الئادرة عل  التندم للجااحس فملانلس نجاح  نتعب رايسي في ن اعس النيرفس 

 .المنررس

فلــم تم ــع ظــرفا الجااحــس مــن ملانــلس ت بيــي رطتت ــا نحــل ا نتاــار الج رافــي حيــ  تــم افتتــاح  ،أمــا عــن اللطــس التلمــعيس لل  ــ 
فرعي  المئطم فالرحاب رتا عام التئررر فتم ا متعانس بكباءان منرفيس متميزة للعمه بتل  البرفع لضمان تئديم اللـدمان المنـرفيس 

فرئـلم منـرف ا  ،فرعا  ت طي مع م محاف ـان الجم لررـس .3منرف ا نل   لتنه ه كس فرفع ،لعمتا ا بكعلي معد ن الجلدة فالمباءة
بـالتج يزان ال  اايــس إلفتتــاح أربعــس فــرفع جدفــدة رـتا الاــ لر الئليلــس المئ لــس فملــ  بمــدن الاـي   افــد فالعانــمس ا داررــس فب ــي مــلر  

ماشي س مـزفدة بكفضـه التئ يـان التم لللجيـس  902لا ليا فرمتل  ال    م  لمس متطلرة من ماشي ان النراا اآلل  عدد ،فه ين الملم
ألـف  .92م نحـل 0202فتئدم ردمان السحب فاإلفداع فالتحلره ال ئدي. فقد بلغ نجمال  عدد بطاقـان البيـزا نلمتـرفن فـ  ن ايـس عـام 

  .بطاقس ناطس

للع نـر ال اـري باعت ـار  ع نـرا   فانـه منـرف ا ميامـت  الداعمـس ،ف متيعاب رطط ال  ـ  التلمـعيس فرلـ  نـلادر مسـتئ ليس    
حيــ  قــام بجتاحــس بــرامت تدرر يــس متلننــس لتكليــه المزرــد مــن المــلادر  ،أمامــيا  فــي نجــاح المامســان فتحئيــ  ألــداف ا ا مــتراتيجيس

مـا انت ـ  مـن ن ،المنرفيس المتميزة فالئادرة عل  امتلدام أحدث اعماليب في تئديم اللـدمان فالم تجـان المنـرفيس المت لعـس فالم تمـرة
فا نت اء من جدفا ترتيب اللظـااف فالمـدد ال ي يـس  ،نعداد الدليه الت  يمي لل    فاليي فلضر ا رتنانان الرايسيس لمه ندارة ففرع

بال  ـــ  فليكــــه اعجــــلر فالمرت ـــان فامــــتحداث درجــــان فظيبيـــس تــــتتءم مــــع متطل ـــان العمــــه فُتمّكــــن مـــن هــــ ه الم انــــب ا هــــرافيس 
نمـا حـرك ال  ــ  علـ  ت يئـس بيئـس عمــه نـحيس الم ـس لجميـع العــاملين فتـلفير الحمايـس الماملـس ل ــم لتئليـه فـرك ننــابت م فالئياديـس... 

فأولـ  حملتـي ن لتطعـيم العـاملين بال  ـ  فأمـرلم ضـد البيــرفل  ،ببيـرفل نلرفنـا ن ـرا  لتعـامل م المسـتمر فالم اهـر مـع جم ـلر العمــتء
 .المنري فبالتعافن مع ف ارة النحس فالسكان لتطعيم العاملين بالئطاع المنرفي فأمرلم فمل  في نوار م ادرة ال    المرنزي 

فقــد قطــع ال  ــ  هــلوا  ن يــرا  فــي ملــف الاــملا المــالي فالتحــلا الرقمــي ليلاشــب التطــلران التم لللجيــس المتســارعس التــي تاــ دلا 
حي  هاري في نافس البعاليان فالم ادران التي أندرلا ال    المرنزي المنري في ليا اللنلك فالررلا فعاليـس  ،الساحس المنرفيس

امتحدث باقـس مـن الم تجـان فاللـدمان  ،ف جانب العرفض المجانيس التي فتيح ا منرف ا في نافس البعاليان ،اليلم العالمي ليفي ال مم
حنــلل م علـــي اللــدمان المنـــرفيس التــي ت امــب احتياجـــات م حيــ  تـــم تــلفير ماشي ـــان  التــي ُنــّممن رنينـــا  لــيفي ال مـــم لتيســير

نــارا اللــي ناوئــس فمــزفدة بتئ يــان عدفــدة فضــت  عــن عمــه م حــدران مــرفر بجميــع فــرفع ال  ــ  لــيفي ا عاقــس الحرنيــس... نمــا نجــر 
فالم تجـان ن طاقـان  ميـزة اللو يـس  المدف ـس نـكفا  ال    في امت تا الجااحس في تطلرر ب يت  التم لللجيس فنوـتق عـدد مـن اللـدمان

 Contactlessم مدعلمـس باللانـيس التتتمسـيس  0202بطاقس للمدفلعان الينيس المحليس فتم تئديم ا للعمتء بدايس  من ه ر فلليـل 
Card ، ت رعــان للجمعيــان فالمامســان نمــا أتــاح ال  ــ  ردمــس ال ،فردمــس  ا فــداع ال ئــدي الم اهــر  بجميــع النــارفان اآلليــس بــالبرفع
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الليررس فا جتماعيس فدفع الزنـاة فالنـدقان ع ـر رـدمتي اإلنترنـن فالملبافـه ال  مـي باعت ارلمـا مـن اللمـااه السـ لس فالمررحـس فاآلم ـس 
  ـ  برنـامت لتئديم الت رعان دفن الحاجس لزرارة فرفع ال    لتئليه فـرك ا  دحـام ب ـا رانـس فـي ظـه ال ـرفا الرال ـس. نمـا أنـدر ال

 FIB Token  فالـــيي ُيعـــد بملابـــس برنـــامت تمميلـــي فتـــير للعمـــتء مســـتلدم  الئ ـــلان ا لمترفنيـــس مزرـــدا  مـــن الحمايـــس للتعامـــه علـــ  
حسابات م عن ورر  تلفير رقم مري فتم امتلدام  لمرة فاحدة لمه معاملس... فعمت  عل  ت بيي اللطـس ا مـتراتيجيس لل  ـ  الراميـس نلـ  

 م الدفع اإللمترفني فالتلمع في م تجان التجزاس المنرفيس فالحنلا عل  أفضه التئ يان فاعماليب التم لللجيس التـي تتـير تطلرر ن
لعمتاــ  أداء معــامتت م الماليــس بنــلرة الم ــس فمررحــس بامــتلدام أحــدث اعمــاليب التم لللجيــس فبمــا فتبــ  مــع تلج ــان ال  ــ  المرنــزي 

  العاملـس E-Cards  ا عـام التئررـر اتباقيـس مـع هـرنسفقع منـرف ا رـت ،فتحئي  ألداا الاملا الماليالمنري نحل التحلا الرقمي 
لتزفرــد منــرف ا ب اقــس مــن  ،  لتمــتلماران الماليــس فالرقميــسE-Financeفــي الحلــلا الينيــس المتماملــس فلــي نحــدم هــرنان مجملعــس  

 عن نندار فندارة فتا يه بطاقان الدفع الينيس رانس مس ئس الدفع.     فضت   ،الحللا الينيس عن مس فتط يئان الدفع اإللمترفني

فُتعد المسئلليس المجتمعيس من ألم المجا ن التي ل ـا أفللرـس رانـس فـي امـتراتيجيس عمـه ال  ـ  م ـي بـدء ناـاو  ن ـرا  عن ـا     
لـيا ناـط ال  ـ  فـ  العدفـد مـن الم ـادران  ،ستمس فئس لامس مـن المجتمـع المنـري بحاجـس للـدعم فالمسـاعدة فـي تحمـه ظـرفا المعياـ

 ،مان الطابع ا جتماعي نالنحس فالتعلـيم فالتمافـه ا جتمـاع  فالت ميـس المجتمعيـس نماـرفعان ت ميـس الئـرم المنـررس اعشلـر احتياجـا  
مــام ال  ــ  برعايــس مســابئان باإلضــافس إللت ،لــيا بجانــب تئــديم  نــلان نئديــس للبئــراء فمســاعدت م فــ  هــراء اعدفرــس فالمســتلزمان الط يــس

نمــا قــام ال  ــ  بتئــديم الــدعم المطلــلب للتنــدي لجااحــس نلرفنــا فدعــم فتــلفير لئــاح  ،حبــظ الئــرالن المــررم فماــرفع دار اعفتــام الليــرم 
فيـــرفل نلرفنـــا للبئـــان المســـتحئس مان اعفللرـــس المتئدمـــس فملـــ  مـــن رـــتا نـــ دفق  نـــاة ال  ـــ  الـــيي نمـــن مـــلارد  بنـــلرة مطـــردة 

م. فر دا ال    ال  التلمع فـي الم ـادران 0202مليلن ج ي  في ن ايس عام  22.د ن متزافدة رتا الس لان السابئس حت  بلغ فبمع
 .م0232ا جتماعيس فالمارفعان الئلميس رتا الس لان الئادمس بما ُيس م في تحئي  امتراتيجيس الدفلس للت ميس المستدامس 

م فقــد جــاءن لــتعكس ننــرار ندارة ال  ــ  0202ألــم تطــلران فننجــا ان بــ مكم رــتا عــام  مســالمل منــرف ا المــرام... لــي  لــ 
الت بيييس فعاملي  عل  ملاج ـس التحـديان التـي فرضـت ا جااحـس نلرفنـا لتل ـن أن ال  ـ  قـادر علـ  العمـه فـي ظـه تئل ـان السـلق ذيـر 

لــيا اللنــلك فمــالمن فــي تعزرــز مكانتــ  فــي الئطــاع  الملاتيــس مســت دا  فــي ملــ  علــ  اللطــط فالسيامــان المرنــس التــي اتلــيلا فــي
المنرفي المنري فملانلس ت بيي امتراتيجيت  الطملحس نحل ال مل المتناعد لماهران أداا  فنجاح  في تئـديم تجربـس منـرفيس مميـزة 

لـدعم م فقئـت م التـي  -فالتئـدفر   يبلت ي أن أتئدم لحضراتمم فلجميع مراملي ا فعمتا ا المرام بلالص الاـكر ،لعمتا ... ففي اللتام
فأيضا  لمافس العاملين بملتلـف فحـدات م فتلننـات م اللظيبيـس علـ  ج ـلدلم المللنـس  -نبتلر ب ا فنسع  دااما عن نملن ألت  ل ا

للحبـا  علـ  امـتئرار فعمل م الدؤفب ُمتم يا  للجميع دفام التلفي  فالسداد... نما أفد أن ُأهيد بالج لد الم يفلس من ق ه ال    المرنزي 
فُأهـيد أيضـا  بالت ســي  فالتلانـه الـداام مـع السـادة راـيس فأعضــاء ليئـس الرقابـس الاـرعيس المـلقررن... ففــي  ،ال  ـام المنـرفي المنـري 

 .ن ايس رمالتي أمكا الل  أن فرفع ع ا فعن بتدنا اللباء فال تء

 ف ا  فلل أرحم الراحميناوالل  ريٌر ح    

 رئيس مجلس اإلدارة                       ،،،       الستم عليكم فرحمس الل  فبرنات ف    
 عمرو محمد الفيصل آل سعود
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 التطورات االقتصادية المحلية
 

أق ن ا قتناد المنري قدرت  عل  النملد في ملاج س الندمان الدارليس فاللارجيس من رتا نجاح  في التعامه مع 
حي  انت جن منر ميامان ماليس فنئديس م ام س مالمن  ،من أهد اع مان ا قتناديس التي فاج  ا العالم أ مس ُن بن بكن ا

في العام المالي  %3.3ف  التلبيف من حدة القار اع مس لتن ر بيل  من أفااه الدفا الت  حئئن نملا  نيجابيا  بلغ 
م 0202/0202ف  العام المال   %3.3شما حئئن نملا  قدر   ،م مئابه انمماع مع م اقتنادان الم طئس فالعالم0225/0202

ف  نبس العام لتتلالي اهادان تل  المامسان باللضع ا قتنادي  %..0متجاف ة بيل  تلقعان المامسان الدفليس ال ال س 
لدعم فتاجيع المنري فجامبيت  لتمتلماران اعج  يس رنلنا  في ظه ت يئس م اخ اععماا فنندار العدفد من التاررعان 

م لتلانه منر ت بيي 0202ا متلمار فالمستلمررن فضت  عن قرار نل اء حالس الطلارئ اليي اتليت  الدفلس في ه ر أشتلبر 
م... فللعام اللاني عل  التلالي يئلم 0232السيامان فاإلجراءان الت ملرس الملططس لللنلا نل  ألداا الت ميس المستدامس لعام 

فر  اللو ي في ظه اع مس الرال س ع ر نوتق م ادران تحبيزرس لتقتناد بنبس عامس فالئطاع المنرف  ال    المرنزي بد
فم ادرة التعدفه الماقن لمعاملس  ،م س 32مت اقص لمدة حدلا اعقن   %3أبر لا م ادرة التملره العئارم بسعر عااد  ،تحدفدا  

فضت   ،ساندت ا عل  ا متمرار في العمه فا نتاج فالحبا  عل  العمالسالئرفض ذير الم ت مس للارنان الن يرة فالمتلمطس لم
ليا نل  جانب مد نعباء العمتء  ،م0200عن مد فترة مرران م ادرة دعم قطاع السياحس لمدة عام نضاف  لت ت   ف  ديسم ر 

افظ اإللمترفنيس نما فتم ا متمرار ف  من جميع الرملم فالعمل ن المط ئس عل  نئاط ال يع فالسحب من النارفان اآلليس فالمح
 . نندار ال طاقان المدفلعس مئدما  للملاو ين مجانا  فنندار المحافظ الإللمترفنيس مجانا  

 

 :التقرير  فترةهم تطورات المؤشرات خالل ألفيما يلى نعرض و 
 

للعام المال   %3.3م مئابه نمل 0202/0202ف  العام المال   %3.3حئ  ا قتناد المنري معدا نمل قدر   
 .الساب  ل 

م مئارنس بعجز نس ت  0202/0202من ال اتت المحل  للعام المال   %1.9تراجع العجز المل  ف  الملا نس العامس نل   
 م.0225/0202في ال اتت المحل  للعام المال   1.5%

تررليلن  9.190م مسجت  0202ل من ال اتت المحلي في ن ايس فلني %2.ملَّه نجمالي الدفن العام المحلي ما نس ت   
أما الدفن  ،تررليلن جم 9.0.0م بعد أن بلغ الدفن العام المحلي نحل 0225في ن ايس فلنيل  %2.9.جم مئابه 

مليار دف ر  203.9م مئارنس ب 0202مليار دف ر في ن ايس فلنيل  231.5ليسجه %22.1اللارجي فارتبع ب س س 
 ل . رتا نبس البترة من العام الساب 

مئارنس بـ  %9.0م مسجت  0202ارتبع متلمط معدا التضلم الس لم لحضر الجم لررس باكه وبيف رتا عام  
 .م0202رتا عام  9%
  التن يف Standard & Poor'sفأشدن فنالس   ، B  التن يف ا اتماني لمنر ع د مستلي  +Fitchأشدن فنالس   

فأبئن اللنا ن اللتث عل  ال  رة  ، B2  التن يف ع د مستلي  Moody'sفبالمله أشدن فنالس    ، Bع د مستلم  
 . المستئرة للتن يف
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مليار دف ر مئابه عجزا  نليا  بلغ  2.5م فااضا  نليا  ب حل 0202/0202مجه ميزان المدفلعان رتا العام المالي  
تدف  للداره في حساب المعامتن الرأمماليس فررجع مل  لزرادة نافي ال ،مليار دف ر رتا العام المالي الساب  3..

مليارا  رتا العام المال  الساب  ل  نتيجس للتحسن الملحل  في ا متلماران  9.9مليار دف ر مئابه  03.9فالماليس نل  
في حين ارتبع  ،اعج  يس في محب س اعفراق الماليس مما يعكس قئس المستلمررن ا جانب في قلة ا قتناد المنري 

مليار دف ر في العام المالي الساب  ل   22.0مليار دف ر مئابه  9..2العجز في حساب المعامتن الجاررس نل  
م متكقرة 0225/0202ش تيجس أماميس لل  لط الملحل  في ا فرادان السياحيس نل  أقه من ننف المحئ  رتا عام 

 .ااحسبالندمس الئلميس التي تعرضن ل ا السياحس الدفليس نقر الج
فبي اللقن اليي  ،م0202/0202ت اف ن تطلران المنادر الرايسيس لل ئد اعج  ي في منر رتا العام المالي 

مليارا  في العام المالي الساب  فارتبعن  ..9مليار دف ر مئابه  9.5لت لغ  %2.1ارتبعن افرادان ق اة السلرس ب س س 
مليار دف ر في  ..01مليار دف ر مئابه  32.9لت لغ  %20.5 أيضا  تحلرتن المنررين العاملين باللارج ب س س

مليارا   5.5مليار دف ر مئابه  9.5لتنه ال   %92.9فئد تراجعن ا فرادان السياحيس ب س س  ،العام المالي الساب 
 .في العام المالي الساب 

مليار دف ر لتنه نل   ..2المنري ب حل ارتبعن ا حتياويان الدفليس من العمتن اعج  يس لدم ال    المرنزي  
 .م0202مليارا  في ن ايس عام  92.2م مئابه 0202مليارا  في ن ايس عام  92.5

أبئن لج س السيامس ال ئديس بال    المرنزي معد ن العااد الرايسيس ع د  ،ففيما يلص التطلران ال ئديس فالمنرفيس 
فا قراض لليلس فاحدة فمعر العمليس الرايسيس لل    المرنزي عل   بال س س لعااد ا فداع %19..ف  %5.09ف 09%..

م ب س س 0202فبال س س عمعار النرا ارتبع معر نرا الج ي  أمام الدف ر في ال  لي رتا عام  ،الترتيب
م فارتبع معر نرا الج ي  أمام اليلرف 0202جم/ دف ر عام  .29.3جم/ دف ر مئابه  29.33لي لغ  2.23%

جم/ فلرف... فبال س س لماهران ال لرنس المنررس رتا  25.031جم/ فلرف مئابه  .21.13لي لغ  %2..1س ب س 
مليارا  في  139.3لي لغ  %21.3مليار ج ي  فبمعدا  229.1ُفتحظ ارتباع رأل الماا السلقي ب حل  ،م0202عام 

فيما ارتبع ماهر  ،نئطس 22595د مستلم لي ل  ع  %22.0  ب س س EGX30فارتبع الماهر الرايسي   ،ن ايس العام
  متسافي اعف ان الجدفد EGX100 EWIفنيا ماهر   %0.3  ب س س EGX70 EWIالارنان المتلمطس فالن يرة  

 .%9.2ب س س 
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 تقييم أداء البنك خالل عام التقرير
 

م عن تحئ  مجملعس من ال تاات أبر لا 0202أمبرن ج لد ال    فما انت ج  من ميامان ماليس رتا الس س الماليس 
مليار  22.3فتحئي  نفرادان نجماليس بما يعادا   ،مليار ج ي  منرم   232.2فنلا  اجمال  ميزانيس ال    نل  ما يعادا 

ليا فقد دعمن تل  اإلفرادان من قدرة ال    عل  تل رع علااد عنحاب اعفعيس ا دراررس ب سب بلغ متلمط ا  ،ج ي  منرم 
لا ادان  % 13.. ،لا ادان ا درار اللتقيس  % 5.22 ،لحسابان ا متلمار العام بالعملس المحليس  % 2..9الس لم 

 % 2.39  ،لا ادان ا درار الس اعيس نماء  % 22.32 ،ا دلار  لا ادان ا درار اللماميس % 5.39 ،ا درار الرباعيس  
 . لحسابان ا متلمار بالعمتن اعج  يس

ف  ب اء الملننان لملاج س ملاور عمليان التلظيف  ليا نل  جانب ملاج س ا لتزامان الملتلبس المتمللس
العملميس فاإلداررس فاإللتي فالزناة المستحئس هرعا  عل  أملاا ال     فا متلمار فت طيس ال بئان الجاررـس ت المنرففان

 فضرااب الدره   .
 مليار ج ي  منرم يمله ربحا  نافيا  قابه للتل رع  0.1ليا فقد ت ئ  بعد اللفاء با لتزامان الساب  اإلهارة نلي ا م لغ 

  -وتجدر اإلشارة إلى ما يلي :
 23م أعدن ففئا للتعليمان النادرة عن ال    المرنزم المنرم بتارر  0202ن ايس العام المال  الئلاام الماليس لل    ف   -2

م بتعدفه قلاعد نعداد فتنلرر الئلاام الماليس لل  لي فأمس ا عتراا فالئيال فالمعدلس بملجب التعليمان .022ديسم ر 
 .م0202م تم ر29بتارر   259نلن رقم م فالئا0225ف رافر  03النادرة من ال    المرنزم المنرم بتارر  

م لم فتم تعدفل ا ب اءا  عل  تعليمان ال    المرنزم المنرم فمراق ا 0202أمعار نرا العمتن اعج  يس لس س المئارنس  -0
ر ف  ن ايس الس س الماليس جم للدف  29.1302م مئابه 0202جم ف  ن ايس الس س الماليس  29.1231الحسابان ت الدف ر 

 .  م0202

 نتائج األعمـــال: -1
 

ليا فقد نتجن تل  اعرباح نمحنلس  ،مليار ج ي  منرم  0.1بلغ ناف  أرباح الس س فالئابلس للتل رع ما يعادا 
 : لع نرم اإلفرادان فال بئان فمل  ففئا لما ت  ر  قاامس الدره نما فل 

 عنصر اإليرادات:  1 - 1
  مليار ج ي  منرم تللدن من أناطس ال    الملتلبس ففئا  لةت  22.3تحئ  عن فترة التئررر مجمه نفرادان تعادا: 

  مليار ج ي    22.5نفرادان عن عـمـلـيـان الـمـاـارنـان فالـمـضـاربـان فالـمـرابـحـان فا فـرادان الـمـاـابـ ـس بم لغ
 .من اجمال  اإلفرادان % 53.9منرم فتـمـلـه نس س 

 من  % ..2مليار ج ي  منرم فتمله نس س  2.0يس الملتلبس بما يعادا نفرادان عن أداء اللدمان المنرف
 .اجمال  اإلفرادان

   2.0ناف  دره المتاجرة فتل رعان اعرباح فرساار ا متلماران الماليس فافرادان تا يه أررم بما يعادا 
 .من اجمال  ا فرادان % ..2مليار ج ي  منرم فتمله نس س 
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 : عنصر النفقات  2- 1
 -: مليار ج ي  منرم تتمله فيما فل  3..بل ن اجمال  ال بئان 

 عااد اعفعيس ا دراررس: 2- 2-0
 9.9عااد اعفعيس ا دراررس : بلغ اجمال  العااد المل ع عل  أنحاب اعفعيس ا دراررس ما يعادا  

 .من اجمال  ال بئان % ..30مليار ج ي  منرم ب س س 
 :رساار عمليان التلظيف فا متلمارعبء ا ضمحتا عن  2-0-0

عبء ا ضمحتا عن رساار عمليان التلظيف فا متلمار : بلغ اجمال  عبء  بلغ نجمال 
  .من اجمال  ال بئان % 0.3مليار ج ي  منرم ب س س  2.0ا ضمحتا   الملننان   ما يعادا 

 :المنرففان ا داررس فالزناة المستحئس هرعا    2-0-3
 % 29.2مليار ج ي  منرم ب س س  2.3المنرففان ا داررس فا لتي فالزناة ما يعادا  بلغ اجمال   

 .من اجمال  ال بئان
 منرففان ضرااب الدره:   2-0-9

 .من اجمال  ال بئان % ..25مليار ج ي  منرم ب س س  2.1بلغ اجمال  منرففان الضرااب م لغ   
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 حجم األعمال واألنشطة الرئيسية: -2
 

 حجم األعمال: 1- 2
مليـار ج يـ  منـرم نمـا بل ـن ا لتزامـان  232.2م مـا يعـادا 0202بلغ اجمال  ميزانيس ال    فـ  ن ايـس ديسـم ر   

 .مليار ج ي  منرم  2.3العرضيس فا رت اوان رارج الميزانيس ما يعادا 
 

 األوعية االدخارية: 2-2
مليار  225.3م ما يعادا 0202بل ن أرندة الحسابان الجاررس فا متلماررس فه ادان ا درار ف  ن ايس  ديسم ر 

مــن اجمــال   % 3.1.فتاــكه جملــس أرنــدة الحســابان الجاررــس فا مــتلماررس فهــ ادان ا درــار نســ س  ،ج يــ  منــرم 
 .الميزانيس

 

 أرصدة التوظيف واالستثمار:  2-3
مليـار  225.2م مـا يعـادا 0202بل ن أرندة التلظيف فا مـتلمار ت بعـد رنـم الملنـص   فـ  ن ايـس ديسـم ر  

ليا فرحرك ال  ـ  علـ   ،من اجمال  الميزانيس  % 52.5ج ي  منرم فتاكه جملس أرندة التلظيف فا متلمار نس س 
 .  فألداا اللطس ا قتناديس فا جتماعيس للدفلستئديم التملره الت م ف  هت  الئطاعان اإلنتاجيس فاللدميس الت  تتب

 

 
 شركات البنك: 2-4

فلج  ال    جزءا  من امتلمارات  ف  تكميس الارنان التابعس ل  فالت  تعمه ففئا لم ادئ الاررعس اإلمتميس أف المسـالمس 
فرحـرك ال  ـ  علـ  ت ـلع فتعـدد الاـرنان التـ  فامسـ ا أف  ،ف  رؤفل أملاا مله لـيا ال ـلع مـن الاـرنان مـع الرـررن 

هــرنس  حتــ  ت طــ  نافــس أفجــ  ال اــاط ا قتنــادم مــع تــلفير ا حتياجــان التملرليــس ل ــا  .9يســالم فــ  رؤفل أملال ــا ت
فتســـ م لـــي  الاـــرنان فـــ  دفــــع عجلـــس الت ميـــس فـــ  الـــ تد فنتاحـــس ال ا فــــرك العــــمه أمـــام  .ففئـــا لةمـــاليب الاـــرعيس 

 .لملاو ينا
مليــار ج يــ   3..02مليــار ج يــ  منــرم مــدفلع م  ــا م لــغ   ...02لــيا فقــد بل ــن رؤفل أملال ــا المنــدرة مــا يعــادا 

مليـار ج يـ  منـرم فقيمت ـا  9.25مليار ج ي  منرم ت لغ تـملبت ا  0.02منرم فت لغ حنس مسالمس ال    في ا م لغ 
  .من اجمال  الميزانيس % 0.3م ب س س 0202م س  مليار ج ي  منرم ف  ن ايس  3.92 الدفتررس

 ( جدول بشركات البنك1مرفق  )  
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 المعايير والنسب المصرفية : -3
فتمتـــع منـــرف ا بلضـــع م امـــب بال ســـ س للمعـــافير المنـــرفيس المتعـــارا علي ـــا فرلتـــزم بكافـــس التعليمـــان النـــادرة مـــن ال  ـــ  المرنـــزم 

 .المنرم ف  ليا المجاا
فالــيم أل ــ  قــانلن ال  ــ  المرنــزم فالج ــا  المنــرف  فال ئــد  0202لســ س  259ففئــا  لئــانلن ال  ــ  المرنــزم فالج ــا  المنــرف  رقــم 

فرسرم الئانلن عل  ج ان من ألم ا ال    المرنزم المنرم فالج ا  المنرف  المنرم  ، 0223لس س  ..النادر بالئانلن رقم 
بالمامــه لل  ــ  بم لــغ رمســس مليــاران ج يــ  منــرم فرلتــزم الملــاو لن بكحكــام الئــانلن بتلفيــ   تحــدد رأل المــاا المنــدر فالمــدفلع

أفضاع م و ئا  عحكامـ  فملـ  رـتا مـدة   تتجـاف  مـ س مـن تـارر  العمـه بـ  فلمجلـس ندارة ال  ـ  المرنـزم مـد لـي  المـدة لمـدة أف 
فتـم  رـادة رأل المـاا لينـه  ،ار فالئـراران الم بـية عحكـام الئـانلن لمدد أررم   تتجاف  م تين عل  أن يندر ال    المرنـزم اللـلا

 .رأل ماا منرف ا ال  أشلر من رمسس ملياران ج ي  منرم ف  ن ايس العام الحال 
 

 العمالة والتدريب والفروع : -4
 

 

 العمالة والتدريب :   4-1
عـامت   2152عـامت  مئابـه  2153انطتقا  من ارت ـاط ال  ـ  بالع نـر ال اـرم الـيم بلـغ عـدد العـاملين ب  ايـس العـام المـال  الحـال  

احيـس ب  ايس العام المال  الساب  فئد أفلن ا دارة العليا بال    التمامـا ن يـرا بتطـلرر فت ميـس أداء جميـع العـاملين بال  ـ  مـلاءا  مـن ال 
 .المتلننس أف تطلرر الم اران السللنيس فا داررس فاعـداد نـف قـان  فقالـ  فنـلادر فقيـادان قـادرة علـ  امـتمماا المسـيرة الب يس 

 -:م0202ففيما فل  ألم متمر اللطس التدرر س رتا العام المال  
  تــدرر   بججمــال  عــدد  برنــامت 201فرنــس تدرر يــس فبججمــال  عــدد بــرامت    0239ملظــف باجمــال  عــدد   2220تــم تــدررب عــدد

 مليلن ج ي  منرم  3..ماعس فبتملبس ت لغ  9.335ماعان تدرر يس بل ن 
   ملظـف بملتلـف نداران ففـرفع  292دفران ل رنامت التلئيف فالاملا المـالي للمـلظبين رـتا العـام بججمـالي عـدد  1تم ت بيي عدد

 .ال   
  فمن م طل  التمام ال    بيفم ال مم فدعم دمج م فماارنت م في ملتلف نلاحي الحيـا  تـم عئـد دفرتـين لـتعلم ل ـس اإلهـارة فالتعامـه

  ملظف من جميع فرفع الئالرة الم رم ـــــ نمرحلس أفل  ــــــ فجـاري اإلعـداد لت بيـي دفران أرـرم  23ا حترافي مع مفم ال مم لعدد ت 
 ملظف ل رنامت الستمس فالنحس الم  يس. 239فضت  عن تدررب عدد  ، طي نافس فرفع منرف ا العرر من ال رنامت لت

 الفـــــــروع:   4-2
م بـجمن اللـ  0200  فرعا ت ط  مع م أنحاء ال تد فمـلا فـتم رـتا مـ س  .3ف لغ عدد فرفع ال    العاملس داره ال تد ت 
 .ه ين الملم   -ب   ملر   -العانمس ا داررس  –افتتاح فرفع جدفدة لل    م  ا فرع ت الاي   افد 

 ( جدول بفروع البنك 2) مرفق
 

 م :2222الموازنة التخطيطية للسنة المالية  -5
 

م مع ــرة عــن ألــداا ال  ــ  فميامــت  فرطــط العمــه للعــام المــينلر فامــت دن 0200الماليــس  أعــدن الملا نــس التلطيطيــس للســ س
تئــدفرات ا نلــ  درامــان  تجالــان أرقــام ال اــاط رــتا الســ لان الماضــيس فنــيا ال ــرفا المحيطــس المــاقرة علــ  الم ــاخ ا قتنــادم 

 :فالمنرف  العام فقد أظ ر مارفع الملا نس المتمر التاليس
 .%23.0 رادة ف  أرندة اعفعيس ا دراررس ب س س  ة االدخارية:األوعي 5-1
 .%20.3ب س س عمليان التلظيف الملتلبس    رادة فعمليات التوظيف:  5-2
 .ناف  بعد رنم الزناة % 1.2بلاقع  توزيعات المساهمين : 5-3
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 الماليسالئلاام 

  الميزانية المستقلة 
                  هــ1443ول ال اجماد  22م الموافق 2221ديسمبر  31في 

 إيضاح 
 رقم

 م0203ديسمبر  13
 مصرىجنيه  باأللف

 م0202ديسمبر  13
 مصرىجنيه  باأللف

    األصول

 848.84813 649.246.1 (51) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 3.4.1.4820 .384902462 (51) أرصدة لدى البنوك

 32420.46.2 .3346114.2 (51) العمالء مشاركات ومرابحات ومضاربات مع

    

    استثمارات مالية

 084.124916 0841694069 /أ(51) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 .01422. .433... /ب(51) بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

 94.224319. 492241.1.. /ج(51) بالتكلفة المستهلكة

 .343.0429 3402.4.92 /د(51) استثمارات في شركات تابعة وشقيقة

 9..24. .29409 (51) أصول غير ملموسة

 049284226 141204266 (02) أصول أخرى

 034.13 -  أصول ضريبية مؤجلة

 340.64930 2..34.164 (05) أصول ثابتة

 .33.4630461 31246804.80  األصول إجمالي

    

    وحقوق الملكيةااللتزامات 

    االلتزامات

 3.240.8 164992. (00) أرصدة مستحقة للبنوك 

 4826..6946 3264.9243.3 (02) اإلدخار تاالدخارية وشهادااألوعية 

 .04290488 .14328421 (02) التزامات أخرى

 1.4686 114.26 (01) مخصصات أخرى

 - 34222  التزامات ضريبية مؤجلة

 9134363 9094002  ضرائب الدخل الجاريةالتزامات 

 3224.0.4363 .33146164.1  إجمالي االلتزامات

    حقوق الملكية
 .4289489. 49224.26. (01) رأس المال المدفوع

 141994.10 142264630 (01) احتياطيات

 9461.41.9 4909..249 (01) السنةأرباح متضمنه األرباح المحتجزة 

 3.418242.1 3242.142.2  الملكيةإجمالي حقوق 

 .33.4630461 31246804.80  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

 
 

 

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

 هــ1443ول ال اجماد  22م الموافق 2221ديسمبر  31في عن السنة المالية المنتهية 
 

 إيضاح 
 رقم

 م2221ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى 

    

 ...64.294 3246004.86 (1) عااد ماارنان فمرابحان فمضاربان فاإلفرادان المااب س

 (488.4228.) (4.164998.) (1) ا دراررس فالتماليف المااب ستملبس اعفعيس 

 49304219. 4.804803. (1) صافي الدخل من العائد

 .031412 0364020 (1) نفرادان اعتعاب فالعمل ن

 904.82 294816 (1) تل رعان اعرباح

 3.4292 6.4232 (1) نافي دره المتاجرة

 (1.4101) (2.4613) /هـ(51) ترساار  ا متلماران الماليس

 (0084202) (.02.469) (52) تعبء  ا ضمحتا عن رساار عمليان التلظيف فا متلمار

 (342104122) (343.24832) (55) منرففان نداررس

 (3194986) (3824132)  الزناة المستحئس هرعا

 (1..3024) 224.23 (50) نفرادان تا يه أررم 

 141934.69 .41.8411.  الربح قبل ضرائب الدخل

 (3412140.2) (3499.4.13) (52) تمنرففان  ضرااب الدره

 042.840.9 .04980462  صافي أرباح السنة

 14292 .432. (52) نصيب السهم في الربح )جنيه(

 
 
 

 قائمة الدخل الشامل المستقلة 
 هــ1443جماد االول  22م  الموافق 2221ديسمبر   31عن السنة المالية المنتهية في 

 

 
 م 2221ديسمبر  31

 مصرى جنيه  باأللف
 م2222ديسمبر  31

 مصرى جنيه  باأللف
 042.840.9 .04980462 نافي أرباح الس س من فاقع قاامس الدره

   بنود ال يتم اعادة تبويبها فى االرباح والخسائر

 الاامه الدره رتا من العادلس الملميس بالئيمس حئلق  أدفان في انلإلمتلمار  العادلس الئيمس في الت ير نافي
 (1924216) 3914888 اعرر

   بنود قد يتم اعادة تبويبها فى االرباح والخسائر

 3..204 (0.4122) اعرر الاامه الدره رتا من العادلس دفن بالئيمس أدفان في انلإلمتلمار  العادلس الئيمس في الت ير نافي

 84012 (04.92) األخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين ألدوات المتوقعة األئتمانية الخسائر

 (08242.3) 3124303 اجمالى بنود الدخل الشامل االخر للسنة

 .34228402 .04802420 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 
 هــ1..3جماد االول  02م  الموافق 0203ديسمبر   13المنتهية في عن السنة المالية 

 
 إيضاح
 رقم

 رأس المال
 األرباح االحتياطيات المدفوع

 اإلجمالى السنه صافي أرباح  المحتجزة

 باأللف   
 جنيه مصرى 

 باأللف 
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف 
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

       

 3.418242.1 042.840.9 48294262. 141994.10 .4289489.  م كما سبق اصدارها0203يناير  3األرصدة في 

 3.246.2 - 324819 3124303 - /د(02) الدخل الشامل االخر بالقيمة العادلة من خاللصافي التغير في االستثمارات المالية 

 (2..32.4) (2..32.4) - - -  توزيعات أرباح

 - (02.4.23) - 02.4.23 -  المحول إلى احتياطى قانوني )عام(

 - (2..04) - 2..04 -  المحول الى احتياطي رأسمالي

 - - 34890 (34890) -  المحول من  احتياطى المخاطر البنكية عن اصول الت ملكيتها للبنك 

 - - (..34.6249) - ..34.6249  المحول لزيادة رأس المال

 - (3492.4.28) 3492.4.28 - -  المحول إلى أرباح محتجزة

 .04980462 .04980462 - - -  لسنهصافي أرباح ا
  

     

 3242.142.2 .04980462 46204200. 142264630 49224.26. (08).(02).(09) م0203 ديسمبر 13األرصدة في 

       
 3141914680 0423.48.8 403642.6. 141804229 142.94996  م كما سبق اصدارها0202يناير  5األرصدة في 

 (0204.80) - 24.96 (08242.3) - /د(02) الدخل الشامل االخر بالقيمة العادلة من خاللصافي التغير في االستثمارات المالية 

 (2934631) (2934631) - - -  توزيعات أرباح

 - (2..0234) - 2..0234 -  المحول إلى احتياطى قانوني )عام(

 - (082) - 082 -  المحول الى احتياطي رأسمالي

 - - 24892 (24892) -  المحول من  احتياطى المخاطر البنكية عن اصول الت ملكيتها للبنك 

 - - (342.24369) - 342.24369  المحول لزيادة رأس المال

 - (349834368) 349834368 - -  المحول إلى أرباح محتجزة

 042.840.9 042.840.9 - - -  لسنهصافي أرباح ا
  

     

 3.418242.1 042.840.9 48294262. 141994.10 .4289489. (08).(02).(09) م0202 ديسمبر 25األرصدة في 

 
 

      

 المسااااااااااتقلة  يتجاااااااااازأ ماااااااااان القااااااااااوائم الماليااااااااااة جاااااااااازء ال( 20( إلااااااااااى )5ماااااااااان إيضاااااااااااح )إليضاااااااااااحات المرفقااااااااااة ا -
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 قائمة التدفقات النقدية المستقلة 
 هــ1443جماد االول  22م الموافق 2221ديسمبر  31في عن السنة المالية المنتهية 

 

 م2222ديسمبر  31 م2221ديسمبر  31 نيضاح رقم 
 باأللف جنيه مصرى  باأللف جنيه مصرى   

    أنشطة التشغيل منالتدفقات النقدية 
 3433144.3 443484335  نافي اعرباح ق ه الضرااب

    صافي األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل تعديالت لتسوية
 11343.5 12342.2  25.02ت نلتي فامت تي

 (1224215) 34.4232  اضمحتا اعنلا
 (12) (32)  09ت ررم بالعمتن اعج  يسعفرفق نعادة تئييم الملننان ا

 224513 (24312)  09ت ررم أملننان   ردعبء ت
 1.4.21 (254.25) لـ /.2ت امتلماران ماليس  أرباح   (رساار 

 (24552) -  20ت ت أرباح   بيع أنلا قابتس
 (324582) (.23483)  .ت تل رعان أرباح 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 343424148 442184521  أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول وااللتزامات من أنشطة التشغيل
    صافي التغير في األصول وااللتزامات

 (5384352) (3444342)  29ت ال    المرنزي في نوار نس س ا حتياوي اإللزاميأرندة لدم 
 (1243334.22) 24.524543  /ج.2ت ه لر 3أفراق حكلميس امتحئاق أشلر من 

 234243 (224342)  /ب.2ت امتلماران ماليس بالئيمس العادلس من رتا ا رباح فاللساار
 (.125452) (2412342.3)  02.21ت *رنان فمرابحان فمضاربان للعمتء ماا

 (2224223) (2884425)  02ت أنلا أررم 
 (534313) .38.441  00ت أرندة مستحئس لل  لي
 (214531) -  أنلا ضرر س ماجلس

 12482142.2 1243154222  03ت أفعيس ادراررس فه ادان ادرار
 (141.14253) (1432243.5)  ضرااب دره مسددة

 - 14222  ماجلسالتزامان ضرر يس 
 18842.2 4124542  09ت التزامان أررم 

 (542824431) 1548424833  من أنشطة التشغيل)المستخدمه( صافي التدفقات النقدية الناتجة 
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (11.4414) (3234238)  02ت تمدفلعان  لاراء أنلا قابتس فنعداد فتج يز البرفع
 (414812) (3843.5)  25ت ململمس ذير أنلا تمدفلعان  لاراء

 24552 -  متحنتن من أنلا قابتس
 324582 .23483  .ت تل رعان أرباح محنلس

 (142824543) (5284883)  / أ.2ت *دلس من رتا الدره الاامه ا رر امتلماران ماليس بالئيمس العا
 (324822) (12.45.2)  د /.2ت امتلماران ف  هرنان تابعس فهئيئس
 (1344414142) (1142.84252)  ج /.2ت امتلماران ماليس بالتملبس المست لمس

 (.124382434) (1241244321)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة االستثمار
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (.255428) (1284132)  تل رعان اعرباح المدفلعس *
 (.255428) (1284132)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل

 (..23451843) 344.24255  ( في النقدية وما في حكمها خالل السنةقصصافي الزيادة )الن
 4324..4241 1343814225  أول السنة -رصيد النقدية وما في حكمها
 1343814225 2241214332  السنة آخر  -رصيد النقدية وما في حكمها

    وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :
 848584831 43424.43.  نئديس فأرندة لدم ال    المرنزم 

 1545344822 1843224.24  أرندة لدم ال  لي
 3542524.82 3243524833  أفراق حكلميس أررم قابلس لللنم لدم ال    المرنزم المنرم 

 (242124428) (843544.42)  ال    المرنزي في نوار نس س ا حتياوي أرندة لدم
 (3542524.82) (3241224441)  ه لر   3أفراق حكلميس امتحئاق تأشلر من 

 1343814225 2241214332  05ت النقدية وما في حكمها
 

 * لم تتضمن قائمة التدفقات النقدية معامالت غير نقدية تتمثل فيما يلى:
 جنيه مصرى للعمالء والبنوك.  324313ألف جنيه مصرى باإلضافة إلى ديون معدومة بمبلغ  224422لم يشمل التغير في بند مرابحات ومشاركات للعمالء الحركة على أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون ببند أصول أخرى بمبلغ  -
 254.25ألف جنيه مصرى كما تم إضافة مبلغ   334324   ة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر فروق التقييم والتى أدرجت ببندى خسائر اضمحالل استثمارات مالية واحتياطى القيمة العادلة بمبلغلم يشمل التغير في بند استثمارات مالية بالقيمة العادل -

 الشامل االخر خالل السنة.بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  أرباحألف جنيه مصرى تمثل 
 ألف جنيه مصرى.  1254552لم تتضمن توزيعات األرباح المدفوعة الحركة على دائنو توزيعات ببند أرصدة دائنة أخرى بمبلغ  - 
( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .32( إلى )1اإليضاحات المرفقة من إيضاح ) -
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 قائمة التوزيعات المقترحة لألرباح
 هــ1443جماد االول  22م الموافق 2221ديسمبر  31في عن السنة المالية المنتهية 

 

 
 

 
مـن قـانون  125وتتوقف عملية التوزيع على قرار البنك المركـزي المصـرى وفقـا ألحكـام المـادة  .من النظام األساسي للبنك  .5يتم توزيعه وفقا لما تقضى به المادة   * 

  .م2222لسنة  1.4جهاز المصرفي رقم البنك المركزي المصرى و ال
 من صافى أرباح السنة مخصوما منه أرباح بيع أصول ثابتة وفقا لتوجيهات البنك المركزى المصرى .  % 12األحتياطى القانونى )عام( بنسبة  يحسب ** 
 م .2222لسنة  1.4المصرفي من قانون البنك المركزي و الجهاز 128من صافي االرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق وفقًا للمادة  %1بواقع  ***
 من القيمة االسمية للسهم وقدرها واحد دوالر امريكي . %8جم بنسبة  14252333دوالر امريكي يعادل  2428نصيب السهم في التوزيع  -1 ****

ألمـوال للضـريبة و البنـك ملـزم بتوريـد م و التي تقضي بخضوع توزيعات االرباح التي تجريهـا شـركات ا2214لسنة  53مكرر من القانون رقم  53وفقا للمادة  -2
 ن.اجمالي توزيعات المساهمين الى شركة مصر المقاصة لاليداع و القيد المركزي و هي تقوم بخصم قيمة الضرائب المستحقة من السادة المساهمي

 
 
 
 

  

 م2222ديسمبر  31 م2221ديسمبر  31 
 
 

 باأللف جنيه مصري  باأللف جنيه مصري 

 242584253 243824.24 نافي أرباح الس س تمن فاقع قاامس الدره 
   يخصم :

 (24552) - الرأممالي و ئا  عحكام الئانلن أرباح بيع أنلا قابتس محللس لتحتياوي 
   
 242554223 243824.24 *افي أرباح السنة القابلة للتوزيعص

   يضاف :
 54.224.52 345524338 أرباح محتجزة في أفا الس س

 (1424241.3) (145.24344) المحلا من اعرباح المحتجزة لزرادة رأل الماا رتا الس س
 24832 14832 المحملا من احتياوي الملاور ال  ميس عن أنلا الن ملميت ا 

 .2443 124833 احتياوي الئيمس العادلسالمحلا من 
   

 4482342.2 44.224222 صافى األرباح المحتجزة
 34.3142.3 243554323 اإلجمالي

   يوزع كاآلتي :
 2254521 23842.2 **احتياوي قانلني تعام 

 224552 234823 ال    في ن دفق الدعم فتطلرر الج ا  المنرفي***حنس 
 - 23342.3 ****تل رعان للمسالمين

 1424222 1224222 حنس العاملين
 154222 1.4222 مكافكة أعضاء مجلس اإلدارة
 345524338 344224211 أرباح محتجزة في أرر الس س

 34.3142.3 243554323 اإلجمالي
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 للقوائم المالية المستقلة اليضاحات المتممةإ
 هــ1443جماد أول  22الموافق م 2221ديسمبر  31فى 

 

 معلومات عامة - 1
 

 .3يئدم ب   فينه اعمتم  المنرم ردمان المامسان فالتجزاس المنرفيس فا متلمار في جم لررس منر العربيس فاللارج من رتا 
 .الئالرة –فلليل  03هارع  3فالمرنز الرايسي لل    الماان في  ،فرعا  

م ف احت  الت بيييس في 25.2لس س  90م المعدا بالئانلن رقم 2511لس س  .9ارنس مسالمس منررس بملجب الئانلن رقم نتكمس ال     
 فال    مدرج في ال لرنس المنررس لةفراق الماليس . ،جم لررس منر العربيس

ف تم  ،م0200ف افر 25م باجتماع ا بتارر  0202ديسم ر  32افنن بالملافئس لج س المراجعس عل  الئلاام الماليس لل    النادرة في 
 .م  0200ف افر  02  باجتماع   في اعتمادلا من مجلس ندارة ال  

 الهامة ملخص السياسات المحاسبية  -2
 

 ير مل :فيما فلي ألم السيامان المحام يس المت عس في نعداد لي  الئلاام الماليس المستئلس فالتي فتم نت اع ا بل ان ن  نما تم اإلفناح عن ذ

  إعداد القوائم المالية المستقلة أسس -أ
فنيا ففئا   .022ديسم ر  23فتم نعداد لي  الئلاام الماليس المستئلس ففئا  لتعليمان ال    المرنزم المنرم المعتمدة من مجلس ندارت  بتارر  

 دفان الماليس  النادرة من ال    المرنزم المنرم    ا5لتعليمان نعداد الئلاام الماليس لل  لي و ئا  لمتطل ان المعيار الدفل  للتئاررر الماليس ت
   .م0225ف رافر  03بتارر  

الئلاام الماليـس المجمعـس فملا يئلم ال    أيضا بجعداد  ،فتم نعداد لي  الئلاام الماليس المستئلس لل    و ئا  عحكام الئلانين المحليس مان النلس 
فمـيتم تجميـع الاـرنان التابعـس تجميعـا  نليـا  فـي الئـلاام الماليـس المجمعـس فلـي  .لل    فهرنات  التابعس و ئا  لتعليمـان ال  ـ  المرنـزم المنـرم 

السـيطرة علـ  السيامـان أشلـر مـن ننـف حئـلق التنـلرن أف لديـ  الئـدرة علـ   –بنـلرة م اهـرة أف ذيـر م اهـرة  –الارنان التي لل    في ـا 
فرمكن الحنلا عل  الئلاام الماليس المجمعس لل    من ندارة ال  ـ  . فرـتم  ،الماليس فالتا يليس للارنس التابعس بنرا ال  ر عن نلعيس ال ااط 

 .نا  رساار ا ضمحتاعرض ا متلماران في هرنان تابعس فهئيئس في الئلاام الماليس المستئلس لل    فمعالجت ا محام يا  بالتملبس ناق
م  حت  يمكن الحنلا علـ  0202ديسم ر   32فتئرأ الئلاام الماليس المستئلس لل    مع قلاام  الماليس المجمعس عن الس س الماليس الم ت يس في 

 . الم ت يس في مل  التارر معللمان ناملس عن المرنز المالي لل    عن نتاات أعمال  فتدفئات  ال ئديس فالت يران في حئلق الملميس عن الس س 
م بامــتلدام قلاعــد نعــداد فتنــلرر الئــلاام الماليــ  لل  ــلي فامــس ا عتــراا .022ديســم ر  32فقــد نــان فــتم نعــداد الئــلاام الماليــ  لل  ــ  حتــ  

تعليمــان ال  ــ  م فب ــاءا علــ  نــدفر 0225ف ــافر  2م فاعت ــارا مــن .022ديســم ر  23فالئيــال النــادر  مــن ال  ــ  المرنــزم المنــرم بتــارر  
م فئـد قامـن ا دار  بتعـدفه بعـل السيامـان المحامـ ي  لتتماهـ  مـع 0225ف رافـر  03المرنزم المنرم إلعداد الئـلاام الماليـ  لل  ـلي بتـارر  

 تل  التعليمان فر ين ا يضاح التال  تبانيه الت يران ف  السيامان المحام ي 
 

 التغيرات فى السياسات المحاسبيه -ب 
م فاللانـ  بجعـداد الئـلاام 0225ف رافـر  03   المرنزم المنـرم النـادر  بتـارر م قام ال    بتط ي  تعليمان ال  0225من افا ف افر  اعت ارا

   ا دفان المالي   نما فردن بالتعليمان النادرة مـن ال  ـ  المرنـزم المنـرم 5المالي  لل  لي ففئا لمتطل ان المعيار الدفل  للتئاررر المالي  ت
 . ن تط ي  تل  التعليمانب يا الاكن ففيما فل  مللص الت يران الرايسي  ف  السيامان المحام ي  لل    ال اتج  ع

 : تصنيف االصول الماليه وااللتزامات الماليه
 فرتم تن يف ا نلا المالي  و ئا ل ملمج اععماا اليم تدار ب  تل  ا نلا المالي  فتدفئات ا ال ئدي  التعاقدي .

 
 



 

 العودة لصفحة الفهرس

27 

  :الئيم  العادل  من رتا ا رباح فاللساارفرتم قيال ا نه المال  بالتملب  المست لم  نما امتلف  الاروين التاليين فلم يئال ب
 فتم ا حتبا  با نه ضمن نملمج عمه ب دا ا حتبا  با نلا لتحنيه تدفئان نئدي  تعاقديس . •

فعلااـد  علـ  الم لـغ  ف اك عن الارفط التعاقدي  لةنلا المالي  تدفئان نئدي  ف  تلارر  محـدد  فالتـ  تمـلن فئـط مـدفلعان انـه•  
 ا نل  مستح  السداد.

فرــتم قيــال أدفان الــدفن بالئيمــ  العادلــ  مــن رــتا ب ــلد الــدره الاــامه ا رــر فئــط فــ  حــاا نمــتلفن الاــرويين التــاليين فلــم تئــال 
 بالئيم  العادل  من رتا ا رباح فاللساار:

 ا تحنيه التدفئان ال ئدي  التعاقدي  فبيع ا نلا المالي  .فتم ا حتبا  باعنه ضمن نملمج عمه يكلن لدف  تحئ  من رت•  
ف اــك عــن هــرط التعاقديــ  لةنــلا الماليــ  تــدفئان نئديــ  فــ  تــلارر  محــدد  فالتــ  تمــلن فئــط مــدفلعان انــه فعلااــد  علــ  الم لــغ  •

 ا نل  مستح  السداد.
يجل  لل    أن يلتار بت رجع  قيال الت يران التحئ  ف   ،للمتاجر  ع د ا عتراا ا فل  باإلمتلمار ف  ا م م ذير المحتبظ ب ا 

 فتم نجراء ليا اإلرتيار عل  امال نه امتلمار عل  حد . ،الئيم  العادل  ضمن ب لد الدره الاامه اعرر 
 . رلرمااح فابار ا ارت نلس مدلعاان ا مننبس بالئفمس أعل  م رعرالمالفس ا اوعناتننفف جمفع فتم 
ـــد ال  نضافس باإل ـــ  ع  ـــان اتطلمانت مالفا فلبي أجع  ربت دد حـــفب ـــ  أن لل نلي فمكفعاا ار عتمل لتملبـــ  قفام ا با مـــيتملتي ل 

م لئفاا أن افي حا رلرمااح فاباا اعررت نلس مدلعاان  بالئفمس أعل   رعرالهامه ه االـــــــــــــــــــــدرا رت نلس مدلعاابالئفمس أف لممت لكس ا
 ليل .تنهك رتفا قد لتي المحامبي التطاب  ا عدمحالس  رشبفشه بهربل فأف مفل ي بيل  
 : لعملا موذجن متقيي

 فئسطر ج ف فضهأ عل  كــسيع لــيا نع حب ــسلما موممت عل  باعنه فف  حــتبظف يذلا اععماا نمــلمج لــدا متئفف اءربجج ب ــ لا موفئ
 :فف ا ن رلا فتم لتيا نماولمعلا تهمه ،دارةإلا ل ن نماولمعلا قديمتف اععماندارة ا

 دارةإلا تفجفسارمتنما نانــن اا م فسرلمع ناورنف لعملفسا لناحفسا نم نلمفاماا تلــ  عمه لفسفال ف ــسللمح لمعلنسا لــدااعن فالمفاماا 
 أف اوعنا ا تلــــ وتم لتيا لمالفسا نمااز لتمــــدة ا مع لمالفسا مــــدة اعنــــلا مطابئــــس أف قديــــسلتعاا ااــــدلعل ا ادانرفن مــــبش عل  زشرت

 . نلاعا بفع ارت نم ال ئديس التدفئان قتحئف
 ن لبا ندارة ل ن نلهكا اذب  رفرتئ فعفر ف سلمحا أداء مشفبفس تئفف. 
 راورلما لي  ندارة شفبفسف ليا اععماا ملمجن في ب اتبظ لمحا لمالفسا نلاعفا اععماا نملمج أداء عل  رقؤت لتيا اورلمرا. 
 ملــ مع فلممتئبه افي ن لمبفعاط انهان بهك قعات اوتف نلمبفعاا لـي ب مباأف  ،مابئس انرفت في نلمبفعاا فتلقيـن محجف ننبئا عـدد 

 نلمعلا ال ـــــــدا قتحئف لكفبفس هامه متئفف نم ءازلا جرعتباامنبنه به شـــــــه بهن لمبفعاط الئس بنهالمتعا نماولمعلا في ال  ـــــــر م فت
  ال ئديس التدفئان قتحئف شفبفسف لمالفسا اوعنة ادار إل لل   

 

ح بار ا ارت نلس مدلعاالس بالئفمس دالعا لئفمسا لماأ عل  ا اأدا متئفف فــــــــــــــــتملتي ا أف ةرللمتاج ب ا حــــــــــــــــتبظلما لمالفسا اوعنا لقفا مفت
 بفع مع ال ئديــــس التعاقديــــس التــــدفئان لتحنفه ب ا محــــتبظ رذفففئــــط  التــــدفئان ال ئديــــس التعاقديــــس لتحنفه ب ا حــــتبظم رعن ا ذف رلرماافا
 الفس.لما اوعنا

 

 :والعوائد ألصليا للمبلغ تفعاد درهي مج اقديةلتعا نقديةلا تفقالتدا كانت إذا ما متقيي
 عل العااد  ففرتع مفت . ليفعا  اار عتا دعن لماليا لةنه لسدلعاا  لئفمسا ن أ عل  عنليا لمبلغا ففرتع مفت،  التئييم ليا اضرعذ

ــــ  ا  طرلمراف معفنس منفس  ةرفت ارت تحــــن الســــداد عنليا بالمبلغ رت طــــسلما  اتمانفسا طرللمراف لل ئــــلد منفسزلا للئفمس ديلماا لمئابهأن
 . بررلا م لا فنيل   فسدارإلا لففتمالفا لسولمفا طرمرا مقهت مرعرا عمامفسا تمانا ا لفففتما
فط رلهر ا عتباا نبعف ل  ــ  يكرــين افجفالعااــد عنلي اللمبلغ  مــدفلعاند رلي مج التعاقديــسال ئديــس نانــن التــدفئان نما ما  متئفف نوــار في

التـــدفئان ال ئديـــس التعاقديـــس مبلغ ف فقـــن رت ف قديـــس قـــدتعافط رعل  ه يحتـــلم لمالي اعنه نما نـــان اما  مفهمه تئفف فلـــي داة لة التعاقديـــس
 .طرلها ليا فيوفمت نل مل ر أن باعتبا
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 :  لماليةا لوألصاقيمة ل ضمحالا

 رةلرماا مجونمم   0225 رفارفب 03 ف ربتا درةلناا يزشرلما كلبنا نلتعلفما و ئــــــــــا  5 مقر لمالفسا رفرللتئاالــــــــــدفل   رلمعفاا ابــــــــــدفمت
ـــــــــــــــ  شما قعسولمتا  اتمانفسا رةلرماا مجوبنم .022 رفممبد 23 ف ربتا درةلناا يزشرلما ال  ـــــــــــــــ  نبتعلفما اردولا لمحئئسا  مجونم ف ط 
 . لمالفسا نلضماناا دوعئا اتمان ف نرت اوان فتع دان ضبع ل ن باإلضافس لمالفسا اوعنا فسنا عل جدفدة لا لئفمسا في ا ضمحتا
 نتعلفما ملجبب علف  ضعولنان ا مما رشقأ ةرمبك رةوبن ن اتماا ربرماا اار عتا فتم 5 مقر لمالفسا رفرللتئا ليفدلا رلمعفاا ملجبب

 ..022ديسم ر  23النادر  بتارر   يزشرلما ال   
 الــــــــدفنفأدفان  لممت لكسا تملبــــــــ بال لمقبتسا لمالفسا اوعنا نم قعسولمتا  اتمانفسا رلرمااا للئفا حهارم ثقت نم من جا ل  ــــــــ ا و ـــــــ ف

 ن اتماا دةوج في رلت فا ل ن دامتناا لتالفسا ثلقتا حهارلما نبف ابا نتئا اوعناقــــلم ت ، رعرا لهامها لــــدرها ارت نم لسدلعاا بالئفمس
 .ب ا ليفعا اار عتا م ي

 ارشه 12 مدى على قعةولمتا نالئتماا رةخسا:  لىوالا حلةرلما
اا ر عتن م ــــي ا اتماا رــــاورم في فسرلوج دةفا  عل  يطولتي   تنفالي فعااا ر عتاع ــــد لمالفسا او نا ل فعا حلسرلما نتتضم

 .  نمبفا منربضس اتمانفسا طرعل  مرات طلم لتي ا أفلي فعا
ا ولةن لدفتررــسالئفمس اجمالي نعل   العلااــد تســبتحف اره  20 مــدم عل  قعسومت اتمانفسا ربرماا اار عتا فــتم اوعنا ل ــي بالنمبس 

 نحا  نم تنتت قـد لتيا قعسولمتا  اتمانفسا رلرمااا لي اره  20 مدم عل  قعسولمتن ا اتماا ررماان   اتماا رنصم مرن تبدفن 
 .لمالفسا مااولئا ف رتا بعد اره 20 ارت محتملس قربان

  نالئتماا قيمة لضمحالا مدع مع – ةلحياا مدى على قعةولمتا نالئتماا رةخسا: لثانيةا حلةرلما
اللانيـ  ا نــلا الماليـ  التــ  ب ـا  رــاد  جللررــ  فـ  ملــاور ا اتمـان م ــي ا عتــراا ا فلـ  فلمــن  فلجـد دليــه ملضــلع   حلسرلما نتتضم

فـتم ا عتـراا بلسـاار ناتمـان متلقعـ  علـ  مـدة الحيـا  لتلـ  ا نـلا فلمـن يسـتمر نحتسـاب العلااـد علـ  نجمـال   ،عل  اضمحتا الئيم  
رسـار  ا اتمـان المتلقعـ  علـ  مـدم الحيـا  لـ  اللسـاار ا اتمانيـ  المتلقعـ  ال اتجـ  مـن جميـع حـا ن ا ربـاق  ، لتنـلاالئيم  الدفتررـ  

 دا  المالي .الممك   عل  مدم العمر المتلقع لة
  نالئتماا قيمة لضمحالا – ةلحياا مدى على قعةولمتا نالئتماا رةخسا: لثالثةا حلةرلما

 نلاعا ذهل  بالنمبس لمالفسا مااولئا ف رتا في لئفمسا ضنرباا عل  عيملضل لفهد ب ا فلجد لتيا لمالفسا اوعنا لقالقسا حلسرلما نتتضم
 . ةلحفاا مدم عل  قعسومت ناتمان ربرماا اار عتا فتم

 0225 رفناف 2 نم ابتــداء  IFRS9  رفرللتئا ليفدلا رلمعفاا تط يــ  متم، 0225 رفارفب 03في يرلمنا يزشرلما كلبنا نلتعلفما و ئــا
 :لارشم لمالفا نللتعلفماو ئا  كلفم لتاليا ولنحا علي رلمعفاا تط ي  نع لناتتا رلتكقفا لبئفا ال    مقا دقف

 

 التابعة والشقيقة الشركات - جـ
فتم عرض ا متلماران في هرنان تابعس فهئيئس ف  الئلاام الماليس المستئلس المرفئس عل  أمال التملبس فل  تمله حنـس ال  ـ  الم اهـرة 

لــيا فتئــدم الئــلاام الماليــس المجمعــس تب مــا  اهــمه  ،فــ  الملميــس فلــيس علــ  أمــال نتــاات أعمــاا فنــاف  أنــلا الاــرنان المســتلمر في ــا 
للمرنــز المــال  المجمــع فنتــاات اععمــاا فالتــدفئان ال ئديــس المجمعــس لل  ــ  فهــرنات  التابعــس تالمجملعــس  باإلضــافس نلــ  حنــس ال  ــ  فــ  

 ناف  أنلا هرنات  الائيئس .
 الشركات التابعة 1/جـ

أف ذيـر م اهـر الئــدرة علـ  الـتحكم فــي ميامـت ا الماليـس فالتاــ يليس فالئـدرة علـ  الســيطرة لـي الاـرنان التـي يمتلــ  ال  ـ  بطررـ  م اهــر 
 علي ا فعادة يكلن لل    حنس ملميس تزرد عن ننف حئلق التنلرن .
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 -:الشركات الشقيقة 2/  جـ

فعـادة يكـلن لل  ــ   ،لـي الاـرنان التـي يمتلــ  ال  ـ  بطررـ  م اهــر أف ذيـر م اهـر نبــلما  مـاقرا  علي ـا فلمـن   ينــه الـ  حـد الســيطرة 
 من حئلق التنلرن. %92ال   %02حنس ملميس من 

فرـتم قيـال تملبـس ا قت ـاء بالئيمـس العادلـس أف المئابـه الـيي  ،فتم امتلدام وررئس الاراء في المحام س عـن عمليـان اقت ـاء ال  ـ  للاـرنان 
قدمــ  ال  ــ  مــن أنــلا للاــراء ف/أف أدفان حئــلق ملميــس منــدرة ف/أف التزامــان تم ــدلا ال  ــ  ف/أف التزامــان يئ ل ــا نيابــس عــن الاــرنس 

فرــتم قيــال نــافي اعنــلا بمــا فــي ملــ   ،ت ــاء فملــ  فــي تــارر  الت ــادا مضــافا  نلي ــا أيــس تمــاليف تعــزي م اهــرة لعمليــس ا ق .المئت ــاة 
ب ـل ال  ـر عـن فجـلد أيـس حئـلق لةقليـس فتعت ـر  ،فملـ  بئيمت ـا العادلـس فـي تـارر  ا قت ـاء  للتجدفـدا لتزامان المحتملس المئت اة الئابلس 

ا قت ــاء عــن الئيمــس العادلــس للنــافي  الزرــادة فــي تملبــس ا قت ــاء عــن الئيمــس العادلــس لحنــس ال  ــ  فــي ملــ  النــافي هــ رة فنما قلــن تملبــس
  فتم تسجيه البرق م اهرة في قاامس الدره ضمن ب د نفرادان تمنرففان  تا يه أررم . ،الماار نلي  

تل ــن ا مــتلماران  ،فرــتم المحامــ س عــن الاــرنان التابعــس فالاــئيئس فــي الئــلاام الماليــس المســتئلس لل  ــ  بطررئــس التملبــس ففئــا  ل ــي  الطررئــس 
فتل ن تل رعـان اعربـاح فـي قاامـس الـدره ع ـد اعتمـاد  ،بتملبس ا قت اء متضم س أيس ه رة فرلنم م  ا أيس رساار اضمحتا في الئيمس 

 تل رع لي  اعرباح فق لن ح  ال    في تحنيل ا .

 التقارير القطاعية -د 
ردمان تتسـم بملـاور فم ـافع تلتلـف عـن تلـ  المرت طـس  قطاع ال ااط لل مجملعس من اعنلا فالعمليان المرت طس بتئديم م تجان أف

بئطاعان أناطس أررم. فالئطاع الج رافي فرت ط بتئديم م تجـان أف رـدمان دارـه بيئـس اقتنـاديس فاحـدة تتسـم بملـاور فم ـافع تلنـ ا 
 عن تل  المرت طس بئطاعان ج رافيس تعمه في بيئس نقتناديس ملتلبس.

 :ت األجنبيةالمعامالت واألرصدة بالعمال - هـ
فتمســـ  حســـابان ال  ـــ  بالج يـــ  المنـــرم فتل ـــن  ،عملـــس العـــرض لل  ـــ   فلـــلفـــتم عـــرض الئـــلاام الماليـــس المســـتئلس لل  ـــ  بالج يـــ  المنـــرم 

فرـتم نعـادة تئيـيم أرنـدة اعنــلا  ،المعـامتن بـالعمتن ا رـرم رـتا السـ سعل  أمــال أمـعار النـرا السـاررس فـي تـارر  ت بيــي المعاملـس 
ــــدف ر فا لتزامــــان مان الط يعــــس ال ئديــــس بــــالعمتن ا رــــرم فــــي ن ايــــس الســــ سعل  أمــــال أمــــعار النــــرا الســــاررس فــــي ملــــ  التــــارر   ت ال

باعرباح فرتم ا عتراا في قاامس الدره  ،   م 0202جم في ن ايس ديسم ر  29.1302م فالدف ر = 0202في ن ايس ديسم ر  29.1231=
 :فاللساار ال اتجس عن تسلرس تل  المعامتن فبالبرفق ال اتجس عن التئييم بال  لد التاليس

 ب رض المتاجرة  . ننافي دره المتاجرة تبال س س لةنلا فا لتزاما -
 نفرادان تمنرففان  تا يه أررم تبال س س ل اقي ال  لد . -
 .بال س س لتمتلماران ف  أدفان حئلق ملميس بالئيمس العادلس من رتا الدره الاامه ا ررب لد الدره الاامه ا رر بحئلق الملميس  -

بالئيمـس العادلـس مـن رـتا فتم تحليه الت يران في الئيمس العادلس لةدفان الماليس مان الط يعس ال ئديس بالعمتن اعج  يس المن بس امتلماران 
مـا بــين فـرفق تئيـيم نتجــن عـن الت يـران فـي التملبــس المسـت لمس لـةداة ففــرفق نتجـن عـن ت ييــر  قاامـس الـدره الاـامه ا رــر تأدفان الـدفن 

فرتم ا عتراا في قاامس الدره ببرفق التئييم المتعلئس بالت ييران في  ،أمعار النرا الساررس ففرفق نتجن عن ت يير الئيمس العادلس لةداة 
رادان المااب س فبالبرفق المتعلئس بت يير أمعار النرا في ب د نفرادان تمنرففان  تا يه التملبس المست لمس ضمن عااد التلظيبان فاإلف

امتلماران ماليـس بالئيمـس العادلـس مـن فرتم ا عتراا ضمن حئلق الملميس ببرفق الت يير في الئيمس العادلس تاحتياوي الئيمس العادلس /  ،أررم 
 . رتا الدره الاامه ا رر

م ال اتجس عن ال  لد ذير مان الط يعس ال ئديس اعرباح فاللساار ال اتجـس عـن ت يـر الئيمـس العادلـس ملـه أدفان حئـلق تتضمن فرفق التئيي
س الملميـس المحــتبظ ب ـا بالئيمــس العادلـس مــن رـتا اعربــاح فاللســاار فرـتم ا عتــراا ببـرفق التئيــيم ال اتجـس عــن أدفان حئـلق الملميــس المنــ ب

 .الئيمس العادلس في حئلق الملميس ضمن احتياو دلس من رتا الدره الاامه بالئيمس العاامتلماران 
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 األصول المالية - و
التلظيبـان  ،يئلم ال    بت لرب اعنـلا الماليـس بـين المجملعـان التاليـس : أنـلا ماليـس م لبـس بالئيمـس العادلـس مـن رـتا اعربـاح فاللسـاار 

فامـتلماران ماليـس بالئيمـس العادلـس مـن رـتا  ،فامتلماران ماليس بالتملبس المسـت لمس  .لعمتء مع اتء تماارنان فمرابحان فمضاربان للعم
 .فتئلم اإلدارة بتحدفد تن يف امتلمارات ا ع د ا عتراا اعفلي ،قاامس الدره الاامه ا رر 

 

  األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 1/و
المجملعس أنلا ماليس بالئيمس العادلس من رتا ا رباح فاللساار حيـ  فـتم ت لرـب اعداة الماليـس علـ  أن ـا ب ـرض المتـاجرة نما تامه لي  

تــم اقت اؤلــا فتحمــه قيمت ــا بنــبس أمامــيس ب ــرض بيع ــا فــي اعجــه الئنــير أف نما نانــن تملــه جــزءا  مــن محب ــس أدفان ماليــس محــددة فــتم 
ي دليه عل  معامتن فعليس حدفلس تاير نل  الحنلا عل  أرباح في اعجه الئنير نما فتم تن يف الماتئان عل  ندارت ا معا  فنان ل ا

 .أن ا ب رض المتاجرة ن  نما تم تلنين ا عل  أن ا أدفان ت طيس
ربــاح فاللســاار فملــ  أق ــاء فتــرة   فــتم نعــادة ت لرــب أيــس ماــتئس ماليــس مــن مجملعــس اعدفان الماليــس المئيمــس بالئيمــس العادلــس مــن رــتا اع

نمــا   فــتم نعـــادة ت لرــب أيــس أدا  ماليـــس نئــت  مــن مجملعـــس اعدفان الماليــس بالئيمــس العادلـــس مــن رــتا اعربـــاح  ،ا حتبــا  ب ــا أف مـــرران ا 
 .ادلس من رتا اعرباح فاللساارفاللساار نما نانن لي  اعداة قد تم تلنين ا بمعرفس ال    ع د ا عتراا اعفلي نكداة تئيم بالئيمس الع

رباح في جميع اعحلاا   يئلم ال    بجعادة ت لرب أي أداة ماليس نئت  نل  مجملعس اعدفان الماليس المئيمس بالئيمس العادلس من رتا اع
 .أف اللساار

 لمالفسا نلمهتئافا ةرلمتاجا ضرب  مالفس اونأ عل  عسولمجما ذهل تهتمهف . 
 ــــنأف نما  رلئنفا عجها في بفع ا ضرب  مامفسأ بنبس لاؤقتناا تــــمنما  ةرلمتاجا ضرب  ن اأ عل  لمالفسا داة عا فــــتم ت لرــــب  نان

ـــتم مررأ مالفس نماازلتف ا  ونأ تضـــم محـــددة مالفسأدفان  محب ـــس نما    ءزج تمقه  عل  اولحنا بـــ مط متتمف مع ا ت اندار ف
 .ت  يسنكدفان  فعالسف مرننس رذف مالفس نمهتئا نع رةعبا ناننأف  رلئنفا عجها في علف ا لتعامها نم حدفلس فعلفس حباأر

 
 
 
 

 لعمالءمشاركات ومرابحات ومضاربات مع ا 2/و
 تمله أنل   ماليس ذير ماتئس مان م لغ قابن أف قابه للتحدفد فليسن متدافلس في ملق ناطس فيما عدا :

بالئيمــس العادلــس مــن فــتم ت لر  ــا فــي لــي  الحالــس ضــمن اعنــلا  ،اعنــلا التــي ف ــلي ال  ــ  بيع ــا فــلرا  أف فــي مــدم  م ــي قنــير  -
  رتا ا رباح فاللساار

 ع د ا عتراا اعفلي ب ا.بالئيمس العادلس من رتا قاامس الدره الاامه اعنلا التي قام ال    بت لر  ا عل  أن ا  -
 لن يستطيع ال    بنلرة جللررس امترداد قيمس امتلمار  اعنلي في ا عم اب أررم بلتا تدللر الئدرة ا اتمانيساعنلا التي  -

 

 بالتكلفة المستهلكةالمالية  االستثمارات 3/و
أنـل   ماليــس ذيــر ماــتئس مان م لــغ مــداد محـدد أف قابــه للتحدفــد فتــارر  امــتحئاق محــدد  بالتملبــس المســت لمستملـه ا مــتلماران الماليــس 

بالئيمـس العادلـس مـن فرـتم نعـادة ت لرـب نـه المجملعـس علـ  أن ـا ،فلدم ندارة ال    ال يس فالئدرة عل  ا حتبا  ب ا حت  تارر  امتحئاق ا 
 .بامتل اء حا ن الضرفرة بالتملبس المست لمس نما باع ال    م لغ لام من اعنلا الماليس الدرهرتا 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرالمالية  االستثمارات 4/و
  ب ا لمدة ذير أنل   ماليس ذير ماتئس تملن ل اي ال يس لتحتبابالئيمس العادلس من رتا الدره الاامه  تمله ا متلماران الماليس

.امتجابس للحاجس نل  السيللس أف الت يران في أمعار العااد أف النرا أف اعم ممحددة فقد فتم بيع ا   
:ما يلي بالنسبة لألصول المالية ويتبع  

فلتـزم فيـ  ال  ـ  باـراء أف  فتم ا عتراا بعمليان الاراء فال يع بالطررئس المعتادة لةنلا الماليس في تارر  المتاجرة فلل التارر  الـيم
 .بيع اعنه فمل  بال س س لتمتلماران الماليس بالتملبس المست لمس فا متلماران الماليس بالئيمس العادلس من رتا الدره الاامه

فتم امت عاد اعنلا الماليس ع دما ت ت ي فتـرة مـرران الحـ  التعاقـدي فـي الحنـلا علـ  تـدفئان نئديـس مـن اعنـه المـالي أف ع ـدما 
ا يحلا ال    مع م الملاور فالم افع المرت طس بالملميس نل  ورا أرر فرتم امت عاد ا لتزامان ع دما ت ت ي نما بالتللص م  ا أف نل اا 

  ا التعاقديس .أف انت اء مدت
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فـــتم الئيــــال  حئــــا  بالئيمــــس العادلــــس لمــــه مــــن ا مــــتلماران الماليــــس بالئيمــــس العادلــــس مــــن رــــتا الــــدره الاــــامه فبالتملبــــس المســــت لمس 
 . لتمتلماران بالتملبس المست لمس

س لتمتلماران الماليـس بالئيمـس العادلـس فتم ا عتراا م اهرة في حئلق الملميس باعرباح فاللساار ال اتجس عن الت يران في الئيمس العادل
مــن رــتا قاامــس الــدره الاــامه ا رــر فملــ  نلــ  أن فــتم امــت عاد اعنــه أف اضــمحتا قيمتــ  ع ــدلا فــتم ا عتــراا فــي الــدره باعربــاح 

 .فاللساار المتراشمس الت  م   ا عتراا ب ا ضمن حئلق الملميس
بطررئس التملبس المسـت لمس فأربـاح فرسـاار العمـتن اعج  يـس اللانـس باعنـلا مان  تم ا عتراا في قاامس الدره بالعااد المحسلب

فنيل  فتم ا عتـراا فـي قاامـس الـدره بتل رعـان اعربـاح ال اتجـس  ،الط يعس ال ئديس الم لبس بالئيمس العادلس من رتا الدره الاامه ا رر 
 . ا الدره الاامه ا رر ع دما ف اك الح  لل    في تحنيل اعن أدفان حئلق الملميس الم لبس بالئيمس العادلس من رت

 

أما نما لم  Bid Priceفتم تحدفد الئيمس العادلس لتمتلماران المعلن عن أمعارلا في أملاق ناطس عل  أمال أمعار الطلب الجاررس 
فيحــدد ال  ــ  الئيمــس العادلــس بامــتلدام أحــد أمــاليب التئيــيم  .تمــن ل ــاي مــلق ناــطس لةنــه المــالي أف لــم تتــلافر أمــعار الطلــب الجاررــس

أف نمـــامج تســـعير الليــاران أف وـــرق التئيـــيم  ،فرتضــمن ملـــ  امـــتلدام معــامتن محافـــدة حدفلـــس أف تحليــه التـــدفئان ال ئديـــس الملنــلمس 
العادلـس عدفان حئـلق الملميـس الم لبـس بالئيمـس ا ررم هااعس ا متلدام من ق ه المتعاملين بالسلق فنما لم فـتمكن ال  ـ  مـن تئـدفر الئيمـس 

 .فتم قيال قيمت ا بالتملبس بعد رنم أي اضمحتا في الئيمس ،العادلس من رتا الدره الاامه ا رر 
يئلم ال    بجعادة ت لرب اعنه المالي الم لب ضمن مجملعس اعدفان الماليس بالئيمس العادلس من رتا الدره الاامه ا رـر الـيم 

المـــدفلنيان تمـــ دان  نئـــت  عـــن مجملعـــس اعدفان الماليـــس بالئيمـــس العادلـــس مـــن رـــتا الـــدره الاـــامه ا رـــر نلـــ   –ســـرم عليـــ  تعررـــ  ي
فملــ  ع ــدما تتــلافر لــدم ال  ــ  ال يــس فالئــدرة علــ  ا حتبــا  ب ــي  اعنــلا الماليــس رــتا  –مجملعــس اعنــلا الماليــس بالتملبــس المســت لمس 

فرــتم معالجــس أيــس أربــاح أف  ،ف حتــ  تــارر  ا مــتحئاق فتــتم نعــادة الت لرــب بالئيمــس العادلــس فــي تــارر  نعــادة الت لرــب المســتئ ه الم  ــلر أ
 : رساار متعلئس بتل  اعنلا الت  تم ا عتراا ب ا مابئا  ضمن حئلق الملميس فمل  عل  ال حل التالي

حئاق قابــن فــتم امـت تي اعربــاح فاللســاار علـ  مــدار العمــر المت ئــي فـي حالــس اعنــه المـالي المعــاد ت لر ــ  الـيم لــ  تــارر  امـت  -
لتمتلمار بالتملبس المست لمس بطررئس العااد البعلي فرتم امت تي أي فرق بين الئيمس عل  أمال التملبس المسـت لمس فالئيمـس علـ  

ففـي حالــس اضــمحتا قيمــس  ،عااــد البعلــي أمـال تــارر  ا مــتحئاق علـ  مــدار العمــر المت ئـي لةنــه المــالي بامــتلدام وررئـس ال
 .اعنه المالي  حئا  فتم ا عتراا بكيس أرباح أف رساار م   ا عتراا ب ا م اهرة ضمن حئلق الملميس في اعرباح فاللساار

في حالس اعنه المالي اليم ليس ل  تارر  امتحئاق قابـن ت ـه اعربـاح أف اللسـاار ضـمن حئـلق الملميـس حتـ  بيـع اعنـه أف   -
ع داي فتم ا عتراا ب ا في اعرباح فاللساار ففي حالس اضمحتا قيمس اعنه المالي  حئا  فتم ا عتـراا بكيـس  ، التنرا في 

 . م اهرة ضمن حئلق الملميس في اعرباح فاللساار أرباح أف رساار م   ا عتراا ب ا
نما قــام ال  ــ  بتعــدفه تئدفراتــ  للمــدفلعان أف المئ لضــان فيــتم تســلرس الئيمــس الدفتررــس لةنــه المــالي تأف مجملعــس اعنــلا الماليــس  

ملـ  بحسـاب الئيمـس الحاليـس للتـدفئان ال ئديـس لتعكس التدفئان ال ئديس البعليس فالتئدفران المعدلس عل  أن فتم نعادة حساب الئيمس الدفتررـس ف 
 . المستئ ليس المئدرة بسعر العااد البعلي لةداة الماليس فرتم ا عتراا بالتسلرس نجفراد أف منرفا في اعرباح فاللساار

بزرــادة تئدفراتــ  فــي جميــع اعحــلاا نما قــام ال  ــ  بجعــادة ت لرــب أنــه مــالي و ئــا  لمــا لــل ماــار نليــ  فقــام ال  ــ  فــي تــارر   حــ  
فــتم ا عتــراا بتــكقير لــي  الزرــادة نتســلرس  ،للمتحنــتن ال ئديــس المســتئ ليس نتيجــس لزرــادة مــا مــيتم امــترداد  مــن لــي  المتحنــتن ال ئديــس 

 .لسعر العااد البعلي فمل  من تارر  الت ير في التئدفر فليس نتسلرس للرنيد الدفتري لةنه في تارر  الت ير في التئدفر
 

  لماليةا لسياسةا 5و/
 لسدلعاا بالئفمس مالفس اونأ ، لممت لكسا شلبـ بالت قفام افـتم  مالفس اون: ألتالفسا نعاولمجما نبف لمالفسا بت لرـب انـلل  يئلم ال   

 مجونم ل ا معا شـــــــهبه لتننففا رســـــــت د. ف رلرماافا حبار ا ارت نم لسدلعاا بالئفمس مالفس اونأ ، ر را لهامها رهالـــــــد ارت نم
 . تدفئان ال ئديس التعاقديسالف  لمالفسا او نا ب  تدار يذلا ا عماا
 : لمستهلكةا كلفهبالت لماليةا لوألصا 5/1/و

 . فسدلتعاقا فسدلنئا نفئادلتا لتحنفه ب ا ظلمحتبا لمالفسا اولةن اععماا مجونم نضم لماليا باعنه ظفحتب
 . فالعلااد ر متقماا مبلغ نها في لمتمقلسا التعاقديس التدفئان ال ئديس لتحنفه لمالفسا اوباعن   حتباا ول اععماا مجونم نم ادل ا

 :  في لمتمقلسا رلمعفاا في  دةاللار  فطربالهف مجولنما  اذل ادل  بالنمبس متقناايا ضيرع ثدح ول لبفعا
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 . لمالفسا داة  ا لمندر  اتمانفساالئدرة  في تدللر فجلد  -
 .  لئفمسفا الدفررس ثحف نم نمبفعا قهأ  -
 . رلمعفاا متطل ان مع فئ ااوت فمدم بفع عملفسلم رران نه  تمدةمعف ضحسفا ققفوت عملفس متتأن  -

 : رالخا لشاملا لدخلا لخال نم لةدلعاا بالقيمة لماليةا لوألصا 5/2/و
 . لبفعفا التعاقديسالتدفئان ال ئديس  لتحنفه ب االمحتبظ  لمالفسا اولةن اععماا مجونم نضم لماليا باعنه يحتبظ

 . مجولنما الد قلتحئف تمامتنف لبفعفا التدفئان ال ئديس التعاقديس تحنفهمن  شت
 .التدفئان ال ئديس التعاقديس لتحنفه ب  تبظلمحا اعماأ مجونم مع نسربالمئا لئفمسفا الدفررس ثحف نم تبعسرم نمبفعا

 

 : رلخسائوا حبارالا لخال نم لةدلعاا بالقيمة لماليةا لوألصا  5/3/و
 تع ــــــــــيم ، لسدلعاا لئفمسا لماأ عل  لمالفسا او نندارة ا ، ةرلمتاجا نتتضم مررأ اعماأ مجنما نضم لماليا باعنهيحــــــــــتبظ 

 . لبفعا قفطر نعالتدفئان ال ئديس 
التــدفئان ال ئديــس  لتحنفه ب  المحــتبظ أف التــدفئان ال ئديــس التعاقديــس لتحنفه لماليا باعنه   حتباا لــيس اععماا مجونم لــدا

 . لبفعفا التعاقديس
 .مجولنما ل دا بالنمبس ضيرع حدث التدفئان ال ئديس التعاقديس تحنفه

 : لالعماا وذجمخصائص ن تتمثلو
 ليكل  مجملع  من ا ناط  منمم   متلراج ملرجان محدد   •
 ملرجان  –اناط   –يمله اوار نامه ل ااط محدد تمدرتن  •
 نملمج ا عماا اللاحد نمامج اعماا فرعي .يمكن ان فتضمن  •

 :المقاصة بين األدوات المالية - ز
فتم نجراء المئانس بين اعنلا فا لتزامان الماليس نما نان ل اي ح  قـانلني قابـه لل بـام إلجـراء المئانـس بـين الم ـالغ المعتـرا ب ـا 

 أف  متتم اعنه فتسلرس ا لتزام في الن فاحد.  ،فنانن ل اي ال يس إلجراء التسلرس عل  أمال نافي الم الغ
فتعرض ب لد اتباقيان هراء أفراق حكلميس مـع التـزام بجعـادة ال يـع فاتباقيـان بيـع أفراق حكلميـس مـع التـزام بجعـادة الاـراء علـ  أمـال 

 النافي بالمرنز المالي ضمن ب د أفراق حكلميس .
 

 ةأدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطي - حـ
 
 

فرتم نعادة قيام ا  حئا  بئيمت ا العادلس . فرتم الحنلا  ،فتم ا عتراا بالماتئان بالئيمس العادلس في تارر  الدرلا في عئد الماتئس 
أف أمــاليب التئيــيم ملــه نمــامج ، أف المعــامتن السـلقيس الحدفلــس  .علـ  الئيمــس العادلــس مــن أمــعارلا السـلقيس المعل ــس فــي اعمــلاق ال اــطس 

فت  ر جميع الماتئان ضمن اعنلا نما نانن قيمت ا العادلس  ،بحسب اعحلاا  ،التدفئان ال ئديس الملنلمس فنمامج تسعير اللياران 
 أف ضمن ا لتزامان نما نانن قيمت ا العادلس مال س . ،ملج س 

 ،فان ماليس أررم ملـه ريـار التحلرـه فـي السـ دان الئابلـس للتحلرـه الـ  أمـ م فتم معالجس الماتئان الماليس الضم يس المامللس في أد
باعت ارلا ماتئان مستئلس ع دما   تملن اللنااص ا قتناديس فالملاور لنـيئس بتلـ  المرت طـس بالعئـد اعنـلي فنـان ملـ  العئـد ذيـر 

ئان الضم يس بالئيمس العادلس فرتم ا عتراا بالت يران في الئيمس م لب بالئيمس العادلس من رتا اعرباح فاللساار . فرتم قيال تل  المات
 .العادلس في قاامس الدره ضمن ب د نافي دره المتاجرة

 .ف  فتم فنه الماتئان الضم يس نما ارتار ال    ت لرب العئد المرنب بالمامه بالئيمس العادلس من رتا اعرباح فاللساار
فعلـ  و يعـس  ،تعتمد وررئس ا عتراا باعرباح فاللساار ال اتجس عن الئيمس العادلس عل  ما نما نانن الماتئس ملننس أداة ت طيـس 

 ال  د الم ط  . فرئلم ال    بتلنيص بعل الماتئان عل  أن ا أيا  مما فلي:
 رت اوان الماندة تت طيس الئيمس العادلس  .ت طيان ملاور الئيمس العادلس لةنلا فا لتزامان المعترا ب ا أف ا  *
أف ت سب ال  معاملس مت  ك ب ا  ،ب   ات طيان ملاور تدفئان نئديس مستئ ليس متلقعس بدرجس ن يرة ت سب ال  أنه أف التزام معتر  *

 تت طيس التدفئان ال ئديس  .
 ت طيان نافي ا متلمار في عمتن أج  يس تت طيس نافي ا متلمار  . *
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امتلدام محام س الت طيس للماتئان الملننس ل يا ال رض نما تلافرن في ا الارفط المطللبس . فرئلم ال    ع د ناكة المعاملس  فرتم
فنــيل  ألــداا ندارة اللطــر فاإلمــتراتيجيس مــن الــدرلا فــي معــامتن  ،بــالتلقي  المســت دي للعتقــس بــين ال  ــلد الم طــاة فأدفان الت طيــس 

ـــس الملتلبـــس .  ـــالتلقي  المســـت دي لتئـــدفر مـــا نما نانـــن الماـــتئان الت طي ـــد ناـــكة الت طيـــس فنـــيل  بنـــبس مســـتمرة ب فرئـــلم ال  ـــ  أيضـــا  ع 
 المستلدمس في معامتن الت طيس فعالس في مئابلس الت يران في الئيمس العادلس أف التدفئان ال ئديس لل  د الم ط .

 

 

 تغطية القيمة العادلة 1/حـ
فملــ  مــع أيــس  ،فــتم ا عتــراا فــي قاامــس الــدره بــالت يران فــي الئيمــس العادلــس للماــتئان الملننــس الماللــس لت طيــان الئيمــس العادلــس 

 ت يران في الئيمس العادلس الم سلبس للطر اعنه أف ا لتزام الم ط  .
ل  لد الم طـاة المتعلئـس ب ـا فملـ  الـ    نـافي الـدره مـن فراري أقر الت يران البعالس في الئيمس العادلس لعئلد م اد ن معر العااد فا

  .ئ ليس ال    نافي دره المتاجرة  العااد   فراري أقر الت يران البعالس في الئيمس العادلس لعئلد العملس المست
 فراري أقر عدم البعاليس في نافس العئلد فال  لد الم طاة المتعلئس ب ا اللاردة في البئرة السابئس ال    نافي دره المتاجرة   . 

فــتم امــت تي التعــدفه الــيي تــم علــ  الئيمــس الدفتررــس لل  ــد الم طــ  الــيي فــتم  .فنما لــم تعــد الت طيــس تبــي باــرفط محامــ س الت طيــس 
حتـ  ا مـتحئاق . فت ئـ  ضـمن حئـلق  مـ سفمل  بتحميل  عل  اعربـاح فاللسـاار علـ  مـدار  .ئس التملبس المست لمس المحام س ع   بطرر

 الملميس التعدفتن التي أجررن عل  الئيمس الدفتررس عداة حئلق الملميس الم طاة حت  فتم امت عادلا .
 

 تغطية التدفقات النقدية 2/حـ
بالجزء البعاا من الت يران في الئيمس العادلس للماتئان الملننس الماللس لت طيان التدفئان ال ئديس فتم ا عتراا في حئلق الملميس 

 .فرتم ا عتراا عل  البلر باعرباح فاللساار المتعلئس بالجزء ذير البعاا في قاامس الدره   نافي دره المتاجرة  
قاامس الدره في نبس البتران التي يكلن لل  د الم ط  تكقير عل  اعربـاح أف فرتم ترحيه الم الغ التي تراشمن في حئلق الملميس ال  

 .اللساار المتعلئس بالجزء البعاا من م اد ن العملس فاللياران ال    نافي دره المتاجرة  
لسـاار التـي تراشمـن فـي ت ئ  اعربـاح أف ال ،فع دما تستح  أف ت اع أداة ت طيس أف نما لم تعد الت طيس تبي بارفط محام س الت طيس 

فرتم ا عتراا ب ا في قاامس الدره ع دما فتم ا عتراا أريرا  بالمعاملس المت  ك ب ا .  ،حئلق الملميس في مل  اللقن ضمن حئلق الملميس 
حئـلق الملميـس علـ  ع ـدلا فـتم ترحيـه اعربـاح أف اللسـاار التـي تراشمـن فـي  ،أما نما لم يعد مـن المتلقـع أن تحـدث المعاملـس المت  ـك ب ـا 

 .البلر ال  قاامس الدره
 

 تغطية صافي االستثمار 3/حـ
بـالربر أف اللسـارة فرـتم ا عتـراا ضـمن حئـلق الملميـس  فتم المحام س عن ت طيان نافي ا متلمار من ت طيان التـدفئان ال ئديـس .

بي ما فتم ا عتراا في قاامس الدره عل  البلر بالربر أف اللسـارة المتعلئـس بـالجزء ذيـر  ،من أداة الت طيس المتعلئس بالجزء البعاا للت طيس 
 .قاامس الدره ع د امت عاد العمليان اعج  يسالتي تراشمن في حئلق الملميس ال  البعاا. فرتم ترحيه اعرباح أف اللساار 

 

 المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية 4/حـ
فــتم ا عتــراا فــي قاامــس الــدره ضــمن   نــافي درــه المتــاجرة   بــالت يران فــي الئيمــس العادلــس للماــتئان ذيــر الماللــس لمحامــ س  

فرــتم ا عتــراا فــي قاامــس الــدره   نــافي الــدره مــن اعدفان الماليــس الم لبــس ع ــد ناــكت ا بالئيمــس العادلــس مــن رــتا اعربــاح  ،الت طيــس 
ح فاللساار ال اتجس عن الت يران في الئيمس العادلس للماتئان التي فتم ندارت ا با رت ـاط مـع اعنـلا فا لتزامـان فاللساار   فمل  باعربا

 .رباح فاللساارالماليس الم لبس ع د ناكت ا العادلس من رتا اع
 

 إيرادات ومصروفات العائد  - طـ
فالمضـــاربان فالمرابحـــان فاإلفـــرادان الماـــاب س أف   تملبـــس اعفعيـــس  نفـــتم ا عتـــراا فـــي قاامـــس الـــدره ضـــمن ب ـــد   عااـــد الماـــارنا

مـا ا دراررس فالتماليف المااب س   بجفرادان فمنرففان العااـد بامـتلدام وررئـس العااـد البعلـي لجميـع اعدفان الماليـس التـي تحمـه بعااـد في
 س العادلس من رتا اعرباح فاللساار .عدا تل  الم لبس ب رض المتاجرة أف التي تم ت لر  ا ع د ناكت ا بالئيم

فوررئس العااد البعلي لي وررئس حساب التملبس المسـت لمس عنـه أف التـزام مـالي فتل رـع نفـرادان العااـد أف منـارر  العااـد علـ     
فمعــدا العااــد البعلــي لــل المعــدا الــيي يســتلدم للنــم التــدفئان ال ئديــس المســتئ ليس المتلقــع مــدادلا أف  مــدار عمــر اعداة المتعلئــس ب ــا .

أف فتـرة  م يـس أقـه نما نـان ملـ  م امـ ا  فملـ  لللنـلا بدقـس الـ  الئيمـس الدفتررـس عنـه أف  ،تحنيل ا رتا العمر المتلقع لةداة الماليس 
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يئـلم ال  ـ  بتئـدفر التـدفئان ال ئديـس باعرـي فـي ا عت ـار جميـع هـرفط عئـد اعداة الماليـس  ،البعلي  التزام مالي . فع د حساب معدا العااد
فتتضـمن وررئـس الحسـاب نافـس اعتعـاب المدفلعـس  ،تمله رياران السداد الم كر  فلمن   فاري في ا عت ـار رسـاار ا اتمـان المسـتئ ليس 

 نما تتضمن تملبس المعاملس أيس عتفان أف رنلمان . .أف المئ لضس بين أوراا العئد التي تعت ر جزءا  من معدا العااد البعلي 
ــس فــت م نيئــاا نق ــان فع ــد تنــ يف التلظيبــان تالماــارنان فالمرابحــان فالمضــاربان  بكن ــا ذيــر م ت مــس أف مضــمحلس بحســب الحال

العااــد اللــاك ب ــا نــجفراد فرئــلم ال  ــ  بــا عتراا فــي قاامــس الــدره بــجفرادان فمنــرففان العااــد علــي أمــال ا مــتحئاق بطررئــس العااــد 
 اعمم  حي  أن البرفق بين وررئس العااد اعمم  ف وررئس العااد البعلي ليل  ال  د ذير جللررس. 

 

 :إيرادات األتعاب والعموالت - ى
فتم ا عتراا باعتعاب المستحئس عن ردمس عمليان التلظيف أف تس يه ضمن اإلفرادان ع د تكديس اللدمس فرتم نيئاا ا عتـراا    

حي  فتم قيدلا في مجتن لامايس رارج  ،بجفرادان اعتعاب فالعمل ن المتعلئس بالتلظيبان أف المدفلنيان ذير الم ت مس أف المضمحلس 
فرتم ا عتراا ب ا ضمن اإلفرادان ففئا  لةمال ال ئدي ع دما فـتم ا عتـراا بـجفرادان العااـد بال سـ س لةتعـاب التـي تملـه  ،الئلاام الماليس 

 جزءا  مكمت  للعااد البعلي لةنه المالي بنبس عامس فتم معالجت ا باعت ارلا تعدفت  لمعدا العااد البعلي.
يبان نما نان ل اي احتماا مرجر بكن  ملا فتم محب لي  التلظيبان فمل  عل  اعت ـار فرتم تكجيه أتعاب ا رت اط عل  التلظ    

قم فتم ا عتراا ب ا بتعدفه معدا  .أن أتعاب ا رت اط التي يحنه علي ا ال    تعت ر تعلرضا  عن التدره المستمر  قت اء اعداة الماليس 
 رت اط دفن نندار ال    لعمليس التلظيف فتم ا عتراا باعتعـاب ضـمن اإلفـرادان ففي حالس انت اء فترة ا ،العااد البعلي عل  التلظيف 

 ع د انت اء فترة مرران ا رت اط .
فرتم ا عتراا باعتعاب المتعلئس بكدفان الدفن التي فتم قيامـ ا بئيمت ـا العادلـس ضـمن اإلفـراد ع ـد ا عتـراا اعفلـي فرـتم ا عتـراا   

أف نـان ال  ـ   التملرـهالماترنس ضمن اإلفرادان ع د امتمماا عمليس الترفرت فعدم احتبا  ال    بكيس جـزء مـن بكتعاب ترفرت التلظيبان 
 يحتبظ بجزء ل  مان معدا العااد البعلي المتاح للماارنين ارررن .

فرتم ا عتراا في قاامس الدره باعتعاب فالعمل ن ال اتجس عن التبافض أف الماارنس في التبافض عل  معاملس لنـالر وـرا أرـر 
فمل  ع د امتمماا المعاملس المع يس . فرتم ا عتراا بكتعاب  –مله ترتيب هراء أم م أف أدفان ماليس أررم أف اقت اء أف بيع الم اآن  –

اررس فاللدمان اعررم عادة عل  أمال التل رع الزم ي ال س ي عل  مدار أداة اللدمـس فنـيا نافـس الاـرفط الـلاردة بـالبئرة ا متااران اإلد
 . فرتم ا عتراا بكتعاب ندارة التلطيط المالي فردمان الحبظ التي فتم تئديم ا عل  فتران 22  من معيار المحام س المنرم رقم ت25ت

 التي فتم أداء اللدمس في ا . الس س ولرلس من الزمن عل  مدار
 

 :إيرادات توزيعات األرباح - ك
فــتم ا عتــراا فــي قاامــس الــدره بتل رعــان اعربــاح ع ــد نــدفر الحــ  فــي تحنــيل ا فملــ  ع ــدما فــتم نعــتن لــي  اعربــاح بلامــطس 

  الجمعيس العامس للج س المستلمر في ا.
 

 اضمحالل األصول المالية - ل
 

 السياسه الماليه  1/  ل
مــن رــتا ا ربــاح فاللســاار  سالعادلــس التــ  فــتم قيامــ ا بالئيمــ سفيمــا عــدا ا نــلا الماليــ يــسال  ــ  بمراجعــس نافــس أنــلل  الماليئــلم 

 .لتئدفر مدم فجلد اضمحتا ف  قيمت ا نما لل ملضر ادنا 
 

 : حهارم ثقت نضم لمالفسا مااولئا ف رتا في لمالفسا اوعنا تننفف مفت
 مفتف ليفعا اار عتا ف رتا ذمن ن اتماا طرمرا في فارلوج تباعاار دته  مل لتيا لمالفسا اوعن: ا ل ف ا حلسرلما -

 . ره 20 ةدلم ل ا قعسولمتا  اتمانفسا رةلرماا بحما
 دقف ف رتاأف  ليفعا اار عتا ذمن ن اتماا طرمرا في فارلوج تباعاار نده  لتيا لمالفسا اوعن: ا لقانفسا حلسرلما -

 . عنها ةحفا مدم عل  ل ا قعسولمتا  اتمانفسا رةلرماا بحما مفتف، نفباوظلتا
 ل ا قعسولمتا  اتمانفسا رةلرماا بحما بجوفمت يذلفا قفمت ا في ضمحت ا نده  لتيا لمالفسا اوعن: ا لقالقسا حلسرلما -

 فسدلنئا نفئادللت لحالفسا لئفمسا نبفف داة لة فسرفتدلا لئفمسا نبف قرلبا لماأ  نهعل ا ةحفا يدم عل 
 .قعسولمتا لممتئبلفسا
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 : لتاليا ولنحا على لماليةا دواتباأل لمتعلقةا لقيمةا في لالضمحالا رخسائو الئتمانيةا رلخسائا سقيا يتم
 
 رممتم شـــــــــــــهبه ن اتماا طرمرا قبسارم مفتف ل ف ا حلسرلما في ليفعا اار عتا دعن طرلمراا منربضس لمالفسا داة  ا فتننف مفت 

 . كبالبن ن اتماا طرمراادارة  لقب نم
 مفت   ثحف لقانفسا حلسرلما ل ا لمالفسا داة  ا لنئ مفت ، ليف ا اار عتا ذمن ن اتماا طرر في فسرلوج دةفا  يلناان  دفدتح مت اما 

 . حلسرلما هذل في مضمحلس لارعتبابعد ا
 لقالقسا حلسرللم نئل ا مففت لمالفسا داة  ا قفمس اضمحتا نع انرهؤم دوجف حالس في . 
 اولةن كلبنا ن دمع نع ن اتماا طرر نم تبعرم ادمع نتتضمف كلبنا لات ـــــــــــــــــــــــاءقاف ا نهكلاا لتيا لمالفسا او نا فتننف مفت 

 عل  بهكن ا قعسولمتا ن اتماا ررماا لقفا مفت بالتاليف ،ةرمباه لقانفسا حلسربالم ليف ا اار عتا دعن طرلمراا منربضس لمالفسا
 . لعنا ةحفا مدم عل  قعسولمتا  اتمانفسا رلرمااا لماا

 

 :نالئتماا مخاطر في يةرهجولا دةيالزا 2/ل
 لكمفسا رلمعاففا نم فلي مما رشقأف أ دحفا قتحئ دعن ن اتماا طرر في فسرلوج دةفا  نده  دق لمالفسا داة  أن ا كلبنا رفعتب 
 .  اددلما نع قفوبالت لمتعلئسا مهاولعا كلذشف عفسولنفا

 :  لكميةا رلمعاييا 3ل /
 لمتبئيا رلعما ارت قإلرباا نباحتما  نسرمئا لماليا زشرلما ف رتا نم داة لة لمتبئيا رلعما ارت قإلرباا نحتما ا دةفا  ع ـــــد

 . لدم ال    لسولمئبا طرلمراا شهل ف فئاف كلفم ليفعا اار عتا دعن قعولمتا
 

 :  عيةولنا رلمعاييا 4/ل 
 

  لصغرا متناهيةو ةرلصغيا كاتلشروا لمصرفيةا زئةلتجاتمويالت 

 لفس: لتاا ثحداعا نم رشقأ أف ادحالعميه  فاج  نما فا
 . للعميه بالتدفئان ال ئديس متعلئس ملبفس انرتكقف نتفجس عجها فهطو ل ا عجها رقنف السداد بطلب لتحلرهالعميه  ئدمت -
 . ولب العميه عل  ءبنا اددللم حسولممنا لم لساتمدفد  -
 . لمابئسا اره  20ا اا رت متمررة مابئس انرمتكر -
 . ميهلعل المستئ ليسال ئديس التدفئان  عل  رقؤت ملبفس ممتئبلفس فسدقتناا انرت ف -
 
 

 :  لمتوسطةا تعاولمشروا تؤسسالماتمويالت 

 : لتالفسا اثدعحا نم رشقأ أف ادحفا تج فالمالفس داة اعف/أف المتابعس اعل  قاامس نان العميه نما 
 .   اتمانفسا طرلمراا دةفازس لشنتفج لماليا عنها عل  دلعااا ربمع ةرشبفدة فا   -
 .  العميه فف ا فعمه لتيا فسد قتناا أف فسدلماا فاظرلفا طلنهاا في جللررس ملبفس انرت فف  -
 العميه ج اوتنعلبان  نتفجس لسفدلجا طلب  -
 . التدفئان ال ئديس أف قعسولمتا أف لبعلفسا لته فها نتاات في فسرلوج ملبفس انرت فف  -
 للعميه لممتئبلفسا التدفئان ال ئديس عل  رقؤفس ممتئبلفس تدقتناا انرت فف  -
 فس. رلتجاا التملرتن/  الداا ين سردم في رلتكرفا مقه لسولمفا/التدف  ال ئدم شهلمها ةرلمبكن العتماا -
 

 

 اد: لسدالتوقف عن ا

 حلسرلما نضم ففسرلمنا اسزلتجفا رلن ا متنالفسف ةرلن ففا سطمولمتا نعافرلمهفا نمماؤلما نتم فتتمـــــــــــــلرتن فتـــــــــــــدرج 
 .فلم متنلس 2.2تسافي اف تزرد عن  ف فجلد مستحئان رعشقا عل  موف  32ت نع دفزت اددلما مدع ةرفتاما نانن   لقانفسا
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 (9 ، 4 ، 0)حل المرالترقي بين ا

 لى: والالمرحلة الى الثانية المرحلة الترقي من ا

 حلسربالم لرانسا عفسولنفا لكمفسا رلعنانا نافــــسء فبامتا دبع  ن ل ف ا حلسرلما ل ا لقانفسا حلسرلما نم لماليا  نها نئه م  فت
  .فالعلااد لماليا عنها نم انرلمتكراشامه  مدادف  ل فعا

 

 لثانية: المرحلة الى الثالثة المرحلة الترقي من ا

 : لتالفسا فطرلهاشافس  ءمتفباا دبع  ا لقانفسا حلسرلما ل ا لقالقسا حلسرلما نم لماليا عنها نئهفتم   
 . لقانفسا حلسربالم لرانسا عفسولنفا لكمفسا رلعنانا نافسء متفباا -
 .لم مهسا/  لمجنبسا لممتحئسا العلااد كلم في بما لممتحئسا لماليا  نها ارندة نم %09اد دم -
 .فلم 52 السداد لمدة في  نت اما -

  االستثمارات العقارية - غ
امه تتمله ا متلماران العئاررس في اعراضي فالم اني الممللنس لل    من أجه الحنلا عل  علااد نيجارر  أف  رادة رأمماليس فبالتالي   ت   

ن اعنلا العئاررس التي يمارل ال    أعمال  من رتل ا أف تل  التي اللن نلي  ففاء لدفلن . فرتم المحام س عن ا متلماران العئاررس بيا
 الطررئس المحام يس المط ئس بال س س لةنلا اللابتس .

 األصول غير الملموسة - م
   

 الشهرة 1/ م
جميـع ا عمـاا عـن حنـس ال  ـ  فـ  الئيمـس ت تملبـستتمله الا رة ال اتجس عن ا متحلام عل  هرنان تابعس أف دمج ا فـ  الزرـادة فـ  

 العادلس عنلا فالتزامان الم اكة المستحلم علي ا بما ف  مل  ا لتزامان المحتملس الئابلـس للتحدفـد التـ  تبـ  باـرفط ا عتـراا فملـ  فـ 
مـــ لرا  أف  % 02 رة بلاقـــع فرــتم ارت ـــار الاـــ رة مــ لرا  علـــ  أن فـــتم اللنــم علـــ  قاامـــس الــدره بئيمـــس امـــت تي الاــ .تــارر  ا مـــتحلام 

 .با ضمحتا ف  قيمت ا أف ما أش ر
 برامج الحساب اآللي 2م/ 

فرـــتم  ،فـــتم ا عتـــراا بالمنـــرففان المرت طـــس بتطـــلرر أف نـــيانس بـــرامت الحامـــب اآللـــي نمنـــرفا فـــي قاامـــس الـــدره ع ـــد تم ـــدلا 
ا عتــراا نكنــه ذيــر ملمــلل بالمنــرففان المرت طــس م اهــرة ب ــرامت محــددة فتحــن مــيطرة ال  ــ  فمــن المتلقــع أن فتللــد ع  ــا م ــافع 

فتتضمن المنرففان الم اهرة تملبس العاملين في فرر  ال ـرامت باإلضـافس الـ  ننـيب م امـب  ،اقتناديس تتجاف  تملبت ا عشلر من م س 
 مس مان العتقس .من المنرففان العا

فرتم ا عتراا نتملبس تطلرر بالمنرففان التي تادي ال  الزرادة أف التلمع في أداء بـرامت الحامـب اآللـي عـن الملانـبان اعنـليس 
 فتضاا ال  تملبس ال رامت اعنليس . .ل ا 

 .  ا فيما   فزرد عن قتقس م لانالمتلقع ا متبادة م الس سفرتم امت تي تملبس برامت الحساب اآللي المعترا ب ا نكنه عل  مدار 
 

 األصول الثابتة  - ن
تتمله اعراضي فالم اني بنبس أمامـيس فـي مئـار المرنـز الرايسـي فالبـرفع فالمكاتـب فت  ـر جميـع اعنـلا اللابتـس بالتملبـس التاررليـس 

 ال بئان المرت طس م اهرة باقت اء ب لد اعنلا اللابتس.ناقنا  اإللتي فرساار ا ضمحتا فتتضمن التملبس التاررليس 
فملـ  ع ـدما  .حسـ ما يكـلن متامـا   ،فرتم ا عتراا بال بئان التحئس ضمن الئيمس الدفتررس لةنه الئاام أف باعت ارلا أنـت  مسـتئت  

فرـتم  ،كـن تحدفـد لـي  التملبـس بدرجـس ملقـلق ب ـا يكلن محتمت  تدف  م افع اقتناديس مستئ ليس مرت طـس باعنـه الـ  ال  ـ  فنـان مـن المم
 التي فتم تحمل ا ضمن منرففان التا يه اعررم . الس ستحميه منرففان النيانس فاإلنتح في 

لتل رـع التملبــس بحيــ  تنـه الــ  الئيمــس وررئــس الئسـط اللابــن امــتلدام ب ةنــلا اللابتـسللـتي حســاب اإلرــتم   فـتم نلــتي اعراضـي ف 
 : نالتالي ،التلررديس عل  مدار اععمار اإلنتاجيس 

 

 م س 92 الم اني فاإلنااءان
 م س أف عل  فترة اإليجار نما نانن أقه 92 تحسي ان عئاران مستكجرة

 م لان 22 أقاث مكت ي فرزاان
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 م لان 9 ال ن نات س فحام س فأج زة تمييف
 م لان 9 فمااه نئه

 م لان 9 أج زة الحامب اآللي / ن م الليس متماملس
فرـتم  ،فتعـدا نلمـا نـان ملـ  ضـرفررا   ،فرتم مراجعس الئيمس التلررديس فاععمار اإلنتاجيس لةنـلا اللابتـس فـي تـارر  نـه مرنـز مـالي 

مراجعس اعنلا التي فتم نلتش ا ب رض تحدفد ا ضمحتا ع د فقلع أحداث أف ت يران في ال رفا تاير ال  أن الئيمس الدفتررس قد   
تمــلن قابلــس لتمــترداد . فرــتم تلبــيل الئيمــس الدفتررــس لةنــه علــ  البــلر الــ  الئيمــس ا مــترداديس نما  ادن الئيمــس الدفتررــس عــن الئيمــس 

 رداديس .ا مت
فرـــتم تحدفـــد أربـــاح فرســـاار  .فتملـــه الئيمـــس ا مـــترداديس نـــافي الئيمـــس ال يعيـــس لةنـــه أف الئيمـــس ا مـــتلداميس لةنـــه أف مـــا أعلـــ  

ا مت عادان من اعنلا اللابتس بمئارنس نافي المتحنتن بالئيمس الدفتررس . فرتم ندراج اعرباح تاللساار  ضمن نفرادان تمنرففان  
 رم في قاامس الدره .تا يه أر

 اضمحالل األصول غير المالية - س
فرــتم درامــس اضــمحتا  ،فرــتم ارت ــار اضــمحتل ا مــ لرا   –بامــتل اء الاــ رة  –  فــتم امــت تي اعنــلا التــي لــيس ل ــا عمــر ننتــاجي 

 .ررس قد   تملن قابلس لتمتردادتاعنلا التي فتم امت تش ا نلما نان ل اي أحداث أف ت يران في ال رفا تاير ال  أن الئيمس الدف
 ،فرــتم ا عتــراا بلســارة ا ضــمحتا فتلبــيل قيمــس اعنــه بــالم لغ الــيي تزرــد بــ  الئيمــس الدفتررــس لةنــه عــن الئيمــس ا مــترداديس 

فـتم  ،فل ـرض تئـدفر ا ضـمحتا  ،أف مـا أعلـ   ،نـه أف الئيمـس ا مـتلداميس لةنـهفتمله الئيمـس ا مـترداديس نـافي الئيمـس ال يعيـس لة
فرتم مراجعس اعنـلا ذيـر الماليـس التـي فجـد في ـا اضـمحتا ل حـ  مـا نما نـان ل ـاي رد ، نلحاق اعنه بكن ر فحدة تلليد نئد ممك س 

 لتضمحتا ال  قاامس الدره فمل  في تارر  نعداد نه قلاام ماليس .
 

 اإليجارات - ع
 ار الت  يكلن ال    ورفا  في ا عئلد أيجار تا يل  فرتم معالجت ا نما فل  :يجتعت ر نافس عئلد لت 
 

 االستئجار 1ع/ 
فتم ا عتراا بالمدفلعان تحن حساب عئلد ا يجار التا يل  ملنلما  م   أيس رنلمان فـتم الحنـلا علي ـا مـن المـاجر ضـمن 

 العئد .المنرففان ف  قاامس الدره بطررئس الئسط اللابن عل  مدار فترة 
 التأجير 2ع/

بال س س لةنلا الماجرة نيجارا  تاـ يليا  ت  ـر ضـمن اعنـلا اللابتـس فـي المرنـز المـال  فت لـ  علـ  مـدار العمـر اإلنتـاجي المتلقـع 
ط فرل ن نفراد اإليجار ملنلما  م   أيـس رنـلمان تمـ ر للمسـتكجر بطررئـس الئسـ ،لةنه بيان الطررئس المط ئس عل  اعنلا المماقلس 

 اللابن عل  مدار فترة العئد .
 النقدية وما في حكمها - ف

تارر  التي   تتجاف  امتحئاقات ا قتقس أه ر من رندة اععذراض نعداد قاامس التدفئان ال ئديس فتضمن ب د ال ئديس فما في حكم ا  
 فأفراق حكلميس .رندة لدم ال  لي اعف  اإللزاميي رارج نوار نسب ا حتياوي لدم ال    المرنز فاعرندة  ،ا قت اء فتتضمن ال ئديس

 

 المخصصات األخرى  - ص
فــتم ا عتـــراا بملنــص تمـــاليف نعــادة ال يكلـــس فالمطال ــان الئانلنيـــس ع ـــدما يكــلن ل ـــاي التــزام قـــانلني أف امــتد لي حـــالي نتيجـــس  

مـع نمكانيـس نجـراء تئـدفر قابـه لتعتمـاد  ،ا لتزامـان عحداث مابئس فركلن من المرجر أن فتطلب مل  امتلدام مـلارد ال  ـ  لتسـلرس لـي  
 علي  لئيمس ليا ا لتزام .

فع دما يكلن ل اي التزامان متاـاب س فجنـ  فـتم تحدفـد التـدف  ال ئـدي اللـارج الـيي يمكـن امـتلدام  للتسـلرس باعرـي فـي ا عت ـار لـي  
 ـاي احتمـاا ضـئيه فـي فجـلد تـدف  نئـدي رـارج بال سـ س ل  ـد مـن فرتم ا عتراا بالملنـص حتـ  نما نـان ل ،المجملعس من ا لتزامان 

 .مجملعسداره لي  ال
 فرتم رد الملننان التي انتبي ال رض م  ا نليا  أف جزايا  ضمن ب د نفرادان تمنرففان  تا يه أررم.
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فرــتم قيــال الئيمــس الحاليــس للمــدفلعان المئــدر اللفــاء ب ــا لســداد ا لتزامــان المحــدد لســدادلا أجــه بعــد مــ س مــن تــارر  المرنــز المــال  
فنما نــان  ،الـيي يعكــس الئيمـس الزم يــس لل ئـلد  –دفن تــكقر  بمعـدا الضــرااب السـاري  –بامـتلدام معـدا م امــب لـيان أجــه مـداد ا لتـزام 

 س تحسب الئيمس المئدرة لتلتزام ما لم يكن أقرلا جللررا  فتحسب بالئيمس الحاليس .اعجه أقه من م 
 

 عقود الضمانات المالية - ض
لعمتاـ  مـن ج ــان  سأف حســابان جاررـس مدف ـس مئدمــ لتمـلرتنعئـلد الضـمانان الماليــس لـي تلـ  العئــلد التـي ينـدرلا ال  ــ  ضـمانا  

فلي تتطلب من ال    أن يئلم بتسدفدان معي س لتعلرل المستبيد م  ا عن رسارة تحمل ا بس ب عدم ففاء مدفن ع دما يسـتح   ،أررم 
 فرتم تئديم تل  الضمانان الماليس لل  لي فالمامسان الماليس فج ان أررم نيابس عن عمتء ال    . ،السداد ففئا  لارفط أداة الدفن 

فـتم  ، حئـا  لـيل   ،ي الئـلاام الماليـس بالئيمـس العادلـس فـي تـارر  مـ ر الضـمان التـي قـد تعكـس أتعـاب الضـمان فرتم ا عتراا اعفلي ف
ناقنـا  ا مـت تي المحسـلب لتعتـراا بكتعـاب الضـمان فـي قاامـس  ،قيال التزام ال    بملجـب الضـمان علـ  أمـال م لـغ الئيـال اعفا 

أف أفضـه تئـدفر للمـدفلعان المطللبـس لتسـلرس أي التـزام مـالي نـاتت عـن الضـمانس  ،الضمان الدره بطررئس الئسط اللابن عل  مدار عمر 
معــز ة  ،فرـتم تحدفـد تلــ  التئـدفران ففئـا  للل ــرة فـي معـامتن ماــاب س فاللسـاار التاررليـس  ،الماليـس فـي تـارر  المرنــز المـال  أف مـا أعلــ  

 بحكم اإلدارة .
 م.تا يه أرر  س  رادة في ا لتزامان ال اتجس عن الضمانس الماليس ضمن ب د نفرادان تمنرففان فرتم ا عتراا في قاامس الدره بكي  

  



 

 العودة لصفحة الفهرس

39 

 

 مزايا العاملين –ق 
بال س س ل  م ا هتراي المحدد فجن ا ع ارة عن للاار معاهان يئـلم ال  ـ  بملج  ـا بسـداد اهـتراشان قابتـس لم اـكة م بنـلس ف  يكـلن 

اكة المتلئيس لتل  ا هتراشان تحتبظ بكنـلا نافيـس لسـداد  حكم  لسداد مزرد من ا هتراشان نما لم تمن المعل  ال    التزام قانلن  أف 
 . م ف  البتران الجاررس فالسابئسمزايا العاملين ال اتجس عن ردمت

فبال س س ل  م ا هتراي المحدد فتم مداد اهتراشان ال  للاار تكمي يس للمعاهان المئررة للعاملين بالئطاع اللاك عل  أمال تعاقد 
ـــ  ال  ـــ  أم التزامـــان نضـــافيس بلـــتا ا هـــتراشان اللاجـــب مـــدادلا  فرـــتم ا عتـــراا با هـــتراشان  ،نج ـــارم أف نرتيـــارم ف  ف اـــك عل

 اي المحدد ضمن منرففان مزايا العاملين نما قام العاملين بتئديم ردمس تعطي م الح  ف  تل  ا هتراشان .المستحئس ل  م ا هتر 
 رائب الدخلض  - ر

فرـتم ا عتـراا ب ـا بئاامـس الـدره بامـتل اء  ،فالضرر س الماجلس  الس س نه من ضرر س  الس س تتضمن ضرر س الدره عل  ربر أف رسارة 
 ضرر س الدره المتعلئس ب  لد حئلق الملميس التي فتم ا عتراا ب ا م اهرة ضمن حئلق الملميس .

فرــتم ا عتــراا بضــرر س الــدره علــ  أمــال نــافي الــربر اللاضــع للضــرر س بامــتلدام أمــعار الضــرر س الســاررس فــي تــارر  نعــداد المرنــز 
 افس ال  التسلران الضرر يس اللانس بالس لان السابئس .المال  باإلض

ا فرتم ا عتراا بالضرااب الماجلس ال اهئس عن فرفق  م يس ماقتس بين الئيمس الدفتررس لةنلا فا لتزامان و ئا  عمس المحام يس فقيمت 
لمتلقعــس لتحئــ  أف تســلرس قــيم اعنــلا فا لتزامــان لــيا فرــتم تحدفــد قيمــس الضــرر س الماجلــس ب ــاء علــ  الطررئــس ا .و ئــا  لةمــس الضــرر يس 

 .رس في تارر  نعداد المرنز المال بامتلدام أمعار الضرر س السار 
فرـــتم ا عتـــراا باعنـــلا الضـــرر يس الماجلـــس لل  ـــ  ع ـــدما يكـــلن ل ـــاي احتمـــاا مـــرجر بجمكانيـــس تحئيـــ  أربـــاح تلضـــع للضـــرر س فـــي   

فرـتم تلبـيل قيمـس اعنـلا الضـرر يس الماجلـس بئيمـس الجـزء الـيي لـن فتحئـ  م ـ  الم بعـس  ،اعنـه  المستئ ه يمكن من رتل ا ا نتباع ب يا
علـ  أنـ  فـي حالـس ارتبـاع الم بعـس الضـرر يس المتلقعـس فـتم  رـادة اعنـلا الضـرر يس الماجلـس فملـ   ،الضرر يس المتلقعس رتا الس لان التاليس 

 في حدفد ما م   تلبيض  .
 

 التمويل - ش
فرئــال التملرــه  حئــا   ،اقنــا  تملبــس الحنــلا علــ  التملرــهفــتم ا عتــراا بــالتملرتن التــي يحنــه علي ــا ال  ــ  أف   بالئيمــس العادلــس ن 

 التملرــهفرــتم تحميــه قاامــس الــدره بــالبرق بــين نــافي المتحنــتن فبــين الئيمــس التــي مــيتم اللفــاء ب ــا علــ  مــدار فتــرة  ،بالتملبــس المســت لمس 
 وررئس العااد البعلي . بامتلدام

 رأس المال - ت
 تكلفة رأس المال 1/ت

فتم عرض منارر  اإلندار التي ترت ط بنلرة م اهـرة بجنـدار أمـ م جدفـدة أف أمـ م مئابـه اقت ـاء نيـان أف ننـدار ريـاران رنـما   
 .يس فبنافي المتحنتن بعد الضراابمن حئلق الملم

 

 توزيعات األرباح 2/ت
فتاــمه تلــ   ،التــي تئــر في ــا الجمعيــس العامــس للمســالمين لــي  التل رعــان الســ ستل ــن تل رعــان اعربــاح رنــما  علــ  حئــلق الملميــس فــي 

 التل رعان حنس العاملين في اعرباح فمكافكة مجلس اإلدارة المئررة بال  ام اعمامي فالئانلن.
 

 أنشطة األمانة -ث 
أف نــ ادف  مزايــا مــا بعــد انت ــاء  ،يئــلم ال  ــ  بمزافلــس أناــطس اعمانــس ممــا ف ــتت ع ــ  امــتتي أف ندارة أنــلا رانــس بــكفراد أف أمانــان 

 .ل    حي  أن ا ليسن أنل   لل   اللدمس فرتم امت عاد لي  اعنلا فاعرباح ال اتجس ع  ا من الئلاام الماليس ل
 أرقام المقارنة - خـ

  . لم فتم أعادة ت لرب ع انر ا نلا فا لتزامان المالي  بكرقام المئارن 
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 الماليةإدارة المخاطر  - 3
فتعرض ال    نتيجس لةناطس التي فزافل ا نلي ملاور مالي  مت لعس فق لا الملاور لل أمال ال ااط المالي فرـتم تحليـه فتئيـيم    

فلـيل  ف ـدا ال  ـ  نلـي تحئيـ  التـلا ن المتاـم بـين اللطـر فالعااـد فلـيا  ،فندارة بعل الملاور أف مجملع  مـن الملـاور مجتمعـ  معـا 
فرعد ألم أنلاع الملاور رطر ا اتمان فرطر السلق فرطـر السـيللس فاعرطـار  .المحتملس علي اعداء المالي لل    تئليه اآلقار السل يس 

 التا يليس اعررم . فرتضمن رطر السلق رطر أمعار نرا العمتن اعج  يس فرطر معر العااد فملاور السعر اعررم .
فلمراق ـس الملـاور فا لتـزام  ،ور فتحليل ا فللضع حـدفد لللطـر فالرقابـس عليـ  فقد تم فضع ميامان ندارة الملاور لتحدفد الملا   

فرئــلم ال  ــ  بمراجعــس دفررــس لسيامــان فن ــم ندارة الملــاور  ،بالحــدفد مــن رــتا أمــاليب يعتمــد علي ــا فن ــم معللمــان محدقــس أف   بــكفا 
 التط يئان الحدفلس .فتعدفل ا بحي  تعكس الت يران في اعملاق فالم تجان فاللدمان فأفضه 

فتئــلم ندارة الملــاور بتحدفــد  ،فتــتم ندارة الملــاور عــن وررــ  ندارة الملــاور فــي ضــلء السيامــان المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة    
ة فرــلفر مجلــس اإلدارة م ــادئ مكتلبـــس إلدار  ، فتئيــيم فت طيــس الملــاور الماليــس بالتعــافن اللقيــ  مــع اللحـــدان التاــ يليس الملتلبــس بال  ــ 

باإلضافس ال  ميامان مكتلبس ت طي م او  رطر محددة مله رطر ا اتمان فرطر أمـعار نـرا العمـتن اعج  يـس ، الملاور نكه 
باإلضــافس الــ  ملــ  فــجن ندارة الملــاور تعــد مســئللس عــن  ،فامــتلدام أدفان الماــتئان فذيــر الماــتئان الماليــس  ، فرطــر أمــعار العااــد .
 .لملاور فبيئس الرقابس باكه مستئهالمراجعس الدفررس إلدارة ا
 المخاطر دارةبإ لخاصةا دئلمباوا طرلمخاإدارة ا كمةوح

 : يلي ما على بالبنك المخاطر إدارة كمةحو متقو 
 لته فه. ا نلس عولمماالميدان  العمه ق ارفندارة ل  دارة ففنل  نإلا سمجل نمءا دممس بؤلمن افاوفي جمفع ممتي وقتدره نداري  -2
 . فسدهارإلا دئلمبافا رلفسادلا اءانرلإلج ممحك عمه راطن -0
 بت بيــــي امز لتفا لملــــاورا عل  قابسرلل ممتئلس لفاسجانــــب  نم كلذشف نسفلمعاااللظــــااف ف  اععماا رطــــلط قبه نم ةرممتم قبسارم -3

 . اءانرإلجفاالئلاعد 
 ب فس الدارل  لعمهانوار  قفاوت فحص مدم نع نفسرنل رشقأ  شهبه لسفؤمم دارةإلا مجلس رهدا جعسارلمفا طرلمراا نلجا رتعتبف

 .بالئلاعد امز لتا دممف  الملاور رند
 فئات المخاطر :

 منـدرم  مـن السـياديس الج ـان أف ال  ـ  عمـتء عجـز عـن ال اجمـس اللسـاار رطـر يملـه ال لد   رطر مل  في ت بما خطر االئتمان : -أ
 الماليس .  بالتزامات م اللفاء عن من اعوراا ذيرلم أف الماليس اعفراق

 رطـر فرتبـع قـد شمـا .السـلق  بمعـامتن المرت طـس  ا مـت داا رطـرت عئـد محـه عئـد نحـتا ملـاور ا اتمـان ملـاور أيضـا فتتضـمن
 ا اتمـان بسـ ب أف م بـردفن لعمـتء ش يـرة ااتمانيـس تسـ يتن مـ ر نتيجـس نمـا ت اـك فالتـي الترنـز ملـاور بسـ ب فجـلد أيضـا ا اتمـان
 .مرتبعس بمعد ن نرباق تتسم العمتء من لمجملعان المم لح

 العااد .  فأمعار السلق  أمعار في الت ير عن ال اجمس اللساار رطر يمله خطر السوق : -ب
 اللساار عن ال اجم اللطر فرمله ال    فملاور السمعس ففال يئيس المحام يس فالملاور الئانلنيس الملاور ت فرامه خطر التشغيل : -ج

 رطـك بسـ ب أف ب ـا اإلرـتا أف الدارليـس فالـ  م اإلجـراءان متامـس عـدم بسـ ب دقيئـس ذيـر فمحامـ يس ماليس بيانان نندار أف ال  أف 
 ال  ـ  تعـرض رطـر ب ـا يئنـد التـي ا لتـزام التاـ يه هـكه ملـاور رطـر يكرـي أن يمكـن ملـ  علـ  رارجيـس عـتفة أحـداث أف باـرم 

 .النلس مان فالللاار بالئلاعد ا لتزام عدم ماليس بس ب رساار أف تكدف يس أف نداررس أف قانلنيس لعئلبان
 فـي المت ئـي ا نلبـاض أف اللسـاار عـن ال اجمـس الملـاور يملـه خطر أسعار العائد وأسعار الصرف المرتبطة بهيكل ميزانية البنك : -د

 .النـرا أمـعار أف العااـد أمـعار فـي الت يـران عـن فال اهـئس - رارج ـا أف المـال  المرنـز بئاامـس المدرجـس مـلاء -ال  ـ   أنـلا قيمـس
 الرايسي  المرنز فمعامتن ال  ميس التجاررس اعناطس عن ال    النرا المرت طس ب يكه ميزانيس أمعار أف العااد أمعار ملاور فت اك

 فننداران الس دان   . فا متلماران الملميس حئلق  أدفان عل  ت معامتن
 امتحئاق ا . فقن بالتزامات  اللفاء عل  ال    قدرة بعدم تتعل  التي الملاور يمله  :السيولة خطر  -هـ 

 بين التام التلاف  يضمن فلمي أناطت  عل  الملاور ندارة ميامس تط ي  ف  ا متمرار من فتمكن لمي ش يرة ملارد بتلنيص ال    فرئلم
 :التاليس اعماميس فالم ادئ ندارة الملاور عمه نوار
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  .التا يه أقسام عن الملاور تئييم إلدارة التام ا متئتا -
 .ال    أنحاء جميع في الملاور فرند لتئييم قابن اتجا  تط ي  -

 تطلرر في المسالمس في دفر  فرتمله العامس اإلدارة م اهرة فرت ع التا يليس ال    شيانان جميع عن مستئه الملاور قسم نن بالينر فجدفر
 مت ـلع عمـه فررـ  بالئسـم فرعمـه فقـلم  فّعاا نوار لل ب  المعملا الملاور ندارة عمه نوار أن من التكشد ورر  عن ربحيس ال    ف رادة

 .التا يه الليان رتا من السلق  فرطر رطر ا اتمان ندارة شيبيس في فمتلنص
 :المخاطر قسم فإن الخصوص وجه وعلى

 فملـاور السـلق  فملاور ال لدان فملاور ا اتمان ملاور فمتابعس فاعتماد فتئييم لتحليه المستلدمس اعماليب فاعتماد بتلنيف يئلم -
 تحسـين علـ  فرسـع  باـكه دؤفب اللطـلرة العاليـس المجـا ن فـي التجاررـس لتمـتراتيجيان دقيئـس مراجعـس بـججراء أنـ  يئـلم شمـا التاـ يه

 .فندارت ا الملاور لي  بمله الت  ا
 يلـص فيمـا الماـلرة تئـديم وررـ  فعـن ااتمـان ملـاور تتضـمن التـي المعـامتن تحليـه وررـ  عـن مسـتئه تئيـيم نجـراء فـي يسـالم -

 .الم يعان يئترح ا مدفري  التي المعامتن
 .لل    التا يليس نوار لمافس الملاور بلضع يئلم -

 تـلفر عـدم ملـاور تحدفـدا فلـ  اعمامـيس اعرـرم  الملـاور أنـلاع فندارة بتئيـيم الماليـس لـإلدارة التابعـس فا لتزامـان اعنـلا فحـدة تئـلم
 نتيجـس أف النـرا أمـعار أف العااـد أمـعار ت يـران ت نتيجـس العملميـس تلا ن ليكه الميزانيس بارتتا المرت طس فالملاور الت مس السيللس

  .الماا فليكه رألالماا  رأل متطل ان فندارة ،ولره اعجه  ال    تملره فنيل  ميللس نافيس    تلافر عدم
 ا لتزام . ملاور بجدارة ا لتزام ندارة تلتص بي ما الئانلنيس الملاور بجدارة بال    الدارليس الئانلنيس الاافن  ندارة تلتص
 شمـا ،الت مـس  فالسيامـان اعمـس فتحدفـد الملـاور مـع للتعامـه فعالـس م  لمـس فضـع عن مساف  باكه أمامي الملاور قسم فرعت ر
 اللانس . المجا ن بعل في المسافليس لي  ف  الماليس لإلدارة التابعس اعنلا فا لتزامان فحدة تااري
 عل  أه ر قتقس نه  فتجتمع الجللررس ال  ميس الملاور إلدارة اعماميس اللطلان فم اقاس مراجعس م مس بال    الملاور لج س فتتلل 
 بال   . الملاور ندارة فب يس فنجراءان م ادئ بمراق س اللارجيين فالمراجعين الدارليس المراجعسمن  فرر يئلم  فأريرا .اعقه

 االئتمانخطر / أ   3
فرعـد رطـر ا اتمـان ألـم اعرطـار  ،فتعرض ال    للطر ا اتمان فلـل اللطـر ال ـاتت عـن قيـام أحـد اعوـراا بعـدم اللفـاء بتع داتـ  

التـي  التملرـهليل  تئـلم اإلدارة بحـرك بـجدارة التعـرض لـيل  اللطـر . فرتملـه رطـر ا اتمـان بنـبس أمامـيس فـي أناـطس  ،بال س س لل    
فالتســ يتن فأناــطس ا مــتلمار التــي فترتــب علي ــا أن تاــتمه أنــلا ال  ــ  علــ  أدفان الــدفن . نمــا فلجــد رطــر  التمــلرتنف اــك ع  ــا 

فتترنـز عمليـان اإلدارة فالرقابـس علـ  رطـر ا اتمـان  ، التمـلرتنارج المرنـز المـال  ملـه ارت اوـان ا اتمان أيضا  في اعدفان الماليس ر
فرؤمـاء  لدم فرر  ندارة رطر ا اتمان في ندارة التلظيف فا متلمار فندارة الملاور اليي فرفع تئـاررر  الـ  مجلـس اإلدارة فاإلدارة العليـا

 .فحدان ال ااط بنبس دفررس
 

 خطر االئتمانقياس  1/ أ
 

 مع العمالءالتوظيفات والتسهيالت    
 ف  ر ال    في قتقس مكلنان نما فلي : . مع العمتءلئيال رطر ا اتمان المتعل  بالتلظيبان فالتس يتن 

   من ق ه العميه أف ال ير في اللفاء بالتزامات  التعاقديس .Probability of defaultاحتما ن اإلرباق تالتكرر  ت *
 . Exposure at defaultالمرنز الحالي فالتطلر المستئ لي المرجر ل  اليي يست تت م   ال    الرنيد المعرض لإلرباق ت *
   .Loss given defaultرطر اإلرباق ا فتراضي ت *

فت طـــلي أعمـــاا اإلدارة اليلميـــس ل اـــاط ال  ـــ  علـــ  تلـــ  المئـــافيس للطـــر ا اتمـــان التـــي تعكـــس اللســـارة المتلقعـــس تنمـــلمج اللســـارة 
  المطللبس من لج س با ا للرقابس المنرفيس فرمكن أن تتعارض المئافيس التا يليس مع عبء The Expected Loss Modelالمتلقعس 

اليي يعتمد عل  اللساار التي تحئئن في تارر  المرنـز المـال  تنمـلمج اللسـاار  ، 03ام س المنرم رقم ا ضمحتا ففئا  لمعيار المح
 . 3تنيضاح أ/ المحئئس  فليس اللساار المتلقعس
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يئــلم ال  ــ  بتئيــيم احتمــاا التــكرر علــ  مســتلم نــه عميــه بامــتلدام أمــاليب تئيــيم دارليــس لتنــ يف الجــدارة مبنــلس لملتلــف فئــان 
. فقـد تـم تطـلرر تلـ  اعمـاليب للتئيـيم دارليـا  فتراعـ  التحلـيتن اإلحنـاايس مـع الحكـم الالنـي لمسـئللي ا اتمـان لللنـلا الـ   العمتء

فرعكــس ليكــه الجــدارة المســتلدم بال  ــ  نمــا لــل م ــين فــي  ،فقــد تــم تئســيم عمــتء ال  ــ  الــ  أربــع فئــان للجــدارة  ،تنــ يف الجــدارة المتاــم
مما يع ي بنبس أماميس أن المراشز ا اتمانيس ت تئه بـين فئـان الجـدارة ت عـا   .احتماا التكرر لمه فئس من فئان الجدارة الجدفا التالي مدم 

أمـاليب فرئـلم ال  ـ  دفررـا  بتئيـيم أداء  ،فرتم مراجعس فتطلرر أماليب التئييم نلما نان ملـ  ضـرفررا   ،للت ير في تئييم مدم احتماا التكرر 
 فمدم قدرت ا عل  الت  ا بحا ن التكرر . تن يف الجدارة

 فئات التصنيف الداخلي للبنك          
 مدلول التصنيف   التصنيف      
 دفلن جيدة   2  
 المتابعس العاديس   0  
 المتابعس اللانس   3  
 دفلن ذير م ت مس   9  

 

 ، للتملرــهبال سـ س  ،يعتمـد المرنـز المعـرض لإلربــاق علـ  الم ـالغ التــي فتلقـع ال  ـ  أن تمــلن قاامـس ع ـد فقــلع التـكرر. علـ  مــ يه الملـاا 
فدرج ال    نافس الم الغ المسحلبس فعت  باإلضافس ال  الم الغ اعررم التي فتلقـع  يكلن ليا المرنز لل الئيمس ا مميس فبال س س لترت اوان

 نن حدث . ن تملن قد مح ن حت  تارر  التكررأ
فتملـه اللسـارة ا فتراضـيس أف اللسـارة الحـادة تلقعـان ال  ـ  لمـدم اللسـارة ع ـد المطال ـس بالـدفن نن حـدث التـكرر . فرـتم التع يـر عـن ملــ  

 .أف فمااه ت طيس ا اتمان اعررم  نانب س س اللسارة للدفن فبالتكشد يلتلف مل  بحسب نلع المدفن فأفللرس المطال س  فمدم تلافر الضما
 

 أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى     
يئــلم ال  ــ  بامــتلدام التنــ يبان اللارجيــس ملــه تنــ يف مــتاندرد أنــد بــلر أف مــا يعادلــ  إلدارة رطــر  بال ســ س عدفان الــدفن فاعمفن،

فرـتم ال  ـر الـ  تلـ   ،فتم امـتلدام وـرق مماقلـس لتلـ  المط ئـس علـ  عمـتء ا اتمـان  ،فنن لم تمن مله لي  التئييمان متاحس  .ا اتمان 
ا متلماران في اعفراق الماليس فاعمفن عل  أن ا وررئس للحنلا عل  جلدة ااتمانيس أفضه ففي نبس اللقن تلفر مندر متـاح لمئابلـس 

 متطل ان التملره .
 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 2/ أ

 

 يئلم ال    بجدارة فالحد فالتحكم في ترنز رطر ا اتمان عل  مستلم المدفن فالمجملعان فالن اعان فالدفا .
أف   عميــهمـيتم ق للــ  علـ  مسـتلم نـه  الـيمفرئـلم بت  ـيم مسـتلران رطـر ا اتمــان الـيي يئ لـ  فملـ  بلضـع حــدفد لمئـدار اللطـر 

فرـتم مراق ـس تلـ  الملـاور بنـبس مسـتمرة فتمـلن راضـعس  ،فعلـ  مسـتلم اعناـطس ا قتنـاديس فالئطاعـان الج رافيـس  ، عمـتءمجملعس 
/ المجملعـس  العميـهفرـتم اعتمـاد الحـدفد لللطـر ا اتمـاني علـ  مسـتلم  ،للمراجعس الس لرس أف بنلرة متمررة نما دعن الحاجس الـ  ملـ  

 س اإلدارة بنبس ربع م لرس.فالم تت فالئطاع فالدفلس من ق ه مجل
فحــد  ،بمــا فــي ملــ  ال  ــلي فملــ  بحــدفد فرعيــس تاــمه الم ــالغ دارــه فرــارج المرنــز المــال   عميــهفرــتم تئســيم حــدفد ا اتمــان عي 

 .لم الغ البعليس مع الحدفد فلميا  الملاور اليلمي المتعل  ب  لد المتاجرة مله عئلد النرا اعج  ي اآلجلس . فرتم مئارنس ا
المحتملــين علــ  مئابلــس مــداد  فالعمــتء العمــتءتم أيضــا  ندارة ملــاور التعــرض للطــر ا اتمــان عــن وررــ  التحليــه الــدفري لئــدرة فــ

 التزامات م فنيل  بتعدفه حدفد التلظيف نلما نان مل  م ام ا  .
 

 وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر :
 

 الضمانات 
يضع ال    العدفد من السيامان فالضلابط للحد من رطر ا اتمان . فمن لي  اللمااه الحنلا عل  ضمانان مئابه اعملاا 
المئدمس . فرئلم ال    بلضع قلاعد امترهاديس لبئان محددة من الضمانان المئ للس . فمن اعنلاع الرايسيس لضمانان التلظيف 

 فالتس يتن :
 *  الرلن العئاري . 
 *  رلن أنلا ال ااط مله اآل ن فال ضااع . 
 *  رلن أدفان ماليس مله أدفان الدفن فحئلق الملميس . 
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فذال ا  ما يكلن التملره عل  المدم اعولا للارنان مضملنا  بي ما تملن التس يتن ا اتمانيس لةفراد بدفن ضمان . 
يسع  ال    للحنلا عل  ضمانان نضافيس من اعوراا المع يس بمجرد ظ لر  ،رسارة ا اتمان ال  الحد اعدن  فلتلبيل

 أف التس يتن . التملرتنماهران ا ضمحتا عحد 
فتم تحدفد الضمانان المتلية ضمانا  عنلا أررم بلتا التلظيف فالتس يتن بحسب و يعس اعداة فعادة ما تملن 

 Asset-Backed Securitiesفن اللزانس بدفن ضمان فيما عدا مجملعان اعدفان الماليس الم طاة بكنلا مأدفان الدفن فأ
 فاعدفان المليلس التي تملن مضملنس بمحب س من اعدفان الماليس .

  

 المشتقات 
يع فالاراء عل  يحتبظ ال    بججراءان رقابيس حنيبس عل  نافي المراشز المبتلحس للماتئان أي البرق بين عئلد ال 

مستلم نه من الئيمس فالمدة . فركلن الم لغ المعرض للطر ا اتمان في أي فقن من اعفقان محدد بالئيمس العادلس لةداة التي 
تحئ  م بعس لنالر ال    أي أنه مف قيمس عادلس ملج س اليي يمله جزءا  ضئيت  من الئيمس التعاقديس / ا فتراضيس المستلدمس 

الملي المم لح للعميه فمل  مع  التملرهن حجم اعدفان الئاامس . فرتم ندارة ليا اللطر ا اتماني نجزء من حد للتع ير ع
ف  فتم عادة الحنلا عل  ضمانان في مئابه اللطر ا اتماني عل  تل  اعدفان  اللطر المتلقع نتيجس للت يران في السلق .

 فيما عدا الم الغ التي يطل  ا ال    نجفداعان لامايس من اعوراا اعررم .
فر اك رطر التسلرس في الملاقف التي يكلن في ا السداد عن ورر  ال ئديس أف أدفان حئلق ملميس أف أفراق ماليس أررم أف 

ابه تلقع الحنلا عل  نئديس أف أدفان حئلق ملميس أف أفراق ماليس أررم فرتم فضع حدفد تسلرس فلميس لمه من اعوراا مئ
 اعررم لت طيس ملاور التسلرس المجمعس ال اتجس عن تعامتن ال    في أي فلم .

 

 Master Netting Arrangementsترتيبات المقاصة الرئيسية  
لاور ا اتمان عن ورر  الدرلا في اتباقيان تنبيس رايسيس مع اعوراا التي تمله حجم لام من يئلم ال    بالحد من م

ف  ف تت بنبس عامس عن اتباقيان التنبيس الرايسيس أن فتم نجراء مئانس بين اعنلا فا لتزامان ال الرة  ،المعامتن 
ن  أن  فتم تلبيل رطر ا اتمان المناحب للعئلد التي  ،بالمرنز المال  فمل  عن التسلرس عادة ما تتم عل  أمال نجمالي 

فتم نن اء فتسلرس جميع الم الغ مع الطرا  ،في نالر ال    عن ورر  اتباقيان التنبيس الرايسيس فمل  عن  نما ما حدث تعلر 
فان الماتئان اللاضعس فمن الممكن أن فت ير مئدار تعرض ال    لللطر ا اتماني ال اتت عن أد ،اعرر بججراء المئانس 

 كه معاملس تلضع لتل  ا تباقيان.  تباقيان التنبيس الرايسيس فمل  رتا فترة قنيرة ن را  عن  فتكقر ب
 االرتباطات المتعلقة باالئتمان

فتحمه عئلد  فتمله ال رض الرايسي من ا رت اوان المتعلئس با اتمان في التكشد من نتاحس اعملاا للعميه ع د الطلب .
مان رطر ا اتمان المتعل  بالتلظيف . فتملن  Guarantees and stand by letters of creditالضمانان الماليس 

التي يندرلا ال    بال يابس عن  Documentary and Commercial Letters of Creditا عتمادان المست ديس فالتجاررس 
  في حدفد م الغ معي س فبملجب أحكام فهرفط محددة ذال ا  مضملنس بملجب العميه لم ر ورا قال  ح  السحب من ال  

 .الم اهر التملرهدرجس ملاور أقه من ال ضااع التي فتم هح  ا فبالتالي تحمه 
أف ا عتمادان  ،أف الضمانان ،ستلدم من المنرح ب  لم ر التلظيففتمله ارت اوان م ر ا اتمان الجزء ذير الم

رض ال    للسارة محتملس بم لغ يسافي نجمالي ا رت اوان ذير المستلدمس فمل  بال س س للطر ا اتمان فرتع ،المست ديس 
ن  أن م لغ اللسارة المرجر حدفق ا في اللاقع يئه عن ا رت اوان ذير المستلدمس فمل   ،ال اتت عن ارت اوان م ر ا اتمان 

فرراقب  ،ن را  عن أذلب ا رت اوان المتعلئس بم ر ا اتمان تمله التزامان محتملس لعمتء فتمتعلن بملانبان ااتمانيس محددة 
ن حي  أن ا رت اوان ولرلس اعجه عادة ما تحمه درجس أعل  ال    المدة حت  تارر  ا متحئاق اللانس بارت اوان ا اتما

 .لمئارنس با رت اوان قنيرة اعجهمن رطر ا اتمان با
   

 سياسات االضمحالل والمخصصات 3أ/
 

 التملرهترنز ال  م الدارليس للتئييم الساب  بدرجس ن يرة عل  تلطيط الجلدة ا اتمانيس فمل  من بدايس نق ان أناطس 
فتم ا عتراا فئط بلساار ا ضمحتا التي فقعن في تارر  المرنز المال  عذراض التئاررر  ،فا متلمار . فبلتا مل  
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تئه  ،الماليس ب اء عل  أدلس ملضلعيس تاير ال  ا ضمحتا ففئا  لما ميرد منر  ب يا اإليضاح فن را   رتتا الطرق المط ئس 
  الئلاام الماليس عن م لغ اللسارة المئدر بامتلدام نملمج اللسارة المتلقعس المستلدم في عادة رساار ا اتمان المحملس عل

 الجدارة ا اتمانيس فعذراض قلاعد ال    المرنزي المنرم .
فجن  ،فمع مل   ،مستمد من درجان التئييم الدارليس اعربعس  ملنص اللساار ا اتمانيس المتلقعس اللارد في المرنز المال 

فر ين الجدفا التالي ال س س لل  لد داره المرنز المال  المتعلئس  ،ل يس الملنص ف تت من الرر درجس من التن يف أذ
 المرت ط ب ا لمه من فئان التئييم الدارلي لل    : فاللساار ا اتمانيس المتلقعسبالتلظيف فالتس يتن 

 

 م2222ديسمبر   31 م2221ديسمبر   31 تقييم البنك
 للعمالء

 توظيف وتسهيالت
% 

خسائر المخصص 
 االئتمانية المتوقعة

% 

 توظيف وتسهيالت
% 

خسائر المخصص 
 االئتمانية المتوقعة

% 
 0241 .9.4 41.. .214 ديون جيدة

 .364 1240 842 0142 المتابعة العادية

 - - 243 243 الخاصةالمتابعة 

 141. .4. 1.46 .14 ديون غير منتظمة

 322 % 322 % 322 % 322 % 

 

تساعد أدفان التئييم الدارليس اإلدارة عل  تحدفد ما نما نانن ل اي أدلس ملضلعيس تاير ال  فجلد اضمحتا و ئا  لمعيار المحام س 
 فامت ادا  ال  الماهران التاليس التي حددلا ال    : ، 03المنرم رقم 

 نعلبان ماليس ن يرة تلاج  عميه التلظيف أف المدفن .  -
 مله عدم السداد . التملرهملالبس هرفط اتباقيس  -
 أف درلا في دعلة تنبيس أف نعادة ليكه التملره المم لح ل  . العميهتلقع نفتل   -
  .تدللر اللضع الت افسي لعميه التلظيف -
قيام ال    عم اب اقتناديس أف قانلنيس بالنعلبان الماليس لعميه التلظيف بم ح  امتيا ان أف ت ا  ن قد   فلاف   -

 ال    عل  م ح ا في ال رفا العاديس .
 اضمحتا قيمس الضمان . -
 تدللر الحالس ا اتمانيس .  -

 

ألميس نس يس محددة عل  اعقه م لرا  أف أشلر ع دما تئتضي تتطلب ميامان ال    مراجعس نه اعنلا الماليس التي تتجاف    
عل  الحسابان التي تم تئييم ا عل  أمال فردي فمل  بتئييم اللسارة  اللساار ا اتمانيس المتلقعسال رفا مل  فرتم تحدفد عبء 

سابان التي ل ا ألميس نس يس بنبس فرجري تط يئ ا عل  جميع الح ،المحئئس في تارر  المرنز المال  عل  أمال نه حالس عل  حدة 
 بما في مل  نعادة تكشيد الت بيي عل  الضمان فالتحنيتن المتلقعس من تل  الحسابان . ،م بردة . فرامه التئييم عادة الضمان الئاام 

تاررليس المتاحس عل  أمال المجملعس من اعنلا المتجانسس بامتلدام الل رة ال اللساار ا اتمانيس المتلقعسفرتم تملرن ملنص 
 فالحكم الالني فاعماليب اإلحناايس .

 

 

 نموذج قياس المخاطر البنكية العام 4أ/
 

 

تئلم اإلدارة بتن يبان في هكه مجملعان فرعيس أشلر  ، 2باإلضافس ال  فئان تن يف الجدارة اعربعس الم ي س في نيضاح أ/
تبنيت  بحي  تتب  مع متطل ان ال    المرنزي المنرم . فرتم تن يف اعنلا المعرضس للطر ا اتمان في لي  المجملعان ففئا  

 .انت ام  في السداد   المالي فمدملئلاعد فهرفط تبنيليس تعتمد باكه ن ير عل  المعللمان المتعلئس بالعميه فنااو  ففضع
بما في مل  ا رت اوان المتعلئس  ،فرئلم ال    بحساب الملننان المطللبس  ضمحتا اعنلا المعرضس للطر ا اتمان 

عل  أمال نسب محددة من ق ه ال    المرنزي المنرم . ففي حالس  رادة ملنص رساار ا ضمحتا المطللب ففئا   ،با اتمان 
فتم تج يب احتياوي  ،زي المنرم عن مل  المطللب عذراض نعداد الئلاام الماليس ففئا  لمعافير المحام س المنررس لئلاعد ال    المرن

فرتم تعدفه مل  ا حتياوي بنبس دفررس  ،الملاور ال  ميس العام ضمن حئلق الملميس رنما  عل  اعرباح المحتجزة بمئدار تل  الزرادة 



 

 العودة لصفحة الفهرس

45 

/أ  الحرنس .0فرعد ليا ا حتياوي ذير قابه للتل رع فر ين نيضاح ت ،ااما  م لغ الزرادة بين الملننين بالزرادة فال ئص بحي  يعادا د
 عل  حساب احتياوي الملاور ال  ميس العام رتا الس س الماليس .

المنرم فنسب الملننان ففيما فلي بيان فئان الجدارة للمامسان ففئا  عمس التئييم الدارلي مئارنس بكمس تئييم ال    المرنزي 
 ا اتمان : بس  ضمحتا اعنلا المعرضس للطرالمطلل 

تصنيف البنك المركزي 
 مدلول التصنيف المصرى 

نسبة 
المخصص 
 المطلوب

التصنيف 
 مدلول التصنيف الداخلي الداخلي

 ديون جيدة 1 صفر مخاطر منخفضة 1
 ديون جيدة 1 %1 مخاطر معتدلة 2
 جيدة ديون  1 %1 مخاطر مرضية 3
 ديون جيدة 1 %2 مخاطر مناسبة 4
 ديون جيدة 1 %2 مخاطر مقبولة 5
 المتابعة العادية 2 %3 مخاطر مقبولة حدياً  3
 المتابعة الخاصة 3 %5 مخاطر تحتاج لعناية خاصة 2
 ديون غير منتظمة 4 %22 دون المستوى  8
 ديون غير منتظمة 4 %52 مشكوك في تحصيلها .
 ديون غير منتظمة 4 %122 رديئة 12
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 )باأللف جنيه مصرى(      م 2221ديسمبر  31 في

 
 إيضاح
 رقم

مرحلة 
(1 )

أساس 
 فردى

مرحلة 
(1) 

أساس 
 جماعي

مرحلة 
(2) 

أساس 
 فردى

مرحلة 
(2 )

أساس 
 جماعي

مرحلة 
(3) 

أساس 
 جماعي

 اإلجمالي

 1.469 - - 1.469 - - (.3) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 2.662 - - 2.699 - 11 (39) أرصدة لدى البنوك

 199.698 184.911 992.412 - 269.412 - (32) لعمالءمع ا مشاركات ومرابحات ومضاربات
استثمارات مالية بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل 

 االخر
 6.218 - - - - 6.218 د(/02)

 49.128 - - - - 49.128 (جـ/38) استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
بدون مخصص القضايا و مخصص  مخصصات اخرى )

 ( جمالف  .364.0الخسائر التشغيلية بمبلغ  
(0.) - 1.444 - 2.211 8.249 4.212 

        

 6124.82 ...3.24 4261... 4928. 0994.22 ..8342  إجمالي خسائر االضمحالل
 

 مصرى()باأللف جنيه       م 2222 ديسمبر 31في 

 
 إيضاح
 رقم

مرحلة 
(1 )

أساس 
 فردى

مرحلة 
(1) 

أساس 
 جماعي

مرحلة 
(2) 

أساس 
 فردى

مرحلة 
(2 )

أساس 
 جماعي

مرحلة 
(3) 

أساس 
 جماعي

 اإلجمالي

 2.446 - - 2.446 - - (.3) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 181 - - 182 - 6 (39) أرصدة لدى البنوك

 691.184 894.422 144.489 - 124.924 - (32) لعمالءمع ا ومضارباتمشاركات ومرابحات 
استثمارات مالية بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل 

 االخر
 1.648 - - - - 1.648 د(/02)

 121.211 - - - - 121.211 (جـ/38) استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
 مخصصات اخرى 

ومخصص الخسائر التشغيلية  )بدون مخصص القضايا 
 الف جم( 3342.0بمبلغ 

(0.) - 19.444 - 9.811 4.212 29.294 
 

 
      

326469  إجمالي خسائر االضمحالل
2 

300438
0 

14.28 0224100 1.24.80 2894... 

 
 

 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء  5أ/
 االستثمار:عمليات التوظيف و والمضاربات مع العمالء من حيث الجدارة لفيما يلي موقف أرصدة المشاركات والمرابحات 

 

مشاركات ومرابحات ومضاربات  تقييم البنك
 مع العمالء

مشاركات ومرابحات ومضاربات 
 مع العمالء

 م2222ديسمبر  31 م2221ديسمبر  31 
 باأللف جنيه مصرى  باأللف جنيه مصرى  

 1141.84241 1343344.28 ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل
 22 24121 متأخرات ليست محل اضمحالل

 5134433 4854323 محل اضمحالل
 1142154223 1348224425 اإلجمالي
   يخصم :

 (142424442) (1424.4322) اإليرادات المقدمة 
 (.348483) (8444343) االئتمانية المتوقعةخسائر المخصص 
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 1242254.42 114.334525 الصافي
 

 

 تحليل اجمالى المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء وفقًا للمراحل :
 )باأللف جنيه مصرى(      م2221ديسمبر  31

 اإلجمالي (3مرحلة ) (2مرحلة ) (1مرحلة ) أسس التصنيف الداخلي
     

 1241524212 - ..2458248 245244818 جيدة
 341224231 - 3412348.3 335 المتابعه العاديه
 24121 - 24121 - المتابعه الخاصه
 4854323 2124228 2254248 - غير منتظمه

     

 1348224425 2124228 342424214 245254183 اإلجمالي
 

 )باأللف جنيه مصرى(     م2222ديسمبر  31
 اإلجمالي (3مرحلة ) (2مرحلة ) (1مرحلة ) أسس التصنيف الداخلي

     

 243354545 - 148124222 548534543 جيدة
 3453341.3 - 345324832 .35 المتابعه العاديه
 22 - 22 - المتابعه الخاصه
 5134433 5134433 - - غير منتظمه

     

 1142154223 5134433 543444831 548534.22 اإلجمالي
 

 

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

 

 )باأللف جنيه مصرى(      م2221ديسمبر  31
 اإلجمالي  جماعى (3مرحلة ) جماعى ( 2مرحلة )  جماعى ( 1مرحلة ) أسس التصنيف الداخلي

     

 4384233 - 2234381 2344555 جيدة
 234122 - 234223 23 هعاديالمتابعه ال

 452 - 452 - المتابعه الخاصة
 3224848 1324481 1354332 - غير منتظمه
 8444343 1324481 4424581 2344581 اإلجمالي

  
 

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

 

 

 )باأللف جنيه مصرى(         م2222 ديسمبر 31
 اإلجمالي  جماعى( 3مرحلة ) (  جماعى2مرحلة ) (  جماعى 1مرحلة ) أسس التصنيف الداخلي

     
 1224218 - 3.4843 1224325 جيدة

 1234121 - 12342.1 32 المتابعه العاديه
 3454522 3454522 - - غير منتظمه
 .348483 3454522 1.54.34 1224425 اإلجمالي

        

 أدوات دين واألوراق الحكومية  3أ/
                      بناء على تقييم ستاندرد أند بور وما يعادله .  ،يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين واألوراق الحكومية وفقًا لوكاالت التقييم في أخر السنة المالية 

 مصري(باأللف جنيه )                                             م2221ديسمبر  31
 

 اإلجمالي استثمارات في أوراق مالية حكوميةأوراق  

AA-  الىAA+ - 4224.24 4224.24 
A- الىA+ - 1433448.3 1433448.3 

 A- 3442234.33 454.124222 2.4.334133أقل من 
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 81424.4223 4242254232 3442234.33 اإلجمالي
 (مصري باأللف جنيه )                                  م2222ديسمبر  31

 

 اإلجمالي استثمارات في أوراق مالية أوراق حكومية 
- AA     الىAA+ - 5524328 5524328 

A- الىA+ - 142224233 142224233 
 A - 3342844325 3443824288 2144344413أقل من  
  2342424454 .334458412 3342844325 اإلجمالي

 
 
 

 االستحواذ على الضمانات 2أ/
 : قام البنك خالل السنة الحالية بالحصول على أصول باالستحواذ على بعض الضمانات كما يلي

 القيمة الدفترية طبيعة األصل
 باأللف جنيه مصرى 

 (0.102) صافى رد االضمحالل 
 51.211 فيال 1بيع عدد 

 2.210 وحدة سكنية 1عدد 
 5.110 محل و بدروم  0عدد 

 111 قطعة ارض  2عدد    

 02.201 اإلجمالى

 فرتم بيع لي  اعنلا نلما نان مل  عمليا .،فتم ت لرب اعنلا التي تم ا متحلام علي ا ضمن ب د اعنلا اعررم بالمرنز المالي 
 

 االستثمارعمليات التوظيف و تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر  8 أ/
  

مل عس حسب الئطاع  ،يمله الجدفا التالي تحليه بكلم حدفد رطر عمليان التلظيف ف ا متلمار لل    بالئيمس الدفتررس :  القطاعات الجغرافية
 تم تل رع الملاور عل  الئطاعان الج رافيس ففئا  للم او  المرت طس بعمتء ال    : .ع د نعداد ليا الجدفا ف الج رافي في أرر الس س الماليس الحاليس  

 )باأللف جنيه مصرى(   م2221ديسمبر  31

 

 جمهورية مصر العربية

 أوروبا
دول الخليج 

 العربي
 القاهرة الكبرى اإلجمالي دول أخرى

 اإلسكندرية

 والدلتا وسيناء
 الوجه القبلي

 114.334525 - - - 4824843 541584513 342.44143 ماارنان فمرابحان فمضاربان مع العمتء
        ماليس :امتلماران 

 2843.342.3 3824823 28343.3 4244152 - 142.3 .234453422 بالئيمس العادلس من رتا الدره الاامه ا رر -
 4444114 - 14.48.2 2484234 - - 454432 بالئيمس العادلس من رتا ا رباح فاللساار -
 5543224343 1254222 142184233 - - - 5348334423 بالتملبس المست لمس -

 ..3432242 - 844321 - - - 342824428 أنلا أررم 
        

 48234352.. 8234582 242334442 2224.13 4824843 5415.4812 8.4.134233 اإلجمالي في نهاية السنة الحالية

 8842584538 234423. 245434228 58342.3 2834824 141354481 8245224.33 اإلجمالي في نهاية سنة المقارنة
 

 

 :مل عس حسب ال ااط اليم فزافل  عمتء ال    ،يمله الجدفا التالي تحليه بكلم حدفد رطر عمليان التلظيف ف ا متلمار لل    بالئيمس الدفتررسقطاعات النشاط : 

   )باأللف جنيه مصرى(   م2221ديسمبر  31

 
مؤسسات 

 مالية
مؤسسات 
 صناعية

 نشاط عقاري
بيع الجملة 

 التجزئةوتجارة 
 قطاع

 حكومي
 اإلجمالي أفراد أنشطة أخرى

 22.533.929 2.9.9.2.0 291.121 - .3.3.02 0.123.392 953...9.9 0.923.032 ماارنان فمرابحان فمضاربان مع العمتء
         امتلماران ماليس :

بالئيمس العادلس من رتا الدره الاامه  -
 353.053..0 - 109..2.99 59.922..03 - 519.130 2.922.193 919.399 ا رر

 999.229 - 259.392 - - 139..09 - - بالئيمس العادلس من رتا ا رباح فاللساار -
 99.311.393 - - .99.333.22 - - - 329.009 بالتملبس المست لمس -

 3.310.255 - - - - 2.253.931 - 0.019.930 أنلا أررم 
 

        

 03.391..55 2.9.9.2.0 2.522.150 15.091.905 .3.3.02 9.239.129 9.552.395 9.912.353 الس س الحاليس اإلجمالي في ن ايس



 

 العودة لصفحة الفهرس

49 

 8842584538 141114223 144834228 224.234352 5354222 .24858452 348214.82 442324143 المقارنة اإلجمالي في نهاية سنة
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  خطر السوق  -/ب 3
فر تت رطر  ،فتعرض ال    للطر السلق المتمله في تئل ان الئيمس العادلس أف التدفئان ال ئديس المستئ ليس ال اتجس عن الت ير في أمعار السلق 

حي  أن نه م  ا معرض للتحرنان العامس فاللانس في السلق فالت يران  ،السلق عن المراشز المبتلحس لمعدا العااد فالعملس فم تجان حئلق الملميس 
فربنه ال    مدم  ،في مستلم الحساميس لمعد ن السلق أف لةمعار مله معد ن العااد فمعد ن أمعار النرا فأمعار أدفان حئلق الملميس 

 تعرض  للطر السلق ال  محافظ للمتاجرة أف ل ير ذرض المتاجرة.
 القيمة المعرضة للخطرملخص  1ب/

 

 إجمالي القيمة المعرضة للخطر طبقًا لنوع الخطر 
 

 لف جنيه مصرى(أل )با         
 م0202شهراً حتى نهاية ديسمبر  30 م0203شهر حتى نهاية ديسمبر  30 

 أقل أعلى متوسط أقل أعلى متوسط 

 19413.4261 042964212. 0..16412.4 .114283429 .184.12463 1242364089 خطر أسعار الصرف

 ..02496242 0943224.83 0.43314893 094.884969 ..243..084 0240294282 خطر سعر العائد

 2..640914 .64881401 64.804869 643294222 24018..324 641234210 خطر أدوات الملكية

 99402.4028 ..88480048 2142204026 9641224393 224.104129 2149924268 إجمالي القيمة عند الخطر
 

  
 القيمة المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة طبقًا لنوع الخطر

 لف جنيه مصرى(أل )با         
 م2222شهرًا حتى نهاية  ديسمبر  12 م2221حتى نهاية ديسمبر  شهراً  12 
 أقل أعلى متوسط أقل أعلى متوسط 

 .1.3426 8..0.4. 184321 .1.14.2 2.4182. .1614.6 خطر أسعار الصرف

 - - - - - - خطر سعر العائد

 - - - - - - خطر أدوات الملكية

 .1.3426 8..0.4. 184321 .1.14.2 2.4182. .1614.6 إجمالي القيمة عند الخطر

  
 القيمة المعرضة للخطر للمحفظة لغير غرض المتاجرة طبقًا لنوع الخطر

 لف جنيه مصرى(أل )با         
 م2222شهرًا حتى نهاية  ديسمبر  12 م2221شهرًا حتى نهاية ديسمبر  12 
 أقل أعلى متوسط أقل أعلى متوسط 

 1.460.4820 041804010. 18466141.6 1141814938 1843164823 19490.4261 خطر أسعار الصرف

 ..02496242 0943224.83 0.43314893 094.884969 ..243..084 0240294282 خطر سعر العائد

 2..640914 .64881401 64.804869 643294222 24018..324 641234210 خطر أدوات الملكية

 9.488.4682 884.1942.2 2049624329 .984626423 22431.4361 .214021492 إجمالي القيمة عند الخطر
 

  
 بالزرادة في حساميس معر العااد في اعملاق الماليس العالميس . ،رانس معر العااد  ،ترت ط الزرادة في الئيمس المعرضس لللطر 

 

ف  ياكه نجمالي  ،فتم حساب ال تاات اللتقس السابئس للئيمس المعرضس لللطر باكه مستئه عن المراشز المع يس فالتحرنان التاررليس لةملاق  
فت ع  من تكقير  الئيمس المعرضس لللطر المتاجرة فذير المتاجرة الئيمس المعرضس لللطر لل    فمل  ن را  لترت اط بين أنلاع اللطر فأنلاع المحافظ فما

 مت لع .
 

 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 2ب/
عج  يس عل  المرنز المالي فالتدفئان ال ئديس . فقد قام مجلس اإلدارة بلضع حدفد فتعرض ال    للطر التئل ان في أمعار نرا العمتن ا 

فرللص الجدفا التالي مدم  ،للعمتن اعج  يس فمل  بالئيمس اإلجماليس لمه من المراشز في ن ايس اليلم فنيل  رتا اليلم التي فتم مراق ت ا لح يا  
فرتضمن الجدفا التالي الئيمس الدفتررس لةدفان الماليس مل عس  ،الماليس  الس ستعرض ال    للطر تئل ان معر نرا العمتن اعج  يس في ن ايس 

 بالعمتن المكلنس ل ا :
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 )باأللف جنيه مصرى(     م2221ديسمبر   31
 اإلجمالي عمالت أخرى إسترلينيجنيه  يورو دوالر أمريكي جنيه مصرى 

       األصول المالية
 649.246.1 1.40.8 19.246 44.926 8.289.148 940834622 ال    المرنزم نئديس فأرندة لدم 

 .384902462 6.24112 3124.29 00.4223 .8431..324 9489.4690 أرندة لدم ال  لي

 .3346114.2 - - 94.212 341184810 64991..324 ماارنان ف مرابحان فمضاربان مع العمتء

       امتلماران ماليس :  

 21.846.246 - - 644.614 .04802400 0..0.46384 ا رر بالئيم  العادل  من رتا الدره الاامه

 .433... 194.142 - - .0.8429 4.92.. بالئيم  العادل  من رتا ا رباح فاللساار

 492241.1.. - - - 3941324296 .164192402 بالتملب  المست لم 

 141204266 1.214 42 (1.226) 84112 141.94.39 أنلا ماليس أررم 
       

 .3084260402 343.14292 4990..3 342234212 8..1.4.0.4 6341224362 إجمالي األصول المالية
       

 
 

 : (Dealing Room)الدفليس  المعامتن ذرفس م ام
 الماليس . اعملاق حرنس عن دفررستئاررر  تئديم -
 التلنيان . تل  ت بيي ف  التئدم بمدم تئاررر فعرض علي ا الملافئس تمن الت  فا لتزامان اعنلا لج س تلنيان ت بيي -
 فالتلنيان السيامس مع فتب  فبما رانس معامتن عن ت اك قد الت  الملاور ضد الط يع  بالتحلط فتعل  فيما فا لتزامان اعنلا ندارة فحدة مع الت سي  -

 فا لتزامان . اعنلا ندارة للج س المعتمدة
 الئنير . المدم عل  السيللس ندارة عن المسئلليس -
 السيللس . ف  ارت اقان عم ال  ر فتلجي  اعملاق ملقف عن مستجدان بكم دفررس تئاررر نعداد -
 السيللس . فجلة لمعالجس التملرليس با حتياجان فا لتزامان اعنلا ندارة فحدة نبتغ -

 العااد : أمعار رطر ندارة من ال    لدا
 في العااد أمعار عن ال اجمس المت ئيس الملاور قيم  تملن  أن مراعاة مع ممكن حد أقن  نل  العااد لملاور ليكه أمعار تعرض  درجس تلبيل نل  ال    ف دا
 .اعنلا فا لتزامان لج س من المعتمد الحساميس مستلم  حدفد

 فتتم العااد معر بم ح    %2 قدرلا مئابه نه  رادة لل    المستئ ليس اللابتس العااد أمعار لمراشز الحاليس الئيمس ناف  ف  الت ير بكن  الحساميس مستلم  فرعرا
 المط ئس . بالحدفد ال    التزام لمدم الجديس المتابعس
 خطر تقلبات سعر العائد 3 ب/

دفئان ال ئديس المستئ ليس فتعرض ال    آلقار التئل ان في مستلران أمعار العااد الساادة في السلق فلل رطر التدفئان ال ئديس لسعر العااد المتمله في تيبيب الت
 ،فرطر الئيمس العادلس لسعر العااد فلل رطر تئل ان قيمس اعداة الماليس نتيجس للت ير في أمعار العااد في السلق  ،عداة ماليس بس ب الت يران في معر عااد اعداة 

د لمستلم ا رتتا فقد فزرد لام  العااد نتيجس لتل  الت يران فلمن قد ت لبل اعرباح في حالس حدفث تحرنان ذير متلقعس فرئلم مجلس ندارة ال    بلضع حدف 
 ،ادة تسعير العااد اليي يمكن أن يحتبظ ب  ال   في نع

 اإلجمالي عمالت أخرى جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي جنيه مصرى 

       االلتزامات المالية

 164992. - . 04161 994122 224622. أرصدة مستحقة للبنوك

 3264.9243.3 .343.2426 3.24021 6.24610 094.9346.8 .402..8248 وشهادات االدخار األوعية االدخارية

 .14328421 4302. 2.6 (.1419) 38142.1 046634229 التزامات أخرى  
 

      

 331402248.0 .343.0463 3.84219 6.94693 0942304293 8.41224882 إجمالي االلتزامات المالية 

 3.483.41.0 (643.2) (.1412) 4296.. 242314.82 242964132 صافي المركز المالى

 4.23..349 232 - 324918 3433649.9 294162. ارتباطات متعلقة بالتوظيف 

       في نهاية سنة المقارنة

 550.210.015 5.000.115 521.121 5.251.011 25.111.152 11.212.212 اجمالى األصول المالية 

 11.111.255 5.000.120 521.121 111.212 01.215.121 15.211.021 اجمالى االلتزامات المالية 

 50.112.012 11 (5) 21.121 1.121.211 1.121.011 صافي المركز المالي 
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  نعادة التسعير أف فرللص الجدفا التالي مدم تعرض ال    للطر تئل ان معر العااد اليي فتضمن الئيمس الدفتررس لةدفان الماليس مل عس عل  أمال معر تلارر
 :تلارر  ا متحئاق أف ما أقرب

 

 )باأللف جنيه مصرى(     م2221ديسمبر   31
 

 
 حتى شهر واحد

أكثر من شهر حتى 
 ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة 
 أشهر حتى سنة

أكثر من سنة حتى 
 خمس سنوات

أكثر من خمس 
 اإلجمالي بدون عائد سنوات

        األصول المالية

 649.246.1 942824260 - - - - 048.148.3 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 .384902462 2..31.4 - - - 942834911 3342324213 البنوكأرصدة لدى 

 .3346114.2 1184108 4.184.894 8.614.211 1.462.122 1024020 49.1.. مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء

        استثمارات مالية :
 بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل

 0841694069 - 142184169 3.4.294.11 1428.4262 422.4.69. 042604283 االخر

 .433... - - - - .433... - بالقيمه العادله من خالل االرباح والخسائر
 492241.1.. - .823422 841864326. 048264283 348224928 348294222 بالتكلفه المستهلكه

 141204266 - - .8.1420 .8.1420 .8.1420 .8.1420 أصول أخرى
 

       

 .3084260402 240924692 642.64.02 42.2..9840 643664238 3.409.4038 36419042.3 األصول الماليةإجمالي 
 

       

 

 

 
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

992486 - - 942.222 - - أرصدة مستحقة للبنوك  9924.16  
وشهادات االدخارية األوعية 
 االدخار

.214.19433  38.4102432  38.4102432  91.4.03412  1934222412  130422246  3.34.924326  

.26426. التزامات أخرى  .26426.  .26426.  .22426.  - - 21.432841  
 

       

ةالمالي إجمالي االلتزامات  6804112430  96.4303433  96.4.23433  3.04139413  1934222412  62643.646  8.040224331  

ئدفجوة إعادة تسعير العا  2.6421342  .0.43.041  (629412340)  92.4616419  (8.34202408)  (236486643)  1.0483.43.  

        في نهاية سنة المقارنة

 550.210.015 1.121.122 1.211.111 12.511.111 52.211.211 55.111.121 51.515.520 اجمالى األصول المالية

115.251.55 اجمالى االلتزامات المالية  551.521.52  551.521.52  251.121.01  211.221.22  112.111.1  255.111.11  

215.120.1 فجوة إعادة تسعير العائد   122.222.5  220.200.2  521.101.01  (021.111.02)  (212.110.5)  012.112.50  
 

 خطر السيولة /ج3
، مح  ا رطر السيللس لل رطر تعرض ال    لنعلبان في اللفاء بتع دات  المرت طس بالتزامات  الماليس ع د ا متحئاق فامت داا الم الغ التي فتم 

 ،فرمكن أن ف تت عن مل  اإلرباق في اللفاء با لتزامان اللانس بالسداد للملدعين فاللفاء بارت اوان عمليان التلظيف 
 

 إدارة مخاطر السيولة

 تتضمن عمليان الرقابس للطر السيللس المط ئس بمعرفس ندارة الائلن الماليس بال    ما فلي :
فرتضمن مل  نحتا اعملاا ع د  ، س التدفئان ال ئديس المستئ ليس للتكشد من نمكانيس اللفاء بكافس المتطل ان فتم ندارة التملره اليلمي عن ورر  مراق *

 امتحئاق ا أف ع د م ح ا للعمتء . فرتلاجد ال    في أملاق الماا العالميس لتكشيد تحئي  مل  ال دا .
 تسييل ا بس للس لمئابلس أيس اضطرابان ذير متلقعس في التدفئان ال ئديس .ا حتبا  بمحب س من اعنلا عاليس التسلر  التي من الممكن  *
 .رنزي المنرم مراق س نسب السيللس بالمئارنس بالمتطل ان الدارليس لل    فمتطل ان ال    الم *
 ندارة الترنز فبيان امتحئاقان عمليان التلظيف . *
 

 هدف البنك من إدارة السيولة

 .أ مس حدفث حالس في بالتزامات  اللفاء عل  قدرت  فلضمان ،الط يعيس ال رفاا ظه في الممك س اعمعار أفضه أمال عل  أناطت  لتملره ال    ف دا
  : السيللس إلدارة التاليس الرايسيس الم ادئ ال    ال ايس فت    لي  تحئي  نحل فمعيا

 .الرقاب  لإلوار ففئا الئنير المدم ف  السيللس ندارة -
 .التملره منادر ت لرع -
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 .عاليس ميللس مان اعنلا من بمجملعس ا حتبا  -
 قياس ومتابعة هيكل مخاطر السيولة 

 التاليس : العمليان ف  بال    السيللس ندارة نوار فتللص
 .التملره  منادر ت لرع متابعس -                               .الزمن مدار علي فتطلر  ال    التئييم الم ت م ل يكه ميللس -
 للتملره . متامس لحللا التلطيط ب رض التئدفررس الملا نس في اللاردة التلقعان أمال عل  التملره  حتياجان ال    تئييم -

 لتل  المت ئيس ا متحئاق فالجاا عملس نلع حسب فرارج ا ال    المالي المرنز بئاامس ت  ر الت  ال  لد حنر ورر  عن المتلقعس السيللس فجلان تحدفد فتم
 حالس ف  ت نما التاررليس العميه مللي أنماط فنمامج للمعامتن التعاقديس الارفط أمال عل  الئاامس فا لتزامان اعنلا تلارر  امتحئاق فتتحدد ال  لد

 . ) المسالمين حئلق  حالس ف  الماليت نما المرنز قاامس ب لد المتنلس ب عل التئليديس ا فتراضان فنيا ا متلمار   حسابان
 

فتتمله نئطس ال دايس  ،فلي البتران الرايسيس إلدارة السيللس  ،فعذراض الرقابس فنعداد التئاررر فتم قيال فتلقع التدفئان ال ئديس لليلم فاعم لع فالا ر التالي 
 لتل  التلقعان في تحليه ا متحئاقان التعاقديس لتلتزامان الماليس فتلارر  التحنيتن المتلقعس لةنلا الماليس .

ان التلظيف فمستلم فنلع الجزء ذير المستلدم من ارت اوان عملي .فتئلم ندارة التلظيف المحل  أيضا  بمراق س عدم التطاب  بين اعنلا متلمطس اعجه  
 فمدم امتلدام تس يتن الحسابان الجاررس المدف س فأقر ا لتزامان العرضيس مله رطابان الضمان فا عتمادان المست ديس . ،

 منهج التمويل

 ،فالمنادر  ،ج رافيس فالم او  ال ،فتم مراجعس منادر السيللس عن ورر  فرر  م بنه بجدارة الائلن الماليس بال    ب دا تلفير ت لع فامع في العمتن 
 فالم تجان فاآلجاا .

 التدفقات النقدية غير المشتقة : 

من ا متحئاقان  يمله الجدفا التالي التدفئان ال ئديس المدفلعس من ق ه ال    بطررئس ا لتزامان الماليس ذير الماتئس مل عس عل  أمال المدة المت ئيس 
بي ما فدفر ال    رطر السيللس عل  أمال  ،فتمله الم الغ المدرجس بالجدفا التدفئان ال ئديس التعاقديس ذير الملنلمس  ،التعاقديس في تارر  المرنز المال  

 التدفئان ال ئديس ذير الملنلمس المتلقعس فليسن التعاقديس :
 

 م2221ديسمبر  31
 )باأللف جنيه مصرى(

                                                
 شهر واحدحتى 

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

 864992 - 942.222 - - أرصدة مستحقة للبنوك
9924.16  

214.19433. االدخارية و شهادات االدخار األوعية   38.4102432  38.4102432  91.4.03412  .948.24921 3.34.924326  

.26426. التزامات أخرى  .26426.  .26426.  .22426.  - 21.432841  

       

إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ 
 االستحقاق التعاقدي 

6804112430  96.4303433  96.4.23433  3.04139413  .9461241.2 8.040224331  

 إجمالي األصول المالية وفقا لتاريخ
 .3084260402 3242324.82 42.2..9840 643664238 3.409.4038 36419042.3 االستحقاق التعاقدي 

 

 

 م2222ديسمبر  31
 )باأللف جنيه مصرى(

                                                
 حتى شهر واحد

أكثر من شهر حتى 

 ثالثة أشهر

ثالثة أكثر من 

 أشهر حتى سنة

أكثر من سنة حتى 

 خمس سنوات

أكثر من خمس 

 سنوات
 اإلجمالي

       االلتزامات المالية

 3.240.8 3.240.8 - - - - أرصدة مستحقة للبنوك

6924902432 شهادات االدخار واالدخارية األوعية   1694..946  16.4..946  96846.240.  .34.994.12 82646..469  

290488.40 - 9624203 9624203 9624203 9624203 مالية أخرىالتزامات   

 
      

إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ 
 االستحقاق التعاقدي 

9834138433  3124332432  9312433432  .3649.8409  .349394928 8.84233466  

إجمالي األصول المالية وفقا لتاريخ 
 االستحقاق التعاقدي 

3843.34310 334.2242.2 3.4..64..8 .143294... 3.42824126 3304..04023 
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 إدارة رأس المال /د3

 

   :ال الرة بالمرنز المالي فيما فلياليي يامه ع انر أررم باإلضافس ال  حئلق الملميس  ،تتمله ألداا ال    ع د ندارة رأل الماا 
 لرأل الماا في جم لررس منر العربيس ففي ال لدان التي تعمه ب ا فرفع ال    .فالمتطل ان الئانلنيس الارعيس  با حكاما لتزام  -
 حمايس قدرة ال    عل  ا متمراررس فتمكي   من ا متمرار في تلليد عااد للمسالمين فاعوراا اعررم التي تتعامه مع ال    . -
 الحبا  عل  قاعدة رأمماليس قلرس تدعم ال مل في ال ااط . -

لامطس جعس نبايس رأل الماا فامتلدامان رأل الماا ففئا  لمتطل ان الج س الرقابيس تال    المرنزي المنرم في جم لررس منر العربيس  فلميا  بفتم مرا 
نزي المنرم عل  من رتا نمامج تعتمد عل  نرهادان لج س با ا للرقابس المنرفيس فرتم تئديم ال يانان المطللبس فنفداعان لدم ال    المر  ،ندارة ال    

 أمال ربع م لي 
 فرطلب ال    المرنزي المنرم أن يئلم ال    بما فلي : 
 ج ي  منرم حدا  أدن  لرأل الماا المندر فالمدفلع . مليار 9ا حتبا  بم لغ  -
فر لغ  ، %20.92تعادا أف تزرد عن ا حتبا  ب س س بين ع انر رأل الماا فبين ع انر اعنلا فا لتزامان العرضيس المرجحس بكف ان الملاور  -

فمل  من بدايس ف افر  %20.92الحد ا دن  لمعيار نبايس رأل الماا بعد اضافس متطل ان الدعامس التحلويس فال  لي مان ا لميس ال  اميس المحليس 
 .م0225

فرتملن بسط  ،اا المنرفيس في ال لدان التي تعمه ب ا فتلضع فرفع ال    التي تعمه رارج جم لررس منر العربيس لئلاعد اإلهراا الم  مس لةعم   
 معيار نبايس رأل الماا من الاررحتين التاليتين :

فاعرباح المحتجزة  ،فرتملن من رأل الماا المدفلع تبعد رنم الئيمس الدفتررس عم م اللزر س   .فلي رأل الماا اعمامي  الشريحة األولى : 
، فرلنم م   أيس ه رة م   ا عتراا ب ا فأيس رساار مرحلس  .اعرباح فيما عدا احتياوي الملاور ال  ميس العام  فا حتياويان ال اتجس عن تل رع

 فنجمال  رنيد ب لد الدره الاامه اعرر المترنم بالميزانيس
الملننان المطللبس مئابه أدفان الدفن لرنيد فرتملن مما يعادا ملنص الملاور العام ففئا   ظنفلي رأل الماا المساند  الشريحة الثانية : 

ف  ،العرضيس المرجحس بكف ان الملاور فا لتزامان من نجمالي اعنلا %2.09فالتس يتن ا اتمانيس المطللبس في مرحلس اعفل  بما   فزرد عن 
ه م س من الس لان اللمس اعريرة من الجال ا  ف من قيمت ا في ن %02التلظيبان / اللدااع المساندة التي تزرد الجال ا عن رمس م لان تمع امت تي 

 بالئيمس العادلس من رتا قاامس الدره الاامه ا رر فبالتملبس المست لمس من الزرادة بين الئيمس العادلس فالئيمس الدفتررس لمه من ا متلماران الماليس  99%
 ففي هرنان تابعس فهئيئس .

فراع  أ  فزرد رأل الماا المساند عن رأل الماا اعمامي فأ  تزرد التلظيبان تاللدااع  المساندة  ،فع د حساب نجمالي بسط معيار نبايس رأل الماا    
 عن ننف رأل الماا اعمامي .

عمليان التلظيف أنه بما يعكس ملاور م لبس بحسب و يعس الطرا المدفن بكه  %222فرتم ترجير اعنلا بكف ان ملاور تترافح من نبر ال     
التعدفتن لتعكس  ءفمع أري الضمانان ال ئديس في ا عت ار . فرتم امتلدام مان المعالجس للم الغ رارج المرنز المال  بعد نجرا ،ا متلمار المرت طس ب  ف 

 المحتملس لتل  الم الغ. رالط يعس العرضيس فاللساا
 العائد هيكل سعر  مخاطر إدارة منظومة* 
 فاإلجراءان فحدفدلا الملاور تئييم فرتم بال    الماليس لإلدارة التابعس (ALMU) فا لتزامان اعنلا فحدة بمعرفس اللطر ليا فقيال تحدفد فتم

 اإلداران فمدفرف المالي فالمدفر الت بييفين المدفررن فعضلرس ال    رايس براامس (ALCO) فا لتزامان اعنلا لج س بمعرفس ب ا الئيام اللاجب التنحيحيس
 لج س لار تئر  التي رسر ف ر الض اإلجراءان بت بيي الدفليس المعامتن ذرفس فتئلم الدفليس المعامتن ذرفس فرايس العام فالسكرتير البرفع ه كس فمدفر التجاررس
 اعنلا فحدة عل  فعرض ا تطلر من حدث بما التئاررر  ال رفس فتعد الماليس اعملاق في التعامه رتا من البجلان لتنحير فا لتزامان اعنلا

 .فا لتزامان اعنلا فلج س فا لتزامان
 (ALCO)  وااللتزامات األصول إدارة لجنة مهام* 
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 الحساميس. تحليه عذراض المئ للس الحدفد في ال ن -
 فاعتمادلا. نحت ا من فالتحئ  الملاور فقيال تحدفد ف  المستلدمس ا فتراضان مراجعس -

 .(ALMU)فا لتزامان   اعنلا ندارة فحدة رربتئار  فاللاردة بال    الحساميس فملقف العااد أمعار ففجلان ملاور امتعراض
 اعتمادلا. الساب  الحدفد مع فتب  بما -فجدن نن- البجلان لتعدفه المئترحس التلنيان فاعتماد فتعدفه تئييم -

 
 (ALMU) وااللتزامات األصول إدارة وحدة مهام* 

 .علي ا فالحبا  فا لتزامان اعنلا لج س بمعرفس نقرارلا تم شما الملاور ندارة ميامس تلقي  -
 .بامتمرار تطلررلا عل  فالعمه الملاور فقيال تحدفد في المستلدمس ال مامج نعداد -
 .فا لتزامان اعنلا ندارة لج س عل  التئاررر تل  فعرض الزمن مدار عل  الئيم تل  فتطلر لللطر المعرضس بالئيمرر تئار  نعداد -
 .اعتمادلا الساب  الحدفد مع فتب  بما البجلان لتعدفه تلنيان تئديم -
 .الئراران تل  تط ي  ف  التئدم بمدم فنرطارلا فا لتزامان اعنلا لج س قراران تط ي  متابعس -

 

 :العادلة  بالقيمة قياسها يتم مالية أدوات -
 ناف " ب د ضمن الدره بئاامس العادلس الئيمس في الت ير فرفق  أدراج مع العادلس بالئيمس المتاجرة ب رض ماليس الم لبس نكنلا الماليس اعنلا قيال فتم

 فرفق  ندراج مع العادلس بالئيمس اعرر الاامه الدره رتا من العادلس بالئيمس ماليس الم لبس نكنلا الدفن أدفان قيال فتم نما  "المتاجرة من الدره
 قيال فيتم ملميس حئلق  أدفان في لتمتلماران فبال س س  "العادلس الئيمس احتياوي " ضمن اعرر الاامه الدره قاامس ب  لد العادلس الئيمس في الت ير
 المئيدة ذير لةم م بال س س أما " المستئلس الماليس الئلاامتارر   في بال لرنس المعل س لةمعار و ئا العادلس بالئيمس الماليس اعفراق ب لرنس المئيدة اعم م

 مضاعبان وررئس  .ال ئديس الملنلمس  التدفئان وررئس " المئ للس الب يس الطرق  بجحدم تئييم ا فيتم "ا متراتيجيس ا متلماران عدا فيما " بال لرنس
التملبس اف الئيمس  فتعت ر ا متراتيجيس لتمتلماران فبال س س  "العادلس الئيمس احتياوي" ضمن  اعرر الاامه الدره بئاامس التئييم فرفق  فندراج  الئيمس

 .ا متلماران لتل  العادلس الئيمس بملابس اعمميس
 :العادلس نكه الئيمس لئيال جللررس تعت ر المدرتن التي مستلران علي العادلس ب اء للئيمس ال رمي لتسلسهيئلم منرف ا بالعمه ففئا  ل

 ال    يستطيع مطابئس التزامان أف عنلا ال اطس اعملاق في) المعدلس المعل س تذير اعمعار في اعفا المستلي  مدرتن فتتمله :األول المستوي  -
 .الئيال تارر  في نلي ا اللنلا

 ملحلظس المدرتن لي  فتملن  اعفا المستلي  ضمن ع  ا معلن أمعار بلتا المدرتن اللاني ف  نافس المستلي  مدرتن فتتمله :الثانى المستوي  -
 .م اهر ذير أف ا لتزام باكه م اهر أف لةنه

 فتتمله مدرتن المستلي اللال  في المدرتن ذير الملحلظس لةنه أف ا لتزام. :الثالث المستوي  -
 للعمالء وتسهيالت تمويالت -

 ا ضمحتا . رساار ملنص رنم بعد بالنافي فالتس يتن التملرتن ت  ر
 أدوات دين بالتكلفة المستهلكة -

 نملمج بالتملبس المست لمس   ضمن للتحدفد نادفان دفن الئابلس أف اللابتس ا متحئاق فتلارر  الدفعان مان الماتئس ذير الماليس اعنلا ت لرب فتم
 . "التعاقديس ال ئديس التدفئان لتحنيه ب ا المحتبظ الماليس لةنلا اععماا

 :II  لبازل   طبقا التاليتين الشريحتين من المال رأس كفاية لمعدل البسط ويتكون  
 المحتجزة فاعرباح -اللزر س  عم م الدفتررسا الئيمس رنم بعد -المدفلع  الماا رأل من فرتملن  اعمامي الماا رأل فل  : األولى الشريحة

 فا حتياوي العام ال  ميس الملاور احتياوي عدا فيما اعرباح تل رع بعد تملر  ا عل  لل    اعمام  الئانلن فال  ام ف ص التي الئاامس فا حتياويان
 مرحلس . رساار فأيس ب ا ا عتراا م   ه رة أيس م   يلنم شما اللاك

 ف رافر 29 بتارر  الم عئدة بجلست  المنري  المرنزي  ال    ندارة مجلس لئرار و ئا فمل  اعفلي الاررحس في المرحليس اعرباح نافي ندراج تم فقد
0221. 

 اعاتمانيس التس يتن ف التملرتن / الدفن أدفان مئابه المطللبس الملننان رنيد يعادا مما فرتملن  المساند الماا رأل فل  : الشريحة الثانية
 الملاور بكف ان المرجحس العرضيس فا لتزامان لةنلا اعاتمانيس الملاور نجمالي من % 2٫09عن  فزرد   بما اعفل  المرحلس ف  المدرجس

الجال ا  اعريرة من اللمس الس لان من قيمت ا ف  نه م س من % 02 امت تي مع - م لان رمس عن الجال ا تزرد التي المساندة اللدااع  /فالتملرتن
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 اعرر الدره الاامه رتا من العادلس بالئيمس الماليس ا متلماران منالدفتررس لمه  الئيمس عن العادلس الئيمس ف  الزرادة من % 99 نل  باإلضافس -
 .اللاك اعحتياوي قيمس من % 99 ف فهئيئس الدفن بالتملبس المست لمس فا متلماران ف  هرنان تابعس فأدفان
 المساندة -اللدااع  –التملرتن  تزرد فأ  اعمامي الماا رأل عن المساند الماا رأل فزرد أ  الماا رأل شبايس معدا بسط نجمالي حساب ع د فرراع 

 .اعمامي الماا رأل ننف عن
 المرت طس ا اتمان ملاور يعكس بما بكه أنه المدفن الطرا و يعس بحسب م لبس % 022 نل  نبر من تترافح ملاور بكف ان اعنلا ترجير فرتم 

 العرضيس الط يعس لتعكس التعدفتن نجراء بعد المال  المرنز قاامس رارج للم الغ المعالجس نما امتلدام ا عت ار فرتم في ال ئديس الضمانان أري مع ب 
 .الم الغ لتل  المحتملس فاللساار

 ديسم ر .2 ي  بتار الم عئدة بجلست  المنري  المرنزي  ال    ندارة مجلس قرار عل  ب اءا   II با ا  لمتطل ان و ئا الماا رأل شبايس نعداد معيار تم
 .0220 ديسم ر 09 ف  أندرن فالت  0220

  فقد التزم ال    بكافس متطل ان رأل الماا المحليس ففي الدفا التي تعمه ب ا فرفع  اللارجيس رتا الس تين الماضيتين.
 

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

 

 م2222ديسمبر  31 م2221ديسمبر  31  
 ألف جنيه مصرى  ألف جنيه مصرى  

   الشريحة األولى )رأس المال االساسى و االضافى(:
 442834835 .54322452 رأس المال المصدر والمدفوع

 (48.2.) (48.2.) (-أسهم خزينة )
 143214412 143214412 االحتياطيات 

 14.4153 14.4153 العاماحتياطى مخاطر 
 343124554 542434342 األرباح المحتجزة )الخسائر المرحلة(

 - 1423342.2 األرباح / )الخسائر( المرحلية ربع السنوية 
 542 283 حقوق األقلية

 Common Equity (43.42.2) (2214238)إجمالى االستبعادات من رأس المال األساسى المستمر 
 143334822 148234.41 الدخل الشامل االخر المتراكم بعد التعديالت الرقابيةاجمالى رصيد بنود 

 134.3143.1 1541334353 اجمالى رأس المال االساسى و االضافى
   الشريحة الثانية )رأس المال المساند(:

 5334322 2844522 التابعة والشقيقةمن الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية فى الشركات  45%
 .223443 3414421 رصيد المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين و التسهيالت االئتمانية المطلوبة فى المرحلة األولى 

 .25.483 1..141254 اجمالى رأس المال المساند
 1442214232 13425.4342 إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات )اجمالى رأس المال(

   األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر :
 434.4242.2 5244.24313 السوق والتشغيل .إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر االئتمان

 %31433 %32422 إجمالى القاعدة الرأسمالية / إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر االئتمان والسوق والتشغيل 
 %3م عل  التعليمان الرقابيس لئيـال اللانـس بالرافعـس الماليـس مـع نلـزام ال  ـلي بالحـد اعدنـ  لتلـ  ال سـ س ت 0229فلليل  1فاف  ال    المرنزم المنرم ف  جلست  بتارر  

     عل  أمال ربع م لم فمل  عل  ال حل التال  : 
                 م.0221م فحت  عام 0229ش س س امترهاديس من ن ايس م تم ـر 

  م ..022ش س س ملزمس اعت ارا من عام 
   .CARار المعتمد عل  الملاور تشما أفجب عن اإلفناح عن ال س س فمكلنات ا ت بسطا  فمئاما    بالئلاام الماليس الم الرة أملة  بما يجرم علي  حاليا  فيما يلص المعي

 فرتملن بسط فمئام نس س الرافعس الماليس من اآلتي :
  .CARفتملن بسط ال س س من الاررحس اعفل  لرأل الماا تبعد ا مت عادان  المستلدمس في بسط معيار نبايس رأل الماا المعتمد عل  الملاور ت مكلنان ال سط
 س  تعرضان ال     .فلل ما يطل  علي -ففئا  للئلاام الماليس  –فتملن مئام ال س س من نافس أنلا ال    داره فرارج الميزانيس  مكلنان المئام

 (.% 2)يجب أ  تئه نس س الاررحس اعفل  من الئاعدة الرأمماليس ت بعد ا مت عادان   ال  نجمال  تعرضان ال    عن  ال س س
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 م2222ديسمبر  31 م2221 ديسمبر 31 
 ألف جنيه مصرى  ألف جنيه مصرى  

   أوال : بسط النسبة
 134.3143.2 1541334353 االستبعاداتالشريحة األولى من رأس المال بعد 

   ثانيا : مقام النسبة
 11448844212 .1324.3.4.1 إجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل األوراق المالية

 344314352 343224223 التعرضات خارج الميزانية
 .1184345453 134424241.2 إجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية

 % 11482 %11422 نسبة الرافعة المالية %
 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة : -  4
 

 خسائر االضمحالل في مشاركات ومرابحات ومضاربات أ/ 4
فرئلم بامتلدام الحكم الالني ع د  ،فراجع ال    محب س ماارنان فمرابحان فمضاربان لتئييم ا ضمحتا عل  أمال ربع م لي عل  اعقه 

فمل  لمعرفس ما نما نان ل اي أيس بيانان ملقلق ب ا تاير ال  أن  فلجد انلباض  ،تحدفد ما نما نان ف   ي تسجيه عبء ا ضمحتا في قاامس الدره 
ا نلباض عل  مستلم المرابحس اللاحدة في تل   يمكن قيام  في التدفئان ال ئديس المستئ ليس المتلقعس من محب س المرابحان فمل  ق ه التعرا عل 

أف ظرفا محليس  ،فقد تامه لي  اعدلس فجلد بيانان تاير ال  حدفث ت يير مل ي في قدرة محب س من عمتء التلظيف عل  السداد لل     ،المحب س 
تئلم اإلدارة بامتلدام تئدفران ب اء عل  الل رة السابئس للساار  ،أف اقتناديس ترت ط بالتعلر في أنلا ال    . ع د جدفلس التدفئان ال ئديس المستئ ليس 

 أنلا مان رنااص ملاور عمليان التلظيف ف ا متلمار في فجلد أدلس ملضلعيس تاير ال  ا ضمحتا مماقلس لتل  اللاردة في المحب س . فرتم
فئان ال ئديس المستئ ليس بنلرة م ت مس للحد من أيس ارتتفان بين اللسارة مراجعس الطررئس فا فتراضان المستلدمس في تئدفر نه من م لغ فتلقين التد

 المئدرة فاللسارة البعليس ب اء عل  الل رة .
   

 اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  ب/ 4
ممتد يحدد ال    اضمحتا ا متلماران في أدفان حئلق الملميس بالئيمس العادلس من رتا قاامس الدره ا رر ع دما يكلن ل اي انلباض لام أف 

ئييم ضمن علامه ف تلام ليا الحكم يئلم ال    بت .في قيمت ا العادلس عن التملبس فرحتاج تحدفدا  ما نما نان ا نلباض لاما  أف ممتدا  نل  حكم هلني 
  المعتادة لسعر الس م باإلضافس نل  مل  قد يكلن ل اي اضمحتا ع دما يكلن ل اي دليه عل  فجلد تدللر في الحالس Volatilityالتيبيبان ت –أررم 

 في التم لللجيا . الماليس للارنس المستلمر في ا أف تدفئات ا ال ئديس التا يليس فالتملرليس أف أداء الن اعس أف الئطاع أف الت يران
 

 استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة ج/ 4
ا متحئاق فتم ت لرب اعنلا الماليس ذير الماتئس مان دفعان فتلارر  امتحئاق قابتس أف قابلس للتحدفد عل  أن ا امتلماران محتبظ ب ا حت  تارر  

ا متلماران حت  تارر  فرتطلب مل  الت لرب امتلدام الحكم الالني بدرجس عاليس ف تلام ليا الئرار يئلم ال    بتئييم ال يس فالئدرة عل  ا حتبا  بتل  
فنما أرب  ال    في ا حتبا  بتل  ا متلماران حت  تارر  ا متحئاق فيما عدا في بعل ال رفا اللانس مله بيع نميس ذير لامس قرب  ،ا متحئاق 

 ، قاامس الدره الاامه ا رر رتالس من بالئميس العادنل  ا متلماران  بالتملبس المست لمسميعاد ا متحئاق ع دلا فتم نعادة ت لرب نه ا متلماران 
 . فبالتالي ملا فتم قيال تل  ا متلماران بالئيمس العادلس فليس بالتملبس المست لمس نضافس نل  تعلي  ت لرب أيس امتلماران بيل  ال  د 

 

 القيمة العادلة للمشتقات د/ 4
ه ال مامج فتم تحدفد الئيمس العادلس لةدفان الماليس ذير المئيدة في أملاق ناطس بامتلدام أماليب التئييم فع دما فتم امتلدام لي  اعماليب مل

التئييم العادلس ال  حد ما  لتحدفد الئيمس العادلس فتم ارت ارلا فمراجعت ا دفررا بلامطس أفراد ماللين فمستئلين عن الج س الت  قامن بكعدادلا .فتعتمد نتاات
 عل  الل رة .
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 ضرائب الدخل  ه/4
يلضع ال    لضرااب الدره مما يستدعي امتلدام تئدفران لام  لتحدفد الملنص اإلجمالي للضرر س علي الدره فل اي عدد من العمليان 

زامان عن ال تاات المتلقعس عن البحص الضرر ي ففئا لتئدفران فالحسابان ينعب تحدفد الضرر س ال  اايس ع  ا باكه ماند فرئلم ال    بجق ان ا لت
فع دما يكلن ل اي ارتتا بين ال تيجس ال  اايس للضرااب فالم الغ الساب  تسجيل ا فجن لي  ا رتتفان ملا  ،مدي احتماا ناكن ضرااب أضافيس 

 تاقر علي ضرر س الدره.
 التحليل القطاعي -  5

 لألنشطةالتحليل القطاعي        
ط فتضمن ال ااط الئطاعي العمليان التا يليس فاعنلا المستلدمس في تئديم اللدمان المنرفيس فندارة الملاور المحيطس ب ا فالعااد المرت  

 -فلي :ب يا ال ااط التي قد تلتلف عن باقي اعناطس اعررم . فرتضمن التحليه الئطاعي للعمليان ففئا  لةعماا المنرفيس اللاردة فيما 
 

ف ا متلمار  عمليان التلظيففتامه أناطس الحسابان الجاررس فاللدااع فالحسابان جاررس مدف س  -:والمتوسطة والصغيرة ،المؤسسات الكبيرة 
 فالماتئان الماليس .

 فرامه أناطس اندماج الارنان فهراء ا متلماران فتملره نعادة ليكلس الارنان فاعدفان الماليس . :االستثمار
 العئاررس . مرابحانالالنيس فال مرابحانفتامه أناطس الحسابان الجاررس فا درار فاللدااع فال : األفراد

 فتامه اععماا المنرفيس اعررم نجدارة اعملاا . : أنشطة أخرى 
ا تم عرض ا في فتتم المعامتن بين اعناطس الئطاعيس ففئا  لدفرة ال ااط العادي لل    فتتضمن اعنلا فا لتزامان اعنلا فا لتزامان التا يليس نم 

   المرنز المالي لل    .
 صافي الدخل من العائد -  3

 

 م2221 ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصرى 

   المشابهة من : عائد عمليات مشاركات ومرابحات ومضاربات واإليرادات
 144554242 34.33. البنك المركزى المصرى 

 44441.1 3344222 البنوك األخرى 
 145234238 145324415 العمالء 
 344254321 14.354548 المجموع

 342334233 848844414 عائد أدوات دين حكوميه
 324222 224522  وبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر بالتكلة المستهلكةعائد استثمارات في أدوات دين 

 45234444. .124.22448 اإلجمالى
   تكلفة األوعية االدخارية والتكاليف المشابهة من : 

 (1214823) (1434854) البنوك
 (442824885) (542.54814) العمالء

 (448844228) (5443.4338) اإلجمالي
 443214233 544824821 الصافي

 إيرادات األتعاب والعموالت  -  2

  

 م2221 ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصرى 

 244421 244252 األتعاب والعموالت المرتبطة بعمليات التوظيف و االستثمار
 4885. 84883 أتعاب خدمات تمويل المؤسسات

 .4434 34251 األمانة والحفظأتعاب أعمال 
 1244322 1814885 أتعاب أخرى 

 2134325 21.4222 اإلجمالى
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 توزيعات األرباح  -  8
 م2221ديسمبر  31 

 باأللف جنيه مصرى 
 م2222ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى 
 34222 34.83 والخسائراستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح 

 41 41 عائد صندوق استثمار
 5142.1 .434.2 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 44323 224883 شركات تابعة وشقيقة

 324582 .23483 اإلجمالى

 صافي دخل المتاجرة  -  .
 

 م2221 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى 

 424352 524313 عمليات النقد األجنبي
   أرباح التعامل في العمالت األجنبية 

 (3.4858) (44221) )خسائر( تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية بغرض المتاجرة
 124.31 434125 أدوات حقوق الملكية 

 154232 44212. اإلجمالى
  

 

 
 االستثمارعمليات التوظيف و عبء( االضمحالل عن خسائر ) - 12

 

 م2221ديسمبر  31  
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى 

 (838) .32 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى 
 (..3) (14823) أرصدة لدى البنوك

 (84232) 24432 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 (384235) 234338 أدوات الدين بالتكلفة المستهلكة

 (12.4.81)  (2334545) مشاركات ومرابحات و مضاربات  مع العمالء
   

 (2284222) (2254.34) اإلجمالى
 

 مصروفات إدارية - 11
 م2221ديسمبر  31 

 باأللف جنيه مصرى 
 م2222ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى 
   العاملينتكلفة 

 (4434.12) (4334.24) أجور ومرتبات 
 (124322) (1.4.38) تأمينات اجتماعية

   تكلفة المعاشات
 (134543) (124413) تكلفة نظم االشتراكات المحددة

 (5214358) (4814228) 
 (5514222) (33.44522) *مصروفات إدارية أخرى 

 (142324322) (141424812) اإلجمالى
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 تشغيل أخرى  )مصروفات(إيرادات  -12
 م2221ديسمبر  31 

 باأللف جنيه مصرى 
 م2222ديسمبر  31

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

 (824251)  325 التى بغرض المتاجرة(
 24552 - أرباح بيع أصول ثابتة

 (328) (428) إيجار تشغيلي 
 (134231) 254232 أخرى 

 (284.13) 24312 )عبء( مخصصات أخرى  رد
 (1224553) 224421 اإلجمالى

 

 )مصروفات( ضرائب الدخل – 13
 م2221ديسمبر  31 

 باأللف جنيه مصرى 
 م2222ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى 
  2.323.092ت  2.339.932ت ضرائب الدخل الحالية

   وتتمثل ضرائب الدخل الحالية في األتى:
  2.212.112ت  2.390.203ت * %22ضرائب الدخل المحسوبة على أساس معدل ضرائب 

  099.222ت - ضرائب دخل جارية
 02.932  .03.32ت ضريبية مؤجلة )مصروفات(

  2.323.092ت  2.339.932ت اإلجمالى
   

 

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

 
 ألهم بنود مصروفات إدارية أخرى تحليل * 

 م2221ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى 

 11343.5 12342.2  (21 ،.1)إيضاح  كواالستهال  اإلهالك
 554434 .22424 اشتراكات ورسوم  

 334831 24235. مزايا للعاملين )عالج طبى + مصروفات تدريب(
 324123 234242 مصروفات صيانة )الحاسب األلى + المباني وسيارات وآالت(

 134823 44552  دعاية وإعالن
 534258 824212 مصروفات تشغيل الحاسب األلى والصارف األلى 

 184838 184.25 وتليفونات مياه وكهرباء 
 1.4124 284233  مصروفات الدمغة

 124232 144811  مصروفات بريد وسويفت  
 124535 124.42  استقبال وضيافة  
 84228 124134  بدالت سفر وانتقال

 124441 224223   إيجار مقار الصارف األلى 
 224221 1.4444  أدوات كتابية ومطبوعات
 84244 154.32 فيزا إليكترون / عموالت

 .52 34832 مصروفات قضائية
 24338 542.3 استشارات فنية

 .1454 14821 خدمات اجتماعية
 84345 84855 ضرائب بخالف ضرائب الدخل

 244.82 284281 مساهمة تكافلية لنظام التأمين الصحي
 3448.2 484514 أخرى 

 5514222 33.4452 المجموع
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 وفيما يلى الموقف الضريبى :
 
 

 أرباح األشخاص االعتباريةاواًل: ضريبة على 
  م.022تمن التسلرس ال  اايس مع مرنز ن ار الممللين فمداد الضرر س المستحئس فمل  م ي بدايس نااط ال    فحت  عام  . 
  النس ن اايا عن العاملا عل  الملف جاري اجراء التسلرس ال  اايس للحن ،تمن المحام س ف ا تباق مع المرنز الضرر ي لم ار الممللين  0225بال س س لعام. 
  تم تئديم ا قرار الضرر ي فمداد الضرر س المستحئس من فاقع  في الملاعيد المحددة قانلنا فلم فتم البحص حت  تاررل  . 0202بال س س لعام 

 
 

 ثانيًا : ضريبة المرتبات واألجور
 م. 0225ااط ال    فحت  عام تمن التسلرس اف ا تباق مع المرنز الضرر ي لم ار الممللين ف تم اجراء التسلرس ال  اايس  ف مداد الضرر س المستحئس فمل  م ي بدايس ن 
  لم فتم البحص حت  تاررل .تم تلررد الضرر س الا ررس المستحئس ف  الملعد المحدد قانلنا ف   32/20/0202حت   22/22/0202بال س س للبترة من 

 
 

 

 ضريبة الدمغة ثالثًا :
 م. 0202ااط ال    فحت  عام تمن التسلرس اف ا تباق مع المرنز الضرر ي لم ار الممللين ف تم اجراء التسلرس ال  اايس  ف مداد الضرر س المستحئس فمل  م ي بدايس ن 
  فلم فتم البحص  ،ديم اإلقرار الضرر   الربع م لم في ميعاد  فمداد الضرر س المستحئس من فاقع  فئد تم تئ 32/20/0202فحت   22/22/0202بال س س للبترة من

 حت  تاررل .
 

 رابعًا: الضريبة العقارية
  2/1/0223فالمعملا ب  من  .022لس س  253فمل  ففئا للئانلن رقم  .م  0202تم مداد جميع الضرااب المستحئس عل  فرفع فمئران ال    حت  عام . 

 نصيب السهم في الربح   - 14
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 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 م2221ديسمبر  31
أدوات دين بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل 
 الشامل االخر

أدوات حقوق ملكية 
بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل االخر

اجمالى القيمة 
 الدفترية

 1.120.121 - - 1.120.121 نئديس فأرندة لدم ال    المرنزم المنرم 

 51.122.111 - - 51.122.111 أرندة لدم ال  لي

 50.111.521 - - 50.111.521 ماارنان فمرابحان فمضاربان مع العمتء

امتلماران ماليس بالئيمس العادلس من رتا الدره الاامه 
 ا رر

- 02.221.115 2.112.121 01.211.011 

 11.110.511 - - 11.110.511 امتلماران ماليس بالتملبس المست لمس

 501.022.212 2.112.121 02.221.115 11.122.111 نجمالي اعنلا
 

 

 م2221ديسمبر  31 
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى 

 242584253 243824.24 صافي أرباح السنة
 (1424222) (1224222) حصة العاملين

  29.222ت (1.4222) مكافأة مجلس اإلدارة 
 244.34.24 14.234253 

 5234223 3224421 لألسهم العادية المصدرةالمتوسط المرجح 

 34232 44125 نصيب السهم األساسي في الربح )بالجنيه(          
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 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصرى   -15
 

 
 م2221 ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصرى 
 م2222ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى 
 5.521.222 340894223 نقدية

 1.151.002 841.24230 االحتياطي اإللزاميأرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة 

 1.115.101 649.14231 (3اإلجمالى )

 (051) (329) إيرادات مقدمة

 (0.111) (.3469) ئتمانية المتوقعةخسائر االاليخصم : مخصص 

 (0.111) (04222) (0إجمالي  )

 1.111.125 649.246.1 (0( + )3إجمالي  )
    

 1.212.511 942824260 أرصدة بدون عائد

 0.111.112 048.148.3 أرصدة ذات عائد 

 1.111.125 649.246.1 اإلجمالى

 0.111.112 048.148.3 أرصدة متداولة

 1.212.511 942824260 أرصدة غير متداولة

 1.111.125 649.246.1 اإلجمالى
 

 أرصدة لدى البنوك  - 13
 
 
 

 م2221 ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى 

 551.122 2..31.4 حسابات جارية

 51.201.510 384.664263  ودائع

 (211) (0..34) يخصم : اإليرادات المقدمة  للبنوك خارجية

 (1.121) (04.31) يخصم : اإليرادات المقدمة  للبنوك محلية

 51.121.152 3849124.99 (3اإلجمالى )

   

 (1) (34.28) ئتمانية المتوقعة للبنوك خارجيةاالخسائر اليخصم : مخصص 

 (120) (..343) ئتمانية المتوقعة  للبنوك محليةخسائر االاليخصم : مخصص 

 (121) (04990) (0إجمالي  )

 51.122.110 .384902462 (0( + )3إجمالي  )

 - 24222..14 ارصدة لدى البنك المركزى بخالف االحتياطي اإللزامى

 50.211.111 .304983498 بنوك محلية

 2.221.112 04.694002 بنوك خارجية

 51.122.110 .384902462 اإلجمالى

 551.122 2..31.4 أرصدة بدون عائد

 51.251.511 .384.60419 أرصدة ذات عائد 

 51.122.110 .384902462 اإلجمالى

 51.251.511 .384.60419 أرصدة متداولة

 551.122 2..31.4 أرصدة غير متداولة

 51.122.110 .384902462 اإلجمالى
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 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء   - 12
 

 م2221 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى 

   تجزئة :
 991.414 941.144 سيارات 

 44.444 182.861 سلع معمره واخرى
 626.124 141.482 عقارية 
 211.194 211.144 موظفين

 
  

 1.886.861 1.666.246 (3اجمالى التجزئة )

   مؤسسات : 
 4.912.441 12.414.144 شركات كبيره ومتوسطه

 144.144 1.141.948 شركات صغيره
 11.164 19.124 شركات متناهية الصغر

 
  

 12.841.141 12.161.214 (0إجمالى )
 33423.4009 .3148024.2 (0+3والمرابحات مع العمالء ) اجمالى المشاركات و المضاربات

 (2..342.24) (342.64102) يخصم : اإليرادات المقدمة

 (9.84816) (49.1..8) يخصم : مخصص خسائر االضمحالل 

 32420.46.2 .3346114.2 اإلجمالى

 048.94881 0431842.2 أرصدة متداولة

 2439642.2 6426.42.8 أرصدة غير متداولة

 32420.46.2 .3346114.2 اإلجمالى

 
ألـف  9.3..الميزانيـس م لـغ  بل ن الئيمس العادلس لةفراق الماليس المتدافلس فالت    يمكن التنرا في ا ن  بملافئس ال    ضمانا لعمليان تلظيف تجاررس فـ  تـارر 

  .ألف ج ي  منرم في تارر  المئارنس 22.253ج ي  منرم مئابه م لغ 
 

 م                )باأللف جنيه مصرى(2221ديسمبر  31
 

 ECL اإلجمالي ECL (1مرحلة ) ECL (0مرحلة ) ECL (3مرحلة ) 

 4.244.5 4.534553. 3544.3 514483 2324814 543234431 18.4185 .44228432 شركات كبيره
 13348.2 344341. 54142 124844 1134415 .233452 124332 3824.18 متوسطه شركات

 554138 143334253 114323 214234 34555 224331 324282 143124131 افراد
 1324528 1415844.3 844218 1224823 5142.8 1224313 244512 284222. شركات صغيره

شركات متناهية 
 24532 .84482 142.8 14324 - - 14232 834525 لصغرا

         

 8444343 1348224425 1324428 2124221 4424582 342424214 2344583 2452541.2 اإلجمالي 
 

 ()باأللف جنيه مصرى                                     م     2222 ديسمبر 31
 

 ECL اإلجمالي ECL (3مرحلة ) ECL (2مرحلة ) ECL (1مرحلة ) 
 2424341 4332..848 344422 544254 .1.2423 542.44.33 134835 3454.4322 شركات كبيره

 1484331 5834431 1434332 2514333 .5 24212 44.25 3244383 متوسطه شركات

 1254.52 143334338 334548 3.4233 14112 114312 3842.2 142854222 افراد

 15242.2 82248.5 1324222 13844.3 24312 324223 1.4423 32.4123 شركات صغيره
 14.13 184135 21. 24844 28 322 834 144.44 لصغراشركات متناهية 

 .348483 1142154223 3454522 5134433 1.54.35 543444831 1224424 548534.22 اإلجمالي 
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 ECLمخصص خسائر االضمحالل 

 تحليه حرنس ملنص رساار ا ضمحتا للماارنان فالمرابحان فالمضاربان مع العمتء ففئا  لةنلاع : 
 

 م                )باأللف جنيه مصرى(2221ديسمبر  31

 افراد فقط 
مؤسسات كبيرة ومتوسطة 
 وصغيرة ومتناهية الصغر

 االجمالى

 9.84816 04880.. 32.46.2 الرصيد أول السنة

 9194.92 91140.6 14038 السنةعبء االضمحالل خالل 

 (124931) (014226) (.31462) السنةمبالغ تم إعدامها خالل  

 (204600.) (.190483) (24328.) انتفي الغرض منهمخصص 

 (308) (311) . فروق تقييم
 

   

 49.1..8 .2864.2 4398..  م0203ديسمبر  13الرصيد في 
 

 

 
 م                )باأللف جنيه مصرى(2222ديسمبر  31

مؤسسات كبيرة ومتوسطة وصغيرة  افراد فقط 
 االجمالى ومتناهية الصغر

 8.34122 22144.4 1244328 السنةالرصيد أول 
 2854.14 2254234 324882 عبء االضمحالل خالل السنة

 - (24522) 24522 مناقلة
 (4244253) (3544125) (224228) مبالغ تم إعدامها خالل  السنة

 (1254.33) (34.32.) (114.21) مخصص انتفي الغرض منه
 (34231) (.3422) (52) فروق تقييم

 

 .348483 5424882 1254.52 م 2222 ديسمبر 31الرصيد في 
 

 
   باأللف جنيه مصرى                                                                         استثمارات مالية -18

  

 م2222ديسمبر  31 م 2221ديسمبر  31 
   الشامل االخراستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل   -/أ 38

   بالقيمة العادلة : –أدوات دين 

 34266..014 00482.4293 مدرجة في سوق األوراق المالية  أذون الخزانة  -

 .34186438 34.134.12 مدرجة في سوق األوراق المالية  ادوات دين  -

   بالقيمة العادلة : –أدوات حقوق ملكية 

 2364.32 8224318 مدرجة في سوق األوراق المالية  -

 .34903416 342884223 غير مدرجة في سوق األوراق المالية  -

   استثمار : صناديق وثائق

 343.848.3 3416.4899 غير مدرجة في سوق األوراق المالية  -

 084.124916 0841694069 (3إجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر )
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  :مفن اللزانس بكه محب س ماليسففيما فل  تحليه أ
 

 ا متلماران ماليس بالئيمس العادلس من رتا الدره الاامه ا رر:فتتمله أمفن رزانس في محب س 
 

                  وتتمثل أذون خزانة في :
 م2222ديسمبر  31 م2221 ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى  باأللف جنيه مصرى  

 - 0934.23 يوم 15أذون خزانة استحقاق 
 1.510.111 342.64662 يوم 510أذون خزانة استحقاق 
 52.115.210 42384239. يوم 012أذون خزانة استحقاق 
 1.120.121 3842994026 يوم 211أذون خزانة استحقاق 

 - (14608.) عمليات بيع اذون خزانة مع االلتزام باعادة الشراء
 (5.211.101) (.34.22422) عوائد لم تستحق بعد

 02.115.111 00482.4293 إجمالي
 

 

 وتتمثل أذون خزانة في محفظة االستثمارات مالية  بالتكلفة المستهلكة :
 

          وتتمثل أذون خزانة في :
 م2222ديسمبر  31 م2221 ديسمبر 31 

 باأللف جنيه مصرى  باأللف جنيه مصرى  
 122.222 - يوم 012أذون خزانة استحقاق 

 55.511.115 6499.4222 يوم 211أذون خزانة استحقاق 

 (511.112) (4198..3) عوائد لم تستحق بعد

 (21.022) - عمليات بيع اذون خزانة مع االلتزام باعادة الشراء

 (21.112) (124.62) ئتمانية المتوقعةاالمخصص خسائر 

 55.125.511 .64.81482 إجمالي

   استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر -/ب 38

   بالقيمة العادلة : –أدوات حقوق ملكية 

 32043.2 36.41.2 مدرجة في سوق األورا ق المالية  -

   
   استثمار : صناديق وثائق

 0.34902 .0.8429 مدرجة في سوق األوراق المالية  -

   

 .01422. .433... (0إجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  االرباح والخسائر )

   

   استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة  -/ج 38

   أدوات دين :

   مدرجة في سوق األوراق المالية  -

 3342694.83 6499.4222 أذون الخزانة

 (940.2.) - باعادة الشراءعمليات بيع اذون خزانة مع االلتزام 

 (3664.22) (4198..3) عوائد لم تستحق بعد

 (64.81.) (124.62) خسائر االئتمانية المتوقعةالمخصص 

   

 334.234388 .64.81482 إجمالي  ) أ (

   

 1.430249.9 .94012429. أدوات دين أخرى  -

 (34968.) (124009) خسائر االئتمانية المتوقعةالمخصص 

   

 1.429846.8 943614.18. إجمالي  ) ب (

 94.224319. 492241.1.. (1إجمالي استثمارات مالية  بالتكلفة المستهلكة ) أ + ب ( )

   

 6..2.4.0.4 8.4.3242.1 (1+0+3إجمالي استثمارات مالية )
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 تابع -استثمارات مالية  - 18
 2221ديسمبر  31                                        استثمارات في شركات تابعة وشقيقة -/د 18

  :بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات التابعة والشقيقة كما يلى         
 

 

 البلد
 مقر

 الشركة
 أصول
 الشركة

التزامات 
 الشركة

)بدون حقوق 
 الملكية(

إيرادات 
 الشركة

أرباح / 
 )خسائر( 
 الشركة

 القيمة
 الدفترية

 نسبة 
 المساهمة

 باأللف  
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف 
  جنيه مصرى 

        شركات تابعة : -أ

 %22.10 21.211 5.112 21.101 20.222 11.015 مصر (1اإلسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" )

 %22.22 21.022 22.112 115.101 021.111 111.221 مصر (1)األفق لإلستثمار والتنمية الصناعية 

 %22.22 5 (122) 2.121 21.110 21.212 مصر (1الوطنية الحديثة للصناعات الخشبية )

 %22.22 11.102 11.215 122.115 211.111 151.111 مصر (1إيكوباك لصناعة مواد التغليف )

 %15.21 02.521 22.120 021.111 510.102 212.111 مصر (1مصر لصناعة مواد التغليف " إيجيراب " )

 %25.21 11.151 11.251 105.121 211.001 112.112 مصر (1القاهرة لصناعة الكرتون " كوباك " )

 %11.22 2.215 (522) 511.212 5.200 2.112 مصر (1صرافة بنك فيصل )

 %11.11 121.111 1.151 51.111 2.121 121.111 مصر (1فيصل لالستثمارات المالية )

 %11.12 02.112 5.120 1.211 51.121 12.515 مصر (1فيصل لتداول األوراق المالية )

 %01.12 - (2.101) 1.221 52.115 12.210 مصر (1الطاقة للصناعات اإللكترونية )

 %0.12 2.112 100 11.211 051.112 221.252 مصر (1الفيصل لإلستثمار والتسويق العقارى )

  342014992      اإلجمالى   ) أ (

        

        شركات شقيقة: - ب

 %02.22 51.122 521.101 121.121 512.212 112.212 مصر (2مستشفي مصر الدولي )

 %20.11 12.112 511.211 055.101 555.521 111.512 مصر (2المصريـة للتأمين التكافلي على الممتلكات )

 %01.22 - (515) 1 5.121 112 مصر (0التأمين )عربية للوساطة في 

 %22.22 11.212 (22.211) 12.512 5.222.112 5.512.211 مصر (2)اشجار سيتي للتنمية و التطوير 

 %22.22 - 55 112 521 112 مصر (2العربية ألعمال التطهير " أراديس " )

 %21.11 - 501 0.121 2.115 1.122 مصر (5الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية )

 %01.15 11.205 (22.112) 2.101 2.512.112 2.512.011 مصر (2)ارضك للتنمية و االستثمار العقاري

  0.24622      اإلجمالى )ب(

  3402.4.92      اإلجمالى ) أ +ب (
 
 

 

 
 

 

حي  أن منرف ا يمتل  بطرر  م اهر فذير م اهر الئدرة عل   %92أدرجن بعل الارنان نارنان تابعس رذم انلباض نس س المسالمس في ا عن 
 التحكم في السيامان الماليس فالتا يليس لتل  الارنان .

 
 

  

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

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

 م25/50/0202في  البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية  -2

 م22/21/0205في  البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية  -2

 م22/21/0205في  البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية  -1
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 تابع -مالية  استثمارات - 18
 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة -/د 18

 

 م2222ديسمبر  31                      بل ن نس س مسالمس ال    في الارنان التابعس فالائيئس نما فلي :
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 البلد
 مقر

 الشركة
 أصول
 الشركة

التزامات 
 الشركة

)بدون حقوق 
 الملكية(

إيرادات 
 الشركة

أرباح / 
 )خسائر( 
 الشركة

 القيمة
 الدفترية

 نسبة 
 المساهمة

 باأللف  
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف 
  جنيه مصرى 

        شركات تابعة : -أ

 %22.10 21.211 52.102 10.251 21.212 522.122 مصر (1اإلسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" )

 %22.22 21.022 2.200 211.005 200.511 111.111 مصر (1األفق لإلستثمار والتنمية الصناعية )

 %22.22 5 (0.212) 1.211 22.111 21.511 مصر (1الوطنية الحديثة للصناعات الخشبية )

 %22.22 11.102 25.212 152.122 251.211 111.101 مصر (1إيكوباك لصناعة مواد التغليف )

 %15.21 02.521 51.120 001.111 511.521 222.110 مصر (1مصر لصناعة مواد التغليف " إيجيراب " )

 %25.21 11.151 22.211 255.102 221.022 112.222 مصر (1القاهرة لصناعة الكرتون " كوباك " )

 %11.22 2.212 (500) 521.212 5.201 1.212 مصر (1صرافة بنك فيصل )

 %11.11 151.111 2.122 50.100 1.115 111.112 مصر (1لالستثمارات المالية )فيصل 

 %11.12 02.112 5.200 1.205 52.211 21.122 مصر (1فيصل لتداول األوراق المالية )

 %01.22 - (1.121) 5.215 52.511 12.112 مصر (1الطاقة للصناعات اإللكترونية )

 %0.12 2.112 1.222 520.512 512.211 211.111 مصر (1)الفيصل لإلستثمار والتسويق العقارى 

  86.4.12      اإلجمالى   ) أ (

        

        شركات شقيقة: - ب

 %02.22 51.122 552.521 121.151 551.111 251.511 مصر (1مستشفي مصر الدولي )

 %20.11 12.112 521.111 511.122 21.221 125.101 مصر (2المصريـة للتأمين التكافلي على الممتلكات )

 %01.22 - (515) 1 5.121 112 مصر (0عربية للوساطة في التأمين )

 %22.22 12.122 (51.111) 552.011 5.511.011 5.251.121 مصر (2)اشجار سيتي للتنمية و التطوير 

 %22.22 - 52 122 052 121 مصر (2العربية ألعمال التطهير " أراديس " )

 %21.11 - 501 0.121 2.115 1.122 مصر (5للبويات والصناعات الكيماوية )الجيزة 

 %01.01 11.205 (20.021) 1.212 2.521.111 2.551.101 مصر ارضك للتنمية و االستثمار العقاري

  0.24.02      اإلجمالى )ب(

  .343.0429      اإلجمالى ) أ +ب (
 
 

 

 
 

 

حي  أن منرف ا يمتل  بطرر  م اهر فذير م اهر الئدرة عل   %92أدرجن بعل الارنان نارنان تابعس رذم انلباض نس س المسالمس في ا عن 
 لارنان .التحكم في السيامان الماليس فالتا يليس لتل  ا

 
  

 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



 

 العودة لصفحة الفهرس

68 

 خسائر( االستثمارات المالية )  -/هـ 18
  

 أصول غير ملموسة  -.1

 
 م2221 ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصرى 
 م2222ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى 
 424441 424453 رصيد أول السنة

 414812 3843.5 إضافات
 (3442.2) (3.4882) استهالك
 424453 234234 اإلجمالى
 
 

 

 أصول أخرى    -22
 م2221 ديسمبر 31 

 باأللف جنيه مصرى 
 م2222ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى 
 141534.83 .14211442 اإليرادات المستحقة

 13.4325 1484.48 األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون )بعد خصم االضمحالل( *
 3834223 342.2.. مشروعات تحت التنفيذ **
 1314422 1245.2 مسدد تحت حساب الضرائب

 22544.3 3414182 أخرى 
 224222 - مستحقات على شركة فيصل لالستثمار والتسويق االعقارى 

 4532. ..45. التأمينات والعهد
 324222 .43422 المصروفات المقدمة

 44.22. 1234245 ثابتةدفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول 
 .4 52 القرض الحسن

   .24328422 ..3432242 اإلجمالى
 

 .ممك ا   تتمله في فحدان مك يس فنداررس فأراض  تم ا متحلام علي ا مئابه تسلرس مدفلنيس بعل عمتء التلظيف فرتم بيع لي  اعنلا نلما نان مل  *  
 م.0202لس س  259من الئانلن  1.فرتم نرطار ال    المرنزم المنرم بملقف تل  اعنلا في ن ايس نه ه ر ففئا  لمتطل ان المادة 

 

 بيان ا نالتال  : **
 

 فرع ال     / العانمس ا داررس الجدفد  ألف جم 99.329.
 فرع ال     / الاي   افد ألف جم .93.12

 الدفليس لتن مسهرنس منر  ألف جم 9.210
 ملر  فرع ال     /  ب   ألف جم 33.053
 فرع ال     / ه ين الملم ألف جم 09..35

 مكت س ب   فينه ا لمترفنيس ألف جم 11
 ال  ام ا ل  لللزانس ألف جم 22.523

 ا جمالي ألف جم 553.050
  

 
 م2221ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى 
 م2222ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى 
 (1.4.21) 254.25 أرباح )خسائر( بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 (24853) 24.11 رد)خسائر( اضمحالل شركات تابعة و شقيقة
 (114533) (1234242) أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل  الدخل الشامل االخر )خسائر(  اضمحالل

 (344323) (244.31) اإلجمالى
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 أصول ثابتة  - 21

 
 

 
 تحسينات أصول ومبانيي أراض

 مستأجرة
 آالت

 اإلجمالى أخرى  ومعدات

 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

 باأللف
 جنيه مصرى 

      م1/1/2222الرصيد في 
 .14442444 23.4812 1224824 848.3 142.24.12 التكلفة

 (2324355) (2242.8) (1.4.23) (44141) (13342.2) مجمع اإلهالك
 1421142.4 .132421 8248.8 44255 524122. م1/1/2222صافي القيمة الدفترية في 

      م1/1/2222الرصيد في 
 1421142.4 .132421 8248.8 44255 524122. م1/1/2222صافي القيمة الدفترية في 

 11.4414 434333 .13411 315 534342 إضافات
 (8145.3) (534222) (124323) (142.5) (114223) تكلفة إهالك
 (24512) (24512) - - - تكلفةاستبعادات 
 24512 24512 - - - إهالكاستبعادات 

 1424.4312 1534582 8343.1 44225 142224233 م31/12/2222صافي القيمة الدفترية في 
      م31/12/2222الرصيد في 

 1455.4343 2834333 1184.43 4511. .14142425 التكلفة
 (32.4234) (1224253) (324252) (54433) (3..1444) اإلهالكمجمع 

 1424.4312 1534582 8343.1 44225 142224233 م31/12/2222صافي القيمة الدفترية في 
      م1/1/2221الرصيد في 

 1424.4312 1534582 8343.1 44225 142224233 م1/1/2221صافي القيمة الدفترية في 
 3234233 324854 354822 154.24 2834333 إضافات

 (834221) (544.53) (134318) (24121) (154523) تكلفة إهالك
 - - - 442 (442) تكلفةاستبعادات 
 - - - (12) 12 إهالكاستبعادات 

 1453.4442 13.4428 1284.45 184353 142224338 م31/12/2221صافي القيمة الدفترية في 
      م31/12/2221الرصيد في 

 14.354382 3214482 1544815 254.25 144334155 التكلفة
 (3.54.35) (.182422) (454822) (.2453) (1324482) مجمع اإلهالك

 1453.4442 13.4428 1284.45 184353 142224338 م31/12/2221صافي القيمة الدفترية في 
 

 أرصدة مستحقة للبنوك - 22
 م2221 ديسمبر 31 

 باأللف جنيه مصرى 
 م2222ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى 
 1524248 8.4332 حسابات جارية

 - 4524222 ارصدة ودائع
 1524248 53.4332 اإلجمالى 

 - 4524222 بنوك محلية
 1524248 8.4332 بنوك ومؤسسات خارجية

 1524248 53.4332 اإلجمالى
 1524248 8.4332 أرصدة بدون عائد
 - 4524222 أرصدة ذات عائد

 1524248 53.4332 اإلجمالى
 - 4524222 ارصدة متداولة

 1524248 8.4332 ارصدة غير متداولة
 1524248 53.4332 اإلجمالى
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 االدخارية و شهادات االدخاراألوعية  -  23
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

تمثل ضمان الرتباطات غير  .ألف جنيه مصرى في تاريخ المقارنة  144.23ألف جنيه مصرى مقابل  .21451االدخارية وشهادات اإلدخار أرصدة قدرها تتضمن بند األوعية * 
 استيراد وتصدير والقيمة العادلة لتلك الودائع هي تقريبا قيمتها الحالية . –قابلة لإللغاء خاصة باعتمادات مستنديه 

 

 
 أخرى  التزامات  - 24

 م2221 ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى 

 2441243.3 242134214 للعمـــالءعوائد مستحقة 
 354323 1124325 متنوعون *دائنون 

 234538 224.35  توزيعات مساهمين
 154353 1.4112 التزامات ضريبية )ضرائب دمغة نسبية( **

 534283 244424 أرصدة دائنة متنوعة
 244 242 حصيلة كوبونات عمالء البنك

 .133438 1824312 الزكاة المستحقة شرعا
 54513 24133 شيكات موقوفة الدفع
 14422 24. مصروفات مستحقة

 4.2 .83 في األرباح لينعامال ةحص
 242324884 341284234 اإلجمالى     

 

 

 
 
 
 

 

 م2221 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى 

 842214321 .84838435 حسابات تحت الطلب
 5443334382 5243424285 حسابات ألجل وبإخطار

 34418.4152 4248424254 شهادات ادخار
 2184224 2314353 أخرى *
 .34.44482. 12.45324151 اإلجمالى

 242134513 24.3.4288 حسابات مؤسسات
 442284333. 12343224333 حسابات االفراد

 .34.44482. 12.45324151 اإلجمالى 
 8441.4345 42224312. أرصدة بدون عائد

 8845254534 .122448.483 أرصدة ذات عائد متغير
 .34.44482. 12.45324151 االجمالى

 2.45224251 3241.24843 أرصدة متداولة
 3244244128 22433.4328 أرصدة غير متداولة

 .34.44482. 12.45324151 اإلجمالى
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  -* بيان ا نالتالي :
 مستحقات صندوق التمويل العقاري ألف جم 24.816
 مساهمة تكافلية ألف جم 28.280
 مستحقات للغير ألف جم 28.002
 متنوعة ألف جم 29.016

 االجمالي ألف جم 001.315
لم الغ تسدد ت اعا  ** يمله الم الغ المج  س لمئابلس مطال س مرنز ن ار الممللين بضرر س دم س نس يس عل  عمليان المرابحان فالماارنان فالمضاربان فلي  ا

 ال  منلحس الضرااب نه ربع م س و ئا  لئانلن ضرااب الدم س .
 

 مخصصات أخرى    - 25
 

 ج

 
 م2221 ديسمبر 31

 مصرى باأللف جنيه 
 م2222ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى 
 84488 .354.8 كما سبق إصدارها الرصيد في أول السنة

 (12) (32) فروق تقييم عمالت أجنبية
 (324548)  (324112) انتفى الغرض منها

     314431 224822 تدعيمات
 (14422) (38) اعدامات

   
 .354.8 .33452 االجمالي

 

 
 
 
 

 
 م2221 ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصرى 
 م2222ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى 
 .4431 14255 مخصص ارتباطات رأسمالية

 144543 14332 مخصص التزامات عرضية منتظم
 - 14821 مخصص تعهدات

 44222 .34.4 مخصص الخسائر التشغيلة
 24242 224348 مطالبات قضائية

 54282 34224 مخصص التزامات عرضية غير منتظم
 .354.8 .33452 إجمالـى 

 

 
 المدفوع رأس المال - 23
 

 

 دوالر للسهم وجميع األسهم مسدده بالكامل . 1م بقيمة أسمية 2221ديسمبر  31ألف جنيه مصرى في  .54322452يبلغ رأس المال المدفوع مبلغ 
 

 
 عدد األسهم

 اإلجمالي أسهم عادية
 باأللف جنيه مصرى  باأللف جنيه مصرى 

 442834835 442834835 52342234228 الرصيد في أول السنة

 145.24344 145.24344 12142454242 ممولة من األرباح المحتجزة %22اسهم مجانية بواقع 
 .54322452 .54322452 32244214452 السنةالرصيد في نهاية 
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م  على توزيع أسهم مجانية على 18/3/2221والمدفوع للبنك فى اجتماعها بتاريخ وافقت الجمعية العامة العادية على زيادة رأس المال المصدر  -

 .وفقا لعمله المساهمة ممولة من االرباح المحتجزة . % 22السادة المساهمين بواقع 
 

نك بمبلغ خمسة مليارات جنيه تم تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للب 2222لسنة  1.4وفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 
 ويلتزم المخاطبون بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم طبقًا ألحكامه وذلك خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ العمل به ولمجلس إدارة البنك ،مصري 

نهاء من زيادة م اال المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى ال تتجاوز سنتين على أن يصدر البنك المركزى اللوائح والقرارات المنفذة ألحكام القانون و ت
 .مليار جنيه مصري  5438رأس المال ليتجاوز الحد المقرر من البنك المركزي المصري ليصل الى 

 
 

 االحتياطيات - 22
  

 
 

 

 .م1.81لسنة  .15من القانون  42دة أرباح بيع أصول ثابتة تم تحويلها لالحتياطي الرأسمالى قبل إجراء توزيعات األرباح وتم تكوينه وفقَا للما يمثل * 
 

 

 احتياطي المخاطر البنكية العام -أ
 

 م2221 ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى 

 54123. 824233 الماليةالرصيد في أول السنة 
 (24832) (14832)  ملكيتها للبنك آلت أصولعن من احتياطى المخاطر البنكية لمحول ا
   

 824233 854421 الرصيد في نهاية السنة المالية
 

 
 

 احتياطي قانوني )عام( -ب 
 م2221 ديسمبر 31 

 باأللف جنيه مصرى 
 م2222ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى 
 1413.4153 144424313 أول السنة الماليةالرصيد في 

 2214452 2254521 محول من ارباح السنة المالية السابقة إلي احتياطي قانوني )عام(
 144424313 143434184 الرصيد في نهاية السنة  المالية

 
 

 
 
 

 م2221 ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى 

 824233 854421 احتياطي المخاطر البنكية العام
 144424313 143434184 احتياطي قانوني )عام(

 224383 254233 احتياطي رأسمالي *
 143334822 148234.41 احتياطي القيمة العادلة

 14.4153 14.4153 احتياطي المخاطر العام 
 343334532 3422.4.12 إجمالي 
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 احتياطي رأسمالي -ج 
 

 م2221 ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر  31
 جنيه مصرى باأللف 

 224423 224383 الرصيد في أول السنة المالية
 282 24552 محول من أرباح السنة المالية السابقة إلي احتياطي رأسمالي 

 224383 254233 الرصيد في نهاية السنة  المالية
 
 
 احتياطي القيمة العادلة - د
 
  

 

 م2221 ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى 

 14.434821 143334822 الرصيد في أول السنة المالية
 (4854..2) 354834 التغير في القيمة العادلة 

 84232 (24432)     الدين ألدوات المتوقعة األئتمانية في مخصص الخسائر التغير
خسائر اضمحالل أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

 114533 1234242 /هـ(18)إيضاح 
 143334822 148234.41 الرصيد في نهاية السنة المالية

 

 
 

 

 احتياطي المخاطر العام  -ذ 
 
 

 م2221 ديسمبر31 
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى 

 14.4153 14.4153 الرصيد في أول السنة المالية
 - - IFRS 9المحول من احتياطى مخاطر معيار 

 - - ائتمان -المحول من االحتياطى الخاص 
 - - ائتمان -المحول من احتياطى المخاطر البنكية العام 

 - - اثر التطبيق االولى للتعليمات
 14.4153 14.4153 الرصيد في نهاية السنة المالية
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 .)متضمنة أرباح السنة(األرباح المحتجزة   - 28
 

 م2221 ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى 

 م2222ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى 

 34.344322 34.344343 رصيد األرباح المحتجزة )متضمنة أرباح السنة( في أول السنة المالية
 .2443 124833 المحول من احتياطي القيمة العادلة

 24832 14832 المحول من احتياطى المخاطر البنكية عن اصول الت ملكيتها
 (1424241.3) (145.24344) المحول من االرباح المحتجزة تحت حساب زيادة رأس المال

 242584253 243824.24 صافي أرباح السنة المالية
   يوزع كاآلتي :

 - (224552) حصة البنك في دعم وتطوير الجهاز المصرفي
 (282) (24552) المحول الى االحتياطي الرأسمالي

 (2214452) (2254521) قانوني )عام(المحول الى احتياطي 
 (5344.13) - توزيعات للمساهمين

 (1824222) (1424222) حصة العاملين
 (124222) (154222) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

   
 34.344343 243554323 رصيد األرباح المحتجزة ) متضمنة أرباح السنة ( *

   

 األرباح المحتجزة تمثل الفائض المرحل من أرباح البنك سنويًا وحتى األن . *
 

 
 النقدية وما في حكمها - .2

 

 
تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ استحقاقها ثالثة أشهر من تاريخ  .ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية 

 االقتناء :
 

 
 م2221 ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصرى 
 م2222 ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصرى 
 141434423 142834221 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصرى  

 1545344822 1843224.24 أرصدة لدى البنوك 
 - 2524425 شهور ( 3من  اقلأوراق حكومية استحقاق )

 1343814225 2241214332 اإلجمالي
 
 

 عرضية وارتباطات التزامات - 32
 مطالبات قضائية   -أ  

 
م وتم تكوين مخصص لتلك القضايا وما تم تكوينه يمثل التزام 2221ديسمبر  31يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك في 

 نتائج أعمال البنك.قانونى نتج عن حدث في الماضى وأمكن تقديره بدرجة يعتمد عليها ومن المتوقع تحقق خسائر عنها وتحملت به 
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 ارتباطات رأسمالية -ب 

 
م متمثلة 2221ديسمبر  31ألف جنيه مصرى عن السنة المالية المنتهية في   3814152بلغت تعاقدات البنك عن ارتباطات رأسمالية  

 .تمويل لتغطية تلك االرتباطاتافر فى ارتباطات عن تعاقدات أصول ثابتة وتوجد ثقة كافية لدى اإلدارة من تحقق إيرادات صافية وتو 
 

 االستثمارعمليات التوظيف و ارتباطات عن  -ج 
 االستثمار فيما يلي :عمليات التوظيف و تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن  

 
 
 م2221 ديسمبر 31 

 باأللف جنيه مصرى 
 م2222ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى 
 142584483 141444243 ارتباطات عن توظيفات

 3224324 14548. خطابات ضمان
 1324534 .22445 اعتمادات مستنديه استيراد

   

 1452.43.4 142334252 اإلجمالي
 
 
 
 

 

 عالقة ذوي طراف أالمعامالت مع  - 31
 

 تتمله المعامتن فأرندة اعوراا مفي العتقس في ن ايس الس س الماليس فيما فلي :
 

 ومضاربات ألطراف ذوي عالقةمشاركات ومرابحات   -أ 
أعضاء اإلدارة العليا وأفراد العائلة  

 شركات تابعة وشقيقة المقربين
ديسمبر  31 

 م2221
ديسمبر  31

 م2222ديسمبر  31 م2221ديسمبر  31 م2222
 باأللف جنيه  

 مصرى 
باأللف جنيه 

 باأللف جنيه مصرى  باأللف جنيه مصرى  مصرى 

     وتسهيالت مع العمالءمشاركات ومرابحات ومضاربات 
 3224232 3834.33 24522 24385 أول السنة المالية

 2324123 4124438 883 44381 مشاركات ومرابحات ومضاربات صادرة خالل السنة
 (1.54323) (4354134) (222) (818) مشاركات ومرابحات ومضاربات محصلة خالل السنة

 3834.33 3324232 24385 34248 أخر السنة
 224315 .32433 323 825 عائد المشاركات والمرابحات والمضاربات *

 
 ذكور ضمن الرصيد المدين للعملياتالعائد الم * 
ألف جنيه  44381م البالغة 2221المشاركات   والمرابحات والمضاربات الممنوحة ألعضاء اإلدارة العليا وأفراد العائلة المقربين عام   -

في سنة  %14) مقابل عائد  %14ألف جنيه مصرى خالل سنة المقارنة ( تسدد ربع سنويَا و شهريًا بمعدل عائد  883 مصرى ) مقابل
 المقارنة ( .
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 ودائع من أطراف ذوي عالقة -ب 
 

 شركات تابعة وشقيقة 
 م2222ديسمبر  31 م2221ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى  باأللف جنيه مصرى  

   المستحق للعمالء
 384121 1224221 الودائع في أول السنة 

 1432.4132 2435548.5 الودائع التي تم ربطها خالل السنة
 (142514322) (243354813) الودائع المستردة خالل السنة

  14235 (354) فروق تقييم
 1224221 .113444 الودائع في أخر السنة

 54123 823 تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة
 

 الودائع السابقة بدون ضمان وتحمل عائد متغير وتسترد عند الطلب.
 

م وفي إطار التعليمات المتعلقة بحوكمة البنوك انه يتعين 2211يوليو  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 2221ديسمبر  31وتبعًا لذلك فقد بلغ المتوسط الشهرى  المذكور عن السنة المالية المنتهية فى  .لمرتبات األكبر في البنك مجتمعين وا
 جنيه مصري. 1242424228
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 صناديق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى )ذو العائد الدوري وذو العائد التراكمى( -  ج
 

 بنك فيصل األسالمى المصرى )ذو العائد الدوري(صندوق استثمار  -

 ،ف احت  الت بيييس  2550لس س  59الن دفق أحد اعناطس المنرفيس المررص ب ا لل    بملجب قانلن ملق رأل الماا رقم  -
فقيئس  922.222فقد بلغ عدد فقاا  امتلمار ليا الن دفق  .فتئلم بجدارة الن دفق هرنس ليرمس إلدارة ن ادف  ا متلمار

ج ي  منرم  لم اهرة نااط  222فقيئس م  ا تقيمت ا ا مميس  92.222ج ي  منرم رنص لل     92.222.222قيمت ا 
 .الن دفق 

 32ج ي  منرم بل ن قيمت ا اإلمترداديس في  953..00.50فقيئس المحتبظ ب ا بم لغ  230.902فقد قام ال    باراء عدد  -
 .ج ي  منرم  02.359.215م بم لغ  0202ديسم ر

ج ي   19.19ج ي  منري بعد تل رعان قدرلا  209.91م  م لغ 0202ديسم ر 32فقد بل ن الئيمس اإلمترداديس لللقيئس في  -
 .فقيئس 533.329منرم م ي بدء ال ااط نما بل ن عدد فقاا  الن دفق الئاامس في مان التارر  

 
 جارى الدولى ) ذو العائد التراكمى(صندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى وبنك الت  -

لس س  59الن دفق أحد اعناطس المنرفيس المررص ب ا لل    مع ال    التجارم الدفلي بملجب قانلن ملق رأل الماا رقم  -
فقد بلغ عدد فقاا   ،فتئلم بجدارة الن دفق هرنس م  أم اميتس مانجم ن إلدارة ن ادف  ا متلمار  ،ف احت  الت بيييس  2550

فقيئس م  ا تقيمت ا ا مميس  09.222ج ي  منرم رنص لل     222.222.222امتلمار ليا الن دفق مليلن فقيئس قيمت ا 
 ج ي  منرم  لم اهرة نااط الن دفق. 0.922.222

 32اإلمترداديس في  ج ي  منرم بل ن قيمت ا  0.393.393فقيئس المحتبظ ب ا بم لغ  30.222فقد قام ال    باراء عدد  -
 ج ي  منرم . 92..3.929م بم لغ  0202ديسم ر

ج ي  منرم نما بل ن عدد فقاا  الن دفق  1..225م م لغ 0202ديسم ر 32فقد بل ن الئيمس اإلمترداديس لللقيئس في  -
 فقيئس .  39..333الئاامس في مان التارر  

ه ب   فينه عل  أتعاب فعمل ن مئابه نهراف  عل  الن دفقين فنيل  فو ئا  لعئد ندارة الن دفق فنيل  نارة ا شتتاب يحن -
ج ي  منرم عن الس س الماليس   129.503فقد بلغ نجمالي اعتعاب فالعمل ن   ،اللدمان اإلداررس ا ررم التي فادف ا ل  

  م أدرجن ضمن ب د نفرادان اعتعاب فالعمل ن بئاامس الدره.0202ديسم ر 32الم ت يس في 
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 أحداث هامة  -32
 

مما تس ب في تعطيه  .  ع رجميع الم او  الج رافيس ملتلبس عل  مستلم العالمCOVID - 19جااحس فيرفل نلرفنا  ت أمتمر تكقير -أ 
اعناطس التجاررس فا قتناديس ف ان نان بدرجس اقه بتدعيم التلنه عمناا ف ال جاح في تطعيم الملاو ين في العدفد من الدفا ف م  ا 

   ف ظ لر تحلرران ل  أدم ال  امتمرار حالس عدم يئين في ال يئس COVID - 19منر .  ا  ان امتمرار انتاار فيرفل نلرفنا ت
ا قتناديس العالميس . فتابع ب   فينه ا متم  المنرم اللضع عن نلب ف مل  عن ورر  رطس امتمراررس ا عماا ف الممارمان 

ف تكقير  عل    COVID - 19اعررم اللانس بجدارة الملاور المتعلئس بالتعطه المحتمه لةعماا نتيجس تباي فيرفل نلرفنا ت
 .ي العمليان ال  ميس فاعداء المال

 
   ف في ضلء ا جراءان التي تتليلا الدفلس فيما فتعل  باجراءان COVID - 19نتجس لعدم اليئين ال اتت عن تباي فيرفل نلرفنا ت

يئلم ب   فينه ا متم  المنرم بمراق س محب س ا اتمان عن نلب لللقلا عل  تكقير البيرفل عل  العلامه المميس ف  ،التعاي  
 .ال لعيس الملتلبس لللقلا عل  الزرادان الم يرة في الملاور ا اتمانيس لمامه المحب س بئطاعات ا ا قتناديس الملتلبس

 
  المنرم مستمر باتلام ف تط ي  التدابير ف ا جراءان ا مت اقيس التي بدألا م ي الربع اعفا ف ب اءا عل  مل  فكن ب   فينه ا متم

  عل  محب س COVID - 19م من رتا مراق س ف مراجعس حجم الملننان ف نسب الت طيس الت مس للتلبيف من حدة تكقير ت0202
  انت اء الجااحس بعد. ا اتمان مع نمكانيس اتلام اجراءان احترا رس أررم في ضلء عدم
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 الحسابات اتقرير مراقب
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 فاللدما  
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 للبنكبة الشرعية قاتقرير هيئة الر 
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 صندوق الزكاة
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 بصندوق الزكاة الميزانية
 

 هـ1443  جماد أول 22م الموافق 2221ديسمبر  31في 
 

 م2222ديسمبر  31                  م           2221ديسمبر  31                                                          البيــــان                        
 جنيه مصري                                         جنيه مصري                                                                                  

 

   اعنــلا :
 0.935.122 32.223.913 نئديس فأرندة بال   

 01.052.995 03.929.252 أراضي فم اني في حيا   الن دفق 
 9.1.0.292 9.1.0.292 أراضي فم اني في حيا   ال ير       

 2.915.229 2.915.229 اإلمكان الطتبي في حيا   ال ير
 0.323.399 50.239..0 أم م في حيا   ال ير                                

 022.993.530 .503.01..00 حسابان ا متلمار الليري 
 22..99..092 059.959.303 نجمالي اعنلا

   اللنــلم :
 05.132.095 333..93.92 حئلق مستحئي الزناة

 9.1.0.292 9.1.0.292 مئابه أراضي فم اني في حيا   ال ير       
 2.915.229 2.915.229 مئابه اإلمكان الطتبي  في حيا   ال ير      

 0.323.399 50.239..0 مئابه أم م في حيا   ال ير           
 022.993.530 .503.01..00 مئابه حسابان ا متلمار الليري       

 22..99..092 059.959.303 نجمالي اللنلم                         
  

 

 المـــــوارد والمصـــــارف
 

 هـ1443  جماد أول 22م الموافق 2221ديسمبر  31في 
 

 م2222ديسمبر  31                               م        1222ديسمبر  31                                                البيــــان                               
 

 جنيه مصري                                                 جنيه مصري                                      
                                                                                          

   المـــــــلارد : 
 32.359.399 0.935.122 نئديس فأرندة بال    ت أفا العام  

 .55.952.35 233.3.5.292 الزناة علي حئلق ملميس ال   
 22.301.193 29.322.023  نلان محنلس من عمتء ال    فأررفن 

 25..0.223 0.292.090 عااد حساب ا متلمار
 5.903.191 1.999.229 علااد حسابان ا متلمار الليررس

 .999.00 013.532 ملارد مت لعس
 - 29.119.312 ملارد مت لعس

 293.951.952 215.9.1.339 نجمالي المــلارد
   المنــــارا :

 92..90.011 ..30.335.9 أفراد
 2.9.5.100 9.9.9.1.5 وتب

 .2.299.92 19.292. مساجد  
 52.915..59 ..2.912.2. ليئان و يس فجمعيان ريررس ما رة

 399.392 2.9.199 منارر  نداررس
 0.935.122 32.223.913   العامنئديس فأرند  بال    ت أرر 

 293.951.952 215.9.1.339 نجمالي المنـارا
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 لبنك فيصل اإلسالمي المصري صندوق الزكاة 
 .هـ  3144جماد أول  22الموافق  م2221 ديسمبر  31للقوائم المالية في  اإليضاحات المتممة

 

 ن ية عن الن دفق  -2
يئلم ب  ن دفق الزناة في مجاا تحئي  التمافه ا جتماع  من ألم المتمر الت  تميز نااط ال    ف  العدفد من  يعت ر ال ااط اليم

 .المامسان الا ي س فمل  م ي ننااا  حي  أن الربط بين ال ااوين ا قتنادم فا جتماع  ل  أقار نيجابيس فعالس في تحئي  مسيرة الت ميس
 0.9مليلن ج ي  منرم بلتا رنيد أفا المدة ال الغ نحل  211.2بال  ر لحجم أعماا الن دفق رتا عام التئررر نجد أن ملارد  بل ن  -0

م 0202م فلي لغ حجم الملارد المجمعس للن دفق حت  ن ايس عام 25.2ألف ج ي  منرم ف  عام  3.1مليلن ج ي  منرم فمل  مئابه 
مليلن ج ي  منرم تمله الزناة المستحئس هرعا  عل  حئلق ملميس ال    فال اق   ناة من  930.3رم م  ا  مليلن ج ي  من 22.0.نحل 

فلئد فج ن لي  الملارد ال   .أنحاب حسابان ا متلمار فمن اعفراد فضت  عن ال  ان فالت رعان فعلااد الحسابان الليررس فأررم 
 .فعي يس أف من رتا ننااء المساشن الطتبيس ف  المدن الجامعيس ف  عدة مدن ت الئالرة المستحئين فرعايس وتب العلم في نلرة نئديس 

ه ين الملم   نما همه اإلنباق أيضا  عمارة المساجد فتزفرد المستابيان الحكلميس فالمستلنبان الط يس  .الم نلرة  .مللاج  .أميلط 
 295.9سابئان الئرالن المررم فدار رعايس الطبه اليتيم فقد بلغ ما تم نرف  بالبعه باعج زة الط يس ف  جميع المحاف ان ليا باإلضافس ال  م

   :مليلن ج ي  منرم تم تل رع ا نالتال 
                                                                         جنيه ( بالمليون  القيمة )                                                                                                                                            

 

 اإلجمالي إدارية مصاريف هيئات طبية وجمعيات مشهرة مساجد طالب أفراد )المصارف( أوجه اإلنفاق

 14.45 242 8145 .24 443 3243 المبالغ
 

 30.3فال  لض بالمجتمع ليل  نان لزاما عل  ن دفق الزناة ا لتمام بدعم اعفراد حي  تم نرا م لغ البرد لل أمال امتئامس اعمس  -
 .مليلن ج ي  منرم 

مليلن ج ي  منرم لل يئان الط ي  فالمستابيان ن را  لما تا د  ال تد من جااحس نلرفنا فنيمانا  من منرف ا  2.9.تم نرا م لغ  شما ـــ 
 .بضرفرة الماارنس المجتمعيس للحد من ليا اللباء

س لللئس الم ير  فالسمعس الطي س الت  فتمتع ب ا ن دفق الزناة فئد أفدع أله ال ر فاللير م الغ في حسابان ريررس ت فقف ريرم   حت  ن اي ـــ 
مليلن ج ي  منرم تنرا علاادلا ف  المنارا الارعيس للزناة فأعماا ال ر فاللير ملاء م  ا عااد  لن دفق  5..00م م لغ 0202عام 

 .ج ان ريررس فمستابيان أف دفر اعفتام ففئا  لعئلد ا متلمار الليرم الزناة أف ل
 030922وبه فرنص ل ا حساب رقم  232تتسع لعدد  0م0022فمن ألم أناطس الن دفق أن  قام بجنااء دار رعايس لةفتام بالمئطم عل  مساحس  -

 .لتلئ  الت رعان
مليلن ج ي  منرم م    دار رعايس الطبه اليتيم بالمئطم فقطعت  أرض  03.9غ  قيمت ا تمله اعراض  فالم ان  ف  حيا ة الن دفق فال الـــ 

هئ  مك ي  ففيت بئررس مما العرر  بمحاف س هماا مي اء ففيت بل ق  93ال ض   اللمط  بالمئطم فقطعس أرض أررم بالمئطم فعدد 
 .الدنرفر بالجيزة فالت  انتئلن من حيا ة ال ير بعد ففاة اللالب

مليلن ج ي  منرم فل  فيت بمدف س الئالرة الجدفدة فهئ  بالمطررس فقد تم الت رع  ..9تمله اعراض  فالم ان  ف  حيا ة ال ير ال الغ قيمت ا ـــ  
 .ب م لن دفق الزناة فلن فتم نمتتم م ن  بعد ففاة انحاب م ففئا  ل ص ال   

مليلن ج ي  منرم تم الت رع ب ا من أحد فاعل  اللير تنرا علاادلا ف  المنارا  0.5تمله اعم م ف  حيا ة ال ير فال الغ قيمت ا ـــ 
 .الارعيس في أعماا ال ر فلن فتم نمتتم ا ن  بعد ففاة المت رع ففئا  ل ص ال  س

لت  تم تسليم ا إلدارة جامعس مليلن ج ي  منرم الم ان  فالتج يزان فا2.9فال الغ قيمت   بمدف س الم نلرةيمله اإلمكان الطتب  الليرم ـــ 
 .اع لر إلدارت ا

 عذراض نعداد الميزانيس تم معادلس اعرند  بالعمتن اعج  يس بالج ي  المنرم عل  أمال أمعار النرا المعل س بال    المرنزم ف  نطاقـــ 
 .السلق الحرة لل ئد اعج    في تارر  نعداد الئلاام الماليس للن دفق 
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 اإلسالمى المصرى بنك فيصل 
 اداره صندوق الزكاه

 ) دار رعاية الطفل اليتيم (للتنمية فيصل مؤسسه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متر لن دفق الزنا  بال     قم قامن ادار  ن دفق الزنا  بال  اء علي ا  0222ت رع أحد فاعلي اللير بئطع  ارض بالمئطم مساحت ا  -
 أدفار فمساح  رراضي   .بارتباع رمس  

  . م   29م   ال   29وبه من الينلر فئط فنلن أعمارلم ا ن ما بين  93م فامتئ ه عل  مراحه 23/21/0223افتتر الدار في  -
افي  قام الدار برعافت م رعايس نامل  م ي افتتاح  عل  اعل  مستلم معياي فتم الحاق م جميعا  بمدارل ران  متميزة فرعايس نحيس فقئ -

  فدف ي  فرراضي  نامل  فمل  تحن اهراا نل   من المارفين.
 تلاجد ارناايين اجتماعيين فنبسيين لت مي  فتعدفه مللي فم اران اعف د. -
فلد ال  المرحلس اللانلرس حي  تم الحاق م بمدارل التعليم الب ي فمل  لضمان الحنلا عل  عمه بعد التلرج من المدرمس  39فنلا عدد  -

 م اهرة فمل  عل  اللج  التال :
 

 بمدرم  التمررل  9

 بمدرم  التجارة العسكررس  9

 بمدرم  ا فرمان الب دقيس  29

 بمدرم  الزررفس  2

 بمدرم  ن اعي  قسم ن رباء  2

 بمدرم  ن اعي  قسم مياران فن رباء 3

 أشاديميس ن ض  منر للط اعس  1

 حاليا  في النف اللال  اإلعدادي 22

 بمدرم  التربيس البمررس  2

 تعليم أمامي ن را ل رفف  النحيس بملافئ  ف ار  الائلن ا جتماعيس  2
 

للدار اناط  أررم ع ار  عن لجان مساعدان عي ي  فنئدي  عل  مدار الس   للمحتاجين فالبئراء فالمرض  فا رامه فالمطلئان فمل  علالي  -
 .مليلن جم  2.09م حلال  0202حال  بتملب  بل ن رتا عام  522الدار    مدف   المئطم ت محه

 ا هراا عل  مسجد الرحمس بالمئطم فرتحمه الدار تملب  ت مرت ان فرتف    . -
 هئ  بمدف   بدر لةف د لإلقامس ب ا بعد التلرج. 93تم بمساعد  ادار  ن دفق الزنا  ب    فينه اإلمتم  المنرم هراء عدد  -
مليلن جم  2.3تم فتر حساب امتلماري لمه فلد لتمتبادة م   ع د بللغ السن الئانلني  لملاج   اعع اء المعيايس بتملب  اجمالي  قدرلا  -

 منري تدر عااد ففئا  لما فتم تل رع  من ال    عل  أنحاب اعفعيس ا دراررس يضاا ال  قيم  حساب نه فلد.
 . بجميع فرفع ال    030922لا الت رعان تحن رقم فلجد حساب بامم المامسس لئ  -

ـــ ألغراض إعداد الميزانية تم معادلة األرصدة بالعمالت األجنبية بالجنيه المصري علي أساس أسعار الصرف المعلنة بالبنك المركزي في 
 نطاق السوق الحرة للنقد األج
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 . نبي في تاريخ إعداد القوائم المالية للصندوق 
 

 

 الحسابات  مراقباتقرير 
 

 
 



 

 91 العودة لصفحة الفهرس

 
 
 

 شركات البنك      
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 (1مرفق  )
  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  .وقـد أسهـمـت هـذه الشـركــات فـي دفـع عـجـلـة التـنمـيـة بالبـالد وإتـاحـة اآلالف من فـرص العـمل أمـام المواطنيــن ،وقـد حـرص البـنــك علي تـنـوع وتعـدد هذه الشـركــات لتغـطـي كــافـة أوجه مجـاالت النـشـاط اإلقـتـصــادي 

 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  213مليـار جـم و  4324.وقـد بـلغــت رؤوس أمـوالهـا المـصـدرة )  شركـة تـابعـة وشـقيـقـة ( 18 .شركـة متـاحـة للبـيـع  32( شركـة ) منهـا  48ويـبلـغ عـدد الشركـات التي أسـسهــا وســاهـم فـيهـا البـنــك ) 

م ويـســاهـم فـيهــا البـنــك بحـصــة  2221/  12/  31مليـار جـم بـعـد تـــقـيـيــم العـمـالت بأسـعــار الصــرف فـي  224835مليـار جـم مـدفــوع مـنـهـا نـحـو  224882جـنـيــه ســودانـي ( تعــادل نـحـو  مليار 14.14و أمريكي 
 مليـار جـم . 343.8مليـار جـم وقـيـمتهــا الدفـتـريـة نـحـو  442.2مليــار جـم تـبلــغ تـكـلـفـتهــا نـحـو  24215قـدرهـــا نـحـو 

 

 القيمة باأللف                                                                                                                                  وفيمـا يـلي بـيـــان التـوزيع القطــاعي المجمع لهـذه الشـركــات :

 الـقــطـــــــــــــاع
عدد 

 الشركات

الشــركــات الـمـصــدرة والمـدفـوعــةرؤوس أمــــوال   القـيـمــــة تــكلـفـــــة حــصـــــة 
 الدفـتريــة المسـاهـمـة المسـاهـمـة جـنـيــــه ســودانـي دوالر أمـريــكـي جـنـيــــه مــصــري 

 جـــم جـــم جـــم الـمــدفــوع الـمــصــدر الـمــدفــوع الـمــصــدر الـمــدفــوع الـمــصــدر
 9332 0932 0332 ----- ----- ----- ----- 003222 003222 3 األنشطة العقارية والتأجير

 10222 10222 1  الزراعة وإستغالل الغابات وقطع األشجار
  

----- ----- 0 0 2 

 39903 39903 13390 ----- ----- ----- ----- 00022 00022 1 الدخان .المشروبات .صناعة المنتجات الغذائية

 109021 010901 03122 ----- ----- ----- ----- 099030 001021 0 أعمال التشييد والبناء

 109322 109322 09231 ----- ----- ----- ----- 3310222 3310222 1 الفنادق والمطاعم ) اإلقامة وخدمات الغذاء (

 000199 929900 093299 ----- ----- 102222 102222 309122 309122 0 صناعة المواد والمنتجات الكيماوية ومنتجات الجلود

 0010 0010 0002 ----- ----- ----- ----- 30222 30222 1 صناعة المعادن والحديد والصلب

 1039 1030 1323 ----- ----- ----- ----- 190039 190039 1 صناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة

 1239091 1992103 1023109 ----- ----- 900030 900030 0003000 0092100 13 والتأمين )الخدمات المالية بخالف البنوك(الوساطة المالية 

 199290 102033 33303 ----- ----- ----- ----- 099002 099002 9  األنشطة اإلجتماعية واإلدارية والتعليم

 090930 090930 112011 ----- ----- 130903 130903 30902 30902 3 المياه .الغاز  .إمدادات الكهرباء 

 120310 120310 00032 ----- ----- ----- ----- 300939 300939 9 النقل والتخزين واإلتصاالت والمعلومات

 30022 30022 30022 ----- ----- ----- ----- 00222 00222 1 مواد البناء .السيراميك  .صناعة الزجاج 

 0 األجهزة الكهربائية والمنزلية والمعدات واآلالتصناعة 
131310110

0 
131310 ----- ----- ----- ----- 39990 39030 2 

 931091 931091 32133 ----- -----     092222 092222 1 تجارة الجملة والتجزئة 

 2 00139 1191 1319390 1319390 ----- ----- ----- ----- 3 قطاعات أخرى 

 3330190 9230121 0019009 1319390 1319390 013201 013201 3000903 3923009 90 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
%2423 متاحة للبيـع النوباريـة للهندسـة الزراعـيـة والميكـنـة  1 جم      12 522 جـم 15222 15222  م1.83 البحيره صفر 5 5   صغيرة 

    صفر 5 5  جــم 15222 15222 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
 المشروبات .قطاع صناعة المنتجات الغذائية 

 متوسطة م1.82 االسماعيلية .3342 .3342 35..1 جم      5 2.23..3 جـم 52522 52522 %34422 تابعـــــــة اإلسماعيلية للصناعات الغـذائية " فوديكو "  1
    .3342 .3342 35..1  جـم 52522 52522 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

 قطاع األنشطة العقارية والتأجير
شرصندوق اإلستثمار العقاري العربي المبا  1  متناهية الصغر م2222 الجيزه 2 2122 2222 جم      122 22222 جـم 22222 22222 %12422 متاحة للبيـع 
 متوسطة 2213 القاهره 2..4 2..4 2..4 جم       122 22..4 جم 222222 222222 %2452 تــابـعــــة الفيصل لإلستثمار والتسويق العقارى  2
 متناهية الصغر م2228 القاهره 2 422 422 جم        12 42222 جـم 3222 3222 %13433 متاحة للبيـع المصريـة إلنشـاء وإدارة المراكـز التجاريـة  3

    2..4 24.2 23.2  جــم 223222 223222 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
 قطاع أعمال التشيد والبناء

 متوسطة م2223 الجيزه 8282. 132222 22222 جم    1222 22222 جـم 52222 52222 %42 شـقـيـقــة أشجار سيتى للتنمية والتطوير 1
 صغيرة م...1 القاهره 58421 58421 5.122 جم        12 .5.1222 جـم 213838 231221 %25451 شقيقـــة أرضك للتـنميـة واإلستثمــار العـقــاري  2

    153521 218421 2.122  جــم 233838 281221 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
 قطاع الفنادق والمطاعم )اإلقامة وخدمات الغذاء(

حيــةالعربيـة لإلستثمارات الفندقيـة والسيا  1  متناهية الصغر م2225 الجيزه 184.22 184.22 232.1 جم      122 232.25 جـم 3.15222 3.15222 %14.4 متاحة للبيـع 
 جــم 3310222 3310222 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

 
09231 109322 109322 

  
 

 قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيماوية ومنتجات الجلود
اإيكوبـاك لصناعة مواد التغليـف وطباعته  1  كبيرة م2..1 أكتوبر 3 23222 23222 52222 جم       52 1222222 جـم 125222 125222 %42422 تــابـعــــة 
 كبيرة م2222 أكتوبر 3 24142 31214 22552 جم     122 225522 جـم 42222 42222 %51438 تــابـعــــة مـصر لصناعة مواد التغليف " إيجيراب "  2

 صغيرة م1.82 أكتوبر 3 2 3223 3223 جم       22 145212 جـم 3322 3322 %48452 شـقـيـقــة الجـيــزة للبويـات والصناعـات الكيماويــة  3

" كـوبـاك "لصناعة مواد التعبئةالـقـاهــرة   4  كبيرة م2225 أكتوبر 3 38215 38215 3.215 جم     122 3.2152 جـم 125222 125222 %31432 تــابـعــــة 
 متناهية الصغر م1.84 الجيزه 2 .22 222 جم      122 2222 جـم 522 522 %42422 شـقـيـقــة العـربيـة ألعـمــال التـطهيـر " أراديـــس "  5
 صغيرة م4..1 االسكندريه 1 12222 12222 جم    1222 12222 جـم 22222 22222 %44444 تــابـعــــة الوطـنيـة الحـديثـة للصناعــات الخـشبيــة  3
 كبيرة م2222 حلوان 412533 412533 112825 $          1 2522222 دوالر أمريكي 152222 152222 %5422 متاحة للبيـع حـــــــلـــــــــــوان لــألســـــمـــــــــــــدة  2

 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
      582143 324422 243243  جــم 324122 324122
              دوالر أمريكي 152222 152222
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 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 م2222 الشرقيه 5212 5212 5252 جم      12 525222 جـم 35222 35222 %15422 متاحة للبيـع العالمية للمسبوكـات والصناعات المتطورة  1

    5212 5212 5252  جــم 35222 35222 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

  المنسوجات والمالبس الجاهزةصناعة اع ـطــقـ

 متوسطة م1.85 الشرقيه 12.3 12.2 1.23 جم      12 1.2345 جـم 142834 142834 %1433 متاحة للبيـع جــــولـــــدن تـــكـــــس لـألصــــــــواف  1
    12.3 12.2 1.23  جــم 142834 142834 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

   الوساطة المالية والتأمين ) الخدمات المالية بخالف البنوك (قــــطـــــــــاع     
 متوسطة م3..1 الجيزه 3481 3481 3.52 جم   1222 3.52 جـم 5222 5222 %2.422 تــابـعــــة صـــرافـــــــة بـــنــــــك فـــيـــــصــــــــل 1
 صغيرة م2211 الجيزه 58..24 58..24 58..24 جم     122 528..24 جـم 252222 252222 %..4.. تــابـعــــة فــيـــصـــــل لـإلسـتـثـمــارات الـمــالـيـــة 2
 صغيرة 2213 القاهره 23.22 23.22 23.22 جم      12 23.2222 جم 32222 32222 %2.4.2 تــابـعــــة فيصل لتداول االوراق الماليه 3
 صغيرة م2215 القاهره 14112 14112 5.22 جم      12 5.2222 جم 32222 32222 %4.5. متاحة للبيـع سالمه -تكافل حياة المصريه االماراتيه  4
 متوقف م2211 الجيزه 2 453 522 جم       12 52222 جـم 1222 2222 %25422 شـقـيـقــة عــربـيـــة لـلــوســاطــة فــي الـتـأمـيــــن 5
 متوسطة م2228 القاهره 24223 24223 25325 جم     122 253252 جـم 232222 232222 %32425 شـقـيـقــة المصريـة للتأمين التكافلي علي الممتلـكـات 3
 متوسطة م2222 القاهره 12221 12221 4222 جم    1222 4222 جـم 382512 382512 %1425 متاحة للبيـع المـصريـة إلعــــادة التـمـويــل الـعـقـــاري  2
 متوسطة م2223 الجيزه 83533 83533 31252 جم       12 3125222 جـم 232222 232222 %13452 متاحة للبيـع بـيـــت الـتـأمـيــن المـصــري الـسـعـــودي 8
 كبيرة م2..1 الجيزه 38422 38422 18222 جم       12 .....12 جـم 222222 222222 %. متاحة للبيـع الـدوليـة للتأجيـر التمويلـي " إنكـوليـس " .
12 GIG  صغيرة م2228 القاهره 32328 32328 18428 جم     122 184283 جـم 222222 222222 %424. متاحة للبيـع علي الحـيـــاة للتأميـن التكافل 
 متوسطة م2215 القاهره 32428 32428 28441 جم      122 284413 جم 222318 222318 %.343 متاحة للبيـع ايادى لالستثمار والتنميه 11
 كبيرة م1.81 البهامس 2 523215 523215 $       122 322251 دوالر أمريكي 3.2313 3.2313 %8422 متاحة للبيـع دار الـــــمـــــــــــال اإلسـالمي البهامس 12
 صغيرة م1.85 السودان 2 52..3 42432 $          1 2524232 دوالر أمريكي 35223 35223 %2432 متاحة للبيـع التـنميـة اإلسالميـة ) السـودان ( المحـدودة 13

 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
  جــم 285.828 2832128

 
1523124 1342183 12.3231 

  
 

 
   دوالر أمريكي 4255.2 4255.2

   األنشطة االجتماعية واإلدارية والتعليمقـطـــــاع 
 تحت التصفية م1.88 الشرقيه  2 432 432 جم      12 45.82 جـم 3222 3222 %2433 متاحة للبيـع الــمــشـــروعــــــات الـتـعـلـيـــمـيــــــــة   1
 كبيرة م1.83 الجيزه 1.333 23222 2.133 جم    1222 2.133 جـم 122222 122222 %24432 شـقـيـقــة مـسـتــشـفـــى مــــصـــــر الــدولـــــــــي  2
 كبيرة م1.81 القاهره 11.422 11.422 5232 جم        12 .52322 جـم 23522 23522 %2453 متاحة للبيـع مـسـتــشـفـــى الـقــاهــرة الـتـخـصـصــي  3
 صغيرة م2224 الجيزه 2223 2223 4222 جم    1222 4222 جـم 42222 42222 %452. متاحة للبيـع الـمــنــــــى لـلخـــدمـــــات الـطـبـــيـــــــة  4

      143235 ..1525 3.383   جــم 244522 244522 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

  المياه .الغاز  .قطاع إمدادات الكهرباء 
 متوسطة م2223 السويس 2211 2211 1222 جم     122 .1223 جـم 22222 22222 %2423 متاحة للبيـع غـــــاز الـســـويـــس " ســــوجــــــاز "  1
 متوسطة م2222 المنوفيه  2 2 232 جم     122 2322 جـم 12452 12452 %2422 متاحة للبيـع مـــــالــتـــــي جــــــــاز  2
 كبيرة م2221 االسكندريه  545324 545324 128244 $      122 38245 دوالر أمريكي .13248 .13248 %5422 متاحة للبيـع مــيــــدور لـلـكـهـربـــاء " مـيــدالـيــك "  3

 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
      542335 542335 112511   جــم 32452 32452
              دوالر أمريكي .13248 .13248

    مواد البناء .السيراميك  .صناعة الزجاج قطاع 
 كبيرة م2222 المنوفيه  35222 35222 35222 جم       14 25142.2 جـم 88222 88222 %42422 تــابـعــــة األفــق لإلسـتثـمـار والتنـميــة الصناعـيــة  1

    35222 35222 35222  جــم 88222 88222 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
  قطاع صناعة األجهزة الكهربائية والمنزلية والمعدات واآلالت

 متوقف م1.83 القاهره 2 15.5 1335 جم      12 133453 جـم 3.232 3.232 %.243 للبيـعمتاحة  باسيفيك " -المصريـة للتصنيـع " سيلتال   1
 صغيرة 2215 القاهره 2 35222 35222 جم      122 352222 جـم 122182 122182 %.2 تــابـعــــة شركه الطاقه للصناعات االلكترونيه واالضاءه 2

    2 335.5 33335  جــم 1.1.12 1.1.12 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
  تجارة الجملة والتجزئة قطاع 

 كبيرة م2222 القاهره 4.1541 4.1541 321.3 جم  2425 122221813 جـم 242222 242222 %12458 متاحة للبيـع فـــــارمــــــــــا "ابـــن ســيـــنـــــــــا "   1
    4.1541 4.1541 321.3   جــم 242222 242222 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

  النقل والتخزين واإلتصاالت والمعلومات  قطاع 
 الصغر متناهية م2225 الجيزه 15222 15222 15222 جم      12 1522222 جـم 132222 132222 %11454 متاحة للبيـع صـــنـدوق تـنـمـيـــــة الـتـكـنــولــوجـيـــا  1
 متوسطة م8..1 الجيزه 4133 4133 522 جم    122 5222 جـم 5222 5222 %12422 متاحة للبيـع األهــلــــي ألجـهــزة الـحــاســـب اآللـــــي  2
 كبيرة م2228 القاهره 88.34 88.34 2143 جم          4 1285213 جـم 222222 222222 %3452 متاحة للبيـع المـصـريـــــة لإلسـتـعـــــالم اإلئـتـمـــانــــي  3
 متوسطة م3..1 القاهره 812 812 2.42 جم     122 2.422 جـم 312333 312333 %2448 متاحة للبيـع مـصـر للمقاصـة واإليـداع والقـيد المركــزي   4

  قطاعات اخرى       128.15 128.15 255.2  جــم 52333. 52333. اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
 كبيرة م1.83 السودان 2 2434 122 ج س   2413 33822218 جنيه سوداني .223.8 .223.8 %2438 متاحة للبيـع الـبــنـــــك اإلســـالمـــــي الـســـودانـــــي  1
 كبيرة م1.28 السودان 2 1.352 .8. ج س   1422 22523853 جنيه سوداني 1122222 1122222 %2452 متاحة للبيـع بـنــك فـيــصـــل اإلســالمــي الـســودانــي  2
 صغيرة م1.84 السودان 2 412 1 ج س   2412 .185.3 جنيه سوداني 112353 112353 %2422 متاحة للبيـع بـنـــك تــنـمـيــة الصـــادرات بالـســــودان  3

    2 221.3 1131  جنيه سوداني 1.14345 1.14345 اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
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 (2مرفق )

 فروعنا
 والجيزة القاهرة ىوفرعالمركز الرئيسي 

 فرع  : القاهرة
 

 الئالرة  -فلليل  03هارع  3الع لان :  •
      التليبلن : •

    20ت 01.3.109 – 01.3.103 - 01.3.535 • 
  20ت   01.33199فاشس:  •
     22932ال رردي :  قمالر  •                          الئالرة –فينه ب     الع لان ال رقي: •
 0993 : ن دفق بررد •
  FIEG EG CXالسلربن :  •

 cairo@faisalbank.com.eg    مترفني :ع لان ال ررد اإلل
 www.faisalbank.com.eg    مترفني :الملقع اإلل •
  الجيزة: فرع 

 الجيزة - الدق  –ميدان الجتء  -هارع التحررر  295 الع لان :• 
  20ت 1/3/9/313020.5تليبلن : • 
  20ت  313020.2 فاشس :• 
 F.BANK - UN   02590 – .53.1 : تليكس• 
 20322ال رردم :  قمالر • 
                                  12311 ك.ب :• 
 giza@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

 القاهرة الكبرى  منطقة
 
 
 

 
 الدقى : فرع 

 الجيزة -العجل ة  –ع الباللجا21 الع لان :• 
   20ت 9..1..09 - 33933952 – 33201923 – 33292921 – 33999525تليبلن :• 
  20ت 33939.03 فاشس :• 
 91ك ب ال رردم :  رقمال• 
 dokki@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

 زهر أل ا: فرع 
 الئالرة  – قسم الجماليس –هارع جللر الئااد  223 الع لان :• 
   20ت  095220.2 – 09539033 - 09523392 تليبلن :• 
  20ت .01.3593 فاشس :• 
  22222ال رردم :  قمالر • 
 02ك . ب :  •

 azhar@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

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 
 الئالرة  -ال الر  –هارع الس ع  أ 29 الع لان :• 
            20ت 09529193 - 09529159 – 01.1.302 تليبلن :• 
 .ك . ب :  •                                                 22012ال رردم :  قمالر • 
  20ت .09529.0 فاشس :• 
 ghamra@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

 السيدة زينب  : فرع 
 الئالرة   –السيدة  ر ب  –هارع ع د المجيد الل ان  .3 الع لان :• 
                           20ت .0332222   - 03331235 تليبلن :• 
 الدفافرن 9ك . ب :  •                                                 22902ال رردم :  قمالر • 
  20ت 093003.0 فاشس :• 
 saydah@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

 مصر الجديدة  : فرع 
 الئالرة -منر الجدفدة  –بين ميدان  مبير فتررلمف  –هارع علمان بن عبان  0. الع لان :• 
   20ت 011399.1   - 01139953 - 01139959 تليبلن :• 
  20ت 01139951  فاشس :• 
 لليلبلليس ذرب 9530ك . ب :  •                                 22191  ال رردم : قمالر • 
 FIEG EG CX XXXملربن : • 
 helio@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

 مدينة نصر  : فرع 
 الئالرة  –مدف س ننر  –من هارع ع ال العئاد متبرع  –هارع احمد قامم جلدة  29 الع لان :• 
   20ت  .0920390 - 09205910   - 09203593  تليبلن :• 
                                         20ت 09203533 - 09203953   فاشس :• 
 020.ك . ب :  •

  22312ال رردم :  قمالر • 
 nasrcity@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

 زيزينيا   : فرع
  –التجمع اللامس  –أمام الجامعس ا مرركيس  -الئالرة الجدفدة  الع لان :• 
   20ت 032.3522 – 032.3111   تليبلن :• 
  20ت 032.3122    فاشس :• 
 التجمع اللامس 2.9ك . ب :  •                                              22.39ال رردم :  قمالر • 
 FIEG EG CX XXXملربن : • 
 zizinia@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

 اكتوبر   3 : فرع
 أشتلبر  3مدف س  –المحلر المرنزم  35 ، .3رقم  الع لان :• 
   20ت 3.099093 - 3.099095   – 3.099221 - .3.09909    تليبلن :• 
  20ت 3.099933    فاشس :• 
 20953ال رردم :  قمالر • 
                                               الح  اللال  .0ك . ب :  •

 october@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

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
   ..5ميتن محه رقم ت A.Cجلر نادم  –جللف متي   –مدف س الع لر  الع لان :• 
   20ت 99.0.923  –- 99.0.929    تليبلن :• 
                                      20ت .99.0.03    فاشس :• 
 2.222ال رردم :  قمالر  •                        obour@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

 الهرم   : فرع
 الجيزة -هارع ال رم  -م     رزر يا ملا  032 الع لان :• 
   20ت 31.2.591  – 31.2.599 - 31.2.533 - .31.2.53     :تليبلن • 
                                 20222ال رردم :  قمالر •                                       20ت 31.2.533    فاشس :• 
 nk.com.egharam@faisalbaال ررد اإللمترفن  : • 

 

 شبرا   : فرع
 0.3:  ك ب•                                          الئالرة –هارع ه را  92 الع لان :• 
        20ت 01131213  – 01131219  - 01131219     تليبلن :• 
                                           20ت 0915.222    فاشس :• 

                              shubra@faisalbank.com.egاإللمترفن  : ال ررد •     

   مدينتى : فرع
 الجدفدة الئالرة -مدف ت   –فل  عداررس بالمرحلس اإلم طئس الم ان  ا –م    الارنان فال  لي  –الدفر اعفا ب 222 الع لان :• 
        20ت 9/3/0/0222552     تليبلن :• 
 madinaty@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 المعادى   : فرع
 الئالرة - المعادم –  بجلار مبارة اليابان –م    بين الل رة  -المعادمهارع نلرني   30 الع لان :• 
  20ت 0939293  –  0939299     : تليبلن • 
 maadi@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

                                                المقطم   : فرع
                   الئالرة –تد  المئطم تئسيم  5هارع  .3 الع لان :• 
            20ت 0.935299  : فاشس•                     20ت 0.935290/  3/  9  تليبلن :• 
        Mokatam@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

   الرحاب   : فرع
   مدف س الرحاب -الارق م طئس ال  لي بالسلق  G40الم طئس  رقم  الع لان :• 
  20ت 03502221/   393/  259  تليبلن :• 
         rehab@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  :• 
  
 

 منطقة االسكندرية والوجة البحرى 
 

 

 االسكندرية    : فرع
 ا مك دررس -ا  اررطس  –هارع فيكتلر باميل   1 الع لان :• 
   23ت .993303  - 9933035     تليبلن :• 
 2029:  ك . ب•                                  23ت 9933032    فاشس :• 
                                            02232ال رردم :  لرقما• 
 alex@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

 

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:rehab@faisalbank.com.eg
mailto:alex@faisalbank.com.eg
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 مصطفى كامل  : فرع

 ا مك دررس -منطب  نامه  –حمد هلق  ورر  الحررس مع أ –هراا عأبراج ا 359.350 الع لان :• 
   23ت 9939903    – .993901  - 9933235 - .9903.9    تليبلن :• 
  02322ال رردم :  لرقما•                                     23ت 9933219    فاشس :• 
                                    ميدم جابر  2.2:  ك . ب• 
 alex2@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

 المنتزة  : فرع
 ا مك دررس -قسم الم تزة  –أولس ب احيس ميام  هارع مع تئاوع  –تأ  ورر  الجي  .35 الع لان :• 
 مكتب بررد السرايا 032:  ك . ب•         23ت .990020  /3/1  تليبلن :• 
                                            23ت 9900229    فاشس :• 
                   32922:  الرقم ال رردم•                                  montazah@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

 العجمى  : فرع
 م طئس –مام فحدة مرفر العجم  ا –مطرفح  اإلمك دررس ورر  – .بلابس  –عجم  متار ملا  –المرنز التجارم  الع لان :• 

 مك دررسإلا -العجم  
   23ت932.135   –  932.192 - 932.192 - 932.190     تليبلن :• 
 مكتب بررد ال انلفيه 02002ال رردم :  لرقما•                                      23ت 932.139    فاشس :• 
 agamy@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

 المنصورة   : فرع
 الدق ليس  –الم نلرة  – تلرره -الجي  هارع  2 الع لان :• 
  292ت 0329339  فاشس :•      292ت  032.150 - 0325539     تليبلن :• 
                                           39222ال رردم :  لرقما• 
 mansoura@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

 دمياط الجديدة  : فرع
 محاف س دمياط  –مدف س دمياط الجدفدة  –الم طئس المرنزرس  – 9.قطعس رقم  الع لان :• 
  291ت 0922023  فاشس :•                     291ت 0922020 –  0922022     تليبلن :• 
                                          39921ال رردم :  لرقما• 
 domiat@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

  المحلة الكبرى  : فرع
  ال ربيس -المحلس الم رم  –عمارة ا فقاا  –هارع الجي   الع لان :• 
       292ت 0035019  –  .003112 - .003212      تليبلن :• 
                             099ك . ب :  •                                  292ت 0093.21     فاشس :• 
                                          32522ال رردم :  لرقما• 
 faisalbank.com.egmehalla@ال ررد اإللمترفن  : • 

 

 الزقازيق   : فرع
 ارقيس ال -الزقا ر   –ميدان الم تزة  –عمارة العئادفن  الع لان :• 
                           299ت .032930    فاشس :•                     299ت032.921  –  032.923     تليبلن :• 
                                             99922ال رردم :  لرقما• 
     939ك. ب :  •

 nk.com.egzagazig@faisalbaال ررد اإللمترفن  : • 
 

 

mailto:alex2@faisalbank.com.eg
mailto:montazah@faisalbank.com.eg
mailto:agamy@faisalbank.com.eg
mailto:mansoura@faisalbank.com.eg
mailto:domiat@faisalbank.com.eg
mailto:domiat@faisalbank.com.eg
mailto:zagazig@faisalbank.com.eg
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 دمنهور   : فرع
 ال حيرة   –دم  لر  –هارع الاي  محمد ع د المررم  الع لان :• 
                           299ت 3329222   فاشس :•         299ت 3322255  – 3322255  - ...3322 تليبلن :• 
                                           00922ال رردم :  لرقما• 
     00222ك. ب :  •

 damanhour@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 
 

 طنطا   : فرع
 ال ربيس  -و طا  –ميدان الج لررس  -نانيس هارع الجتء  –هارع محمد معيد باها  0 الع لان :• 
 )292ت 30.15.1  –  30.15.3 - 30.15.0  تليبلن :• 
     353ك. ب :  •                                            32222ال رردم :  لرقما• 
  292ت 30.15.3    فاشس :• 
 tanta@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

 بنها   : فرع
 الئليلبيس   –ب  ا  –ن يئييم    نئابس التط  –هارع ال حر  الع لان :• 
                      223ت 3091.32  –  3031095  تليبلن :• 
                                             23922ال رردم :  لرقما• 
  223ت 3099120    فاشس :• 
 banha@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

 منطقة القنالفروع 
 

 السويس   : فرع
 السلرس   -هارع الجتء  3 الع لان :• 
                           230ت .391011    فاشس :•                      230ت 3910132  –  3910193  تليبلن :• 
                                            93222ال رردم :  لرقما• 
                15ك . ب : • 
 suez@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 

 سماعيلية  اال : فرع
 مماعيليس  إلا -بجلار فيت ق اة السلرس فرنج  اإلالح   –ع عراب  مع هارع الجي   9 الع لان :• 
           239ت 3529205 - .352920 -  –  3529239  تليبلن :• 
                                  239ت 3529225   فاشس :• 
                                                       92922  ال رردم : لرقما• 
   22ك . ب : • 
 ismailia@faisalbank.com.egد اإللمترفن  : ال رر• 

 بورسعيد    : فرع
 بلرمعيد  -برج جاردن ميت  بجلار ح  هرق بلرمعيد  –ع ورح ال حر  21 الع لان :• 
           233ت 3000193  - 3000191   تليبلن :• 
                                    90929  ال رردم : لرقما•                                       233ت 3000.21   فاشس :• 
                              اعمين فالرفل 929ك . ب :  •

 portsaid@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 
  

mailto:damanhour@faisalbank.com.eg
mailto:tanta@faisalbank.com.eg
mailto:banha@faisalbank.com.eg
mailto:suez@faisalbank.com.eg
mailto:ismailia@faisalbank.com.eg
mailto:portsaid@faisalbank.com.eg
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 العاشر من رمضان   : فرع
 العاهر من رمضان  –أمام اإلدارة التعليميس  –مرنز الح  اعفا  - 9عمارة رقم  الع لان :• 
                           229ت 313233    فاشس :•          229ت 313309  –  .31332 - 313325     تليبلن :• 
  99331ال رردم :  لرقما• 
                                                009ك. ب :  •

 tenthramadan@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 
 
 
 
 
 

 منطقة الوجة القبلى
 

   الفيوم : فرع
 مدف س البيلم  –بجلار مجمع المنالر الحكلميس  –مكرر هارع معد  عللا  32 الع لان :• 
           2.9ت ..02332 - 0233022   – 0233022   تليبلن :• 
                               2.9ت 0233021   فاشس :• 
 fayoum@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 المنيا   : فرع
  محاف س الم يا   - عمارة ا فقاا –نلرني  ال يه  –هارع الحررس  099 الع لان :• 
           2.3ت 0325.93 - 0325.90 - 0325.92 – 0325.99   تليبلن :• 
               09ك . ب :  •                                        2.3ت 0325.33   فاشس :• 
 32920   : الرقم ال رردم• 
 menia@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 سوهاج   : فرع
 مللاج -ين يئيالتط  م    –  هارع باج الع لان :• 
             253ت 0222935   فاشس :•                                        253ت 0222930   تليبلن :• 
 23ك . ب : •                                              0222.   : الرقم ال رردم• 
                            sohag@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 أسيوط   : فرع
 أميلط -أمتداد هارع يسرم راذب  الع لان :• 
   ..2ت  0393320 - 0393323 تليبلن :• 
 220ك . ب : •                                  ..2ت 0333135   فاشس :• 
                                      12922   : الرقم ال رردم• 
 assiut@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

 أسوان   : فرع
 أملان -فقاا ععمارة ا -أبطاا التحررر متبرع من هارع  – أبل مم ههارع  الع لان :• 
    251ت .032391  - 09922.2 تليبلن :• 
     292ك . ب : •                                   251ت 0992990   فاشس :• 
                                    2922.   : الرقم ال رردم• 
 wan@faisalbank.com.egsasال ررد اإللمترفن  : • 

 

 قنا   : فرع
 ق ا -مدف س العماا  –متداد هارع اعقنر ا –م    نئابس التط يئيين  الع لان :• 
      253ت .939532  - 9395329 - 9395323 – 9395321 تليبلن :• 
 يمكتب ق ا الرايس 00ك . ب : •                                  253ت 3395329   فاشس :• 
                                     3222.   : الرقم ال رردم• 
 qena@faisalbank.com.egال ررد اإللمترفن  : • 

mailto:tenthramadan@faisalbank.com.eg
mailto:fayoum@faisalbank.com.eg
mailto:menia@faisalbank.com.eg
mailto:sohag@faisalbank.com.eg
mailto:assiut@faisalbank.com.eg
mailto:aswan@faisalbank.com.eg
mailto:qena@faisalbank.com.eg
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 فروع قيد االفتتاح
 

 

 بنى سويف –العاصمة االدارية الجديدة  – شبين الكوم -الشيخ زايد 
 

 

 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 

1.851 
 

 

 البنك الرئيسية البريد اإللكترونى لقطاعات وإدارات 
 

 البريد االلكتروني الجهة
 Governor@faisalbank.com.eg مكتب المحافظ

 Mails@faisalbank.com.eg  المراجعة الداخليةقطاع 

 Compliance@faisalbank.com.eg  غسل األموال إدارة مكافحةوحدة 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 اإلدارة العامة للشئون اإلدارية

 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 العامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة إدارة

 corres@faisalbank.com.eg حسابات المراسلينإدارة 

 Localinv@faisalbank.com.eg التوظيف المحلي قطاع

 Publicrelat@faisalbank.com.eg العالقات العامةإدارة 

 com.egRisk@faisalbank. قطاع المخاطر

 center@faisalbank.com.eg-Card إدارة بطاقات الفيزا

 financedept@faisalbank.com.eg  المالية مئالقواإدارة 

 egCustomer.care@faisalbank.com. إدارة مركز اتصال العمالء

 Cr.protection@faisalbank.com.eg وحدة حماية حقوق العمالء

 
 

 

: https://www.facebook.com/FaisalIslamicBank/ 

: https://www.instagram.com/fibegypt/ 

: https://www.linkedin.com/company/faisal-islamic-bank-hr/ 
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