
 f 
 

 

 
 
 
  
 
   
 
 
 

 المصرى ىاإلسالمبنك فيصل 
 (شركة مساهمة مصرية)

  المستقلة  المالية القوائم
 م8302 يونيو 03 فيالمنتهية  المالية الفترةعن 

 هـ 0301 شوال 01الموافق  



 
 
 

 

 تقرير فحص محدود للقوائم المالية الدورية المستقلة
 
 

 ي المصرىمجلس إدارة بنك فيصل اإلسالم/ الى السادة 
 

 المقدمة
شاا  ت ماااب مت )لعنااف  ي اا  اياااممر الم اا   الفحااا المحااللل لاميةانياات المااارفات الم  فاات  قمنااب عمامااب 

ل ذا الفلائم المارفات لالخ  لالرغي   ر حفلق الما يات لالرال فبا النفليات المرةافات  8302 يلنيل 03 ر ( م  يت
لماخ اب  لاايباابا المحبااعيت الهبمات لاي  اب مان ايي ابحبا  المنرهيت  ار ذلاف الراب ي   أشه   الارتعهب ان 

المرمماات ارخاا و   لايلا    اار المااائللت ااان اااالال الفاالائم المبلياات اللل ياات المااارفات  ااذ  لالةاا   الةاابل  
 01لاللا ح لهب طعفب  لفلاال االال لر لي  الفلائم المبليت لاعنلف ال بل   اان العناف الم  اة  الم ا    ار 

ل ااض  االق الفاالانين لالااالائح الم اا يت ذاا الةمقاات عقااالال  ااذ  الفاالائم المبلياات   لرنح اا   8332ع  ليااام
 .مائلليرنب  ر اعلاق اارنربج ااض الفلائم المبليت اللل يت  ر  لق  ح نب المحللل لهب 

 
 نطاق الفحص المحدود

الفحااا المحااللل لافاالائم ("8103) قمنااب عفح اانب المحااللل طعفااب  لامةيااب  الم اا   لمهاابم الفحااا المحااللل  قاام
  يشم  الفحا المحللل لافالائم المبليات اللل يات اما  " المبليت اللل يت لمنشم  لالمؤل  عمة  ت م اقب حابعبرهب

مائللين اان ارمال  المبليات لالمحبااعيت  لرطعياق اتا اقاا رحايايات    اارفاب اا ع ل   أابايت من أشخبا
للل  ليف  الفحا المحللل تل  يب   ر نطبقا  اان امايات م اتةات رارم طعفاب  لاي  ب من ات اقاا الفحا المح

لمةابيي  الم اتةاات الم اا يت   لعبلراابلر ا يم ننااب الح اال  ااااض رم ال عمننااب ان ااعح ااااض ل اياات عتمياا  ارماال  
 .المبليت الهبمت الرر قل يرم ا رشب هب  ر امايت م اتةت   لااي   نحن ا نعل   أ  م اتةت ااض  ذ  الفلائم 

 

 االستنتاج
الم  فت ا رةعا  المارفات ل ر  لق  ح نب المحللل   لم ينم الض اامنب مب يتةانب نةرفل أن الفلائم المبليت اللل يت 

لاان ألائا   8302 يلنيال 03اان الم  اة المابلر الماارف  لاعناف  ار  عةلالت لل لح  ار تميا  تلانعهاب الهبمات
أشاه  المنرهيات  ار ذلاف الراب ي  طعفاب  لفلااال ااالال لر الي   الارتالمارفات ان المبلر المارف  لرل فبر  النفليت 

ل ااض  االق الفاالانين  8332ليااامع   01الفاالائم المبلياات لاعناالف ال اابل   ااان العنااف الم  ااة  الم اا    اار 
 .لالالائح الم  يت ذاا الةمقت عقالال  ذ  الفلائم المبليت 

 
ليفلم عقالال الفلائم المبليت المتمةات  –عنف اارثمب اا  ر ش  با ربعةت   للو ال( ج/83) مب  ل لا ل عقي بح 

االال لر لي  الفلائم المبليت لاعنالف ال ابل   اان العناف الم  اة  الم ا   ل فب  لفلاال  8302 يلنيل 03 ر 
فرا    المنرهيات   للرفهم أشم  لام  ة المبلر لاعناف ل اذا ألاؤ  المابلر لرل فبرا  النفليات لا  8332ليامع   01 ر 

 . ض ذلف الرب ي   قن ارم  يرطاب ال تلع الض الفلائم المبليت المتمةت 

 
 8302 أااطس 00   :الفب     ر 

 
 سحازم أحمد ي. د محمد أحمد أبو القاسم

 زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
 (3021)م رقم . م. س ريةزميل جمعية الضرائب المص

 (32)سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم  (05770)م . م. س
   (071)سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 
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 المارفات  الميةانيت
  ـ 0101 شلا  01م الملا ق 8302 يلنيل 03 ر 
                  

 
 اي بح

  قم

 م8302 يونيو 03

 باأللف جنيه مصرى

 م8302 ليامع  00

 عبرلف تني  م  و

    األصول

 221 011 2 581238837 (01) نفليت لأ  ل  للو العنف الم  ةو الم  و

 218 221 08 0183018105 (01) أ  ل  للو العنلف

 118 810 03 0080558310 (02) أل اق ح لميت

 113 00 008123 (02) أ ل  مبليت عغ   المربت  

 102 833 2 587838018 (01) لم ب عبا م  الةممقمشب  با لم اعحبا 

    

    استثمارات مالية

 211 021 1 387028273 (أ/83) مربحت لاعي 

 201 013 02 0887738051 (ب/83) محرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق

 811 312 0 083188027 (ج/83) اارثمب اا  ر ش  با ربعةت لشفيفت

 121 03 808118 (80) أ ل  اي  ماملات

 821 013 0 081318103 (88) أ ل  أخ و

 812 210 1318521 (80) أ ل  ثبعرت

 318 131 28 2283858733  إجمالي األصول

    

    االلتزامات وحقوق الملكية

    االلتزامات

 201 030 8858137 (81) أ  ل  مارحفت لاعنلف 

 130 082 20 5785108223 (81) ارلايت االخب يت لشهبلاا ايلخب 

 121 032 8 887218131 (81) الرةامبا أخ و

 321 01 808311 (82) مخ  با أخ و

 121 012 20 5287118010  إجمالي االلتزامات

    حقوق الملكية

 120 221 0 075577120 (82)  أس المب  المل لع

 111 203 8 083588572 (81) احريبطيبا

 201 113 1 381518133 (ل/81)  عبح المحرتة  الانت لار /الفر     ب ر أ عبح

 310 812 1 172827030  إجمالي حقوق الملكية

 318 131 28 2283858733  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

 
 

 المحافظ رئيس قطاع الشئون المالية مراقبا الحسابات                   
   

 عبد الحميد محمد أبو موسى المعتز باهلل محمد عوض يسأحمد أحمد حازم / د     أبو القاسم محمود أحمدحمد م

     
 
 
           

 .المارفات  تةق ا يرتةأ من الفلائم المبليت( 01)الض ( 0)ايي بحبا الم  فت من   -
 .م  ق المحللل الحابعبا  ضم اقع رف ي    -
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  المارفات قبئمت اللخ 
  ـ 0101 شلا  01م الملا ق 8302 يلنيل 03 ر المبليت المنرهيت  الفر  ان 
 

 
 اي بح

  قم

 م8302 يونيو 03

 مصرىجنيه  باأللف

 م8305 يونيو 03

 باأللف جنيه مصرى

    

 083008121 085788020 (1) ابئل مشب  با لم اعحبا لم ب عبا لايي الاا المشبعهت

 (085028181) (081238118) (1) االخب يت لالر بليف المشبعهتارلايت ر افت 

 088108375 085158701 (1) صافي الدخل من العائد

    

 108303 0318082 (2) اي الاا اررةبب لالةملاا

 708270 338110 (2) رلةيةبا ار عبح

 818011 838110 (1)  ب ر لخ  المربت  

 (88837) (0118731) (ل/83) ااارثمب اا المبليت( خابئ )

 (338783) 818333 (03) ااارثمب امايبا الرلظيف لابئ  اا محم  ان خ (ابق)  ل

 (0118237) (3008353) (00) م  ل با الا يت

 (038333) (818333)  الة ب  المارحفت ش اب

 378530 1018038 (08) اي الاا رشغي  أخ و

 083228118 085538338  الربح قبل ضرائب الدخل

 (0538381) (3038033) (00)   ائب اللخ ( م  ل با)

 5038100 080338372  الفترةصافي أرباح 

 08221 08353 (01) (جنيه) نصيب السهم في الربح 

 
 

 المحافظ رئيس قطاع الشئون المالية

  

 عبد الحميد محمد أبو موسى المعتز باهلل محمد عوض

 
 
 
 
 

 
 .المارفات  تتةق ا يرتةأ من الفلائم المبلي( 01)الض ( 0)ايي بحبا الم  فت من    -
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  الما يت المارفاتحفلق   رقبئمت الرغي  
  ـ 0101 شلا  01م الملا ق 8302 يلنيل 03المبليت المنرهيت  ر  الفر  ان 

 إيضاح 
 رقم

 رأس المال
 المدفوع

 االحتياطيات
 األرباح

 المحتجزة
صافي أرباح 

 السنة/ الفترة 
 اإلجمالى

  
 باأللف 

 جنيه مصرى
 باأللف 

 جنيه مصرى
 أللفبا

 جنيه مصرى
 باأللف 

 جنيه مصرى
 باأللف

 جنيه مصرى
       

 178357370 075887500 871057120 872037171 075577120  م8302يناير  0األرصدة في 

 (8117727) - - (8117727) -  صافي التغير في االستثمارات المالية المتاحة للبيع 

 271237312 - - 877137350 -  يةصافي الدخل المعترف به مباشرة في حقوق الملك
 (3187020) (3187020) - - -  توزيعات أرباح

 - IFRS  - 0077703 - (0077703) 1 احتياطى مخاطر معيارالمحول إلى 

 - (0587022) - 0587022 -  (عام)المحول إلى احتياطى قانوني 
 - (225) - 225 -  المحول إلى احتياطات أخرى

 - (5807117) 5807117  -  حتجزةالمحول إلى أرباح م

 070337372 070337372 - - -  صافي أرباح الفترة

 172827030 070337372 071017132 073587171 075577120  م قبل التعديل الى احتياطي مخاطر بنكية8302 يونيو 03األرصدة في 

 - (038) - 038 -  المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية العام

 172827030 070017171 071017132 572 07358 120 07557 (81)7(82) م8302 يونيو 03ة في األرصد
       

 080 011 2 331 222 8 111 311 0 001 222 8 101 123 0  م8305يناير  0األرصدة في 

 (131 081) -       -       (131 081) -           صافي التغير في االستثمارات المالية المتاحة للبيع 

 108 823 2- -  182 210 8-   صافي الدخل المعترف به مباشرة في حقوق الملكية
 (333 101) (333 101)-  --   توزيعات أرباح

-  (210 822)-  210 822-   (عام)المحول إلى احتياطى قانوني 
-  (123)-  123 -  المحول إلى احتياطات أخرى
-  (121 310 8) 121 310 8-  -  المحول إلى أرباح محتجزة

 100 201 100 201-  --   الفترةصافي أرباح 

 011 110 2 100 201 011 000 0 212 318 0 101 123 0  قبل التعديل الى احتياطي مخاطر بنكية م8305 يونيو 03األرصدة في 

-  (132)-        132-   المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية العام

 011 110 2 881 201 011 000 0 811 310 0 101 123 0 (81)7(82) م8305 يونيو 03األرصدة في 

 

 .تةق ا يرتةأ من الفلائم المبليت المارفات ( 01)الض ( 0)ايي بحبا الم  فت من اي بح  -
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 قبئمت الرل فبا النفليت المارفات 

  ـ 0101 شلا  01م الملا ق 8302 يلنيل 03المبليت المنرهيت  ر  الفر  ان 
 
 

  قم اي بح
 م8302يلني   03 م8302يونيو  03

 م  و تني  عبرلف مصرىجنيه  باأللف 

    التدفقات النقدية في أنشطة التشغيل
 083228118 075537338   ب ر ار عبح قع  ال  ائب

     تعديالت لتسوية صافي األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 808381 887827 (80 80) ا مف لاارهمف

 218818 0287310 (83 01) ا محم  ار ل 
 (0) 0 (82)   لق اابل  رفييم المخ  با ااخ و عبلةمما ارتنعيت

 88220 07151 (82)  ل مخ  با اخ و
 (118112) (37103) (ل/83) اارثمب اا مبليت  (أ عبح  (
 ـ - (08) عي  أ ل  ثبعرت( أ عبح ) 

 (108210) (337110) (2) مح ات رلةيةبا أ عبح
 (0218381) (3037033) (00)   ائب لخ  مالل  

 
   

 2818828 071127700  أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول وااللتزامات من أنشطة التشغيل
    صافي التغير في األصول وااللتزامات

 0018310 (3037038) (01) رأ  ل  للو العنف الم  ة   ر اطب  ناعت ااحريبطر ايلةام
 (1018111) (373307350) (02) شهل  0أل اق ح لميت اارحفبق أ ث  من 

 (88111) (87003) (02) أ ل  مبليت عغ   المربت  
 (080018200) (0357550) (88 01) *مشب  با لم اعحبا لم ب عبا لاةممق 

 0138113 (8137005) (88) أ ل  أخ و
 818811 0807521 (81) فأ  ل  مارحفت لاعنل

 182218201 371037820 (81) ألايت الخب يت لشهبلاا الخب 

 (218031) 3107503 (81) الرةامبا أخ و

 081388111 077717323  أنشطة التشغيل(  المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 
    

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 (028218) (107327) (80) عرت لاالال لرتهية الف لعلش اق أ ل  ثب( مل لابا)
 (08020) (057337) (80) ماملات اي  أ ل  لش اق( مل لابا)

-  - (08) مرح ما من أ ل  ثبعرت
 108210 337110 (2) رلةيةبا أ عبح مح ات

 2118110 (2037833) (ج/81ل /83أ /83) *اارثمب اا مبليت مربحت لاعي  
 (818112) (77083) (ج/83)  با ربعةت ل شفيفتاارثمب اا  ر ش 

 081238111 371307000 (ب/83) اارثمب اا مبليت محرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق

 181818831 075537313  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار
    

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (810 112) (7337557)  *رلةيةبا ار عبح المل لات 

 (810 112) (7337557)  أنشطة التمويل( المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

 281218100 372837511  في النقدية وما في حكمها خالل الفترة( النقفص)صافي الزيادة 

 111 211 01 0571007313  السنة  يل النفليت لمب  ر ح مهب ـ أل  

 8081118032 3873057281  في حكمها ـ آخر الفترةرصيد النقدية وما 

    :وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي 
 180188381 571237837  نفليت لأ  ل  للو العنف الم  ةو

 8383818213 0173017105  أ  ل  للو العنلف
 0080028113 0070557310  أل اق ح لميت أخ و قبعات لاخ م للو العنف الم  ةو الم  و

 (180118132) (177187000)  أ  ل  للو العنف الم  ة   ر اطب  ناعت ااحريبطر
 (0381118113) (0070357310)  (شهل   0أ ث  من )أل اق ح لميت اارحفبق 

 8081118032 3873057281 (03) النقدية وما في حكمها
 

 :يمب ياضلم رر من قبئمت الرل فبا النفليت مةبمما اي  نفليت ررمث    * 
ألاف تنياا   180 1لام يشام  الرغيا   اار عنال م اعحابا لمشاب  با لاةماامق الح  ات اااض أ اال  بلاا ما يرهاب لاعناف ل اابق لاليلن ععنال أ ال  أخاا و عمعاا   -

 .ااخ وألف تني  م  و لاةممق لالعنلف لالمخ  با  110 811م  و عبي ب ت الض ليلن مةللمت عمعا  
ارثمب اا مبليت مربحت لاعي    لق الرفييم لالرض أل تاا ععنالو خاابئ  ا امحم  ااارثمب اا مبليات لاحريابطض الفيمات الةبللات عمعاا  لم يشم  الرغي   ر عنل ا -

 .الفر  ألف تني  م  و رمث  أ عبح عي  اارثمب اا مبليت مربحت لاعي  خم   103 1ألف تني  م  و  مب رم ا ب ت معا   331 120
 .ألف تني  م  و 020 118 عبح المل لات الح  ت ااض لائنل رلةيةبا ععنل أ  ل  لائنت أخ و عمعا  لم رر من رلةيةبا ار - 
 
 
 

 

 .تةق ا يرتةأ من الفلائم المبليت المارفات ( 01)الض ( 0)ايي بحبا الم  فت من اي بح  -
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 معلومات عامة-  0
 
لم   يت لااارثمب   ر تمهل يت م   خلمبا المؤاابا لالرتةئت ا مصرىبنك فيصل األسالمى اليفلم   

 .الفب    –يلليل  81شب ع  0  اب    لالم  ة ال ئيار لاعنف ال بئن  ر  01الة عيت لالخب ج من خم  
 
لانت  018م المةل  عبلفبنلن  قم 0122لانت  12ش  ت ماب مت م  يت عملتب الفبنلن  قم  العنفماس ر  

 .لالعنف مل ج  ر العل  ت الم  يت لألل اق المبليت  م   الة عيت  ر تمهل يت  تم لائحر  الرنفيذي0120
 

اارمبل ب من متاس  لرمم  8302 يلليل 08لا فا لتنت الم اتةت ااض الفلائم المبليت لاعنف  ض اترمباهب عرب ي  
 .م8302يلليل  81 ض  الا   العنف

 
 ملخص السياسات المحاسبية   -8
 
اعيت المرعةت  ر االال  ذ  الفلائم المبليت المارفات لالرر يرم ارعباهب عثعبا اا اذا رم  يمب يار أ م الايبابا المحب  

 :اي  بح ان اي  ذلف
 

  المستقلة أسس إعداد القوائم المالية 0/ أ  -أ   
 8331يرم االال الفلائم المبليت المارفات ل فب  لمةبيي  المحباعت الم  يت ال بل   خم  ابم   

ليامع   01 المةرمل  من متاس الا ر  عرب ي  ولل فب  لرةايمبا العنف الم  ة  الم  لرةليمرهب 
المرففت م  المةبيي  المشب  اليهب   لااض أابس الر افت الرب يخيت مةللت عقابل  رفييم ار ل   8332

ا المبليت   لاالرةامبا المبليت عغ   المربت     لااارثمب اا المبليت المربحت لاعي  لافلل المشرفب
 .  مب رم االال ب طعفب رح بم الفلانين المحايت ذاا ال ات 

   

يرم االال  ذ  الفلائم المبليت المارفات لاعنف طعفب  رح بم الفلانين المحايت ذاا ال ات   لالف يفلم  
عت الم  يت   العنف أي ب عقالال   الفلائم المبليت المتمةت لاعنف لش  بر  الربعةت طعفب  لمةبيي  المحبا

 –لايرم رتمي  الش  با الربعةت رتميةب   ايب   ر الفلائم المبليت المتمةت ل ر الش  با الرر لاعنف  يهب 
أ ث  من ن ف حفلق الر ليا أل للي  الفل   ااض الايط   ااض  –ع ل   معبش   أل اي  معبش   

ايت النشبط   ليم ن الح ل  ااض الايبابا المبليت لالرشغيايت لاش  ت الربعةت ع  ف النظ  ان نل
ليرم ا   ااارثمب اا  ر ش  با ربعةت لشفيفت  ر . الفلائم المبليت المتمةت لاعنف من الا   العنف 

 .الفلائم المبليت المارفات لاعنف لمةبلترهب محباعيب  عبلر افت نبق ب  خابئ  اا محم 
 
               المبليت المنرهيت  الفر  لمبليت المتمةت ان لرف أ الفلائم المبليت المارفات لاعنف م  قلائم  ا 

حرض يم ن الح ل  ااض مةالمبا  بمات ان الم  ة المبلر لاعنف ان نربئج  م8302 يلنيل 03 ر 
  .المنرهيت  ر ذلف الرب ي   الانتأامبل  لرل فبر  النفليت لالرغي اا  ر حفلق الما يت ان 

           
انل االال الفلائم " ارللاا المبليت( "1)لارفب ي  المبليت رطعيق مرطاعبا المةيب  اللللض العنف ع لل     8/أ

م ل فب لرةايمبا العنف الم  ةو الم  و عخطبعهم عرب ي  8301المبليت اارعب ا من علايت الةبم المبلض 
 . م  ض  ذا الشمن 82/0/8302

 
 الشركات التابعة والشقيقة -ب  

 ةالشركات التابع 0/ب
 ر ايبارهب  ر الش  با الرر يمراف العنف عط يق معبش  أل اي  معبش  الفل   ااض الرح م  

الفل   ااض الايط   اايهب لابل  ي لن لاعنف ح ت ما يت رةيل ان ن ف المبليت لالرشغيايت ل
 .حفلق الر ليا 
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 الشركات الشقيقة 8/ ب 
معبش  نفلذا  مؤث ا  اايهب لل ن ا ي    ر الش  با الرر يمراف العنف عط يق معبش  أل اي   

 .من حفلق الر ليا% 13الض % 83من  الض حل الايط     لابل  ي لن لاعنف ح ت ما يت
   
يرم اارخلام ط يفت الش اق  ر المحباعت ان امايبا اقرنبق العنف لاش  با   ليرم قيبس ر افت  

أل أللاا حفلق ما يت /من أ ل  لاش اق لااقرنبق عبلفيمت الةبللت أل المفبع  الذ  قلم  العنف 
أل الرةامبا يفعاهب نيبعت ان الش  ت المفرنب    لذلف  ر /أل الرةامبا ر عل ب العنف ل/م ل   ل

رب ي  الرعبل  م ب ب  اليهب أيت ر بليف رةة  معبش   لةمايت ااقرنبق   ليرم قيبس  ب ر 
الفبعات لارحليل لذلف عفيمرهب الةبللت  ر رب ي  ار ل  عمب  ر ذلف االرةامبا المحرمات المفرنب  

ااقرنبق   عغ  النظ  ان لتلل أيت حفلق لألقايت لرةرع  الةيبل   ر ر افت ااقرنبق ان الفيمت 
الةبللت لح ت العنف  ر ذلف ال ب ر شه   لاذا قاا ر افت ااقرنبق ان الفيمت الةبللت لا ب ر 

( م  ل با)    ر قبئمت اللخ   من عنل اي الاا المشب  الي    يرم راتي  الف ق معبش
 .رشغي  أخ و 

  
ليرم المحباعت ان الش  با الربعةت لالشفيفت  ر الفلائم المبليت المارفات لاعنف عط يفت الر افت ل فب  لهذ            

   ر الط يفت   رثعا ااارثمب اا عر افت ااقرنبق مر منت أيت شه   ليخ م منهب أيت خابئ  ا محم
الفيمت   لرثعا رلةيةبا ار عبح  ر قبئمت اللخ  انل اارمبل رلةي   ذ  ار عبح لثعلا حق العنف  ر 

 .رح ياهب 
 

 التقارير القطاعية- ج 
قطبع النشبط  ل متملات من ار ل  لالةمايبا الم رعطت عرفليم منرتبا أل خلمبا ررام عمخبط   

لالفطبع التغ ا ر ي رعط عرفليم منرتبا أل . أنشطت أخ ولمنب   رخراف ان راف الم رعطت عفطبابا 
خلمبا لاخ  عيئت اقر بليت لاحل  ررام عمخبط  لمنب   رخ هب ان راف الم رعطت عفطبابا تغ ا يت 

 .رةم   ر عيئت اقر بليت مخرافت
 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية- د  
ااض أابس  الفر  خم   ااخ وةبمما عبلةمما رماف حابعبا العنف عبلتني  الم  و لرثعا الم 

أاةب  ال  ف الاب يت  ر رب ي  رنفيذ المةبمات   ليرم اابل  رفييم أ  ل  ار ل  لاالرةامبا ذاا 
    ااض أابس أاةب  ال  ف الاب يت  ر ذلف الرب ي    الفر   ر نهبيت  ااخ والطعيةت النفليت عبلةمما 

  ( م 8302تم  ر نهبيت ليامع   0282822= م لالللا  8302 يلنيل ر نهبيت تم  0282222= الللا  ) 
ليرم ااار اف  ر قبئمت اللخ  عبر عبح لالخابئ  النبرتت ان راليت راف المةبمما لعبلف لق النبرتت 

 :ان الرفييم عبلعنلل الربليت 
 

 . (عغ   المربت   اعبلناعت لأل ل  لاالرةامب)لخ  المربت     ر ب -
 (.عبلناعت لعبقر العنلل)رشغي  أخ و ( م  ل با)اي الاا  -

 
الفيمت الةبللت لألللاا المبليت ذاا الطعيةت النفليت عبلةمما ارتنعيت الم نفت   ريرم رحاي  الرغي اا     

ا  الر افت المارها ت لألل  رمب عين   لق رفييم نرتا ان الرغي اا ( أللاا لين)اارثمب اا مربحت لاعي  
ل  لق نرتا ان رغيي  أاةب  ال  ف الاب يت ل  لق نرتا ان رغيي  الفيمت الةبللت لأللا    ليرم 

الر افت المارها ت  من ابئل   رقبئمت اللخ  عف لق الرفييم المرةافت عبلرغيي اا   رااار اف 
( م  ل با) الاا عنل اي  رالرلظيفبا لايي الاا المشبعهت لعبلف لق المرةافت عرغيي  أاةب  ال  ف 

احريبطر الفيمت )الفيمت الةبللت   ررشغي  أخ و  ليرم ااار اف  من حفلق الما يت عف لق الرغيي  
 ( .اارثمب اا مبليت مربحت لاعي / الةبللت 

 
رر من   لق الرفييم النبرتت ان العنلل اي  ذاا الطعيةت النفليت ار عبح لالخابئ  النبرتت ان رغي    

للت مث  أللاا حفلق الما يت المحرفظ عهب عبلفيمت الةبللت من خم  ار عبح لالخابئ  ليرم الفيمت الةب
ااار اف عف لق الرفييم النبرتت ان أللاا حفلق الما يت الم نفت اارثمب اا مبليت مربحت لاعي   من 

 .حفلق الما يت   راحريبطض الفيمت الةبللت 
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 األصول المالية -هـ 
أ ل  مبليت معلعت عبلفيمت الةبللت من خم  : رعليب ار ل  المبليت عين المتملابا الربليت يفلم العنف ع  

  لاارثمب اا مبليت (مشب  با لم اعحبا لم ب عبا لاةممق)ار عبح لالخابئ    الرلظيفبا لاةممق 
حليل ر نيف محرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق   لاارثمب اا مبليت مربحت لاعي    لرفلم ايلا   عر

 .اارثمب ارهب انل ااار اف ارللر 
 

  األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 0/هـ
رشم   ذ  المتملات أ ل  مبليت عغ   المربت   حيث يرم رعليب ارلا  المبليت ااض أنهب  

ارت  الف ي    ر  عيةهب عغ   المربت   اذا رم اقرنبؤ ب لرحم  قيمرهب ع فت أابايت عغ 
أل اذا  بنا رمث  تةقا  من محفظت أللاا مبليت محلل  يرم الا رهب مةب  ل بن  نبف للي  ااض 

ارت  الف ي   مب يرم ر نيف   رمةبمما  ةايت حليثت رشي  الض الح ل  ااض أ عبح 
 . ت المشرفبا ااض أنهب عغ   المربت   اا اذا رم رخ ي هب ااض أنهب أللاا رغطي

   

ا يرم اابل  رعليب أيت مشرفت مبليت من متملات ارللاا المبليت المفيمت عبلفيمت الةبللت من  
خم  ار عبح لالخابئ  لذلف أثنبق  ر   ااحرفبظ عهب أل ا يبنهب    مب ا يرم اابل  رعليب أيت 

ر عبح لالخابئ  اذا ألا  مبليت نفم  من متملات ارللاا المبليت عبلفيمت الةبللت من خم  ا
 بنا  ذ  ارلا  قل رم رخ ي هب عمة  ت العنف انل ااار اف ارللر  ملا  رفيم عبلفيمت الةبللت 

 .من خم  ار عبح لالخابئ  
 
 ر تمي  ارحلا  ا يفلم العنف عقابل  رعليب أ  ألا  مبليت نفم  الض متملات ارللاا المبليت  

خم  ار عبح أل الخابئ  أل الض متملات ار ل  المبليت عغ   المفيمت عبلفيمت الةبللت من 
 .المربت  

 
 مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء 8/هـ
رمث  أ لا  مبليت اي  مشرفت ذاا معا  ثبعا أل قبع  لارحليل للياا مرلاللت  ر الق نشطت   

 : يمب الا 
 

ر ق ي    يرم رعليعهب  ر  ذ  الحبلت ار ل  الرر ينل  العنف عيةهب  ل ا  أل  ر ملو ةمن -
 . من ار ل  عغ   المربت  

 .ار ل  الرر قبم العنف عرعليعهب ااض أنهب مربحت لاعي  انل ااار اف ارللر عهب -
ار ل  الرر لن يارطي  العنف ع ل   تل  يت اار لال قيمت اارثمب   ار ار  يهب  -

 يتراعبب أخ و عخمف رل ل  الفل   اائرمبن
  

 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقالمالية  االستثمارات 0/هـ
رمث  ااارثمب اا المبليت المحرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق أ لا  مبليت اي  مشرفت ذاا   

معا  الال محلل أل قبع  لارحليل لرب ي  اارحفبق محلل لللو الا   العنف النيت لالفل   ااض 
اارحفبقهب   ليرم اابل  رعليب    المتملات ااض أنهب مربحت لاعي  اذا  ااحرفبظ عهب حرض رب ي 

عبع العنف معا   بم من ار ل  المبليت المحرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق عبارثنبق حباا 
 .ال  ل   

 
 المتاحة للبيعالمالية  االستثمارات 3/هـ
  مشرفت ر لن  نبف النيت لمحرفبظ عهب رمث  ااارثمب اا المبليت المربحت لاعي  أ لا  مبليت اي 

أاةب  الةبئل أل   رلمل  اي  محلل  لقل يرم عيةهب اارتبعت لاحبتت الض الايللت أل الرغي اا 
 .ال  ف أل اراهم 
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 :ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية   

رب ي  المربت    ر يرم ااار اف عةمايبا الش اق لالعي  عبلط يفت المةربل  لأل ل  المبليت   
ل ل الرب ي  الذو يارةم  ي  العنف عش اق أل عي  ار   لذلف عبلناعت لمارثمب اا المبليت 

 . المحرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق لااارثمب اا المبليت المربحت لاعي  
 
فبا الح ل  ااض رل   ريرم اارعةبل ار ل  المبليت انلمب رنرهر  ر   ا يبن الحق الرةبقل    

نفليت من ار   المبلر أل انلمب يحل  العنف مةظم المخبط  لالمنب   الم رعطت عبلما يت الض 
ط ف أخ  ليرم اارعةبل االرةامبا انلمب رنرهر امب عبلرخاا منهب أل الغبئهب أل انرهبق ملرهب 

 . الرةبقليت 
 
المربحت لاعي  لعبلر افت المارها ت يرم الفيبس احفب  عبلفيمت الةبللت ل   من ااارثمب اا المبليت    

 . لمارثمب اا المحرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق 
 

الفيمت الةبللت   رحفلق الما يت عبر عبح لالخابئ  النبرتت ان الرغي اا   ريرم ااار اف معبش     
انل ب يرم  لمارثمب اا المبليت المربحت لاعي  لذلف الض أن يرم اارعةبل ار   أل ا محم  قيمر 

 قبئمت اللخ  عبر عبح لالخابئ  المر ا مت الرض اعق ااار اف عهب  من حفلق  رااار اف 
 . الما يت 

 
قبئمت اللخ  عبلةبئل المحالب عط يفت الر افت المارها ت لأ عبح لخابئ  الةمما   ريرم ااار اف    

قبئمت   رت لاعي    ل ذلف يرم ااار اف ارتنعيت الخب ت عبر ل  ذاا الطعيةت النفليت المعلعت مربح
اللخ  عرلةيةبا ار عبح النبرتت ان أللاا حفلق الما يت المعلعت مربحت لاعي  انلمب ينشم الحق لاعنف 

 . رح ياهب   ر
 

أالاق نشطت ااض أابس أاةب  الطاب   ريرم رحليل الفيمت الةبللت لمارثمب اا المةان ان أاةب  ب   
أمب اذا لم ر ن  نبف الق نشطت لأل   المبلر أل لم ررلا   أاةب  الطاب  Bid Priceالتب يت 

التب يت   يحلل العنف الفيمت الةبللت عبارخلام أحل أابليب الرفييم لير من ذلف اارخلام مةبمما محبيل  
شبئةت  ااخ وحليثت أل رحاي  الرل فبا النفليت المخ لمت   أل نمبذج راةي  الخيب اا أل ط ق الرفييم 

ااارخلام من قع  المرةبماين عبلالق لاذا لم يرم ن العنف من رفلي  الفيمت الةبللت رللاا حفلق الما يت 
 .الفيمت   رالمعلعت مربحت لاعي    يرم قيبس قيمرهب عبلر افت عةل خ م أ  ا محم  

  
ت المربحت لاعي  الذو يفلم العنف عقابل  رعليب ار   المبلر المعلب  من متملات ارللاا المبلي  

نفم  ان متملات ارللاا المبليت المربحت لاعي  الض ( انلاا)المليلنيبا  –يا و ااي  رة يف 
لذلف انلمب ررلا   للو العنف النيت  –متملات ار ل  المبليت المحرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق 
نظل  أل حرض رب ي  ااارحفبق لررم لالفل   ااض ااحرفبظ عهذ  ار ل  المبليت خم  المارفع  الم

رب ي  اابل  الرعليب   ليرم مةبلتت أيت أ عبح أل خابئ  مرةافت عراف   راابل  الرعليب عبلفيمت الةبللت 
 : ار ل  الرض رم ااار اف عهب ابعفب   من حفلق الما يت لذلف ااض النحل الربلر 

 
  اارحفبق ثبعا يرم اارهمف ار عبح لالخابئ   ر حبلت ار   المبلر المةبل رعليع  الذو ل  رب ي -

ااض ملا  الةم  المرعفر لمارثمب  المحرفظ ع  حرض رب ي  ااارحفبق عط يفت الةبئل الفةار ليرم 
اارهمف أ    ق عين الفيمت ااض أابس الر افت المارها ت لالفيمت ااض أابس رب ي  ااارحفبق 

حبلت ا محم  قيمت   رعبارخلام ط يفت الةبئل الفةار   لااض ملا  الةم  المرعفر لأل   المبلر 
ار   المبلر احفب  يرم ااار اف عميت أ عبح أل خابئ  اعق ااار اف عهب معبش    من حفلق 

 .ار عبح لالخابئ    رالما يت 
  
 ر حبلت ار   المبلر الذو ليس ل  رب ي  اارحفبق ثبعا رظ  ار عبح أل الخابئ   من حفلق  -

  رار عبح لالخابئ  ل  رلما يت حرض عي  ار   أل الر  ف  ي    انلئذ يرم ااار اف عهب ا
حبلت ا محم  قيمت ار   المبلر احفب  يرم ااار اف عميت أ عبح أل خابئ  اعق ااار اف عهب 

 . ار عبح لالخابئ   رمعبش    من حفلق الما يت 
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أل ) لابا أل المفعل با  يرم راليت الفيمت الل ر يت لأل   المبلر اذا قبم العنف عرةلي  رفلي ار  لامل  

لرة س الرل فبا النفليت الفةايت لالرفلي اا المةللت ااض أن يرم اابل  حابب ( متملات ار ل  المبليت
أللا  الفيمت الل ر يت لذلف عحابب الفيمت الحبليت لارل فبا النفليت المارفعايت المفل   عاة  الةبئل الفةار ل

 .المبليت ليرم ااار اف عبلراليت  قي ال أل م  لف  ر ار عبح لالخابئ  
 

 ر تمي  ارحلا  اذا قبم العنف عقابل  رعليب أ   مبلر طعفب  لمب  ل مشب  الي  لقبم العنف  ر رب ي    
 ذ  المرح ما احق عةيبل  رفلي ار  لامرح ما النفليت المارفعايت نريتت لةيبل  مب ايرم اار لال  من 

النفليت   يرم ااار اف عرمثي   ذ  الةيبل   راليت لاة  الةبئل الفةار لذلف من رب ي  الرغي   ر الرفلي  
 .لليس  راليت لا  يل الل ر   لأل    ر رب ي  الرغي   ر الرفلي  

 
 المقاصة بين األدوات المالية -و  
مبليت اذا  بن  نبف حق قبنلنر قبع  لانفبذ يت اق يرم ات اق المفب ت عين ار ل  لاالرةامبا ال   

المعبل   أل   رالمفب ت عين المعبل  المةر ف عهب ل بنا  نبف النيت يت اق الراليت ااض أابس  ب
 . اارمم ار   لراليت االرةام  ر بن لاحل

 
ي  أل اق ح لميت م  لرة   عنلل ارفبقيبا ش اق أل اق ح لميت م  الرةام عقابل  العي  لارفبقيبا ع  

 .الرةام عقابل  الش اق ااض أابس ال ب ر عبلم  ة المبلر  من عنل أل اق ح لميت 
 

 أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية -ز  
يرم ااار اف عبلمشرفبا عبلفيمت الةبللت  ر رب ي  اللخل   ر افل المشرفت   ليرم اابل  قيباهب احفب   

يرم الح ل  ااض الفيمت الةبللت من أاةب  ب الالقيت المةانت  ر ارالاق النشطت   ل. عفيمرهب الةبللت 
أل المةبمما الالقيت الحليثت   أل أابليب الرفييم مث  نمبذج الرل فبا النفليت المخ لمت لنمبذج راةي  

ملتعت   لرظه  تمي  المشرفبا  من ار ل  اذا  بنا قيمرهب الةبللت . الخيب اا   عحاب ارحلا  
 .أل  من االرةامبا اذا  بنا قيمرهب الةبللت ابلعت 

  
يرم مةبلتت المشرفبا المبليت ال منيت المشمللت  ر أللاا مبليت أخ و   مث  خيب  الرحلي   ر الانلاا  

الفبعات لارحلي  الض أاهم   عبارعب  ب مشرفبا مارفات انلمب ا ر لن الخ بئا ااقر بليت لالمخبط  
راف الم رعطت عبلةفل ار ار ل بن ذلف الةفل اي  معلب عبلفيمت الةبللت من خم  ار عبح ل يفت ع

ليرم قيبس راف المشرفبا ال منيت عبلفيمت الةبللت ليرم ااار اف عبلرغي اا  ر الفيمت . لالخابئ  
 .الةبللت  ر قبئمت اللخ   من عنل  ب ر لخ  المربت   

 
اذا اخرب  العنف رعليب الةفل الم  ب عبل بم  عبلفيمت الةبللت من خم   لا يرم     المشرفبا ال منيت 

 .ار عبح لالخابئ  
 

رةرمل ط يفت ااار اف عبر عبح لالخابئ  النبرتت ان الفيمت الةبللت ااض مب اذا  بنا المشرفت  
اض أنهب ليفلم العنف عرخ يا عة  المشرفبا ا. مخ  ت ألا  رغطيت   لااض طعيةت العنل المغطض 

 :أيب  ممب يار 
 
رغطيت )رغطيبا مخبط  الفيمت الةبللت لأل ل  لاالرةامبا المةر ف عهب أل اا رعبطبا المؤ ل   *

 ( .الفيمت الةبللت
 رغطيبا مخبط  رل فبا نفليت مارفعايت مرلقةت عل تت  عي   رناب الض أ   أل الرةام مةر ف *

 ( .ت الرل فبا النفليترغطي)ع    أل رناب الض مةبمات مرنعم عهب 
 ( .رغطيت  ب ر ااارثمب )رغطيبا  ب ر ااارثمب   ر امما أتنعيت  *

 
 .ليرم اارخلام محباعت الرغطيت لامشرفبا المخ  ت لهذا الغ   اذا رلا  ا  يهب الش لط المطالعت  
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  لأللاا الرغطيت   ل ذلف ليفلم العنف انل نشم  المةبمات عبلرلثيق المارنل  لاةمقت عين العنلل المغطب 
ليفلم العنف أي ب  انل . أ لاف الا   الخط  لايار اريتيت من اللخل   ر مةبمما الرغطيت المخرافت 

نشم  الرغطيت ل ذلف ع فت مارم   عبلرلثيق المارنل  لرفلي  مب اذا  بنا المشرفبا المارخلمت  ر 
 .يمت الةبللت أل الرل فبا النفليت لاعنل المغطض مةبمما الرغطيت  ةبلت  ر مفبعات الرغي اا  ر الف

 
 تغطية القيمة العادلة 0/ز
يرم ااار اف  ر قبئمت اللخ  عبلرغي اا  ر الفيمت الةبللت لامشرفبا المخ  ت المؤ ات  

لرغطيبا الفيمت الةبللت   لذلف م  أيت رغي اا  ر الفيمت الةبللت المنالعت لخط  ار   أل 
 .االرةام المغطض 

 
ليؤخذ أث  الرغي اا الفةبلت  ر الفيمت الةبللت لةفلل معبلاا اة  الةبئل لالعنلل المغطب   

ليؤخذ أث  الرغي اا الفةبلت  ر الفيمت "  ب ر اللخ  من الةبئل " المرةافت عهب لذلف الض 
 " . ب ر لخ  المربت   " الةبللت لةفلل الةمات المارفعايت الض 

 
يت  ر  ب ت الةفلل لالعنلل المغطب  المرةافت عهب اللا ل   ر الفف   الابعفت ليؤخذ أث  الم الفةبل 

 " . ب ر لخ  المربت   " الض 
 
لاذا لم رةل الرغطيت رفر عش لط محباعت الرغطيت   يرم اارهمف الرةلي  الذ  رم ااض الفيمت  

ت   لذلف عرحميا  ااض الل ر يت لاعنل المغطض الذ  يرم المحباعت ان  عط يفت الر افت المارها 
لرعفض  من حفلق الما يت الرةليما . حرض ااارحفبق  الانتار عبح لالخابئ  ااض ملا  

 .الرر أت يا ااض الفيمت الل ر يت رلا  حفلق الما يت المغطب  حرض يرم اارعةبل ب 
  

 تغطية التدفقات النقدية 8/ز
الرغي اا  ر الفيمت الةبللت لامشرفبا يرم ااار اف  ر حفلق الما يت عبلتةق الفةب  من  

ليرم ااار اف ااض الفل  عبر عبح لالخابئ  . المخ  ت المؤ ات لرغطيبا الرل فبا النفليت 
 " . ب ر لخ  المربت   " المرةافت عبلتةق اي  الفةب   ر قبئمت اللخ  

 
فس الفر اا الرر ليرم ر حي  المعبل  الرر ر ا ما  ر حفلق الما يت الض قبئمت اللخ   ر ن 

ي لن لاعنل المغطض رمثي  ااض ار عبح أل الخابئ  المرةافت عبلتةق الفةب  من معبلاا الةمات 
 " . ب ر لخ  المربت   " لالخيب اا الض 

 
لانلمب رارحق أل رعبع ألا  رغطيت أل اذا لم رةل الرغطيت رفر عش لط محباعت الرغطيت   رعفض  

ا ما  ر حفلق الما يت  ر ذلف اللقا  من حفلق الما يت   ليرم ار عبح أل الخابئ  الرر ر 
أمب اذا لم يةل . ااار اف عهب  ر قبئمت اللخ  انلمب يرم ااار اف أخي ا  عبلمةبمات المرنعم عهب 

من المرلق  أن رحلث المةبمات المرنعم عهب   انل ب يرم ر حي  ار عبح أل الخابئ  الرر ر ا ما 
 .ااض الفل  الض قبئمت اللخ   ر حفلق الما يت 

 
 تغطية صافي االستثمار 0/ز
ليرم ااار اف . يرم المحباعت ان رغطيبا  ب ر ااارثمب  من رغطيبا الرل فبا النفليت  

 من حفلق الما يت عبل عح أل الخاب   من ألا  الرغطيت المرةافت عبلتةق الفةب  لارغطيت   عينمب 
ليرم . ض الفل  عبل عح أل الخاب   المرةافت عبلتةق اي  الفةب يرم ااار اف  ر قبئمت اللخ  اا

ر حي  ار عبح أل الخابئ  الرر ر ا ما  ر حفلق الما يت الض قبئمت اللخ  انل اارعةبل 
 .الةمايبا ارتنعيت 
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 المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية 3/ز
عبلرغي اا  ر الفيمت الةبللت "   ب ر لخ  المربت  " يرم ااار اف  ر قبئمت اللخ   من  

 ب ر اللخ  من " لامشرفبا اي  المؤ ات لمحباعت الرغطيت   ليرم ااار اف  ر قبئمت اللخ  
لذلف " ارللاا المبليت المعلعت انل نشمرهب عبلفيمت الةبللت من خم  ار عبح لالخابئ  

مشرفبا الرر يرم الا رهب عبا رعبط عبر عبح لالخابئ  النبرتت ان الرغي اا  ر الفيمت الةبللت لا
 .م  ار ل  لاالرةامبا المبليت المعلعت انل نشمرهب الةبللت من خم  ار عبح لالخابئ  

 

 إيرادات ومصروفات العائد  -ح  
لالم ب عبا لالم اعحبا لايي الاا  اابئل المشب  ب" يرم ااار اف  ر قبئمت اللخ   من عنل     

عقي الاا لم  ل با الةبئل عبارخلام " فت ارلايت االخب يت لالر بليف المشبعهت ر ا" المشبعهت أل 
ط يفت الةبئل الفةار لتمي  ارللاا المبليت الرر رحم  عةبئل  يمب الا راف المعلعت عغ   المربت   أل 

 .الرر رم رعليعهب انل نشمرهب عبلفيمت الةبللت من خم  ار عبح لالخابئ  
 

ل الفةار  ر ط يفت حابب الر افت المارها ت ر   أل الرةام مبلر لرلةي  اي الاا الةبئل لط يفت الةبئ 
لمةل  الةبئل الفةار  ل المةل  الذ  يارخلم . أل م ب يف الةبئل ااض ملا  ام  ارلا  المرةافت عهب 

أللا  المبليت   أل لخ م الرل فبا النفليت المارفعايت المرلق  الال ب أل رح ياهب خم  الةم  المرلق  ل
.  ر   ةمنيت أق  اذا  بن ذلف منباعب  لذلف لال ل  علقت الض الفيمت الل ر يت ر   أل الرةام مبلر 
لانل حابب مةل  الةبئل الفةار   يفلم العنف عرفلي  الرل فبا النفليت عبرخذ  ر ااارعب  تمي  ش لط 

 ن ا يؤخذ  ر ااارعب  خابئ  اائرمبن المارفعايت   لل( مث  خيب اا الالال المع  )افل ارلا  المبليت 
لرر من ط يفت الحابب  ب ت اررةبب المل لات أل المفعل ت عين أط اف الةفل الرر رةرع  تةقا  من 

 .مةل  الةبئل الفةار    مب رر من ر افت المةبمات أيت املاا أل خ لمبا 
 

عمنهب اي  منرظمت أل م محات ( لالم ب عباالمشب  با لالم اعحبا )لانل ر نيف الرلظيفبا   
عحاب الحبلت يرم ايفبف اثعبا الةبئل الخبا عهب  قي ال ليفلم العنف عباار اف  ر قبئمت اللخ  
عقي الاا لم  ل با الةبئل اار أابس ااارحفبق عط يفت الةبئل ارامض حيث أن الف لق عين ط يفت 

 . ف العنل اي  تل  يتالةبئل ارامض ل ط يفت الةبئل الفةار لذل
  

 إيرادات األتعاب والعموالت -ط  
يرم ااار اف عبررةبب المارحفت ان خلمت امايبا الرلظيف أل راهي   من ايي الاا انل رمليت   

الخلمت ليرم ايفبف ااار اف عقي الاا اررةبب لالةملاا المرةافت عبلرلظيفبا أل المليلنيبا اي  
  حيث يرم قيل ب  ر اتما  بمشيت خب ج الفلائم المبليت   ليرم ااار اف عهب المنرظمت أل الم محات 

 من ايي الاا ل فب  لألابس النفل  انلمب يرم ااار اف عقي الاا الةبئل عبلناعت لألرةبب الرر رمث  
 .لةبئل الفةار  ب رةليم  لمةل  اتةقا  م مم  لاةبئل الفةار لأل   المبلر ع فت ابمت يرم مةبلترهب عبارعب

 

ليرم رمتي  أرةبب اا رعبط ااض الرلظيفبا اذا  بن  نبف احرمب  م تح عمن  الف يرم احب  ذ    
الرلظيفبا لذلف ااض اارعب  أن أرةبب اا رعبط الرر يح   اايهب العنف رةرع  رةلي ب  ان الرلخ  

  الةبئل الفةار ااض الرلظيف   ل ر المارم  اقرنبق ارلا  المبليت   ثم يرم ااار اف عهب عرةلي  مةل
حبلت انرهبق  ر   اا رعبط للن ا لا  العنف لةمايت الرلظيف يرم ااار اف عبررةبب  من ايي الاا 

 .انل انرهبق  ر   ا يبن اا رعبط 
 

ليرم ااار اف عبررةبب المرةافت عمللاا اللين الرر يرم قيباهب عفيمرهب الةبللت  من ايي ال انل  
اار اف ارللر ليرم ااار اف عمرةبب ر ليج الرلظيفبا المشر  ت  من ايي الاا انل اار مب  ا

امايت الر ليج لالم احرفبظ العنف عميت تةق من الف   أل  بن العنف يحرفظ عتةق ل  ذاا مةل  الةبئل 
 .ين أخ الفةار المربح لامشب  ين 
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الةملاا النبرتت ان الرفبل  أل المشب  ت  ر الرفبل  ليرم ااار اف  ر قبئمت اللخ  عبررةبب ل  
مث  ر ريب ش اق أاهم أل أللاا مبليت أخ و أل اقرنبق أل عي   –ااض مةبمات ل بلح ط ف أخ  

ليرم ااار اف عمرةبب ااارشب اا ايلا يت . لذلف انل اار مب  المةبمات المةنيت  –المنشآا 
ل ذا  ب ت الش لط ةي  الةمنر الناعر ااض ملا  ألا  الخلمت ابل  ااض أابس الرل ااخ ولالخلمبا 

ليرم ااار اف عمرةبب الا   الرخطيط . (00)من مةيب  المحباعت الم  و  قم ( 01)اللا ل  عبلفف   
الرر يرم ألاق  الانتالمبلر لخلمبا الحفظ الرر يرم رفليمهب ااض  ر اا طليات من الةمن ااض ملا  

 .الخلمت  يهب 
 

 إيرادات توزيعات األرباح -ي  
يرم ااار اف  ر قبئمت اللخ  عرلةيةبا ار عبح انل  لل  الحق  ر رح ياهب لذلف انلمب يرم اامن   

  .لاتهت المارثم   يهب ةبمتال ذ  ار عبح علااطت التمةيت 
 

 اضمحالل األصول المالية -ك  

 
 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة 0/ ك 
لم العنف  ر رب ي     م  ة مبلر عرفلي  مب اذا  بن  نبف للي  مل لار ااض ا محم  يف 

أحل ار ل  المبليت أل متملات من ار ل  المبليت   ليةل ار   المبلر أل المتملات من 
ار ل  المبليت م محات ليرم رحمي  خابئ  اا محم  انلمب ي لن  نبف للي  مل لار 

لحلث أل أ ث  من ارحلاث الرر لقةا عةل ااار اف ارللض  نريتت ااض اا محم 
ل بن حلث الخاب   يؤث  ااض الرل فبا النفليت ( Loss eventحلث الخاب   )لمارثمب  

 .المارفعايت لأل   المبلر أل لمتملات ار ل  المبليت الرر يم ن رفلي  ب عل تت يةرمل اايهب
 

لرحليل لتلل للي  مل لار ااض خابئ   لرر من المؤش اا الرر يارخلمهب العنف
 : اا محم  أيب ممب يار 

 
 . ةلعبا مبليت  عي   رلات  الملين  -
 
 .مخبلفت ش لط ارفبقيت الرلظيف مث  الم الالال  -
 
 .رلق  ا مس الملين أل لخلل   ر لال  ر فيت أل اابل   ي   الرملي  الممنلح ل  -
 
 .رل ل  الل   الرنب ار لامفر    -
 
قيبم العنف راعبب اقر بليت أل قبنلنيت لا ةلعبا المبليت لامفر   عمنح  امريبةاا أل  -

 .رنبةاا قل ا يلا ق العنف ااض منحهب  ر الظ لف الةبليت 
 
 .ا محم  قيمت ال مبن -
 
 . رل ل  الحبلت اائرمبنيت  -

 
بليت لتلل عيبنبا لمن ارللت المل لايت ااض خابئ  ا محم  متملات من ار ل  الم 

لا حت رشي  الض انخفب  يم ن قيبا   ر الرل فبا النفليت المارفعايت المرلقةت من  ذ  
المتملات منذ ااار اف ارللض ااض ال ام من الم ام بنيت رحليل  ذا اانخفب  ل   أ   

 .يت ااض حل    لمثب  ةيبل  الل حباا ايخفبق  ر الالال عبلناعت رحل المنرتبا الم   
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مب عين لقلع الخاب   لالرة ف اايهب ل   محفظت محلل  لرر الح  الانتليفلم العنف عرفلي   

 .ع فت ابمت عين ثمثت الض أثنض اش  شه ا   الانت ذ  
 

 مب يفلم العنف ألا عرفلي  مب اذا  بن  نبف للي  مل لار ااض اا محم  ل   أ   مبلر  
ا    ليرم الرفلي  ااض مارلو اتمبلر أل   ل  لأل ل  ااض حل  اذا  بن ذل أ ميت منف ل

 :المبليت الرر ليس لهب أ ميت منف ل    ل ر  ذا المتب  ي ااض مب يار 
 

اذا حلل العنف أن  ا يلتل للي  مل لار ااض ا محم  أ   مبلر رم ل اار  منف لا    -
ر ل  المبليت الرر لهب الاق  بن  بمب  عذار  أم ا   انل ب يرم ا ب ت  ذا ار   م  ا

ااارثمب  مشبعهت ثم يرم رفييمهب مةب  لرفلي  ان امايبا الرلظيف ل خ بئا خط  
 .اا محم  ل فب  لمةلاا ايخفبق الرب يخيت 

 
اذا حلل العنف أن  يلتل للي  مل لار ااض ا محم  أ   مبلر   انل ب يرم ل اار   -

ن الل اات لتلل خابئ  ا محم    ا يرم  م منف لا  لرفلي  اا محم    لاذا نرج ا
 .ار   الض المتملات الرر يرم حابب خابئ  ا محم  لهب ااض أابس متم  

 
اذا نرج ان الل اات الابعفت الم لتلل خابئ  ا محم  يرم انلئذ  م ار   الض  -

 .المتملات 
 

ر يت لأل   لعين الفيمت ليرم قيبس معا  مخ ا خابئ  اا محم  عبلف ق عين الفيمت الل   
ان امايبا الرلظيف الحبليت لارل فبا النفليت المارفعايت المرلقةت   لا يلخ   ر ذلف خابئ  

ااارثمب  المارفعايت الرر لم يرم رحماهب عةل   مخ لمت عبارخلام مةل  الةبئل الفةار ار ار ل
حابب مخ ا خابئ  ليرم رخفي  الفيمت الل ر يت لأل   عبارخلام . لأل   المبلر 

ااارثمب   ر امايبا الرلظيف ل اا محم  ليرم ااار اف عةبق اا محم  ان خابئ  
 .قبئمت اللخ 

  
أل ااارثمب  المحرفظ ع  حرض رب ي  ااارحفبق يحم  مةل  ابئل مرغي     الرلظيفلاذا  بن   

الةبئل الفةار ل فب   انل ب ي لن اة  الخ م المارخلم لفيبس أيت خابئ  ا محم   ل مةل 
للألا ا  الةمايت   قل يفلم . لاةفل انل رحليل لتلل للي  مل لار ااض ا محم  ار   

العنف عفيبس خابئ  ا محم  الفيمت ااض أابس الفيمت الةبللت لأللا  عبارخلام أاةب  الق 
رل فبا النفليت مةانت   لعبلناعت لأل ل  المبليت الم ملنت   ي ااض ا ب ت الفيمت الحبليت لا

المارفعايت المرلقةت من ار   المبلر   لراف الرل فبا الرر قل رنرج من الرنفيذ ااض لعي  
 .ال مبن عةل خ م الم ب يف المرةافت عذلف 

 
لرا ا  رفلي  اا محم  ااض مارلو اتمبلر   يرم رتمي  ار ل  المبليت  ر متملابا   

ااارثمب    أ  ااض أابس ايبا الرلظيف ل ن اممرشبعهت من نبحيت خ بئا الخط  م
امايت الر نيف الرر يت يهب العنف أخذا   ر ااارعب  نلع ار   لال نبات لالملق  التغ ا ر 

لر رعط راف الخ بئا . ذاا ال ات  ااخ ولنلع ال مبن لملقف المرمخ اا لالةلام  
ل  ل لنهب مؤش ا  لفل   الملينين عرفلي  الرل فبا النفليت المارفعايت لامتملابا من راف ار 

 .ااض ل   المعبل  المارحفت ل فب  لاش لط الرةبقليت لأل ل  مح  الل اات 
 

 لانل رفلي  اا محم  لمتملات من ار ل  المبليت ااض أابس مةلاا ايخفبق  
ليت الرب يخيت   يرم رفلي  الرل فبا النفليت المارفعايت لامتملات ااض أابس الرل فبا النف

امايبا الرةبقليت لأل ل   ر العنف لمفلا  الخابئ  الرب يخيت لأل ل  ذاا خ بئا خط  
ااارثمب  المشبعهت لأل ل  الرر يحلة ب العنف ليرم رةلي  مفلا  الخابئ  الرلظيف ل

الرب يخيت ااض أابس العيبنبا المةانت الحبليت عحيث رة س أث  ارحلا  الحبليت الرر لم ررلا   
الرر رم خملهب رحليل مفلا  الخابئ  الرب يخيت ل ذلف يلغبق بثب  ارحلا  الرر  بنا  نتالا ر 

 .ملتلل   ر الفر اا الرب يخيت للم رةل ملتلل  حبليب  
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ليةم  العنف ااض أن رة س رلقةبا الرغي اا  ر الرل فبا النفليت لمتملات من ار ل    
لق عهب ذاا الةمقت من  ر   الض أخ و   مثب  لذلف المبليت م  الرغي اا  ر العيبنبا الملث

الرغي اا  ر مةلاا العطبلت   لأاةب  الةفب اا   لملقف الراليلاا لأيت الام  أخ و 
رشي  الض الرغي اا  ر احرمباا الخاب    ر المتملات لمفلا  ب   ليفلم العنف عقت اق 

 .الرل فبا المارفعايت  م اتةت لل يت لاط يفت لاا ر ا با المارخلمت لرفلي 
 
 االستثمارات المالية المتاحة للبيع 8/ك
يفلم العنف  ر رب ي     م  ة مبلر عرفلي  مب اذا  بن  نبف للي  مل لار ااض ا محم    

حبلت   رأحل أل متملات من ار ل  المبليت المعلعت  من اارثمب اا مبليت مربحت لاعي    ل
ا يت المعلعت مربحت لاعي    يؤخذ  ر ااارعب  اانخفب  ااارثمب اا  ر أللاا حفلق الم

ال عي  أل الممرل  ر الفيمت الةبللت لأللا  رق  من قيمرهب الل ر يت   لذلف انل رفلي  مب اذا  بن 
 . نبف ا محم   ر ار   

 
فت من ر ا% 03   يةل اانخفب   عي ا  اذا عا   8303خم  الفر اا الرر رعلأ من أل  ينبي    

الفيمت الل ر يت   ليةل اانخفب  ممرلا  اذا اارم  لفر   رةيل ان راةت أشه    لاذا رلا  ا 
ارللت المشب  اليهب يرم ر حي  الخاب   المر ا مت من حفلق الما يت ليةر ف عهب  ر قبئمت 
 اللخ   لا يرم  ل ا محم  الفيمت الذ  يةر ف ع  عفبئمت اللخ   يمب يرةاق عمللاا حفلق
الما يت اذا حلث ا رفبع  ر الفيمت الةبللت احفب  أمب اذا ا رفةا الفيمت الةبللت رللاا اللين 
المعلعت مربحت لاعي    ل بن من المم ن  عط ذلف اا رفبع عمل لايت عحلث لق  عةل 

 .ااار اف عبا محم   ر قبئمت اللخ    يرم  ل اا محم  من خم  قبئمت اللخ  
  

 مارات العقاريةاالستث -ل 
ررمث  ااارثمب اا الةفب يت  ر ار ا ر لالمعبنر الممال ت لاعنف من أت  الح ل  ااض الائل   

العنف أامبل  من خملهب أل  يلنيليايتب ي  أل ةيبل   أامبليت لعبلربلر ا رشم  ار ل  الةفب يت الرر 
 اا الةفب يت عذاا الط يفت المحباعيت ليرم المحباعت ان ااارثمب. راف الرر بلا الي  ل بق لليلن 
 .المطعفت عبلناعت لأل ل  الثبعرت 

 
 األصول غير الملموسة- غ 

 
 برامج الحساب اآللي 0/غ

يرم ااار اف عبلم  ل با الم رعطت عرطلي  أل  يبنت ع امج الحباب اآللر  م  لف  ر قبئمت 
ل با الم رعطت معبش   عع امج محلل  ليرم ااار اف  م   اي  ماملس عبلم  . اللخ  انل ر عل ب 

. لرحا ايط   العنف لمن المرلق  أن يرللل انهب منب   اقر بليت ررتبلة ر افرهب ر ث  من انت 
اين  ر   يق الع امج عبي ب ت الض ن يب منباب من ةبماللرر من الم  ل با المعبش   ر افت 

 .ت ذاا الةمقت ةبمالالم  ل با 
 

فت رطلي  عبلم  ل با الرر رؤل  الض الةيبل  أل الرلا   ر ألاق ع امج الحباب ليرم ااار اف  ر ا
 .اآللر ان الملا فبا ار ايت لهب   لر بف الض ر افت الع امج ار ايت 

المرلق  ااارفبل  منهب  الانتليرم اارهمف ر افت ع امج الحابب اآللر المةر ف عهب  م   ااض ملا  
 .نلاا  يمب ا يةيل ان ثمثت ا
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 األصول الثابتة- م  
ررمث  ار ا ر لالمعبنر ع فت أابايت  ر مفب  الم  ة ال ئيار لالف لع لالم برب لرظه  تمي  
ار ل  الثبعرت عبلر افت الرب يخيت نبق ب  اي مف لخابئ  اا محم  لرر من الر افت الرب يخيت النففبا 

 .رتالم رعطت معبش   عبقرنبق عنلل ار ل  الثبع
 

ليرم ااار اف عبلنففبا المحفت  من الفيمت الل ر يت لأل   الفبئم أل عبارعب  ب أ م  مارفم    حاعمب 
ي لن ممئمب    لذلف انلمب ي لن محرمم  رل ق منب   اقر بليت مارفعايت م رعطت عبر   الض العنف ل بن 

 الانت  م  ل با ال يبنت لاي مح  ر ليرم رحمي. من المم ن رحليل  ذ  الر افت عل تت ملثلق عهب 
 . ااخ والرر يرم رحماهب  من م  ل با الرشغي  

لرلةي  ط يفت الفاط الثبعا بارخلام ع أل ل  الثبعرتل مف حابب اييرم ا يرم ا مف ار ا ر ل  
 : الر افت عحيث ر   الض الفيمت الرخ يليت ااض ملا  ارامب  اينربتيت    بلربلر

 
 انت 13 ر لاينشبقااالمعبن

 انت أل ااض  ر   اييتب  اذا  بنا أق  13 رحاينبا افب اا مارمت  
 انلاا 03 م رعر لخةائن ثبثأ

 انلاا 1 باا  برعت لحباعت لأتهة  ر ييف
 انلاا 1 لابئ  نف 

 انلاا 1 نظم بليت مر بمات/ أتهة  الحباب اآللر 
 
مب  اينربتيت لأل ال  الثبعرات  ار راب ي   ا  م  اة مابلر   لرةال  ليرم م اتةت الفيمت الرخ يليت لارا  

ليرم م اتةت ار ل  الرر يرم ا م هب عغ   رحليل اا محم  انال لقالع .  امب  بن ذلف   ل يب  
ليارم رخفاي  . أحلاث أل رغي اا  ر الظ لف رشي  الض أن الفيمت الل ر يت قل ا ر لن قبعاات لماار لال 

ةالا الفيمااات الل ر يااات اااان الفيمااات  ت لأل ااا  اااااض الفااال  الاااض الفيمااات اااااار لاليت اذاالفيمااات الل ر يااا
 .ااار لاليت 

  
لرمث  الفيمت ااار لاليت  ب ر الفيمت العيةيت لأل   أل الفيمت ااارخلاميت لأل   أيهمب أااض   ليرم   

. رح ما عبلفيمت الل ر يت رحليل أ عبح لخابئ  ااارعةبلاا من ار ل  الثبعرت عمفب نت  ب ر الم
 .رشغي  أخ و  ر قبئمت اللخ  ( م  ل با) من اي الاا ( الخابئ )ليرم ال اج ار عبح 

 
 اضمحالل األصول غير المالية- ن 
. ليرم اخرعب  ا محملهب انليب   –عبارثنبق الشه    –ا يرم اارهمف ار ل  الرر ليس لهب ام  انربتر  

 ل  الرر يرم اارهم هب  امب  بن  نبف أحلاث أل رغي اا  ر الظ لف رشي  ليرم ل اات ا محم  ار
 .الض أن الفيمت الل ر يت قل ا ر لن قبعات لمار لال 

 
ليرم ااار اف عخاب   اا محم  لرخفي  قيمت ار   عبلمعا  الذ  رةيل ع  الفيمت الل ر يت لأل    

 لاليت  ب ر الفيمت العيةيت لأل   أل الفيمت ااارخلاميت لرمث  الفيمت ااار. ان الفيمت ااار لاليت 
. للغ   رفلي  اا محم    يرم الحبق ار   عم غ  لحل  رلليل نفل مم نت . لأل     أيهمب أااض 

ليرم م اتةت ار ل  اي  المبليت الرر لتل  يهب ا محم  لعحث مب اذا  بن  نبف  ل لم محم  الض 
 .رب ي  االال    قلائم مبليت قبئمت اللخ  لذلف  ر 

 
 اإليجارات -س  
عبلناعت لأل ل  المؤت   ايتب ا  رشغيايب  رظه   من ار ل  الثبعرت  ر الم  ة المبلض لرهاف ااض   

ملا  الةم  اينربتر المرلق  لأل   عذاا الط يفت المطعفت ااض ار ل  الممبثات   ليثعا اي ال 
 .ح لامارمت  عط يفت الفاط الثبعا ااض ملا   ر   الةفل اييتب  نبق ب  أيت خ لمبا رمن
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 حكمها فيالنقدية وما  -ع  
الرر ا ررتبلة   ل  ارح مهب   ررا ا  االال قبئمت الرل فبا النفليت ير من عنل النفليت لمب   

  خب ج  ةللو العنف الم اارحفبقبرهب ثمثت أشه  من رب ي  ااقرنبق   لرر من النفليت   لار  ل  
 .لأل اق ح لميت   ل  للو العنلف ارل اطب  ناب ااحريبطر ايلةامر

 
 االخرىالمخصصات  -ف 
يرم ااار اف عمخ ا ر بليف اابل  الهي ات لالمطبلعبا الفبنلنيت انلمب ي لن  نبف الرةام قبنلنر أل   

لام ملا ل العنف لراليت اارلالر حبلر نريتت رحلاث ابعفت لي لن من الم تح أن يرطاب ذلف اارخ
 . ذ  االرةامبا   م  ام بنيت ات اق رفلي  قبع  لمارمبل ااي  لفيمت  ذا االرةام 

  
 

لانلمب ي لن  نبف الرةامبا مرشبعهت  قن  يرم رحليل الرل ق النفل  الخب ج الذ  يم ن اارخلام    
م ااار اف عبلمخ ا حرض اذا  بن لير. لاراليت عبرخذ  ر ااارعب   ذ  المتملات من االرةامبا 

 . نبف احرمب   ئي   ر لتلل رل ق نفل  خب ج عبلناعت لعنل من لاخ   ذ  المتملات 
  

رشغي  ( م  ل با)الغ   منهب  ايب  أل تةئيب   من عنل اي الاا  فرليرم  ل المخ  با الرر انر  
 .أخ و

 
عهب لالال االرةامبا المحلل لالال ب أت  عةل انت ليرم قيبس الفيمت الحبليت لامل لابا المفل  الل بق   

للن رمث   عمةل  ال  ائب  –من رب ي  الم  ة المبلض عبارخلام مةل  منباب لذاا أت  الال االرةام 
الذ  ية س الفيمت الةمنيت لانفلل   لاذا  بن ارت  أق  من انت رحاب الفيمت المفل    –الاب   

 .  يب   رحاب عبلفيمت الحبليت لملرةام مب لم ي ن أث  ب تل
  

 عقود الضمانات المالية- ص 
افلل ال مبنبا المبليت  ر راف الةفلل الرر ي ل  ب العنف  مبنب  لف ل  أل حابعبا تب يت ملينت  

مفلم لةممئ  من تهبا أخ و   ل ر ررطاب من العنف أن يفلم عراليلاا مةينت لرةلي  المارفيل منهب 
ليرم رفليم راف . اعب الم ل بق ملين انلمب يارحق الالال ل فب  لش لط ألا  اللين ان خاب   رحماهب ع

 .ال مبنبا المبليت لاعنلف لالمؤاابا المبليت لتهبا أخ و نيبعت ان اممق العنف 
 
ليرم ااار اف ارللر  ر الفلائم المبليت عبلفيمت الةبللت  ر رب ي  منح ال مبن الرر قل رة س أرةبب  

  احفب  لذلف   يرم قيبس الرةام العنف عملتب ال مبن ااض أابس معا  الفيبس ارل    نبق ب   ال مبن
ااارهمف المحالب لمار اف عمرةبب ال مبن  ر قبئمت اللخ  عط يفت الفاط الثبعا ااض ملا  ام  

المبليت  ر  ال مبن   أل أ    رفلي  لامل لابا المطالعت لراليت أ  الرةام مبلر نبرج ان ال مبنت
ليرم رحليل راف الرفلي اا ل فب  لاخع    ر مةبمما مشبعهت لالخابئ  . رب ي  الم  ة المبلض أيهمب أااض 
 .الرب يخيت   مةةة  عح م ايلا   

 

ليرم ااار اف  ر قبئمت اللخ  عميت ةيبل   ر االرةامبا النبرتت ان ال مبنت المبليت  من عنل اي الاا  
 .  أخ و رشغي( م  ل با)

 

 رائب الدخلض -ق 
لال  يعت المؤتات   ليرم  الانت   من   يعت  الانترر من   يعت اللخ  ااض  عح أل خاب     

ااار اف عهب عفبئمت اللخ  عبارثنبق   يعت اللخ  المرةافت ععنلل حفلق الما يت الرر يرم ااار اف عهب 
 .معبش    من حفلق الما يت 

 
ت اللخ  ااض أابس  ب ر ال عح الخب   لا  يعت عبارخلام أاةب  ال  يعت ليرم ااار اف ع  يع  

 .الاب يت  ر رب ي  االال الم  ة المبلض عبي ب ت الض الراليبا ال  يعيت الخب ت عبلانلاا الابعفت 
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ليرم ااار اف عبل  ائب المؤتات النبشئت ان   لق ةمنيت مؤقرت عين الفيمت الل ر يت لأل ل    
رةامبا طعفب  راس المحباعيت لقيمرهب طعفب  لألاس ال  يعيت    ذا ليرم رحليل قيمت ال  يعت لاال

المؤتات عنبق ااض الط يفت المرلقةت لرحفق أل راليت قيم ار ل  لاالرةامبا عبارخلام أاةب  ال  يعت 
 .الاب يت  ر رب ي  االال الم  ة المبلض 

 

لمؤتات لاعنف انلمب ي لن  نبف احرمب  م تح عقم بنيت رحفيق ليرم ااار اف عبر ل  ال  يعيت ا  
أ عبح رخ   لا  يعت  ر المارفع  يم ن من خملهب اانرفبع عهذا ار     ليرم رخفي  قيمت ار ل  
ال  يعيت المؤتات عفيمت التةق الذ  لن يرحفق من  المنفةت ال  يعيت المرلقةت خم  الانلاا الربليت   

لت ا رفبع المنفةت ال  يعيت المرلقةت يرم ةيبل  ار ل  ال  يعيت المؤتات لذلف  ر ااض أن   ر حب
 .حللل مب اعق رخفي   

 

 التمويل -ر 
يرم ااار اف عبلرمليما الرر يح   اايهب العنف ألا  عبلفيمت الةبللت نبق ب  ر افت الح ل  ااض   

 .الرملي  
 

 ت   ليرم رحمي  قبئمت اللخ  عبلف ق عين  ب ر المرح ما لعين ليفبس الرملي  احفب  عبلر افت المارها  
 .الفيمت الرر ايرم الل بق عهب ااض ملا   ر   ااقر ا  عبارخلام ط يفت الةبئل الفةار 

 

 رأس المال -ش 
 

 تكلفة رأس المال 0/ش
 يرم ا   م ب يف اي لا  الرر ر رعط ع ل   معبش   عق لا  أاهم تليل  أل أاهم مفبع  

 .اقرنبق  يبن أل ا لا  خيب اا خ مب  من حفلق الما يت لع ب ر المرح ما عةل ال  ائب 
 

 توزيعات األرباح 8/ش
ت ةبمالالرر رف   يهب التمةيت  الانترثعا رلةيةبا ار عبح خ مب  ااض حفلق الما يت  ر  

م ب م  متاس اين  ر ار عبح لةبماللرشم  راف الرلةيةبا ح ت . لاماب مين  ذ  الرلةيةبا
 .ايلا   المف    عبلنظبم ارابار لالفبنلن

 

 أنشطة األمانة -ت  
يفلم العنف عمةاللت أنشطت ارمبنت ممب ينرج ان  امرمف أل الا   أ ل  خب ت عم  ال أل أمبنبا   أل   

لائم المبليت  نبليق مةايب مب عةل انرهبق الخلمت ليرم اارعةبل  ذ  ار ل  لار عبح النبرتت انهب من الف
 .لاعنف حيث أنهب لياا أ لا  لاعنف 

 

 أرقام المقارنة -ث  
 الانتيةبل رعليب أ قبم المفب نت  امب  بن ذلف   ل يب  لررلا ق م  الرغي اا  ر الة   المارخلم  ر   

 .تالحبلي
 

 الماليةإدارة المخاطر  - 0
 

  مرنلات لقعل  المخبط   ل أابس النشبط المبلر يرة   العنف نريتت لألنشطت الرر يةاللهب الر مخبط  مبلي 
ليرم رحاي  لرفييم لالا   عة  المخبط  أل متملا  من المخبط  مترمة  مةب   للذلف يهلف العنف الر رحفيق 
الرلاةن الممئم عين الخط  لالةبئل للذا رفاي  اآلثب  الااعيت المحرمات اار ارلاق المبلر لاعنف   ليةل أ م أنلاع 

لير من خط  الالق .  ااخ وخبط  خط  اائرمبن لخط  الالق لخط  الايللت لارخطب  الرشغيايت الم
 . ااخ وخط  أاةب    ف الةمما ارتنعيت لخط  اة  الةبئل لمخبط  الاة  
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ت لقل رم ل   ايبابا الا   المخبط  لرحليل المخبط  لرحاياهب للل   حللل لاخط  لال قبعت ااي    للم اقع 
ليفلم العنف . المخبط  لاالرةام عبلحللل من خم  أابليب يةرمل اايهب لنظم مةالمبا محلثت ألا  عمل  

عم اتةت لل يت لايبابا لنظم الا   المخبط  لرةلياهب عحيث رة س الرغي اا  ر ارالاق لالمنرتبا 
 .لالخلمبا لأ    الرطعيفبا الحليثت 

 
لرفلم الا   .    المخبط   ر  لق الايبابا المةرمل  من متاس ايلا   لررم الا   المخبط  ان ط يق الا 

المخبط  عرحليل لرفييم لرغطيت المخبط  المبليت عبلرةبلن اللثيق م  اللحلاا الرشغيايت المخرافت عبلعنف   ليل   
خط  محلل   متاس ايلا   معبلئ م رلعت يلا   المخبط        عبي ب ت الض ايبابا م رلعت رغطر منبطق

مث  خط  اائرمبن لخط  أاةب    ف الةمما ارتنعيت   لخط  أاةب  الةبئل  لاارخلام أللاا المشرفبا 
عبي ب ت الض ذلف  قن الا   المخبط  رةل مائللت ان لم اتةت اللل يت يلا   . لاي  المشرفبا المبليت 

 .المخبط  لعيئت ال قبعت عش   مارف  
 

 االئتمانخطر - أ /0
يرة   العنف لخط  اائرمبن ل ل الخط  النبرج ان قيبم أحل ارط اف عةلم الل بق عرةهلار    ليةل  

. خط  اائرمبن أ م ارخطب  عبلناعت لاعنف   لذلف رفلم ايلا   عح ا عقلا   الرة   لذلف الخط  
لراهيما لأنشطت ليرمث  خط  اائرمبن ع فت أابايت  ر أنشطت ايق ا  الرر ينشم انهب الف ل  لا

 مب يلتل خط  اائرمبن أي ب  . ااارثمب  الرر ير رب اايهب أن رشرم  أ ل  العنف ااض أللاا اللين 
لرر  ة امايبا ايلا   لال قبعت .  ر ارللاا المبليت خب ج الم  ة المبلض مث  ا رعبطبا الف ل  
رلظيف لااارثمب  لالا   المخبط  ااض خط  اائرمبن للو   يق الا   خط  اائرمبن  ر الا   ال

 .الذ  ي    رفب ي   الض متاس ايلا   لايلا   الةايب ل ؤابق لحلاا النشبط ع فت لل يت 
 

 قياس خطر االئتمان 0/أ
 التوظيفات والتسهيالت للعمالء 
 مب لفيبس خط  اائرمبن المرةاق عبلرلظيفبا لالراهيما لاةممق   ينظ  العنف  ر ثمثت م لنبا  

 :يار 
 

من قع  الةمي  أل الغي   ر ( Probability of default( )الرمخ )احرمباا ايخفبق  *

 .الل بق عبلرةامبر  الرةبقليت 
الم  ة الحبلر لالرطل  المارفعار الم تح ل  الذ  يارنرج من  العنف ال  يل المة    *

 ( .Exposure at default)لإلخفبق 
 ( .Loss given default)خط  ايخفبق اا ر ا ر  *

 

لرنطل  أامب  ايلا   اليلميت لنشبط العنف ااض راف المفبييس لخط  اائرمبن الرر رة س  
المطالعت من ( The Expected Loss Modelنملذج الخاب   المرلقةت )الخاب   المرلقةت 

 محم  ل فب  لتنت عبة  لا قبعت الم   يت ليم ن أن ررةب   المفبييس الرشغيايت م  ابق اا
  الذ  يةرمل ااض الخابئ  الرر رحففا  ر رب ي  الم  ة  81 قم  م  ولمةيب  المحباعت ال

 ( .0/اي بح أ)لليس الخابئ  المرلقةت ( نملذج الخابئ  المحففت)المبلض 
 

يفلم العنف عرفييم احرمب  الرمخ  ااض مارلو    امي  عبارخلام أابليب رفييم لاخايت لر نيف 
لقل رم رطلي  راف ارابليب لارفييم لاخايب  لر ااض .   مف ات لمخراف  ئبا الةممق التلا 

ال ل  الض ر نيف التلا   الرحايما ايح بئيت م  الح م الشخ ر لمائللر اائرمبن ل
لية س  ي   التلا   المارخلم . لقل رم رفايم اممق العنف الض أ ع   ئبا لاتلا   . الممئم

معين  ر التلل  الربلر ملو احرمب  الرمخ  ل    ئت من  ئبا التلا     ممب يةنر  عبلعنف  مب  ل
ع فت أابايت أن الم ا ة اائرمبنيت رنرف  عين  ئبا التلا   رعةب  لارغي   ر رفييم ملو احرمب  

م ليفلم العنف لل يب  عرفيي. ليرم م اتةت لرطلي  أابليب الرفييم  امب  بن ذلف   ل يب  . الرمخ  
 .ألاق أابليب ر نيف التلا   لملو قل رهب ااض الرنعؤ عحباا الرمخ  
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 فئات التصنيف الداخلي للبنك 
 مدلول التصنيف   التصنيف 
 ليلن تيل    0  
 المربعةت الةبليت   8  
 المربعةت الخب ت   0  
 ليلن اي  منرظمت   1  
 

.   العنف أن ر لن قبئمت انل لقلع الرمخ يةرمل الم  ة المة   لإلخفبق ااض المعبل  الرر يرلق
لعبلناعت  .ااض اعي  المثب    عبلناعت لاف     ي لن  ذا الم  ة  ل الفيمت اااميت 

الرر يرلق  أن  ااخ و  يل ج العنف  ب ت المعبل  الماحلعت  ةم  عبي ب ت الض المعبل  لم رعبطبا
 .ر لن قل احعا حرض رب ي  الرمخ    ان حلث 

 
مث  الخاب   اا ر ا يت أل الخاب   الحبل  رلقةبا العنف لملو الخاب   انل المطبلعت عبللين لر 

لرم ل يخراف ذلف عحاب نلع ليرم الرةعي  ان ذلف عناعت الخاب   لالين لعب. ان حلث الرمخ  
 . ااخ و  لأللليت المطبلعت   لملو رلا   ال مبنبا أل لابئ  رغطيت اائرمبن الملين

 
 االخرىات الدين وأذون الخزانة واألذون أدو 
عبلناعت رللاا اللين لارذلن   يفلم العنف عبارخلام الر نيفبا الخب تيت مث  ر نيف اربنل ل  

أنل عل  أل مب يةبلل  يلا   خط  اائرمبن   لان لم ر ن مث   ذ  الرفييمبا مربحت   يرم اارخلام 
ليرم النظ  الض راف ااارثمب اا  ر ارل اق . ئرمبن ط ق ممبثات لراف المطعفت ااض اممق اا

المبليت لارذلن ااض أنهب ط يفت لاح ل  ااض تلل  ائرمبنيت أ    ل ر نفس اللقا رل   
 .م ل  مربح لمفبعات مرطاعبا الرملي  

 
 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 8/أ
ض مارلو الملين لالمتملابا يفلم العنف عقلا   لالحل لالرح م  ر ر  ة خط  اائرمبن اا 

 .لال نبابا لاللل  
 
ليفلم عرنظيم مارليبا خط  اائرمبن الذ  يفعا  لذلف عل   حللل لمفلا  الخط  الرر ايرم  

قعلل  ااض مارلو    مفر     أل متملات مفر  ين   لااض مارلو ارنشطت ااقر بليت 
ت مارم   لر لن خب ةت لام اتةت ليرم م اقعت راف المخبط  ع ف. لالفطبابا التغ ا يت 

ليرم اارمبل الحللل لاخط  اائرمبنر ااض . الانليت أل ع ل   مر     اذا لاا الحبتت الض ذلف 
قع  متاس ايلا   ع فت  ع  المتملات لالمنرج لالفطبع لاللللت من / مارلو المفر   

 .انليت
 
ف لذلف عحللل   ايت رشم  المعبل  ليرم رفايم حللل اائرمبن ر  مفر   عمب  ر ذلف العنل 

لاخ  لخب ج الم  ة المبلض   لحل المخبط  اليلمر المرةاق ععنلل المربت   مث  افلل ال  ف 
 .ليرم مفب نت المعبل  الفةايت م  الحللل يلميب  . ارتنعر اآلتات 

 
فر  ين يرم أي ب  الا   مخبط  الرة   لخط  اائرمبن ان ط يق الرحاي  اللل   لفل   الم

لالمفر  ين المحرماين ااض مفبعات الال الرةامبرهم ل ذلف عرةلي  حللل الرلظيف  امب  بن ذلف 
 .منباعب  
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 :ل يمب يار عة  لابئ  الحل من الخط   
 
 الضمانات 
لمن  ذ  اللابئ  الح ل  . ي   العنف الةليل من الايبابا لال لاعط لاحل من خط  اائرمبن  

ليفلم العنف عل   قلاال اار شبليت لفئبا محلل  من . ارملا  المفلمت ااض  مبنبا مفبع  
 :لمن ارنلاع ال ئيايت ل مبنبا الرلظيف لالراهيما . ال مبنبا المفعللت 

 
 .ال  ن الةفب   *   
 .  ن أ ل  النشبط مث  اآلاا لالع بئ  *   
 .  ن أللاا مبليت مث  أللاا اللين لحفلق الما يت *   
  
بلعب  مب ي لن الرملي  ااض الملو ارطل  لاش  با م ملنب  عينمب ر لن الراهيما اائرمبنيت لا 

للرخفي  خاب   اائرمبن الض الحل ارلنض   ياةض العنف لاح ل  ااض . لأل  ال عللن  مبن 
 مبنبا ا ب يت من ارط اف المةنيت عمت ل ظهل  مؤش اا اا محم  رحل الف ل  أل 

 .الراهيما 
 
يرم رحليل ال مبنبا المرخذ   مبنب  ر ل  أخ و عخمف الرلظيف لالراهيما عحاب طعيةت  

ارلا  لابل  مب ر لن أللاا اللين لأللن الخةانت عللن  مبن  يمب الا متملابا ارللاا 
لارللاا المثيات الرر ر لن م ملنت  Asset-Backed Securitiesالمبليت المغطب  عم ل  

 .ارللاا المبليت  عمحفظت من
  

 المشتقات 
يحرفظ العنف عقت اقاا  قبعيت ح يفت ااض  ب ر الم ا ة المفرلحت لامشرفبا أ  الف ق عين  

لي لن المعا  المة   لخط  اائرمبن . افلل العي  لالش اق ااض مارلو    من الفيمت لالمل  
ق منفةت ل بلح العنف أ  أ   ذل  ر أ  لقا من ارلقبا محلل عبلفيمت الةبللت لأللا  الرر رحف

اا ر ا يت المارخلمت لارةعي  / قيمت ابللت ملتعت الذ  يمث  تةقا   ئيم  من الفيمت الرةبقليت 
ليرم الا    ذا الخط  اائرمبنر  تةق من حل ايق ا  ال ار . ان حتم ارللاا الفبئمت 

لا يرم ابل  الح ل  ااض . الالق  الممنلح لاةمي  لذلف م  الخط  المرلق  نريتت لارغي اا  ر
 مبنبا  ر مفبع  الخط  اائرمبنر ااض راف ارللاا  يمب الا المعبل  الرر يطاعهب العنف 

 . ااخ و قيلاابا  بمشيت من ارط اف 
 
لينشم خط  الراليت  ر الملاقف الرر ي لن  يهب الالال ان ط يق النفليت أل أللاا حفلق ما يت  

أخ و أل مفبع  رلق  الح ل  ااض نفليت أل أللاا حفلق ما يت أل أل اق مبليت أل أل اق مبليت 
لرغطيت مخبط  الراليت المتمةت  ااخ وأخ و ليرم ل   حللل راليت يلميت ل   من ارط اف 

 .النبرتت ان رةبمما العنف  ر أ  يلم 
 
 Master Netting Arrangementsترتيبات المقاصة الرئيسية  
عبلحل من مخبط  اائرمبن ان ط يق اللخل   ر ارفبقيبا ر فيت  ئيايت م  ارط اف  يفلم العنف 

لا ينرج ع فت ابمت ان ارفبقيبا الر فيت ال ئيايت أن يرم . الرر رمث  حتم  بم من المةبمما 
ات اق مفب ت عين ار ل  لاالرةامبا الظب    عبلم  ة المبلض لذلف رن الراليت ابل  مب ررم 

ابس اتمبلر   اا أن  يرم رخفي  خط  اائرمبن الم بحب لاةفلل الرر  ر  بلح العنف ااض أ
ان ط يق ارفبقيبا الر فيت ال ئيايت لذلف رن  اذا مب حلث رةث    يرم انهبق لراليت تمي  

لمن المم ن أن يرغي  مفلا  رة   العنف لاخط  . عقت اق المفب ت  أخ المعبل  م  الط ف 
برج ان أللاا المشرفبا الخب ةت ارفبقيبا الر فيت ال ئيايت لذلف خم   ر   اائرمبنر الن

 .ق ي   نظ ا  رن  يرمث  ع   مةبمات رخ   لراف اارفبقيبا 
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 االرتباطات المتعلقة باالئتمان
يرمث  الغ   ال ئيار من اا رعبطبا المرةافت عبائرمبن  ر الرم ل من اربحت ارملا  لاةمي  انل 

 Guarantees and stand by letters of creditلرحم  افلل ال مبنبا المبليت . اب الط

لر لن ااارمبلاا المارنليت لالرتب يت . ذاا خط  اائرمبن المرةاق عبلرلظيف 
Documentary and Commercial Letters of Credit  الرر ي ل  ب العنف عبلنيبعت ان

العنف  ر حللل معبل  مةينت لعملتب أح بم لش لط الةمي  لمنح ط ف ثبلث حق الاحب من 
محلل  ابلعب  م ملنت عملتب الع بئ  الرر يرم شحنهب لعبلربلر رحم  ل تت مخبط  أق  من 

 .الف   المعبش  
 
لرمث  ا رعبطبا منح اائرمبن التةق اي  المارخلم من الم  ح ع  لمنح الرلظيف   أل  

ليرة   العنف لخاب   محرمات عمعا  يابل  اتمبلر .  ال مبنبا   أل ااارمبلاا المارنليت
اا . اا رعبطبا اي  المارخلمت لذلف عبلناعت لخط  اائرمبن النبرج ان ا رعبطبا منح اائرمبن 

أن معا  الخاب   الم تح حللثهب  ر اللاق  يف  ان اا رعبطبا اي  المارخلمت لذلف نظ ا  رن 
اائرمبن رمث  الرةامبا محرمات لةممق يرمرةلن عملا فبا أااب اا رعبطبا المرةافت عمنح 

لي اقب العنف المل  حرض رب ي  ااارحفبق الخب ت عب رعبطبا اائرمبن حيث أن . ائرمبنيت محلل  
اا رعبطبا طليات ارت  ابل  مب رحم  ل تت أااض من خط  اائرمبن عبلمفب نت عبا رعبطبا 

 .ق ي   ارت  
  

 ضمحالل والمخصصاتسياسات اال 0/أ
ر  ة النظم اللاخايت لارفييم الابعق عل تت  عي   ااض رخطيط التلل  اائرمبنيت لذلف من علايت  

لعخمف ذلف   يرم ااار اف  فط عخابئ  اا محم  الرر . اثعبا أنشطت ايق ا  لااارثمب  
لت مل لايت رشي  الض لقةا  ر رب ي  الم  ة المبلض را ا  الرفب ي  المبليت عنبق ااض أل

اا محم  ل فب  لمب اي ل ذ    عهذا ايي بح لنظ ا  اخرمف الط ق المطعفت   رف  ابل  
خابئ  اائرمبن المحمات ااض الفلائم المبليت ان معا  الخاب   المفل  عبارخلام نملذج الخاب   

 . م  و ة  الالمرلقةت المارخلم  ر التلا   اائرمبنيت لرا ا  قلاال العنف الم 
 
مارمل من ل تبا الرفييم  الانتمخ ا خابئ  اا محم  اللا ل  ر الم  ة المبلض  ر نهبيت  

ليعين . لم  ذلف    قن أااعيت المخ ا ينرج من بخ  ل تت من الر نيف . اللاخايت ار عةت 
لاا محم   التلل  الربلر الناعت لاعنلل لاخ  الم  ة المبلض المرةافت عبلرلظيف لالراهيما

 :الم رعط عهب ل   من  ئبا الرفييم اللاخار لاعنف 
 

 م8305  ديسمبر 00 م8302  يونيو 03 رفييم العنف

 لاةممق
توظيف 
 وتسهيالت

% 

مخصص خسائر 
 االضمحالل

% 

رلظيف 
 لراهيما
% 

مخ ا خابئ  
 اا محم 

% 
 0 01 2 21 0383 5188 ليلن تيل 

 1 0 2 2 083 785 المربعةت الةبليت
 0 3 2 3 - 087 المربعةت الخب ت
 8 21 2 01 2783 0081 ليلن اي  منرظمت

 033 % 033 % 033 % 033 % 
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رابال أللاا الرفييم اللاخايت ايلا   ااض رحليل مب اذا  بنا  نبف أللت مل لايت رشي  الض 
مؤش اا الربليت الرر   لاارنبلا  الض ال 81 قم  م  ولتلل ا محم  طعفب  لمةيب  المحباعت ال

 :حلل ب العنف 
 

 . ةلعبا مبليت  عي   رلات  امي  الرلظيف أل الملين   -
 
 .مخبلفت ش لط ارفبقيت الف   مث  الم الالال - 
 
 .رلق  ا مس المفر   أل لخل   ر لال  ر فيت أل اابل   ي   الرملي  الممنلح ل    -
 
 .رل ل  الل   الرنب ار لةمي  الرلظيف - 
 
قيبم العنف راعبب اقر بليت أل قبنلنيت عبل ةلعبا المبليت لةمي  الرلظيف عمنح  امريبةاا - 

 .أل رنبةاا قل ا يلا ق العنف ااض منحهب  ر الظ لف الةبليت 
 
 .ا محم  قيمت ال مبن - 
 
 . رل ل  الحبلت اائرمبنيت - 

 
ة أ ميت ناعيت محلل  ااض ارق  ررطاب ايبابا العنف م اتةت    ار ل  المبليت الرر ررتبل 

انليب  أل أ ث  انلمب رفر ر الظ لف ذلف ليرم رحليل ابق اا محم  ااض الحابعبا الرر رم 
رفييمهب ااض أابس   ل  لذلف عرفييم الخاب   المحففت  ر رب ي  الم  ة المبلض ااض أابس    

.  ميت ناعيت ع فت منف ل  حبلت ااض حل    ليت   رطعيفهب ااض تمي  الحابعبا الرر لهب أ
ليشم  الرفييم ابل  ال مبن الفبئم   عمب  ر ذلف اابل  رم يل الرنفيذ ااض ال مبن لالرح يما 

 .المرلقةت من راف الحابعبا 
 
ليرم ر لين مخ ا خابئ  اا محم  ااض أابس المتملات من ار ل  المرتبنات عبارخلام  

 .خ ر لارابليب ايح بئيت الخع   الرب يخيت المربحت لالح م الش
 
 العامنموذج قياس المخاطر البنكية  3/أ
  رفلم ايلا   عر نيفبا  ر  0/عبي ب ت الض  ئبا ر نيف التلا   ار عةت المعينت  ر اي بح أ 

ليرم .  م  وش   متملابا   ايت أ ث  رف يم  عحيث ررفق م  مرطاعبا العنف الم  ة  ال
ط  اائرمبن  ر  ذ  المتملابا ل فب  لفلاال لش لط رف يايت ر نيف ار ل  المة  ت لخ

رةرمل عش    عي  ااض المةالمبا المرةافت عبلةمي  لنشبط  لل ة  المبلر لملو انرظبم   ر 
 .الالال 

 
ليفلم العنف عحابب المخ  با المطالعت ا محم  ار ل  المة  ت لخط  اائرمبن   عمب  

عبائرمبن   ااض أابس ناب محلل  من قع  العنف الم  ة    ر ذلف اا رعبطبا المرةافت
ل ر حبلت ةيبل  مخ ا خابئ  اا محم  المطالب ل فب  لفلاال العنف الم  ة  .  م  وال
ان ذلف المطالب را ا  االال الفلائم المبليت ل فب  لمةبيي  المحباعت الم  يت   يرم  م  وال

 من حفلق الما يت خ مب  ااض ار عبح المحرتة  عمفلا   الةبمرتنيب احريبطر المخبط  العن يت 
ليرم رةلي  ذلف ااحريبطر ع فت لل يت عبلةيبل  لالنفا عحيث يةبل  لائمب  معا  . راف الةيبل  

الح  ت ( أ/82)ليةل  ذا ااحريبطر اي  قبع  لارلةي  ليعين اي بح . الةيبل  عين المخ  ين 
 .المبليت  الانتخم   الةبميت ااض حابب احريبطر المخبط  العن 
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ل يمب يار عيبن  ئبا التلا   لامؤاابا ل فب  راس الرفييم اللاخار مفب نت عماس رفييم العنف  
لناب المخ  با المطالعت ا محم  ار ل  المة  ت لخط     م  والم  ة  ال
 :اائرمبن 

 
تصنيف البنك 

المركزي 
 مصرىال

 مدلول التصنيف
نسبة 

المخصص 
 المطلوب

التصنيف 
 الداخلي

مدلول التصنيف 
 الداخلي

 ليلن تيل  0  ف  مخبط  منخف ت 0
 ليلن تيل  0 %0 مخبط  مةرللت 8
 ليلن تيل  0 %0 مخبط  م  يت 0
 ليلن تيل  0 %8 مخبط  منباعت 1
 ليلن تيل  0 %8 مخبط  مفعللت 1
 المربعةت الةبليت 8 %0 مخبط  مفعللت حليب   1
 المربعةت الخب ت 0 %1 ربج لةنبيت خب تمخبط  رح 2
 ليلن اي  منرظمت 1 %83 للن المارلو 2
 ليلن اي  منرظمت 1 %13 مش لف  ر رح ياهب 1
 ليلن اي  منرظمت 1 %033  ليئت 03
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 الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات 7/أ
  

 البنود المعرضة لخطر االئتمان في المركز المالي
 م2107ديسمبر  30 م2310 يونيو 03

 باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى

     مشاركات و مرابحات ومضاربات مع العمالء* 

     أفراد

  318 123  1117115 مرابحات شخصية -

  323 111  3077031 مرابحات عقارية -

     مؤسسات

  110 831 0  877077030 مرابحات ومضاربات لدى العمالء -

  200 302 1  771727011 (شركات) بحات مشتركة مرا -

  (030 121)  (070507305) اإليرادات المقدمة

 102 833 2 (221 021 0) 577837018 (1357503) مخصص خسائر االضمحالل لعمليات التوظيف واالستثمار

     : استثمارات مالية* 

  811 131  7107312 متاحة للبيع

  218 011 02  0887838751 ستحقا محتفظ بها حتى تاريخ اإل

 183 008 01 821 013 0 0375857120 071317103 أصول أخرى 

 212 008 81  8878787050  اإلجمالى 

     البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج المركز المالي * 

  188 281  5087375 ارتباطات عن التوظيفات

  181 00  77217 األورا  المقبولة

  201 021  0207003 ات ضمانخطاب

  012 021  0777835 اعتمادات مستنديه استيراد

  310 0  - اعتمادات مستنديه تصدير
  

 
 

 

 313 031 0  073517731  اإلجمالي

 
 

لذلف  م8302ليامع   00   م8302 يلنيل 03يمث  التلل  الابعق أق ض حل يم ن الرة   ل   ر 
عبلناعت لعنلل الم  ة المبلض  رةرمل المعبل  المل تت ااض  ب ر   مبنبا عللن ارخذ  ر ااارعب  أيت  

 .الفيمت الل ر يت الرر رم ا  هب  ر الم  ة المبلض 
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 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء  1/أ
 يمب يار ملقف أ  ل  المشب  با لالم اعحبا لالم ب عبا م  الةممق من حيث التلا    

 :ااارثمب ظيف ل ةمايبا الرلل
 

 رفييم العنف
مشاركات ومرابحات 

 مع العمالء ومضاربات
مشب  با لم اعحبا 
 لم ب عبا م  الةممق

 م8302 ليامع  00 م8302 يونيو 03 
 م  وعبرلف تني   مصرىباأللف جنيه  

 101 281 2 270787017 ا يلتل اايهب مرمخ اا أل ا محم 
 133 11 0337003 مرمخ اا لياا مح  ا محم 

 138 113 0 070087203 مح  ا محم 

 102 010 1 171377030 ايتمبلر
   :يخصم 

 (030 121) (070507305)  ايي الاا المفلمت

 (221 021 0) (1357503) مخ ا خابئ  اا محم 

 102 833 2 577837018 ال ب ر

 
 (تأخرات أو اضمحالل ال يوجد عليها م) مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء  
ااارثمب  لمحفظت مشب  با لم اعحبا لم ب عبا الرر ا امايبا الرلظيف ل يرم رفييم تلل   

يلتل اايهب مرمخ اا للياا مح  ا محم  لذلف عبل تلع الض الرفييم اللاخار المارخلم 
 . علااطت العنف

 
 (مصرىباأللف جنيه )         م8302 يونيو 03

 التقييم

إجمالي مشاركات  مؤسسات أفراد
ومرابحات ومضاربات 

 مع العمالء 
 مرابحة عقارية مرابحة شخصية

مرابحة مباشرة 
 ومشتركة وأخرى

 571307122 171337888 0307307 3387370 تيل 

 7327735 0037301 0337002 0037073 المربعةت الةبليت

 270787017 578037830 3307070 7017130 ايتمبلر

    
 
 (عبرلف تني  م  و)         م8302ليامع   00    

 التقييم

إجمالي مشاركات  مؤسسات أفراد
ومرابحات ومضاربات 

 مع العمالء 
 مرابحة عقارية مرابحة شخصية

مرابحة مباشرة 
 ومشتركة وأخرى

 111 110 1 128 823 1 210 083 100 013 تيل 

 113 208 110 111 183 031 022 003 المربعةت الةبليت

 101 281 2 081 221 1 120 182 203 183 ايتمبلر
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 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل

 
 يلمب  لل نهب لياا مح   13 ر مشب  با لم اعحبا لم ب عبا الرر رلتل اايهب مرمخ اا حرض 

لررمث  مشب  با لم اعحبا لم ب عبا م  . ل ا س ذلف ا محم    اا اذا رلا  ا مةالمبا أخ و رفي
 :الةممق الرر يلتل اايهب مرمخ اا للياا مح  ا محم  لالفيمت الةبللت لا مبنبا المرةافت عهب  يمب يار 

 
 (باأللف جنيه مصرى)         م8302 يونيو 03

  مؤسسات أفراد 

 
مرابحة 
 شخصية

مرابحة 
 عقارية

 اإلجمالي
 مرابحة مباشرة

 وأخرى
 اإلجمالى

 737177 337058 037320 302 037317 يلمب   03مرمخ اا حرض 
 007083 887832 037251 07330 17300 يلمب   13الض  03مرمخ اا أ ث  من 

 787707 327051 37071 87108 07385 يلمب   13الض  13مرمخ اا أ ث  من 

 0337003 0037711 817502 37510 837187 ايتمبلر

 0037335 0007812 017551 57005 17138 لةبللت لا مبنباالفيمت ا

 
 (م  وعبرلف تني  )    م8302ليامع   00    

  مؤاابا أ  ال 

 
م اعحت 
 شخ يت

م اعحت 
 افب يت

 ايتمبلر
م اعحت معبش   

 لأخ و
 ايتمبلض

 211 11 813 81 131 02 801 0 028 01 يلمب   03مرمخ اا حرض 
 312 03 000 1 121 1 111 122 1 يلمب   13 الض 03مرمخ اا أ ث  من 

 102 1 022 0 111 1 00 111 1 يلمب   13الض  13مرمخ اا أ ث  من 

 133 11 110 02 311 81 210 0 031 82 ايتمبلر

 211 11 211 01 000 02 202 1 011 08 الفيمت الةبللت لا مبنبا
 
 

 فة منفردةمشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء محل اضمحالل بص
 

 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء* 
عا    يل مشب  با لم اعحبا لم ب عبا مح  ا محم  ع افت منفا ل  قعا  ارخاذ  ار ااارعاب  الرال فبا 

 .ألف تني  م  و  201 008 0النفليت من ال مبنبا 
 

  ع افت منفا ل  مر امنب  ل يمب يار رحاي  عبلفيمت ايتمبليت مشاب  با لم اعحابا لم اب عبا محا  ا امحم
 :الفيمت الةبللت لا مبنبا الرر ح   اايهب العنف  ر مفبع  راف الرلظيفبا 

 
 (باأللف جنيه مصرى)        م8302 يونيو 03

 التقييم للفترة الحالية
 مؤسسات أفراد

مرابحة مباشرة 
 ومشتركة

 إجمالي مشاركات
ومرابحات ومضاربات 

 العمالءمع 
مرابحة 
 شخصية

حة مراب
 عقارية

مشاركات ومرابحات ومضاربات مع 
 العمالء محل اضمحالل بصفة منفردة

0077330 827110 070327303 070087203 

 0857131 0857077 - 513 القيمة العادلة للضمانات
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 (باأللف جنيه مصرى)  م8305ديسمبر 00

 التقييم للفترة الحالية
 مؤسسات أفراد

مرابحة مباشرة 
 ومشتركة

 مالي مشاركاتإج
ومرابحات ومضاربات 

 العمالءمع 
مرابحة 
 شخصية

مرابحة 
 عقارية

مشاركات ومرابحات ومضاربات مع 
 العمالء محل اضمحالل بصفة منفردة

008 321 01 111 0 132 223 0 113 138 

 108 013 221 001 - 002 0 القيمة العادلة للضمانات
 

 
 م8302 يونيو 03

 مصرىباأللف جنيه 
 م8302ليامع   00

 م  وعبرلف تني  
   مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء 

   مؤسسات

 110 831 0 877077030 م اعحبا لم ب عبا للو الةممق -
 200 302 1 771727011 (ش  با) م اعحبا مشر  ت  -

   أفراد

 318 123 1117115 م اعحبا شخ يت -

 323 111 3077031 م اعحبا افب يت -

 102 010 1 171377030 اإلجمالي
 (030 121) (070507305) ايي الاا المفلمتيخ م 

 (221 021 0) (1357503) يخ م مخ ا خابئ  اا محم 

 102 833 2 577837018 الصافي 

 
 أدوات دين واألوراق الحكومية  5/أ

المبليات  الفرا  ا الرفييم  ار أخا  يمث  التلل  الربلر رحاي  أللاا اللين لارل اق الح لميت ل فب  لل با
 .                       عنبق ااض رفييم اربنل ل أنل عل  لمب يةبلل  

 م8302 يونيو 03
 اإلجمالي استثمارات في أوراق مالية أوراق حكومية 
 مصرىباأللف جنيه  مصرىباأللف جنيه  مصرىباأللف جنيه  

AA-  الضAA+ - 3377500 3377500 
A- الىA+ - 078057133 078057133 

 A- 0070557313 0073737150 8371087015أق  من 
 8178177733 0070027331 0070557313 اإلجمالي

 
 

 االستحواذ على الضمانات 2/أ
 : الحبليت عبلح ل  ااض أ ل  عباارحلاذ ااض عة  ال مبنبا  مب يار الفر  قبم العنف خم  

 طبيعة األصل
 القيمة الدفترية

 مصرىلف جنيه باأل

 (77780) بيع

 (77780) اإلجمالى
 

 

ليارم عيا  . عابلم  ة المابلر  ااخا ويرم رعليب ار ل  الرر رام اااارحلاذ اايهاب  امن عنال ار ال  
 . ذ  ار ل   امب  بن ذلف امايب  
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 االستثمارعمليات التوظيف و تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر  1/أ
 
 لجغرافيةالقطاعات ا 
ااارثمب  لاعنف عبلفيمت الل ر يت   الرلظيف ل  ايمث  التلل  الربلر رحاي  عم م حللل خط  امايب 

انل االال  ذا التلل    رم رلةي  . المبليت الحبليت  الفر  ملةات حاب الفطبع التغ ا ر  ر أخ  
 :ف المخبط  ااض الفطبابا التغ ا يت ل فب  لامنبطق الم رعطت عةممق العن

. 
 (باأللف جنيه مصرى)       م8302 يونيو 03

 جمهورية مصر العربية 

 أوروبا
دول الخليج 

 العربي
 اإلجمالي دول أخرى

 الكبرى القاهرة 
 اإلسكندرية

 والدلتا وسيناء
 الوجه القبلي

 أل اق ح لميت
0070557310 - - - - - 0070557310 

 أ ل  مبليت عغ   المربت  
007123 - - - - - 007123 

        :مشب  با لم اعحبا لم ب عبا لاةممق

        :م اعحبا ر  ال 

 م اعحبا شخ يت -
3337010 8817111 887237  -- - 1117115 

 م اعحبا افب يت -
8117701 0837311 027083 - - - 3077031 

        :م اعحبا لمؤاابا 

 م اعحبا معبش   -
071117313 5117073 787375 - -  -877077030 

 م اعحبا مشر  ت -
772007888 - - - 017002 0327231 771727011 

 
       

 ايتمبلض 
278837013 070317101 107021 - 017002 0327231 171377030 

 ايي الاا المفلمتيخ م 
(073337882)  (0337353)  (007332)  - (37307)  (007818)  (070507305)  

 محم يخ م مخ ا خابئ  اا 
(5517278)  (0327071)  (27287)  - (07307)  (037820)  (1357503)  

 
       

 ال ب ر
173017003 2127021 507070 - 827032 277800 577837018 

        :اارثمب اا مبليت 

 محرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق -
0371317308 - - - 077037137 217301 0877737051 

 مربحت لاعيـ    -
878037170 07020 - 070337152 7357771 1037555 377027273 

 أ ل  أخ و   -
077177323 - - - 337273 - 071317103 

 
       

 اإلجمالي في نهاية الفترة الحالية
0370117813 2117011 507070 070337152 870077188 5277335 0173037781 

 
       

 13,181,230 111 201 801 138 0 0,011,318 333 20 182 313 0 111 103 01 ايتمبلر  ر نهبيت انت المفب نت
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 قطاعات النشاط

 :ااارثمب  لاعنف عبلفيمت الل ر يت  ملةات حاب النشبط الذ  يةالل  اممق العنف امايبا الرلظيف ل يمث  التلل  الربلر رحاي  عم م حللل خط  
 

 (مصرىباأللف جنيه )       م8302 يونيو 03

 مؤاابا مبليت 
مؤاابا 
  نبايت

 نشبط افب  
عي  التمات 
لرتب   
 الرتةئت

 قطبع
 ح لمر

 ايتمبلر أ  ال أنشطت أخ و

 0070557310- -  0070557310- - - -  أل اق ح لميت

 007123-  007123 -- - - -  :أ ل  مبليت عغ   المربت  

         :مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء

         :ر  ال  اعحبام 

 1117115 1117115- - - - - -  شخ يت م اعحبا -

 3077031 3077031- - - - - -  افب يت م اعحبا -

         :لمؤاابا  م اعحبا

 877077030-  0787133 - 5127005 0307150 5117331 5837028 معبش   م اعحبا -

 771727011-  57100 2027303 - 8187882 372007307 017002 مشر  ت م اعحبا -
 

        

 171377030 070087351 0137200 2027303 5127005 0177130 777517333 5137783 المجموع

(187135) يخ م ايي الاا المفلمت  (1207130)  (337111)  (107202)  (0387381)  (017132)  (0027812)  (070507305)  

(537305) يخ م مخ ا خابئ  اا محم   (7007153)  (007125)  (537502)  (557013)  (037235)  (0857137)  (1357503)  
 

        

 577837018 2117000 0817051 1727202 1307720 8257707 370237050 7157711 الصافي 
 

        

         :اارثمب اا مبليت 
 0877737051 - - 0877837751 - - - 877515 محرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق  -

 377027273 - 070777510 7107312 073287111 078327211 0187307 0077102  ـمربحت لاعي   -

 071317103 - - - - 307235 - 077127325 أ ل  أخ و
 

        

 0173037781 2117000 070077280 8171737072 071217823 077027800 375317132 2,327,098 الفترة الحالية اإلجمالي في نهاية
 

        

 230 181 13 281 212 232 810 0 101 282 82 308 120 0 180 101 0 121 312 1 081 101 8 المقارنة اإلجمالي في نهاية سنة
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  خطر السوق- ب /0
يرة   العنف لخط  الالق المرمث   ر رفاعبا الفيمت الةبللت أل الرل فبا النفليت المارفعايت النبرتت ان   

لينرج خط  الالق ان الم ا ة المفرلحت لمةل  الةبئل لالةمات لمنرتبا  , ر أاةب  الالق الرغي  
لالخب ت  ر الالق لالرغي اا  ر مارلو  الةبمتحفلق الما يت   حيث أن    منهب مة   لارح  با 

الحابايت لمةلاا الالق أل لألاةب  مث  مةلاا الةبئل لمةلاا أاةب  ال  ف لأاةب  أللاا 
 .ظ لامربت   أل لغي  ا   المربت  ليف   العنف ملو رة    لخط  الالق الض محب . لق الما يت حف

 
 ملخص القيمة المعرضة للخطر 0/ب
 إجمالي القيمة المعرضة للخطر طبقاً لنوع الخطر 

 (مصرى هباإللف جني)         
 م8305شهراً حتى نهاية ديسمبر  08 م8302 يونيوحتى نهاية شهر  08 

 أق  أااض مرلاط أقل أعلى متوسط 

 811 101 0 181 310 0 111 211 0 077237022 072307530 878127130 خط  أاةب  ال  ف

 820 101 02 011 212 83 133 110 02 0578537531 0277077087 0571357108 خط  اة  الةبئل

 301 112 1 121 311 00 808 002 03 177807152 0373127732 171327013 خط  أللاا الما يت

 111 232 82 138 211 01 132 211 03 8270537758 0872577001 0370137215 إجمالي القيمة عند الخطر

 
 
 القيمة المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة طبقاً لنوع الخطر 

 (مصرى هباإللف جني)         
 م8305شهراً حتى نهاية ديسمبر  08 م8302 يونيوشهر حتى نهاية  08 

 أق  أااض مرلاط أقل أعلى متوسط 

 - - - - - - خط  أاةب  ال  ف

 - - - - - - خط  اة  الةبئل

 - - - - - - خط  أللاا الما يت

 - - - - - - إجمالي القيمة عند الخطر

 
 القيمة المعرضة للخطر للمحفظة لغير غرض المتاجرة طبقاً لنوع الخطر 

 (مصرى هباإللف جني)         
 م8305شهراً حتى نهاية ديسمبر  08 م8302 يونيور حتى نهاية شه 08 

 أق  أااض مرلاط أقل أعلى متوسط 

 811 101 0 181 310 0 111 211 0 077237022 072307530 878127130 خط  أاةب  ال  ف

 820 101 02 011 212 83 133 110 02 0578537531 0277077087 0571357108 خط  اة  الةبئل

 301 112 1 121 311 00 808 002 03 177807152 0373127732 171327013 ا الما يتخط  أللا

 111 232 82 138 211 01 132 211 03 8270537758 0872577001 0370137215 إجمالي القيمة عند الخطر

 
ر رعط الةيبل   ر الفيمت المة  ت لاخط    خب ت اة  الةبئل   عبلةيبل   ر حابايت اة  الةبئل  

 .ر ارالاق المبليت الةبلميت  
 
لرم حابب النربئج الثمثت الابعفت لافيمت المة  ت لاخط  عش   مارف  ان الم ا ة المةنيت  

لا يش   اتمبلر الفيمت المة  ت لاخط  المربت   لاي  . لالرح  با الرب يخيت لألالاق 
أنلاع الخط  لأنلاع المحب ظ المربت   الفيمت المة  ت لاخط  لاعنف لذلف نظ ا  لم رعبط عين 

 .لمب يرعة  من رمثي  مرنلع 
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 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 8/ب
يرة   العنف لخط  الرفاعبا  ر أاةب    ف الةمما ارتنعيت ااض الم  ة المبلر لالرل فبا  

تمبليت ل   من لقل قبم متاس ايلا   عل   حللل لاةمما ارتنعيت لذلف عبلفيمت اي. النفليت 
لياخا التلل  الربلر ملو . الم ا ة  ر نهبيت اليلم ل ذلف خم  اليلم الرر يرم م اقعرهب لحظيب  

لير من . المبليت  الفر  رة   العنف لخط  رفاعبا اة    ف الةمما ارتنعيت  ر نهبيت 
 :هب التلل  الربلر الفيمت الل ر يت لألللاا المبليت ملةات عبلةمما الم لنت ل

 
 (باأللف جنيه مصرى)     م8302 يونيو 03

 يورو دوالر أمريكي جنيه مصرى 
جنيه 

 إسترليني
 اإلجمالي عمالت أخرى

       األصول المالية

 571237837 30,836 16,301 02,626 0,018,381 0,360,301 نفليت لأ  ل  للو العنلف الم  ةيت
 0173017105 077837053 0837135 3707171 13,640,361 26,286,346 أ  ل  للو العنلف

 0070557310 - - - 13,060,280 2,013,216 أل اق ح لميت
 007123- -  - - 007123 أ ل  مبليت عغ   المربت  

 577837018 -- -  2,083,303 6,146,130 مشب  با ل م اعحبا لم ب عبا م  الةممق
       :  اارثمب اا مبليت 

 377027273 - - 400,166 2,663,336 1,441,633 مربحت لاعي   -
 0877737051 - - - 6,382,620 8,488,040 محرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق  -

 071317103 618 46,313 (803) (28,846) 1,631,080 أ ل  مبليت أخ و
 

      

 2173037150 071017325 0257275 1507183 0371307015 3275737833 إجمالي األصول المالية
 

      

 
 
 

 يورو دوالر أمريكي جنيه مصرى 
 جنيه

 إسترليني
 اإلجمالي عمالت أخرى

       االلتزامات المالية

 8857137 - 7 130 230,680 20,024 أ  ل  مارحفت لاعنلف
 5775107223 077107850 0337885 073077707 23,382,288 40,306,682 ارلايت االخب يت

 877217131 53 017 07117 166,044 2,410,302 أخ و  الرةامبا مبليت 
 

      

 5277517317 077107030 0337015 073027000 0370387813 3773557182 اتمبلر االرةامبا المبليت 

(337800) 377137250 078587008 صافي المركز المالى  307313 817033 572727751 

 073517731 887388 078 357331 078357373 0717207 ا رعبطبا مرةافت عبلرلظيف 
       

        ر نهبيت انت المفب نت

 101 121 23 112 118 0 318 012 113 310 0 123 110 08 881 013 11 اتمبلض ار ل  المبليت 

 130 002 20 381 110 0 811 012 121 381 0 011 180 82 821 111 18 اتمبلض االرةامبا المبليت 

 100 001 2 (181) 221 12 300 18 001 228 1 111 110 8  ة المبلر  ب ر الم 
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 خطر تقلبات سعر العائد 0 /ب
يرة   العنف آلثب  الرفاعبا  ر مارليبا أاةب  الةبئل الابئل   ر الالق ل ل خط  الرل فبا  

ت عاعب الرغي اا  ر النفليت لاة  الةبئل المرمث   ر رذعذب الرل فبا النفليت المارفعايت رلا  مبلي
اة  ابئل ارلا    لخط  الفيمت الةبللت لاة  الةبئل ل ل خط  رفاعبا قيمت ارلا  المبليت نريتت 
لارغي   ر أاةب  الةبئل  ر الالق   لقل يةيل  بمش الةبئل نريتت لراف الرغي اا لل ن قل رنخف  

العنف عل   حللل لمارلو  ليفلم متاس الا  . ار عبح  ر حبلت حللث رح  با اي  مرلقةت 
 .ااخرمف  ر اابل  راةي  الةبئل الذ  يم ن أن يحرفظ ع  العنف

 

لياخا التلل  الربلر ملو رة   العنف لخط  رفاعبا اة  الةبئل الذ  ير من الفيمت الل ر يت  
لألللاا المبليت ملةات ااض أابس اة  رلا ي  اابل  الراةي  أل رلا ي  ااارحفبق أيهمب 

 :بأق 
 

 (باأللف جنيه مصرى)     م8302 يونيو 03

 
 حرض شه  لاحل

أ ث  من شه  
 حرض ثمثت أشه 

أ ث  من ثمثت 
 أشه  حرض انت

أ ث  من انت 
حرض خمس 
 انلاا

أ ث  من خمس 
 انلاا

 ايتمبلر عللن ابئل

 571237837 372857810 - - - - 070787138 نفليت لأ  ل  للو العنف الم  ة 
 0173017105 0717110 - - - 177337722 0870777172 عنلفأ  ل  للو ال
 0070557310 - - 771387185 777737120 071207227 - أل اق ح لميت

 007123 - - - - 007123 - أ ل  مبليت عغ   المربت  
مشب  با لم اعحبا لم ب عبا 

 لاةممق
0077213 8337705 072877002 378557131 071077181 078117033 171377030 

(037072) يخ م ايي الاا المفلمت  (837123)  (8887121)  (7887753)  (8037301)  (0737533)  (070507305)  

(037178) يخ م مخ ا خابئ  اا محم   (017085)  (0587312)  (3337870)  (0207300)  (0017150)  (1357503)  
 

       

 577837018 1107115 077337755 070737282 073817203 0137831 137523 ال ب ر
 

       

        :اارثمب اا مبليت 
 377027273 078707317 072107317 2827288 - 7177312 - مربحت لاعي 

 0877737051 - 372107173 770537885 873217311 - - محرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق
 071317103 - - 3387327 3387320 3387320 3387320 أ ل  مبليت أخ و

 

       

 2173037150 578087021 278777588 0770177821 172117315 171517103 0173307210 اتمبلر ار ل  المبليت
 

       

 
 

 
 حرض شه  لاحل

أ ث  من شه  
 حرض ثمثت أشه 

أ ث  من ثمثت 
 أشه  حرض انت

أ ث  من انت 
حرض خمس 
 انلاا

أ ث  من خمس 
 انلاا

 ايتمبلر عللن ابئل

        رةامبا المبليتاال

 8857137 8307081 - - 817851 - - أ  ل  مارحفت لاعنلف
 5775107223 871137331 8173107731 0177157182 171017815 171017815 0078307253 االدخارية والودائع االخرىاألوعية 

 877217131 - - 1317173 1317178 1317178 1317178 الرةامبا مبليت أخ و
 

       

 5277517317 872107007 8173107731 0578037752 0378187017 0378177101 0072327788 إجمالي االلتزامات المالية

(7217337) 8370707030 فجوة إعادة تسعير العائد  (3887112)  (072017821)  (0572357283)  370307370 572727751 

         ر نهبيت انت المفب نت

 101 121 23 111 131 1 182 112 2 112 112 80 281 101 0 120 110 1 318 111 00 ليتاتمبلض ار ل  المب

 130 002 20 102 188 8 030 110 81 181 811 01 111 101 1 100 132 1 120 122 03 اتمبلض االرةامبا المبليت

(803 311 0) 100 112 88  تل  اابل  راةي  الةبئل   (1 123 101)  1 111 181 (01 120 120)  1 021 331 2 001 100 
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 خطر السيولة ج/0
خط  الايللت  ل خط  رة   العنف ل ةلعبا  ر الل بق عرةهلار  الم رعطت عبلرةامبر  المبليت انل  

ليم ن أن ينرج ان ذلف ايخفبق  ر الل بق عبالرةامبا  ,ااارحفبق لاارعلا  المعبل  الرر يرم احعهب 
 .لالل بق عب رعبطبا امايبا الرلظيف  الخب ت عبلالال لامللاين

 
 إدارة مخاطر السيولة 
 :رر من امايبا ال قبعت لخط  الايللت المطعفت عمة  ت الا   الشئلن المبليت عبلعنف مب يار  
 

يرم الا   الرملي  اليلمر ان ط يق م اقعت الرل فبا النفليت المارفعايت لارم ل من ام بنيت الل بق  *
ليرلاتل . لير من ذلف احم  ارملا  انل اارحفبقهب أل انل منحهب لاةممق .  ع ب ت المرطاعبا

 .العنف  ر أالاق المب  الةبلميت لرم يل رحفيق ذلف الهلف 
 
ااحرفبظ عمحفظت من ار ل  ابليت الراليق الرر من المم ن رايياهب عاهللت لمفبعات أيت  *

 .ا ط اعبا اي  مرلقةت  ر الرل فبا النفليت 
 
 . م  وم اقعت ناب الايللت عبلمفب نت عبلمرطاعبا اللاخايت لاعنف لمرطاعبا العنف الم  ة  ال *
 
 .الا   الر  ة لعيبن اارحفبقبا امايبا الرلظيف  *

 
لرا ا  ال قبعت لاالال الرفب ي  يرم قيبس لرلق  الرل فبا النفليت لايلم لاراعلع لالشه  الربلر    

لررمث  نفطت العلايت لراف الرلقةبا  ر رحاي  ااارحفبقبا . يلا   الايللت ل ر الفر اا ال ئيايت 
 .الرةبقليت لملرةامبا المبليت لرلا ي  الرح يما المرلقةت لأل ل  المبليت 

 
لرفلم الا   الرلظيف المحاض أي ب  عم اقعت الم الرطبعق عين ار ل  مرلاطت ارت    لمارلو لنلع  

من ا رعبطبا امايبا الرلظيف   لملو اارخلام راهيما الحابعبا التب يت  التةق اي  المارخلم
 .الملينت لأث  االرةامبا الة  يت مث  خطبعبا ال مبن لااارمبلاا المارنليت 

 
 منهج التمويل 
يرم م اتةت م بل  الايللت ان ط يق   يق منف   عقلا   الشئلن المبليت عبلعنف عهلف رل ي  رنلع  

 .لةمما   لالمنبطق التغ ا يت   لالم بل    لالمنرتبا لاآلتب  لاا   ر ا
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 : التدفقات النقدية غير المشتقة  
يمث  التلل  الربلر الرل فبا النفليت المل لات من قع  العنف عط يفت االرةامبا المبليت اي  المشرفت  

لرمث  المعبل   ,  الم  ة المبلض ملةات ااض أابس المل  المرعفيت من ااارحفبقبا الرةبقليت  ر رب ي
المل تت عبلتلل  الرل فبا النفليت الرةبقليت اي  المخ لمت   عينمب يلي  العنف خط  الايللت ااض أابس 

 :الرل فبا النفليت اي  المخ لمت المرلقةت للياا الرةبقليت 
 

 (باأللف جنيه مصرى)     م8302 يونيو 03

                                                

 حتى شهر واحد
أكثر من شهر 
 حتى ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة 
 أشهر حتى سنة

أكثر من سنة 
حتى خمس 

 سنوات

أكثر من خمس 
 سنوات

 اإلجمالي

       االلتزامات المالية

 8857137 8307081 - 817851 - - أرصدة مستحقة للبنوك

االدخارية والودائع األوعية 
 االخرى

0078307253 171017815 171017815 0177157182 8275707778 5775107223 

 877217131 - 1317173 1317178 1317178 1317178 التزامات مالية أخرى
 

      

إجمالي االلتزامات المالية وفقا 
 لتاريخ االستحقاق التعاقدي 

0072327788 0378177101 0378187017 0578037752 8271737220 5277517317 

مالي األصول المالية وفقا إج
 لتاريخ االستحقاق التعاقدي 

0173307210 171517103 172117315 0770177821 0773227032 2173037150 

 
 (باأللف جنيه مصرى)   م8305 ديسمبر 00

                                                

 حتى شهر واحد
أكثر من شهر 
 حتى ثالثة أشهر

 أكثر من ثالثة
 أشهر حتى سنة

أكثر من سنة 
حتى خمس 

 سنوات

أكثر من خمس 
 سنوات

 اإلجمالي

       االرةامبا المبليت

 201 030 220 20 - 100 2 - 08,108 أ  ل  مارحفت لاعنلف

 130 082 20 112 121 81 112 202 01 313 120 2 313 120 2 812 112 03 االخب يت لالللائ  ااخ وارلايت 

 121 032 8 - 220 181 220 181 220 181 220 181 بليت أخ والرةامبا م
 

      

اتمبلر االرةامبا المبليت ل فب لرب ي  
 ااارحفبق الرةبقل  

03 122 120 1 132 100 1 101 111 01 811 181 82 310 102 20 002 130 

اتمبلر ار ل  المبليت ل فب لرب ي  
 ااارحفبق الرةبقل  

00 111 318 1 110 120 0 101 281 80 112 112 01 220 121 23 121 101 
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 إدارة رأس المال د/0
ررمث  أ لاف العنف انل الا    أس المب    الذ  يشم  انب   أخ و عبي ب ت الض حفلق الما يت  

 :الظب    عبلم  ة المبلر  يمب يار 
   

لة عيت ل ر العالان الرر رةم  عهب االرةام عبلمرطاعبا الفبنلنيت ل أس المب   ر تمهل يت م   ا- 
 .  لع العنف 

 
حمبيت قل   العنف ااض ااارم ا يت لرم ين  من ااارم ا   ر رلليل ابئل لاماب مين لارط اف - 

 .الرر ررةبم  م  العنف  ااخ و
 
 .الحفبظ ااض قبال   أامبليت قليت رلام النمل  ر النشبط - 

 
العنف الم  ة  )خلامبا  أس المب  ل فب  لمرطاعبا التهت ال قبعيت يرم م اتةت  فبيت  أس المب  لاار 

يلميب  علااطت الا   العنف   من خم  نمبذج رةرمل ااض ا شبلاا (  ر تمهل يت م   الة عيت م  وال
ااض  م  ولتنت عبة  لا قبعت الم   يت ليرم رفليم العيبنبا المطالعت لايلاابا للو العنف الم  ة  ال

 .انل  أابس  ع  
 
 :أن يفلم العنف عمب يار  م  وليطاب العنف الم  ة  ال 
 

 .حلا  ألنض ل أس المب  الم ل  لالمل لع  م  ومايلن تني   133ااحرفبظ عمعا   -
 
ااحرفبظ عناعت عين انب    أس المب  لعين انب   ار ل  لاالرةامبا الة  يت الم تحت  -

 . %03عملةان المخبط  رةبل  أل رةيل ان 

 
لرخ     لع العنف الرر رةم  خب ج تمهل يت م   الة عيت لفلاال ايش اف المنظمت لألامب   

 :الم   يت  ر العالان الرر رةم  عهب   لير لن عاط مةيب   فبيت  أس المب  من الش يحرين الربليرين 
 
ل خ م الفيمت عة)ل ر  أس المب  ارابار   لير لن من  أس المب  المل لع  :الشريحة األولى  

  لار عبح المحرتة  لااحريبطيبا النبرتت ان رلةي  ار عبح  يمب الا ( الل ر يت راهم الخةينت
 .  ليخ م من  أيت شه   اعق ااار اف عهب لأيت خابئ  م حات  الةبماحريبطر المخبط  العن يت 

 
ل فب  راس  الةبمالمخبط   ل ر  أس المب  المابنل   لير لن ممب يةبل  مخ ا :الشريحة الثانية  

من اتمبلر ار ل  % 81 0عمب ا يةيل ان  م  والتلا   اائرمبنيت ال بل   ان العنف الم  ة  ال
الللائ  المابنل  الرر رةيل بتبلهب ان / لاالرةامبا الة  يت الم تحت عملةان المخبط    ل الرلظيفبا 

ل ( من الانلاا الخمس ارخي   من بتبلهب من قيمرهب  ر    انت% 83م  اارهمف )خمس انلاا 
من الةيبل  عين الفيمت الةبللت لالفيمت الل ر يت ل   من ااارثمب اا المبليت المربحت لاعي  لالمحرفظ % 11

 .عهب حرض رب ي  ااارحفبق ل ر ش  با ربعةت لشفيفت 
 
لمب  المابنل ان  أس المب  لانل حابب اتمبلر عاط مةيب   فبيت  أس المب    ي ااض أا يةيل  أس ا 

 .المابنل  ان ن ف  أس المب  ارابار ( الللائ )ارابار لأا رةيل الرلظيفبا 
 
معلعت عحاب طعيةت الط ف الملين % 033ليرم ر تيح ار ل  عملةان مخبط  رر الح من  ف  الض  

ذ ال مبنبا النفليت ااارثمب  الم رعطت ع    لم  أخامايبا الرلظيف ل ع   أ   عمب ية س مخبط  
الرةليما لرة س  قليرم اارخلام ذاا المةبلتت لامعبل  خب ج الم  ة المبلض عةل ات ا.  ر ااارعب  

 .المحرمات لراف المعبل   الطعيةت الة  يت لالخابئ
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. لانرين المب يرين لقل الرةم العنف ع ب ت مرطاعبا  أس المب  المحايت ل ر اللل  الرر رةم  عهب   لا  الخب تيت خم  ا 
  :المبليت الحبليت  الفر  لياخا التلل  الربلر م لنبا  أس المب  ارابار لالمابنل لناب مةيب   فبيت  أس المب   ر نهبيت 

 

 م8302ليامع   00 م2310 يونيو 03 

 ألف تني  م  و ألف جنيه مصرى 

 ,62,66,5, 8,668,300 اتمبلض الفبال  ال أامبليت عةل ااارعةبلاا

 Going-concern capital 6,668,338 ,61116125الش يحت ارللض عةل ااارعةبلاا

 Common Equity 6,660,001 4646,64,4 أس المب  اراباض المارم  عةل ااارعةبلاا

 1655,6,11 1,886,601  أس المب  الم ل  لالمل لع

 (46142) (3,032) (-)أاهم خةينت 

 ,646,,5 343,336 ااحريبطيبا 

-  IFRS 9 066,613احريبطض مخبط  مةيب  

 ,26462652 0,642,220 (الخابئ  الم حات)ار عبح المحرتة  

 262456442 0,438,030 % 1 1 ض  اس المب  اااباض المارم  عةل ااارعةبلاا ان ناعت ا  ( الةتة)قيمت الفبئ  

 4661,4, 334,630 (ان لتل)ااباض المارم  عةل ااارعةبلاا اللابمت الرحلطيت المربحت من  بئ  م لنبا  اس المب  ا

 4661,4, 334,630 اتمبلض اللابمت الرحلطيت الم لنت

 Additional Going Concern 1,323,661 ,5,6426 أس المب  اراباض اي ب ض 

 5,6,45, 1,320,862 الم حايت  ع  الانليت ( الخابئ / )ار عبح 

 ,15 333 حفلق ارقايت

 Common Equity (1,316,232) (16,246,41)اتمبلض ااارعةبلاا من  أس المب  اراباض المارم  

 (4516442) (333,642) انب   يرم خ مهب

 (4,662,4) (366,303) لش  با الرممين( عنلف أل ش  با)اارثمب اا العنف  ض الش  با المبليت 

 (,62641) (02,306) (-( )أاهم ) ش  ت ل   اارثمب  ااض حل  من  أس المب  الم ل  لا% 03قيمت الةيبل  ان 

 (2,,226) (12,014) (-( )رثمب ا نبليق اا) ال نللق ل   اارثمب  ااض حل   أ ل من %  03قيمت الةيبل  ان 

 ل   نللق ااارثمب  أل أق  من  أس المب  الم ل  لاش  ت  المبليت ل ب ض أ%  03اتمبلض اارثمب اا العنف الرىرمث    الةيبل   ض

 (-)من  أس المب  اراباض المارم  عةل الرةليما ال قبعيت % 03ان 
(321,103) (4,56,,,) 

 (16514) (20,662) (-( )عخمف الشه  ) ماملاتاي   ار ل 

 (56,44,) (24,663) انب   ا يةرل عهب

  الرااض راام اااابل  رعليعهااب اااارثمب اا مبلياات محاارفظ عهااب حرااض رااب ي    اايل احرياابطض الفيماات الةبللاات لألااارثمب اا المبلياات المربحاات لاعياا

 (اذا  بن ابلعب)ااارحفبق 
(24,663) (,56,44) 

 333,126 161,16541 (Gone-Concern Capital)الش يحت الثبنيت عةل ااارعةبلاا

 1,6145 16,148 من قيمت ااحريبطض الخبا% 11

 6112,,,16 083,320 (اذا  بن ملتعب  )ن الفيمت الل ر يت لمارثمب اا المبليت من الةيبل   ض الفيمت الةبللت ا% 11

 14461,6 824,143 من   يل احريبطض الفيمت الةبللت لمارثمب اا المبليت المربحت لاعي % 11

 1,26554 164,000 يفتمن الةيبل   ض الفيمت الةبللت ان الفيمت الل ر يت لمارثمب اا المبليت  ض الش  با الربعةت لالشف% 11

 1246514 146,341 اتمبلض مخ ا خابئ  اا محم  لاف ل  لالراهيما لاالرةامبا الة  يت المنرظمت

 1246514 146,341 مخ ا خابئ  اا محم  لاف ل  لالراهيما لاالرةامبا الة  يت المنرظمت

-  (03,163) ثبنيتمن الش يحت ال% 13من الش يحت االلض ل% 13اتمبلض ايارعةبلاا

-  (03,163) ااارثمب اا  ض الش  با اي  المبليــــــت 

-  (03,163) (-)   لاعنف قع  الرةليما ال قبعيتمن  أس المب  اراباض المارم% 01قيمت الةيبل   ض    ش  ت ااض حل  ان 

 46144,,456 40,244,366 ق لالرشغي اتمبلض ار ل  لاالرةامبا الة  يت الم تحت عملةان المخبط  اائرمبن  الال

 64,4,,,666 06,138,001 اتمبلض مخبط  اائرمبن

 64,4,,,666 06,138,001 ار ل  لاالرةامبا الة  يت الم تحت عملةان المخبط  لمخبط  اائرمبن

 461,16246 3,230,202 امي  ان الحللل المف    م تحت عملةان المخبط   13قيمت الرتبلة ا ع  

 1,6622-  مرطاعبا  أس المب  لمخبط  الالق

 64466,5 030,404 مرطاعبا  أس المب  لمخبط  الرشغي 

الاالق للاالرةامابا الة  ايت الم تحات عاملةان المخابط  ارئرمابن  اتمبلض ار ال /  أس المب  اراباض المارم  عةل ااارعةبلاا 

 لالرشغي 
11.86 % 4664 % 

 % ,162 % 1.00 اتمبلض اا ل  لاالرةامبا الة  يت الم تحت عبلةان المخبط  اائرمبن لالالق لالرشغي  /  اتمبلض اللابمت الرحلطيت

لاالرةامابا الة  ايت الم تحات عاملةان  اتمابلض ار ال /  مر من اللابمت الرحلطيات  أس المب  اراباض المارم  عةل ااارعةبلاا

 الالق لالرشغي لالمخبط  ارئرمبن 
11.86 % 4664 % 

لاالرةاماابا الة  اايت الم تحاات عااملةان المخاابط  ارئرماابن  اتماابلض ار اال /  ارللااض مر اامنت اللابماات الرحلطيااتاتماابلض الشاا يحت 

 الالق لالرشغي ل
10.03 % 1,65, % 

 % 2642 % 2.38 الرشغي الالق لللاالرةامبا الة  يت الم تحت عملةان المخبط  ارئرمبن  اتمبلض ار ل / اتمبلض الش يحت الثبنيت 

اتماابلض ار اال  لاالرةاماابا الة  اايت الم تحاات عااملةان المخاابط  اائرماابن / اتماابلض الفبااال  ال أااامبليت عااللن اللابماات الرحلطياات  

 (امي 13م  ااخل  ض ااارعب  ربثي  ا ع  )لالالق لالرشغي   
14.3 % 11646 % 

اتمابلض ار ال  لاالرةامابا الة  ايت الم تحات عاملةان المخابط  اائرمابن / لرحلطيت   اتمبلض الفبال  ال أامبليت مر منت اللابمت ا

 (امي 13م  ااخل  ض ااارعب  رمثي  ا ع  )لالالق لالرشغي   
16.08 % 16611 % 

المخابط  اائرمابن اتمابلض ار ال  لاالرةامابا الة  ايت الم تحات عاملةان / اتمبلض الفبال  ال أامبليت مر منت اللابمت الرحلطيت   

 (امي 13عللن ااخل  ض ااارعب  ربثي  ا ع  )لالالق لالرشغي   
13.61 % 1,6,6 % 
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م  , الخب ت عبل ا ةت المبليت لفيبس ال قبعيت رةايمباال ااض م8301يلليل  2 ض تاار  عرب ي   العنف الم  ةو الم  و لا ق
  : ع  انلو لذلف ااض النحل الربلض  أابساض ا% ( 0) لراف الناعت  ارلنضعبلحل  الةام العنلف

 .م8302لحرض ابم  م8301  ـناعت اار شبليت من نهبيت اعرمع 
  . م8302ناعت ماةمت اارعب ا من ابم  

عبلفلائم المبليت المنشل   أال   عمب يت و ااي  حبليب   يمب يخا ( عاطب  لمفبمب  )  مب ألتب ان اي  بح ان الناعت لم لنبرهب 
 ( .CAR)ةيب  المةرمل ااض المخبط  الم

 :لير لن عاط لمفبم ناعت ال ا ةت المبليت من اآلرر 
المارخلمت  ر عاط مةيب   فبيت  أس المب  ( عةل ااارعةبلاا)ل أس المب   ارللضير لن عاط الناعت من الش يحت  م لنبا العاط

 .(CAR)المةرمل ااض المخبط  
ل ل مب يطاق اايت  -لافلائم المبليت  ل فب   – من  ب ت أ ل  العنف لاخ  لخب ج الميةانيت ير لن مفبم الناعت م لنبا المفبم

 ." رة  با العنف"
 (.% 0)الض اتمبلض رة  با العنف ان ( عةل ااارعةبلاا ) يتب أا رف  ناعت الش يحت ارللض من الفبال  ال أامبليت  الناعت

 م8302ليامع   00 م8302 يونيو 03 

 ألف تني  م  و يه مصرىألف جن 

 282 000 1 171757135 من رأس المال بعد االستبعادات  األولىالشريحة 

 821 121 20 2175107308 إجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية

 220 183 28 2577007320 المالية األوراقإجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل 

 220 183 28 2577007320 ت البنود داخل الميزانية بعد خصم استبعادات الشريحة األولىتعرضا

 801 082 82 8171387100 لأ  ل  للو العنف الم  ةو نفليت

 001 113 08 0573337081 األرصدة المستحقة على البنوك

 001 113 08 0573337081 حابعبا تب يت لللائ 

 118 810 03 0070557310 ى أذون خزانة وأوراق حكومية أخر

 118 810 03 0070557310 لأل اق ح لميت أخ و  خةانتاتمبلض أذلن 

 113 02 317525 أ ل  مبليت عغ   المربت  

 121 183 1 371277320 اارثمب اا مبلي  مربحت لاعي 

 201 013 02 0877737051 اارثمب اا محرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق

 322 120 1287302 ا ربعة  لشفيفتاارثمب اا  ض ش  ب

 022 330 2 571707811 إجمالى  القروض والتسهيالت االئتمانية للعمالء 

 102 010 1 171377030 الف ل  لالراهيما اائرمبنيت   

 131 312 0 5237175 مخ ا خابئ  اا محم  

 101 810 070507305  المتنعتالةلائل 

 818 130 1317103 (اي مفمن مخ ا خابئ  اا محم  لمتم   عةل خ م  م)الثبعرت  ار ل 

 110 111 0 075577303  ااخ وار ل  

 (118 120) (073037585) ( بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة الرأسمالية)قيمة ما يتم خصمه من التعرضات 

 101 311 0 878107703 التعرضات خارج الميزانية 

مات العرضيةإجمالى االلتزا
 (3)

 073337171 131 101 

 113 22 507331 ااري ال  -اارمبلاا مارنلي   

 803 - ر لي  -اارمبلاا مارنلي   

 111 21 0257720 خطبعبا  مبن 

 111 0 37350 خطبعبا  مبن عنبقا ااض طاب عنلف خب تيت أل ع فبارهم

 180 281 5087371 ل مبنبا مثياتالرةامبا ا  يت ان  مبنبا ابمت لاراهيما اائرمبنيت 

 181 00 77217  معيباا مفعللت 

 122 011 078137253 إجمالى االرتباطات

 103 01 0507138 ارتباطات رأسمالية

 112 018 073217158 ذات فترة استحقاق أصلية( الجزء غير المستخدم )عمالء /ارتباطات عن قروض وتسهيالت للبنوك

 201 083 0730017173 انتيل ان رةاي  قبعات لإللغبق 

 201 80 577002 اي  قبعات لإللغبق انت أل اق 

 % 08 1 % 5830 %المالية نسبة الرافعة 
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 :التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -  3 
 
 خسائر االضمحالل في مشاركات ومرابحات ومضاربات أ/ 3
لرفييم اا محم  ااض أابس  ع  انل  ااض  ي ات  العنف محفظت مشب  با لم اعحبا لم ب عبا 

ليفلم عبارخلام الح م الشخ ر انل رحليل مب اذا  بن ينعغر راتي  ابق اا محم   ر قبئمت  ,ارق  
اللخ    لذلف لمة  ت مب اذا  بن  نبف أيت عيبنبا ملثلق عهب رشي  الض أن  يلتل انخفب  يم ن قيبا  

لمرلقةت من محفظت الم اعحبا لذلف قع  الرة ف ااض اانخفب  ااض  ر الرل فبا النفليت المارفعايت ا
لقل رشم   ذ  ارللت لتلل عيبنبا رشي  الض حللث رغيي   ,مارلو الم اعحت اللاحل   ر راف المحفظت 

ااعر  ر قل   محفظت من اممق الرلظيف ااض الالال لاعنف   أل ظ لف محايت أل اقر بليت ر رعط 
انل تلللت الرل فبا النفليت المارفعايت   رفلم ايلا   عبارخلام رفلي اا عنبق . لعنف عبلرةث   ر أ ل  ا

ااارثمب   ر لتلل أللت امايبا الرلظيف ل ااض الخع   الابعفت لخابئ  أ ل  ذاا خ بئا مخبط  
ا با ليرم م اتةت الط يفت لاا ر . مل لايت رشي  الض اا محم  ممبثات لراف اللا ل   ر المحفظت 

المارخلمت  ر رفلي     من معا  لرلقيا الرل فبا النفليت المارفعايت ع ل   منرظمت لاحل من أيت 
 . اخرم با عين الخاب   المفل   لالخاب   الفةايت عنبق ااض الخع   

   
 اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع ب/ 3
للاا حفلق الما يت المربحت لاعي  انلمب ي لن  نبف انخفب  أ  ريحلل العنف ا محم  ااارثمب اا  

قيمرهب الةبللت ان الر افت ليحربج رحليلا  مب اذا  بن اانخفب   بمب  أل ممرلا  الض ح م   ر بم أل ممرل 
المةربل  ( Volatility)الرذعذعبا  –شخ ر   لارخبذ  ذا الح م يفلم العنف عرفييم  من الام  أخ و 

  رم عبي ب ت الض ذلف قل ي لن  نبف ا محم  انلمب ي لن  نبف للي  ااض لتلل رل ل  لاة  الاه
الحبلت المبليت لاش  ت المارثم   يهب أل رل فبرهب النفليت الرشغيايت لالرمليايت أل ألاق ال نبات أل الفطبع أل 

 . الر نلللتيب   رالرغي اا 
  
 الستحقاقاستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ ا ج/ 3
يرم رعليب ار ل  المبليت اي  المشرفت ذاا ل ةبا لرلا ي  اارحفبق ثبعرت أل قبعات لارحليل ااض أنهب  

اارثمب اا محرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق ليرطاب ذلف الرعليب اارخلام الح م الشخ ر عل تت 
رفبظ عراف ااارثمب اا حرض رب ي  ابليت لارخبذ  ذا الف ا  يفلم العنف عرفييم النيت لالفل   ااض ااح

عة    رااحرفبظ عراف ااارثمب اا حرض رب ي  ااارحفبق  يمب الا   رااارحفبق   لاذا أخفق العنف 
الظ لف الخب ت مث  عي   ميت اي   بمت ق ب ميةبل ااارحفبق انل ب يرم اابل  رعليب    

ارثمب اا المربحت لاعي    لعبلربلر الف يرم ااارثمب اا المحرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق الض اا
قيبس راف ااارثمب اا عبلفيمت الةبللت لليس عبلر افت المارها ت ا ب ت الض رةايق رعليب أيت اارثمب اا 

 . عذلف العنل 
 
  القيمة العادلة للمشتقات د/ 3
رخلام أابليب الرفييم لانلمب يرم أالاق نشطت عبا  ريرم رحليل الفيمت الةبللت لألللاا المبليت اي  المفيل   

اارخلام  ذ  ارابليب مث  النمبذج لرحليل الفيمت الةبللت يرم اخرعب  ب لم اتةرهب لل يب علااطت أ  ال 
 .لرةرمل نربئج الرفييم الةبللت الض حل مب ااض الخع   .مؤ اين لمارفاين ان التهت الرض قبما عمالال ب 

  
 ضرائب الدخل  ھ/3
ل  ائب اللخ  ممب يارلار اارخلام رفلي اا  بم  لرحليل المخ ا ايتمبلر لا  يعت  يخ   العنف 

اار اللخ  ل نبف الل من الةمايبا لالحابعبا ي ةب رحليل ال  يعت النهبئيت انهب عش   مؤ ل ليفلم 
ما العنف عقثعبا االرةامبا ان النربئج المرلقةت ان الفحا ال  يعر ل فب لرفلي اا مل  احرمب  نش

  ائب أ ب يت   لانلمب ي لن  نبف اخرمف عين النريتت النهبئيت لا  ائب لالمعبل  الابعق راتياهب 
 . قن  ذ  ااخرم با الف رؤث  اار   يعت اللخ 
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 التحليل القطاعي-   7
 

 التحليل القطاعي لألنشطة- 
م الخلمبا الم   يت لالا   ير من النشبط الفطبار الةمايبا الرشغيايت لار ل  المارخلمت  ر رفلي 

لير من .  ااخ والمخبط  المحيطت عهب لالةبئل الم رعط عهذا النشبط الرر قل رخراف ان عبقر ارنشطت 
 :الرحاي  الفطبار لاةمايبا ل فب  لألامب  الم   يت اللا ل   يمب يار 

 
 المؤسسات الكبيرة 7 والمتوسطة والصغيرة 
ل ااارثمب   امايبا الرلظيفلالللائ  لالحابعبا تب يت ملينت  لرشم  أنشطت الحابعبا التب يت 

 .لالمشرفبا المبليت 
 
 االستثمار 
 .ليشم  أنشطت انلمبج الش  با لش اق ااارثمب اا لرملي  اابل   ي ات الش  با لارللاا المبليت  
 
 األفراد 
 .الةفب يت  م اعحباال يت لالشخ م اعحبالرشم  أنشطت الحابعبا التب يت لاالخب  لالللائ  لال 
 
 أنشطة أخرى 
 . قلا   ارملا   ااخ ولرشم  ارامب  الم   يت  
 
لررم المةبمما عين ارنشطت الفطبايت ل فب  للل   النشبط الةبل  لاعنف لرر من ار ل  لاالرةامبا  

 .ار ل  لاالرةامبا الرشغيايت  مب رم ا  هب  ر الم  ة المبلر لاعنف 
 

 صافي الدخل من العائد-   1 
 

 م8302يونيو  03 

 باأللف جنيه مصرى
 م8305 يونيو 03

 باأللف جنيه مصرى

   :المشابهة من  عائد عمليات مشاركات ومرابحات ومضاربات واإليرادات

 0318378 082158121 العنف الم  ةو الم  و 

 8218831 0728310 ااخ والعنلف 

 0578581 0178130 الةممق 

 2038113 881888088 تملعالم

 880138713 083128231 ابئل أللاا لين ح لمي 

 018308 008800 ابئل اارثمب اا  ر أللاا لين محرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق لالمربحت لاعي  

 083008121 085788020 اإلجمالى

   : تكلفة األوعية االدخارية والتكاليف المشابهة من 

 (808213) (008001) العنلف

 (081158301) (081708080) الةممق

 (085028181) (081238118) اإلجمالي

 088108375 085158701 الصافي
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 إيرادات األتعاب والعموالت   -  5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيعات األرباح-   2

 
 م8302يونيو  03 

 باأللف جنيه مصرى

 م8305يونيو  03

 صرىباأللف جنيه م

 333 170 ااهم عغ   المربت  

 018011 878100 أل اق مبليت مربحت لاعي 

 058808 028011 ش  با ربعةت لشفيفت

 708270 338110 ايتمبلض
 
 
 
 

 صافي دخل المتاجرة   -  1
 

 م8302يونيو  03 

 باأللف جنيه مصرى

 م8305يونيو  03

 باأللف جنيه مصرى

   عمليات النقد األجنبي

 018081 838715 الرةبم   ر الةمما ارتنعيت أ عبح 

رفيااايم أ  ااال  ار ااال  لاالرةامااابا عااابلةمما أ عااابح (خاااابئ )
 58008 (730) ارتنعيت عغ   المربت  

 78532 38105 أللاا حفلق الما يت عغ   المربت  

 818011 838110 ايتمبلض

  
 

 

 االستثمار عمليات التوظيف واالضمحالل عن خسائر ( عبء) رد – 03
 

 م8302يونيو  03  

 باأللف جنيه مصرى

 م8305يونيو  03

 باأللف جنيه مصرى

 (388301)     878721 مشب  با لم اعحبا ل م ب عبا  م  الةممق

 08211 273 اارثمب اا مبليت محرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق

 (338783)     818333 ايتمبلض
 

 م8302يونيو  03 

 باأللف جنيه مصرى

 م8305يونيو   03

 باأللف جنيه مصرى

   

 888381 018210 اارثمب اةمايبا الرلظيف ل اررةبب لالةملاا الم رعطت ع

 88281 18057 أرةبب خلمبا رملي  المؤاابا

 88132 08017 أرةبب أامب  ارمبنت لالحفظ

 178173 518185 أرةبب أخ و

 108303 0318082 ايتمبلض



 (مساهمة مصريةشركة ) فيصل األسالمى المصرىبنك 

 ايي بحبا المرممت لافلائم المبليت المارفات 

 م8302يلنيل  03
 

- 42 - 

 
 مصروفات إدارية - 00

 
 م8302نيو يو 03 

 باأللف جنيه مصرى

 م8305يونيو  03
 باأللف جنيه مصرى

   تكلفة العاملين

 (0118007) (0278017) أتل  لم رعبا 

 (58830) (58117) رممينبا اترمبايت

   تكلفة المعاشات

 (78201) (18358) ر افت نظم ااشر ا با المحلل 

 (0118318) (0288808) 

 (0258710) ( *8038332) م  ل با الا يت أخ و

 (0118237) (3008353) ايتمبلض

 
 

 

 

 
 

 

 

 رحاي  ر م عنلل م  ل با الا يت أخ و *
 م8302 يونيو 03

 باأللف جنيه مصرى

 888827  اي مف
 858033 اشر ا با ل الم  

 808131 (م  ل با رل يب+ امج طعض )مةايب لاةبماين 
 28083 (يب اا لبااالمعبنر لا+ الحباب ارلض )م  ل با  يبنت 

 18023  لابيت لاامن
 078205 م  ل با رشغي  الحباب ارلض لال ب ف ارلض 

 18050 لرايفلنبا ميب  ل ه عبق 
 18018  م  ل با اللمغت

 38831  م  ل با ع يل لاليفا  
 78553  اارفعب  ل يب ت  
 78118  علاا اف  لانرفب 

 18371   ايتب  مفب  ال ب ف ارلض 
 88170  أللاا  ربعيت لمطعلابا

 08551 املاا/  يةا الي ر لن 
 733 م  ل با ق بئيت

 020 اارشب اا  نيت

 312 خلمبا اترمبايت

 118287 مرنلات

 8038332 المتملع
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 تشغيل أخرى إيرادات  -08
 م8302يونيو  03 

 باأللف جنيه مصرى

 م8305يونيو  03

 باأللف جنيه مصرى
رفييم أ  ل  ار ل  لاالرةامبا عبلةمما ارتنعيت ذاا الطعيةت  أ عبح
 88333 1038513 (عخمف الرض عغ   المربت  )النفليت 

-  - أ عبح عي  أ ل  ثبعرت
 (038) (70) ايتب  رشغيار 

 318707 28500 أخ و

 (07358) (38008) مخ  با أخ و ( ابق)

 378530 1018038 اإلجمالى

 
 ضرائب الدخل (اتصروفم) – 00

 

 م8302يونيو  03 

 باأللف جنيه مصرى

 م8302يونيو  03
 عبرلف تني  م  و

 (0218381) (3038033)   ائب اللخ  الحبليت

   :لررمث    ائب اللخ  الحبليت  ر اررض
 (0218381) (0758033) % * 83  ائب اللخ  المحالعت ااض أابس مةل    ائب 

 - (8508333)   ائب لخ  تب يت

 (0218381) (3038033) ايتمبلض
   

 

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

 

 

 :وفيما يلى الموقف الضريبى 
 

 

 ضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية : اوالً 

 ل ال  يعت المارحفت لذلف منذ علايت نشبط العنف لحرض ابم رما الراليت النهبئيت م  م  ة  عب  الممللين لالا
 .م  8301

  رم رفليم ايق ا   ر الملال المحلل قبنلنب لالال ال  يع  المارحف  من لاقة    م 8302  م 8301عبلناعت لةبم
 . للم يرم الفحا حرض رب يخ 

 
 

 ضريبة المرتبات واألجور: ثانياً 

   عب  الممللين لالال ال  يعت المارحفت لذلف منذ علايت نشبط العنف ل حرض ابم رما الراليت النهبئيت م  م  ة
 .م 8301

  رم رل يل ال  يعت الشه يت المارحفت  ض الملال المحلل م 03/1/8302لالفر   حرض  م8302عبلناعت لةبم
 .  للم يرم الفحا حرض رب يخ  قبنلنب

 
 

 

 

 ضريبة الدمغة :ثالثاً 

 م  ة  عب  الممللين لالال ال  يعت المارحفت لذلف منذ علايت نشبط العنف ل حرض ابم رما الراليت النهبئيت م  
 .م 8301

  ر ميةبل   وال ع  انل ض فل رم رفليم ايق ا  ال  يعم 03/1/8302لحرض م 0/0/8302عبلناعت لافر   من 
 .لالال ال  يعت المارحفت من لاقة  

 
 

 الضريبة العقارية: رابعاً 

   العنف لالم ا  عهب مطبلعبا الال   لذلف ل فب لا عط  لمف اا ال  ائب المارحفت ااض   لعرم الال تمي
 . م03/1/8300الفليم حرض 

  رم الال ال  ائب المارحفت ان  م0/2/8300لالمةمل  ع  من  8332لانت  011علايت من رطعيق الفبنلن  قم
 .( ي اا ال  يعت    ض رفللامغبا) لرم الطةن ااض عة  المطبلعبا عة  الف لع 
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 الربح  فينصيب السهم   - 03

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصرى  -07
 

 
 م8302 يونيو 03

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

 122 010 0 070257218 نفليت

 800 022 1 177187000   للو العنف الم  ة   ر اطب  ناعت ااحريبطر ايلةامرأ  ل

 221 011 2 571237837 ايتمبلض

   
 112 128 1 372857810 أ  ل  عللن ابئل

 110 211 8 070787138 أ  ل  ذاا ابئل 

 221 011 2 571237837 ايتمبلض

 
 أرصدة لدى البنوك   - 01

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أوراق حكومية  - 05

 
 م8302 يونيو 03  

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و
 118 810 03 0070557310 أذلن الخةانت

 118 810 03 0070557310 ايتمبلض
 

 م8302يونيو  03 

 باأللف جنيه مصرى

 م8305يونيو   03

 باأللف جنيه مصرى

 5038100 080338372 الفر   ب ر أ عبح 

 (058733) (138333) الةبماينح ت 

 (38733) (58333) ايلا   متاس م ب م  

 088508372 1588100 

 0718031 0117200  تح لألاهم الةبليت الم ل  المرلاط الم

 08221 08353 (          عبلتني )ن يب الاهم ارابار  ر ال عح 

 م8302 يونيو 03 
 لف جنيه مصرىباأل

 م8302ليامع   00
 عبرلف تني  م  و

 032 810 0717110 حابعبا تب يت
 220 212 08 0271307313  للائ 
 (012 010) (387202) ايي الاا المفلمت : يخ م 

 218 221 08 0173017105 ايتمبلض 

 832 111 01 8071187031 العنف الم  ةو الم  و عخمف ناعت ااحريبطر ايلةامر 
 021 221 00 0771317230 عنلف محايت

 111 011 0 075707382 عنلف خب تيت

 218 221 08 0173017105 ايتمبلض

 032 810 0717110 أ  ل  عللن ابئل
 101 121 08 0272137831 أ  ل  ذاا ابئل 

 218 221 08 0173017105 ايتمبلض

 218 221 08 0173017105 أ  ل  مرلاللت
   

 218 221 08 0173017105 ضايتمبل
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 :أوراق حكومية في وتتمثل 

 

 م8302ليامع   00 م8302 يونيو 03 

 م  وعبرلف تني   مصرىباأللف جنيه  

 113 111 0 873037333 يلم 10أذلن خةانت اارحفبق 

 081 082 8 771517531 يلم 028أذلن خةانت اارحفبق 

 121 231 1 775537311 يلم 011أذلن خةانت اارحفبق 

 (020 022) (0317031) الائل لم رارحق عةل

 118 810 03 0070557310 اتمبلر

 
 

 أصول مالية بغرض المتاجرة    -02

 
 م8302 يونيو 03 

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

   أدوات حقوق ملكية مدرجة في أسواق األوراق المالية

 113 00 007123 أاهم ش  با محايت

 113 00 007123 ايتمبلض

  
 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء   - 01

 

 

 

 
 م8302 يونيو 03

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و
   :أ  ال 

 318 123 1118115 م اعحبا شخ يت 

 323 111 3078031 م اعحبا افب يت 

 018 081 0 080088351 (0)اتمبلض 

   :مؤاابا شبمم الم اعحبا ال غي   لألنشطت ااقر بليت 
 110 831 0 887078030 م اعحبا معبش   
 200 302 1 781728011 م اعحبا مشر  ت  

 
  

 111 888 2 273507815 (8)اتمبلض 

 102 010 1 171377030 (8+0)اتمبلض المشب  با ل الم ب عبا ل لالم اعحبا لاةممق 
 (030 121) (070507305) ايي الاا المفلمت: يخ م 

 (221 021 0) (1357503) مخ ا خابئ  اا محم  : يخ م 

 102 833 2 577837018 :ال ب ر يلةع الض

 102 833 2 577837018 أ  ل  مرلاللت 

 102 833 2 577837018 ايتمبلض
 

 

 
 

 

عاغا الفيمت الةبللت لألل اق المبليت المرلاللت لالرض ا يم ن الر ا ف  يهاب اا عملا فات العناف  امبنب لةمايابا رلظياف رتب يات 
 ,ألف تني  م  و  ر رب ي  المفب نت  220 11ألف تني  م  و مفبع  معا   220 11معا   م 8302يلنيل  03 ض 
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 مخصص خسائر االضمحالل
 :رحاي  ح  ت مخ ا خابئ  اا محم  لامشب  با لالم اعحبا لالم ب عبا م  الةممق ل فب  لألنلاع  

 

 (عبرلف تني  م  و)                 م8302 يونيو 03  

 
 أفراد

 ايتمبلر م اعحبا افب يت ا شخ يت لايب اام اعحب

 0137307 087532 0357125 ال  يل أل  الانت
 531 13 121 الفر  ابق اا محم  خم  
 (17828) (070) (77100) الفر  معبل  رم االامهب خم   

 (857005) (053) (857015) مخ ا انرفر الغ   من 
 20 - 20   لق رفييم

 0857137 087825 0077072 م8302 ويوني 03الرصيد في 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (عبرلف تني  م  و)م                8302ليامع   00

 
 أ  ال

 ايتمبلر م اعحبا افب يت م اعحبا شخ يت لايب اا
 121 808 212 08 220 011 أل  الانتال  يل 

 823 2 - 823 2 ابق اا محم  خم  الفر  

 (121 1) (013) (181 1) معبل  رم االامهب خم   الفر  

 (110 1) - (110 1) مخ ا انرفر الغ   من 
 (011 10) - (011 10) مؤاابامخ ا الالض محل  

 (8) - (8)   لق رفييم

 101 013 212 08 122 012 م8302 ليامع  00ال  يل  ر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 
 

 
 
   

 مؤسسات 

 م اعحبا معبش   لأخ و 
 ل م اعحبا مشر  ت

 ايتمبلر 

 073037333  073037333 ال  يل أل   الانت
 807312  807312 الفر   ابق اا محم  خم  
 (8017071)  (8017071) الفر   معبل  رم االامهب خم   

 (837310)  (837310) مخ ا انرفر الغ   من 
 000  000 محل  لمخ  با اخ و 

 08111  08111   لق رفييم

 5237321  5237321 م8302 يونيو 03الرصيد في 

 1357503   اإلجمالي

 مؤاابا 

 
 م اعحبا معبش   لأخ و
 ل م اعحبا مشر  ت

 ايتمبلر 

 221 211  221 211 ال  يل أل   الانت

 230 803  230 803 الفر   ابق اا محم  خم  

 (282 11)  (282 11) الفر   معبل  رم االامهب خم   
 (111 10)  (111 10) مخ ا انرفر الغ   من 

 011 10  011 10 ار  المخ ا  من محل  

 (802 2)  (802 2)   لق رفييم

 111 301 0  111 301 0 م8302 ليامع  00ال  يل  ر 

 221 021 0   ايتمبلر
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 استثمارات مالية  - 83
 

 
 

 :ارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقتسويات مخصص خسائر االضمحالل لالستثم
 

 
 م8302 يونيو 03

 باأللف جنيه مصرى

 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

 (232 1) (273) ال  يل أل  الانت

 210 1 273  ل اا محم  ان لثبئق  نبليق ااارثمب  

 (211) - ايتمبلض

 

 
 م8302 يونيو 03

 باأللف جنيه مصرى

 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

   استثمارات مالية متاحة للبيع -أ/83

   :بالقيمة العادلة  –أدوات دين 

 811 131 7107312 مل تت  ر الق ارل اق المبليت  -

   :بالقيمة العادلة  –أدوات حقوق ملكية 

 100 11 127317 مل تت  ر الق ارل اق المبليت  -

 111 112 0 072517105 اي  مل تت  ر الق ارل اق المبليت  -

 211 021 1 377027273 (0)إجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع 

   

   محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق استثمارات مالية -ب/83

   :أدوات دين 

 218 011 02 0877837751 مل تت  ر الق ارل اق المبليت  -

 212 81 877515 اي  مل تت  ر الق ارل اق المبليت  -

 (211) - خ ا خابئ  اا محم م: يخ م 

 110 81 877515 إجمالي الغير مدرجة في سوق األوراق المالية

 201 013 02 0877737051 (8)إجمالي استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 121 111 80 0573217881 (8+0)إجمالي استثمارات مالية 
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 تابع -استثمارات مالية  - 83
 مارات في شركات تابعة وشقيقةاستث -ج /83

 

 م8302 يونيو 03     :عاغا ناعت ماب مت العنف  ر الش  با الربعةت لالشفيفت  مب يار 
 

 

 

 البلد
 مقر
 الشركة

 أصول
 الشركة

التزامات 
 الشركة

بدون حقو  )
 (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

 %28 01 333 00 010 0 081 81 113 11 282 031 م   (2" ) للي ل"ايامبايايت اللطنيت لا نبابا الغذائيت 

 %33 13 833 01 012 01 121 128 111 101 281 220 م   (2)ار ق لإلارثمب  لالرنميت ال نبايت 

 %11 11 0 (281 0) 021 1 202 11 001 11 م   (2)اللطنيت الحليثت لا نبابا الخشعيت 

 %11 13 - (211 0) 022 013 11 803 2 م   (0)الةبلميت لإلاري ال لالر لي  

 %33 13 283 21 302 02 102 110 831 011 031 181 م   (2)اي لعبف ل نبات ملال الرغايف 

 %02 10 012 81 232 01 100 033 010 013 133 030 م   (2)" ايتي اب " م   ل نبات ملال الرغايف 

 %02 00 201 12 221 81 108 118 210 083 012 102 م   (2)"  لعبف " الفب    ل نبات ال  رلن 

 %88 21 - (011) 088 101 2 021 8 م   (1)ايامميت لاث ل  الحيلانيت 

 %33 22 013 1 811 211 81 011 301 1 م   (2)  ا ت عنف  ي   

 %11 11 111 101 210 01 118 80 201 13 101 208 م   (2) ي   لمارثمب اا المبليت 

 %13 21 123 80 120 121 0 103 2 820 02 م   (2) ي   لرلال  ارل اق المبليت 

 %33 82 333 01 (001 8) 212 1 08801 123 031 م   (2)الطبقت لا نبابا ايل ر لنيت 

 %13 8 113 1 102 2 101 00 101 018 318 133 م   (0)الفي   لإلارثمب  لالراليق الةفب و 

  1317372      (أ ) اإلجمالى   

        

        :ش  با شفيفت-ب

 %03 81 100 01 102 81 138 011 321 10 121 011 م   (8)مارشفر م   اللللر 

 %21 81 100 03 032 10 821 20 012 182 212 212 م   (1)  يـت لارممين الر ب ار ااض الممرا با الم

 %33 81 - (011) 2 281 0 203 م   (1)ا عيت لالابطت  ر الرممين 

 %33 13 323 031 (001 1) 330 11 112 801 0 311 010 0 م   (1)ال اا لم لإلا بن لالرةمي 

 %33 13 - 83 111 031 122 م   (1" )أ اليس "   الة عيت رامب  الرطهي

 %22 10 0 (023) 11 232 321 0 م   (1)ايامميت لإلارثمب  لالرنميت 

 %12 12 - 081 101 8 110 0 113 2 م   (1)التية  لاعليبا لال نبابا ال يمبليت 

  0717085      (ب)اإلجمالى 

  073187027      (ب +أ ) اإلجمالى 
 

 
 

 

 
 

حيث أن م   نب يمراف عط يق % 13أل تا عة  الش  با  ش  با ربعةت  ام انخفب  ناعت الماب مت  يهب ان 
 .معبش  لاي  معبش  الفل   ااض الرح م  ر الايبابا المبليت لالرشغيايت لراف الش  با 

 

 م03/08/8331العيبنبا اللا ل  طعفب  لافلائم المبليت  ر  -0 

 م03/08/8301فب  لافلائم المبليت  ر العيبنبا اللا ل  طع -8

 م03/08/8302 م الض 02/0/8301من العيبنبا اللا ل  طعفب  لافلائم المبليت  -0

 م03/1/8301العيبنبا اللا ل  طعفب  لافلائم المبليت  ر  -1

 م03/08/8301العيبنبا اللا ل  طعفب  لافلائم المبليت  ر  -1

 م03/1/8302ئم المبليت  ر العيبنبا اللا ل  طعفب  لافلا -1

 م03/1/8302العيبنبا اللا ل  طعفب  لافلائم المبليت  ر  -2

 م03/08/8302العيبنبا اللا ل  طعفب  لافلائم المبليت  ر  -2
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 تابع -استثمارات مالية  - 83
 تابع -استثمارات في شركات تابعة وشقيقة  -ج /83

 م8302ليامع   00           
 

 
 البلد
 مقر
 الشركة

 أصول
 الشركة

التزامات 
 الشركة

بدون حقو  )
 (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

 %28 01 333 00 801 2 121 10 011 11 100 031 م   (2" ) للي ل"طنيت لا نبابا الغذائيت ايامبايايت الل

 %33 13 833 01 211 00 011 131 021 123 022 200 م   (2)ار ق لإلارثمب  لالرنميت ال نبايت 

 %11 11 0 (11) 110 03 081 11 818 18 م   (2)اللطنيت الحليثت لا نبابا الخشعيت 

 %11 13 - (211 0) 022 013 11 803 2 م   (0)لإلاري ال لالر لي   الةبلميت

 %33 13 283 21 280 01 201 101 112 010 011 120 م   (2)اي لعبف ل نبات ملال الرغايف 

 %02 10 012 81 080 01 322 880 803 013 210 820 م   (2" )ايتي اب " م   ل نبات ملال الرغايف 

 %02 03 201 12 121 81 031 103 028 031 081 188 م   (2" ) لعبف " ن الفب    ل نبات ال  رل

 %88 21 - (011) 088 101 2 021 8 م   (1)ايامميت لاث ل  الحيلانيت 

 %33 22 013 1 103 122 21 801 000 1 م   (1)  ا ت عنف  ي   

 %11 11 111 101 118 81 012 11 018 11 181 211 م   (2) ي   لمارثمب اا المبليت 

 %13 21 123 80 (2) 138 8 831 8 111 03 م   (2) ي   لرلال  ارل اق المبليت 

 %33 82 333 01 (313 0) 312 00 811 832 11 م   (2)الطبقت لا نبابا ايل ر لنيت 

 %13 8 113 1 001 1 210 02 283 012 211 130 م   (0)الفي   لإلارثمب  لالراليق الةفب و 

  1317372      (أ )    اإلجمالى

        

        :ش  با شفيفت-ب

 %32 81 100 01 102 81 138 011 321 10 121 011 م   (8)مارشفر م   اللللر 

 %21 81 100 03 032 10 821 20 012 182 212 212 م   (1)الم  يـت لارممين الر ب ار ااض الممرا با 

 %33 81 - (011) 2 281 0 203 م   (1)ا عيت لالابطت  ر الرممين 

 %33 13 323 031 (001 1) 330 11 112 801 0 311 010 0 م   (1)ال اا لم لإلا بن لالرةمي 

 %33 13 - 83 111 031 122 م   (1" )أ اليس " الة عيت رامب  الرطهي  

 %22 10 0 (023) 11 232 321 0 م   (1)ايامميت لإلارثمب  لالرنميت 

 %12 12 - 081 101 8 110 0 113 2 م   (1)لال نبابا ال يمبليت  التية  لاعليبا

  0707835      (ب)اإلجمالى 

  073757817      (ب +أ ) اإلجمالى 
 

حيث أن م   نب يمراف عط يق معبش  % 13أل تا عة  الش  با  ش  با ربعةت  ام انخفب  ناعت الماب مت  يهب ان 
 .الايبابا المبليت لالرشغيايت لراف الش  با  لاي  معبش  الفل   ااض الرح م  ر

 

 

 
 
 
 
 
 

 م03/08/8331العيبنبا اللا ل  طعفب  لافلائم المبليت  ر  -0

 م03/08/8301العيبنبا اللا ل  طعفب  لافلائم المبليت  ر  -8

 م03/1/8302م  ة مبلض  -0

 م03/1/8301العيبنبا اللا ل  طعفب  لافلائم المبليت  ر  -1

 م03/08/8301للا ل  طعفب  لافلائم المبليت  ر العيبنبا ا -1

 م03/1/8302العيبنبا اللا ل  طعفب  لافلائم المبليت  ر  -1

 م03/1/8302العيبنبا اللا ل  طعفب  لافلائم المبليت  ر  -2
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 االستثمارات المالية ( خسائر)  - د/83

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

 أصول غير ملموسة  -80

 
 م8302 يونيو 03

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

 302 03 037121   يل أل  الانت
 180 2 058337 ا ب با

 (128 1) (38581) اارهمف

 121 03 807118 اإلجمالى
 
 

 
 

 أصول أخرى -88
 م8302 يونيو 03 

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

 030 181 5177010 ايي الاا المارحفت
 211 880 8017808 ( *عةل خ م اا محم )ار ل  الرر بلا ما يرهب لاعنف ل بق لليلن 

 831 88 837757 **مش لابا رحا الرنفيذ 
 208 001 0887112 مالل رحا حابب ال  ائب

 211 021 8357002 أخ و
 211 2 27813 الرممينبا لالةهل

 018 02 327052 الم  ل با المفلمت
 111 01 057858 ل ةبا مفلمت رحا حابب ش اق أ ل  ثبعرت

 12 02 الف   الحان

 821 013 0 071317103 اإلجمالى
 
لحلاا ا نيت لالا يت لأ ا ض رم ااارحلاذ اايهب مفبع  راليت مليلنيت عة  اممق الرلظيف ليرم   رررمث    * 

نهبيت      رم اخطب  العنف الم  ةو الم  و عملقف راف ار ل  رلي, ار ل   امب  بن ذلف مم نب   عي   ذ 
 .م8330لانت  22من الفبنلن  13شه  ل فب  لمرطاعبا المبل  

 
 :عيبنهب  بلربلض  **
 

 اثمبن عن افبن/   ع العنف عم   التليل   ألف تم 121 81
 

 
 م8302 يونيو 03

 باأللف جنيه مصرى
 م8302 يلنيل  03
 رلف تني  م  وعب

 111 11 37103 أ عبح عي  أ ل  مبليت مربحت لاعي 
 (01) - ا محم  ش  با ربعةت لشفيفت( ابق)

 11-  أ عبح عي  أ ل  مبليت محرفظ عهب حرض رب ي  ااارحفبق

 (221 12) (3337301) ا محم  أ ل  مبليت مربحت لاعي ( خابئ )

 (811 8) (0117731) ايتمبلض



 (مساهمة مصريةشركة ) فيصل األسالمى المصرىبنك 

 ايي بحبا المرممت لافلائم المبليت المارفات 

 م8302يلنيل  03
 

- 10 - 

 
 

 أصول ثابتة  - 80
 

 

 

ر أ ا 
 نرلمعب

رحاينبا 
 أ ل 
 مارمت  

 باا
 لمةلاا

 ايتمبلض أخ و

 
 عبرلف

 تني  م  و

 عبرلف
 تني  م  و

 عبرلف
 تني  م  و

 عبرلف
 تني  م  و

 عبرلف
 تني  م  و

      م0/0/8302  رال  يل 

 222 202 313 13 111 01 300 1 013 218 م0/0/8302 ب ر الفيمت الل ر يت  ر 

 181 21 211 00 028 08 211 220 81 ا ب با

 (811 00) (112 02) (218 0) (211) (131 03) ر افت ا مف

 812 210 812 11 211 82 112 1 802 210 م00/08/8302 ب ر الفيمت الل ر يت  ر 

      م03/08/8302ال  يل  ر 

 101 021 0 011 801 283 12 111 2 012 220 الر افت

 (818 030) (322 012) (381 13) (302 0) (000 088) متم  اي مف

 812 210 812 11 211 82 112 1 802 210 م00/08/8302 ب ر الفيمت الل ر يت  ر 

      

      م0/0/8302الرصيد في 

 2107875 117812 857513 77172 5107805 م0/0/8302 ب ر الفيمت الل ر يت  ر 

 107327 877700 37375 - 007707 ا ب با

 (057771) (17328) (08118) (010) (77110) ر افت ا مف

 1317521 287811 817271 77715 5217310 م03/1/8302صافي القيمة الدفترية في 

      م0/0/8302الرصيد في 

 078057133 8017212 507255 27111 1017210 الر افت

 (0037202) (0757711) (387302) (07381) (0857238) متم  اي مف

 1317521 287811 817271 77715 5217310 م03/1/8302الدفترية في صافي القيمة 

 
 

 أرصدة مستحقة للبنوك-  83
 

 م8302 يونيو 03 

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

 220 20 8307081 حابعبا تب يت

 111 01 817851 للائ 

 201 030 8857137 اإلجمالى 

 112 2 007573 عنلف م  ةيت

 811 11 8007270 عنلف خب تيت

 201 030 8857137 اإلجمالى

 220 20 8307081 أ  ل  عللن ابئل

 111 01 817851 أ  ل  ذاا ابئل مرغي 

 201 030 8857137 اإلجمالى

 201 030 8857137 أ  ل  مرلاللت

 201 030 8857137 اإلجمالى
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 االدخارية و شهادات االدخاراألوعية -   87
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ألف جنيه مصرى في تاريخ المقارنة  33,317ألف جنيه مصرى مقابل  34,419أرصدة قدرها  أخرىتتضمن بند * 
استيراد وتصدير والقيمة العادلة لتلك الودائع هي  –تمثل ضمان الرتباطات غير قابلة لإللغاء خاصة باعتمادات مستنديه 

 .ة تقريبا قيمتها الحالي
 

 التزامات أخرى   - 81
 م8302 يونيو 03 

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

 121 200 0 071507133 لاةمـــمقالائل مارحفت 

 122 013 0027213 ***مرنلالن لائنلن 

 202 20 557818 * رلةيةبا ماب مين

 03 - معبل  محتلة  احب الغي 

 020 2 8527107 ( **ئب لمغت ناعيت  ا)الرةامبا   يعيت 

 112 01 218102 أ  ل  لائنت مرنلات

 112 - رلظيف محاض حلااا

 110 1 07373 ح يات  لعلنبا اممق العنف

 112 02 817333 الة ب  المارحفت ش اب

 311 8 07101 شي با ملقل ت الل  

 112 053 م  ل با مارحفت

 121 053 لالملي ين اينةبمال تح 

 121 032 8 877217131 اإلجمالى     
 

 . م2107عام وحتى م 2119عام يتقدموا لصرفها من  تمثل أرباح لمساهمين ليس لديهم حسابات بالبنك ولم*  
يمثل المبالغ المجنبة لمقابلة مطالبة مركز كبار الممولين بضريبة دمغة نسبية على عمليات المرابحات والمشاركات ** 

 .لمبالغ تسدد تباعاً الى مصلحة الضرائب كل ربع سنة طبقاً لقانون ضرائب الدمغة والمضاربات وهذه ا
-  :بيانها كالتالي *** 

 ضرائب السندات الحكومية ألف جم 72,163
 غطاء عمليات تحصيل ألف جم 31,268
 ضرائب المرتبات وما فى حكمها  ألف جم 2,013
 متنوعة  ألف جم 34,426

 
 م8302 يونيو 03

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

 110 812 8 873117281 حابعبا رحا الطاب
 100 112 10 7371737111 حابعبا رت  لعقخطب 

 181 113 01 0270017108 شهبلاا الخب 

 101 023 0137023 *أخ و 

 130 082 20 5775107223 اإلجمالى

 221 132 8 873707817 حابعبا مؤاابا

 281 201 12 5070327101 حابعبا أ  ال

 130 082 20 5775107223 اإلجمالى 

 111 102 8 871137331 أ  ل  عللن ابئل

 302 121 12 5073507252 أ  ل  ذاا ابئل مرغي 

 130 082 20 5775107223 اإلجمالى

 130 082 20 5775107223 أ  ل  مرلاللت

 130 082 20 5775107223 اإلجمالى
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 مخصصات أخرى   - 85
 

 ج

 
 م8302 يونيو 03

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

 801 01 017321 الانتال  يل  ر أل  
 (1) (000)   لق رفييم امما أتنعيت

 (122) (122) انرفض الغ   منهب
 210 1 78333 المحم  ااض قبئمت اللخ 

 (011) 0 المبليت الفر  المارخلم خم  

 321 01 807311 * السنة/ الفترة  ايةنهالرصيد في 
 

 
 :عيبنهب  بلربلض  * 

 

 مخصصات اخرى
 م8302 يونيو 03

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

 111 00 057113 مخ ا الرةامبا ا  يت منرظم
 211 1 37031 مطبلعبا ق بئيت

 211 110 مخ ا الرةامبا ا  يت اي  منرظم

 321 01 808311 صات اخرىإجمالـى مخص

 
 المدفوع رأس المال - 82

 

للا   0عفيمت أاميت  م8302 يلنيل 03ألف تني  م  و  ر  120 221 0يعا   أس المب  المل لع معا   
 .لااهم لتمي  اراهم مالل  عبل بم  

 

 اإلجمالي أسهم عادية عدد األسهم 
 باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى  

 075577120 075577120 01172037721 أل  الانتال  يل  ر 
    

 075577120 075577120 01172037721 الفترةالرصيد في نهاية 

 
 االحتياطيات -  81

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ن عي  أ ل  ثبعرت رم رحلياهب لمحريبطر ال أامبلض قع  ات اق رلةيةبا ار عبح لرم ر لين  ل فبَ لامبل  يمث  أ عبح ا   *
 .م 0120لانت  011من الفبنلن  13

 م8302 يونيو 03 

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

   احتياطيات
 102 011 3137873 احريبطر المخبط  العن يت

 311 211 1057833 (ابم)نراحريبطر قبنل
 110 00 007110 احريبطر خبا 

 221 221 0 071317833 اارثمب اا مبليت مربحت لاعي  –احريبطر الفيمت الةبللت 
 101 80 887330 *احريبطر  أامبلر 

 111 203 8 073587572 السنة/ الفترة   إجمالي االحتياطيات في نهاية
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 احتياطي المخاطر البنكية العام  -أ

 م8302 يونيو 03 

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

 830 002 0737102 أول السنة الرصيد في
 138 02 - ما يرهب لاعنف بلا أ ل ان الض احريبطض المخبط  العن يت لمحل  ا

 - IFRS 9 0077703مةيب   مخبط احريبطض 

 00 038 المحل  الض احريبطض المخبط  العن يت

 102 011 3137873 السنة/ الفترة الرصيد في نهاية 
 
 

 رأسماليل ( عام)احتياطي قانوني  -ب 
 م8302 ونيوي 03 

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

 810 122 5117758 أول السنة الرصيد في

 210 822 0587022 (ابم)محل  من ار عبح الر احريبطر قبنلنر 

 123 225 محل  من ار عبح الر احريبطر  أامبلر 

 128 211 1017135 السنة/ الفترة الرصيد في نهاية 
 
 
 

 استثمارات مالية متاحة للبيع –احتياطي القيمة العادلة  -ج 
 
 م8302 يونيو 03 

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

 380 803 8 072577527 الانت أول الرصيد في
 (011 101) (1507333) الرغي   ر الفيمت الةبللت ( خابئ )

 000 823 3337301 (ل83اي بح )خابئ  ا محم  أ ل  مبليت مربحت لاعي  

 221 221 0 071317833 السنة/ الفترة الرصيد في نهاية 
 

 و األرباح المحتجزة سنةال صافي أرباح -د /81
 

 م8302 يونيو 03 

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

 111 311 0 871057120   يل ار عبح المحرتة   ر أل  الانت 

 121 310 8 5807117 الانت/ الفر   الض ار عبح المحرتة  خم   المحل 

 (011 011) - المحل  الض  أس المب 

 120 102 8 071017132 * الانت/ الفر     يل ار عبح المحرتة   ر نهبيت 

 211 288 0 080338372 الانت/ الفر    ب ر أ عبح 

 (00) (038) المحل  الض احريبطض المخبط  العن يت الةبم

 201 113 1 371517133 لار عبح المحرتة  الانت/ الفر    ب ر أ عبح 
 

 
 . رمث  الفبئ  الم ح  من أ عبح العنف انليب  لحرض ارن  ار عبح المحرتة *
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 النقدية وما في حكمها-  03
 

ت الرر ا ررتبلة رلا ي  را ا  ا   قبئمت الرل فبا النفليت   رر من النفليت لمب  ر ح مهب ار  ل  الربلي 
 :اارحفبقهب ثمثت أشه  من رب ي  ااقرنبق 

 

 
 م8302 يونيو 03

 باأللف جنيه مصرى
 م8302 يلنيل 03

 عبرلف تني  م  و

 102 122 070257218 نفليت لأ  ل  للو العنف الم  ة  الم  و  

 213 381 83 0173017105 أ  ل  للو العنلف 

 013 110 8 873037333 (هل  ش 0من  أق )أل اق ح لميت 

 032 111 80 3873057281 ايتمبلر
 

 

 التزامات عرضية وارتباطات - 03
 

 مطالبات قضائية- أ  
لرم ر لين مخ ا لراف  م8302 يلنيل 03يلتل الل من الف بيب الفبئمت الم  لات  ل العنف  ر 

ض نرج ان حلث  ر المب ض لأم ن رالام الابعفت لمب رم ر لين  يمث  الرةام قبنلناالف بيب خم  
رفلي   عل تت يةرمل اايهب لمن المرلق  رحفق خابئ  انهب لاعق أن رحماا ع  نربئج أامب  العنف  ر 

 .الانلاا المب يت 
 

 ج

 ارتباطات رأسمالية- ب 
المبليت المنرهيت  تالانألف تني  م  و ان  118 113 عاغا رةبقلاا العنف ان ا رعبطبا  أامبليت 

مرمثات  ر رملي  م اعحبا مشر  ت لاارثمب اا مبليت مربحت لاعي  ل ذا  ض  م8302 يلنيل 03 ر 
ش  با ربعةت لشفيفت عتبنب مشب  با لم اعحبا لم ب عبا م  الةممق لرلتل ثفت  ب يت للو 

 .ايلا   من رحفق اي الاا  ب يت لرلا   رملي  لرغطيت راف اا رعبطبا 
 

 

 االستثمارالتوظيف و عمليات ارتباطات عن - ج 
 :ااارثمب   يمب يار امايبا الرلظيف ل ررمث  ا رعبطبا العنف الخب ت عب رعبطبا ان  

 
م 8302 يونيو 03 

 باأللف جنيه مصرى
 م8302ليامع   00

 عبرلف تني  م  و

 188 281 5087375 ا رعبطبا ان رلظيفبا
 181 00 77217 ارل اق المفعللت
 201 021 0207003 خطبعبا  مبن

 012 021 0777835 اارمبلاا مارنلي  ااري ال
 310 0 - اارمبلاا مارنلي  ر لي 

 
  

 313 031 0 073517731 اإلجمالي
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 عالقة ذويطراف أالمعامالت مع -  08

 

 :المبليت  يمب يار  الانتررمث  المةبمما لأ  ل  ارط اف ذل  الةمقت  ر نهبيت  
 

 مضاربات ألطراف ذوي عالقةمشاركات ومرابحات و  -أ 

 
وأفراد  أعضاء اإلدارة العليا 

 العائلة المقربين
 شركات تابعة وشقيقة

 يونيو 03 
 م8302

 ليامع  00
 م8302

 يونيو 03
 م8302

 ليامع  00
 م8302

 باأللف جنيه  
 مصرى

عبرلف تني  
 م  و

باأللف جنيه 
 مصرى

عبرلف تني  
 م  و

     هيالت للعمالءمشاركات ومرابحات ومضاربات وتس

 002 032 0377011 181 8 87110 أل  الانت المبليت
 101 111 0877018 181 717 الفر  مشب  با لم اعحبا لم ب عبا  بل   خم   
 (012 101) (0077338) (118) (315) الفر  مشب  با لم اعحبا لم ب عبا مح ات خم  

 011 011 0777021 110 8 87500 الانت/ الفر   أخ  

 811 11 507181 020 028 *عائد المشاركات والمرابحات والمضاربات 

 
 الةبئل المذ ل   من ال  يل الملين لاةمايبا  * 
 
المشب  با لالم اعحبا لالم ب عبا الممنلحت را بق ايلا   الةايب لأ  ال الةبئات المف عين خم    -

ألف تني  م  و خم   181مفبع  ) م  و ألف تني   111م العبلغت 8302 اال  من ابم الن ف
 .(  ر انت المفب نت % 01مفبع  ابئل % ) 01رالل  ع  انليبَ ل شه يب  عمةل  ابئل ( انت المفب نت 

 

 ودائع من أطراف ذوي عالقة -ب 

 
 شركات تابعة وشقيقة 
 م8302ليامع   00 م8302 يونيو 03 

 عبرلف تني  م  و باأللف جنيه مصرى 

   للعمالء المستحق
 233 012 0057181 الللائ   ر أل  الةبم المبليت
 018 238 0 1307502 الفترة الللائ  الرر رم  عطهب خم 

 (210 181 0) (1017333) الفترة الللائ  المار ل  خم 
 222 0 (83)   لق رفييم

 181 002 0337133 الانت /الفر    الللائ   ر أخ 

 021 01 27315 المشبعهت ر افت الللائ  لالر بليف

 
 .الللائ  الابعفت عللن  مبن لرحم  ابئل مرغي  لرار ل انل الطاب

 
 :معامالت مع أطراف ذوى عالقة  -ج 

 
 م8302ليامع   00 م8302 يونيو 03 

 عبرلف تني  م  و باأللف جنيه مصرى 

 221 812 220 01 ماب مبا لاارثمب اا للو متملات لا  المب  اراممض لش  برهب
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 (ذو العائد الدوري وذو العائد التراكمى)صناديق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى - د  

 (ذو العائد الدوري)صندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى - 

 0118لانت  11ال نللق أحل ارنشطت الم   يت الم خا عهب لاعنف عملتب قبنلن الق  أس المب   قم  

رنفيذيت   لرفلم عقلا   ال نللق ش  ت  ي مس يلا    نبليق ااارثمب   لقل عا  الل لثبئق لائحر  ال

لثيفت  13333تني  م  و خ ا لاعنف  333 333 13لثيفت قيمرهب  133333اارثمب   ذا ال نللق 

 .لمعبش   نشبط ال نللق( تني  م  و 033قيمرهب اااميت )منهب 
 

تني  م  و عاغا قيمرهب  111 182 88لثيفت المحرفظ عهب عمعا   018183لقل قبم العنف عش اق الل  

 .تني  م  و  203 102 80عمعا    م8302 يلنيل 03ايار لاليت  ر 
  

تني  م  و عةل رلةيةبا قال  ب  00 011معا  م 8302 يلنيل 03لقل عاغا الفيمت ايار لاليت لالثيفت  ر  

 .لثيفت  132 311 0لثبئق ال نللق الفبئمت  ر ذاا الرب ي  تني  م  و منذ علق النشبط  مب عاغا  2081

 
 

 (ذو العائد التراكمى) بنك التجارى الدولى الصندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى و  -
 

ال نللق أحل ارنشطت الم   يت الم خا عهب لاعنف م  العنف الرتب و اللللر عملتب قبنلن الق  أس  

مبنتمنا يلا    يرسلم عقلا   ال نللق ش  ت اض أو االائحر  الرنفيذيت   لرف 0118لانت  11المب   قم 

تني   333 333 033 نبليق ااارثمب    لقل عا  الل لثبئق اارثمب   ذا ال نللق مايلن لثيفت قيمرهب 

لمعبش   نشبط ( تني  م  و 333 133 8قيمرهب اااميت )لثيفت منهب  81333م  و خ ا لاعنف 

 .قال نلل
 

تني  م  و عاغا قيمرهب  130 212 8لثيفت المحرفظ عهب عمعا   333 01لقل قبم العنف عش اق الل  

 .تني  م  و  213 111 1عمعا   م 8302 يلنيل 03ايار لاليت  ر 
 

تني  م  و  مب عاغا لثبئق  01 001معا  م 8302 يلنيل 03لقل عاغا الفيمت ايار لاليت لالثيفت  ر  

 .لثيفت  110 018ئمت  ر ذاا الرب ي  ال نللق الفب
 

يح   عنف  ي   ااض أرةبب لاملاا مفبع  اش ا   ااض ال نللقين لا نللقين اا رربب رض نش للطعفب   

تني   246,55, الرر يؤليهب ل    لقل عا  اتمبلر اررةبب لالةملاا  ااخ ول ذلف الخلمبا ايلا يت 

أل تا  من عنل اي الاا اررةبب لالةملاا م 8302 يلنيل 03ر المبليت المنرهيت   الفر  م  و ان 

 .عفبئمت اللخ  
 
 

 األحداث الالحقة-  00

 .أحلاث احفت لرب ي  االال الفلائم المبليت ا رلتل 
 
 

 أرقام المقارنة-  03
 

 لم يرم رةلي  أ قبم انت المفب نت

 


