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 لحساباتاقبى امر رقرٌت
 

 
 )شركة مساهمة مصرٌة( فٌصل االسالمى المصريبنك  ًاهمسدة/ مالسالى إ

 
 

 تقرٌر عن القوائم المالٌة المجمعة

)ششكت يضبًْت يصشٚت(  فيصل االسالمي المصرًلبنك انًشفقت  انًدًعت ى انًبنٛتئقٕانب اُاخعس

نهذخم ٔانخغٛش فٙ زقٕق  ٕائى انًدًعتقان ازكٔ 8302َٕٕٚٛ  03َٛت انًدًعت فٙ انًٛزا ٙف تًثهخًنأ

ٔيهخص نهضٛبصبث انًسبصبٛت انٓبيت  انًُخٓٛت فٙ رنك انخبسٚخ، انفخشةٔانخذفقبث انُقذٚت عٍ  انًهكٛت

 ٔغٛشْب يٍ اإلٚعبزبث.

 

 مسئوليت اإلدارة عن القوائم المبليت المجمعت

انبُك ، فبإلداسة يضئٕنت عٍ إعذاد ٔعشض انقوٕائى انًبنٛوت عشظوبا عوبد ا ة ت إداسٛنى انًبنٛت يضئٕائٕقْزِ ان

ٔٔاظسبا غبقبا نقٕاعذ إعذاد ٔحصوٕٚش انقوٕائى انًبنٛوت نهبُوٕص انصوبدسة عوٍ انبُوك انًشكوز٘ انًصوش٘ فوٙ 

ٔفووٗ ظووٕق انقووٕاٍَٛ انًصووشٚت انضووبسٚت ، ٔحخعووًٍ يضووئٕنٛت اإلداسة حصووًٛى ٔحُفٛووز  8332دٚضووًبش  01

سفبظ عهٗ سقببت داخهٛت راث صهت بئعذاد ٔعوشض قوٕائى يبنٛوت عشظوبا عوبد ا ٔٔاظوسبا خبنٛوت يوٍ  ٚوت ٔان

حسشٚفبث ْبيت ٔيؤثشة صٕاق َبحدت عٍ  انغش  ٔ انخطو  ، كًوب حخعوًٍ ْوزِ انًضوئٕنٛت اخخٛوبس انضٛبصوبث 

 .انًسبصبٛت انًالئًت ٔحطبٛقٓب ٔعًم انخقذٚشاث انًسبصبٛت انًالئًت نهظشٔف

 

 ت مراقب الحسبببثمسئولي

خُب ٔفقبا عشاخيًج ححُسصش يضئٕنٛخُب فٙ إبذاق انش ٘ عهٗ ْزِ انقٕائى انًبنٛت فٙ ظٕق يشاخعخُب نٓب ٔقذ 

يُب ا نخزاو  شٛبٚعًهب ْزِ انطٔحخ انقٕاٍَٛ انًصشٚت انضبسٚت، ٔفٗ ظٕق نًصشٚتات عشاخًان شنًعبٚٛ

خبنٛت ت انًبنٛى ٕل عهٗ ح كذ يُبصب ب ٌ انقٕائبًخطهببث انضهٕص انًُٓٙ ٔحخطٛػ ٔ داق انًشاخعت نهسص

 يٍ  ٚت  خطبق ْبيت ٔيؤثشة.

 

ٔاإلفصبزبث فٙ انقٕائى  قٛىنٔحخعًٍ  عًبل انًشاخعت  داق إخشاقاث نهسصٕل عهٗ  دنت يشاخعت بش ٌ ا

انًبنٛت ، ٔحعخًذ اإلخشاقاث انخٙ حى اخخٛبسْب عهٗ انسكى انشخصٙ نهًشاقب ٔٚشًم رنك حقٛٛى يخبغش 

سشٚف انٓبو ٔانًؤثش فٙ انقٕائى انًبنٛت صٕاق انُبحح عٍ انغش  ٔ انخط  ، ٔنذٖ حقٛٛى ْزِ انًخبغش انخ

ٚعع انًشاقب فٙ إعخببسِ انشقببت انذاخهٛت راث انصهت بقٛبو انبُك بئعذاد انقٕائى انًبنٛت ٔانعشض انعبدل 

ض إبذاق س ٘ عهٗ كفبقة ٔانٕاظر نٓب ٔرنك نخصًٛى إخشاقاث يشاخعت يُبصبت نهظشٔف ٔنكٍ نٛش بغش

انشقببت انذاخهٛت فٙ انبُك ، ٔحشًم عًهٛت انًشاخعت  ٚعبا حقٛٛى يذٖ يالئًت انضٛبصبث انًسبصبٛت 

ٔانخقذٚشاث انًسبصبٛت انٓبيت انخٙ  عذث بًعشفت اإلداسة ٔكزا صاليت انعشض انز٘ قذيج بّ انقٕائى 

 .انًبنٛت 

 

صٕل عهٛٓب كبفٛت ٔيُبصبت ٔحعذ  صبصبا يُبصببا إلبذاق س ُٚب عهٗ ٔ َُب َشٖ  ٌ  دنت انًشاخعت انخٙ قًُب ببنس

 انقٕائى انًبنٛت.



 

 

 

 

 المتحفظ   الرأىأسبس 

 

فئَّ حى اإلعخًبد عهٙ انبٛبَبث انًبنٛت نبعط انششكبث انشقٛقت غبقب  ج( 83كًب ْٕ ٔاسد بئٚعبذ ) -

 .8302َٕٕٚٛ  03نهقٕائى انًبنٛت نٓب فٙ حبسٚخ قبم 

 

 

 فظالمتحالرأى 

ًبنٛوت انانقوٕائى ٌ   بُوٚ س يوٍبث ، ٚانًخسفع ٔيب ٚخشحوب عهٛوّ يوٍ حضوٕ انش ٘ٔفًٛب عذا  ثش يب ٔسد ب صبس 

لبنكك  انًدًوع شكوز انًوبنًٙنا ًٍشبس إنٛٓب  عالِ حعبوش بٕظوٕذ فوٗ خًٛوع خٕاَبٓوب انٓبيوت ، عوان انًدًعت

 انًدًوعائوّ انًوبنٙ ، ٔعوٍ  د8302َٕٚٛوٕ  03)شوشكت يضوبًْت يصوشٚت( فوٙ  فيصل االسكالمي المصكرً

نقٕاعوذ إعوذاد ٔحصوٕٚش انقوٕائى انًبنٛوت نخوبسٚخ غبقوبا نوك افوٙ ر تٛوٓنًُخا انفخشةعٍ  انًدًعتٔحذفقبحّ انُقذٚت 

ٔفووٗ ظووٕق انقووٕاٍَٛ ٔانهووٕائر  8332دٚضووًبش  01نهبُووٕص انصووبدسة عووٍ انبُووك انًشكووز٘ انًصووش٘ فووٗ 

 .انًصشٚت راث انعالقت بئعذاد انقٕائى انًبنٛت 
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 المٌزانٌة المجمعة
 1328ٌونٌو  03فى 

  
 إٌضاح
 رقم

 1328ٌونٌو 03

 مصريجنٌه باأللف 

 1327 دٌسمبر 02

 مصريجنٌه باأللف 

    األصول
 7.071.330 5.338.882 (20) نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزى المصري

 00.302.271 03.207.306 (21) أرصدة لدى البنوك
 23.192.931 20.255.630 (22) أوراق حكومٌة

 921.881 303.856 (23) مخزون
 1.113 0.887  اصول ضرٌبٌة مإجلة
 910.138 387.350 (27) بالصافًعمالء واوراق قبض 

 08.223 68.585 (18) أصول مالٌة بغرض المتاجرة

 3.801.110 5.256.110 (19) ومضاربات مع العمالءمشاركات ومرابحات 
    

    استثمارات مالٌة
 1.219.721 6.520.823 /أ(20) متاحة للبٌع

 27.293.802 21.773.058 /ب(20) محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق
 133.282 233.371 /ج(20) استثمارات فً شركات تابعة )غٌر مجمعة( وشقٌقة

 2.332.293 2.310.088 (21) أصول أخرى
 23.983 10.881 (22) أصول غٌر ملموسة

 2.983.231 1.338.375 (23) أصول ثابتة

 23.212 73.838 (24) استثمارات عقارٌة

 82.312.317 33.315.571  األصول إجمالً

    

    االلتزامات وحقوق الملكٌة
    االلتزامات

 272.203 883.101 (25) أرصدة مستحقة للبنوك 
 31.992 287.377  قروض طوٌلة االجل
 173.022 183.372  موردون و اوراق دفع

 73.939.123 57.867.853 (26) األدخار تاالدخارٌة وشهادااألوعٌة 
 1.977.013 0.607.630 (27) التزامات أخرى

 01.381 61.358  التزامات ضرٌبٌة مإجلة

 21.289 78.883 (28) مخصصات أخرى

 71.912.920 83.158.168  لتزاماتإجمالً اال

    حقوق المساهمٌن فى البنك :

    حقوق الملكٌة

 2.772.382 2.557.882 (29) رأس المال المدفوع

 (9.891) (9.891) (29) أسهم خزٌنة

 1.801.828 0.356.383 (30) االحتٌاطٌات

 1.933.913 7.180.176 /د(30) الفترة / العاموصافى ارباح  األرباح المحتجزة

  23.216.330 9.229.287 

 211.217 715.730  حقوق األقلٌة

 23.380.721 23.782.738  إجمالً حقوق الملكٌة 

 82.312.317 33.315.571  إجمالً االلتزامات وحقوق الملكٌة
 

 
 المحافظ رئٌس قطاع الشئون المالٌة
 عبد الحمٌد محمد أبو موسى المعتز باهلل محمد عوض

 
 
 

 
 .المجمعة  ( جزء ال ٌتجزأ من القوائم المالٌة35( إلى )2اإلٌضاحات المرفقة من )  -

تقرٌر الفحص المحدود مرفق  -  .



 )شركة مساهمة مصرٌة( فٌصل اإلسالمى المصرىنك ب
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المجمعة قائمة الدخل  
 1328ٌونٌو  03المنتهٌة فً  الفترةعن 
 
 

 إٌضاح 
 رقم

 1328ٌونٌو  03
 مصريجنٌه ألف 

 1327ٌونٌو 03
 مصريجنٌه ألف 

 0,335,830 0.568.738  مضاربات واإلٌرادات المشابهةعائد مشاركات ومرابحات و

 (2,566,736) (1.300.131)  االدخارٌة والتكالٌف المشابهةاألوعٌة تكلفة 
 911,292 2.031.868  المبٌعات

 1.137.636 0.328.166 (3) والمبٌعات صافى الدخل من العائد
 38.726 221.078 (7) إٌرادات األتعاب والعموالت

 (557,036) (2.273.073)  المبٌعاتتكلفة 
 02,373 77.215 (8) توزٌعات األرباح المحققة

 صافى دخل المتاجرة
(9) 16.163 

 13,565 

 215.666 (033.733) /د(20) االستثمارات المالٌة) خسائر (/ أرباح 
 (63,713) 18.663 (23) االستثمارعملٌات التوظٌف واالضمحالل عن خسائر  )عبء(/  رد

 (622,232) (677.381) (22) صروفات إدارٌةم
 (26,333) (18.333)  الزكاة المستحقة شرعا

 8,266 733.827 (21) إٌرادات تشغٌل أخرى

 2,183,158 2.530.031  الربح قبل ضرائب الدخل

 (035.335) (677.303)  ضرائب الدخل

 881,182 2.008.081  قبل حقوق األقلٌةالفترة صافى أرباح 

 (00,311) (28.633)  ق األقلٌةحقو

 818,073 2.012.370  بعد حقوق األقلٌة الفترةصافى أرباح 

 
 
 

 
 المحافظ رئٌس قطاع الشئون المالٌة
 عبد الحمٌد محمد أبو موسى المعتز باهلل محمد عوض
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 .المجمعة  لقوائم المالٌة( جزء ال ٌتجزأ من ا35( إلى )2اإلٌضاحات المرفقة من )  -



 )شركة مساهمة مصرٌة( فٌصل اإلسالمى المصرىنك ب
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 المجمعةالملكٌة قائمة التغٌر فى حقوق 
 1328ٌونٌو  03المنتهٌة فً  الفترةعن 

 

 رأس المال إٌضاح 
 المدفوع

 األرباح االحتٌاطٌات
صافى و  المحتجزة 
 العامأرباح 

حقوق  إجمالً
 الملكٌة

 االجمــالى حقوق األقلٌة

 جنٌه مصري باأللف جنٌه مصري باأللف جنٌه مصري باأللف جنٌه مصري باأللف يجنٌه مصر باأللف جنٌه مصري باأللف رقم 
  2.557.882 1.801.878 6.383.362 3.783.683 716.218 23.330.838 

        1328ٌناٌر  2األرصدة فى 

 (188.787) - (188.787) - (188.787) -  صافً التغٌر فً االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع 

        ى الدخل المعترف به مباشرة فى حقوق الملكٌةصاف

 2.378 2.378 - - - -  معامالت اخرى

 (3.831) -              (3.831) - - (3.831)  اسهم  خزٌنة

IFRS 9  - 007.723 (007.723) - - - 

 (737.360) (26.333) (633.370) (633.370) - -  توزٌعات أرباح

 - - - (251.288) 251.288 -  انونً)عام(المحول إلى إحتٌاطى ق

 - - - (885) 885 -  المحول إلى احتٌاطات أخرى

 2.008.081 28.633 2.012.370 2.012.370 - -  لعامصافى أرباح ا

 23.872.737 715.731 23.216.330 7.180.078 0.356.878 2.587.583  بنكٌةالمخاطر القبل التعدٌل الى احتٌاطً  1328ٌونٌو  30األرصدة فً 

 - - - (231) 231 -  المحول إلى احتٌاطً المخاطر البنكٌة العام

 1328ٌونٌو  03األرصدة فً 
(29(،)30

) 2.587.583 0.356.383 7.180.176 23.216.330 715.731 23.872.737 

        
 

 3.221.663 683.830 8.872.805 6.133.858 1.883.008 2.753.810  2017ٌناٌر  2األرصدة فى 

 (211.339) - (211.339) - (211.339) -  صافً التغٌر فً االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع 

 8.987.802 133.330 8.217.118 1.133.873 1.722.719 2.753.810  صافى الدخل المعترف به مباشرة فى حقوق الملكٌة

 17.138 17.138 - - - -  معامالت أخرى

 (212.038) (21.719) (201.309) (201.309) - -  توزٌعات أرباح

 - - - (188.712) 188.712 -  المحول إلى إحتٌاطى قانونً)عام(

 - - - (283) 283 -  المحول إلى احتٌاطات أخرى

 831.182 00.911 818.029 818.029 - -  لعامصافى أرباح ا

 9.001.121 239.131 8.811.918 1.137.172 0.312.323 2.273.310  بنكٌةقبل التعدٌل الى احتٌاطً مخاطر  1327ٌونٌو  03األرصدة فً 

 - - - (138) 138 -  المحول إلى احتٌاطً المخاطر البنكٌة العام

 1325 ٌونٌو 03األرصدة فً 
(29(،)30

) 2.753.810 0.367.678 6.138.885 8.811.368 733.186 3.001.121 
 
 
 
 
 

 . المجمعة ٌتجزأ من القوائم المالٌة جزء ال( 35لى )إ( 2)من إٌضاح إلٌضاحات المرفقة ا  -



 )شركة مساهمة مصرٌة( فٌصل اإلسالمى المصرىنك ب
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 المجمعة قائمة التدفقات النقدٌة
 1328ٌونٌو  03المنتهٌة فً  الفترةعن 

 1327ٌونٌو 03 1328ٌونٌو  03 إٌضاح 

 مصريجنٌه ألف  مصريجنٌه ألف  رقم 

    التدفقات النقدٌة فى أنشطة التشغٌل
 2.183.158 2.530.031  خلصافى األرباح قبل ضرائب الد

    تعدٌالت لتسوٌة صافى األرباح مع التدفقات النقدٌة من أنشطة التشغٌل :
 81.802 87.011 (22، 24، 10) إهالك أصول ثابتة و استثمارات عقارٌة وإستهالك أصول غٌر ملموسة 

 88.351 807.882 (31) اضمحالل األصول
 (2) (000) (28) العمالت األجنبٌةفروق إعادة تقٌٌم المخصصات األخرى ب

 7.323 (888)  مخصصات انتفى الغرض منها
 (233) 5.388 (28) عبء مخصصات

 (2.652) (1.138) (28) )المستخدم( من المخصصات
 (18.088) 5.377  ضرائب دخل مإجلة

 (67.736) (18.008) (21) أرباح بٌع أصول ثابتة
 (02.373) (6.323) /د(20) استثمارات مالٌةأرباح 

 (035.335) (77.215) (8) توزٌعات أرباح محققة
 321.800 (677.303)  ضرائب دخل مسددة

    
  صافى التغٌٌر فى االصول وااللتزامات المتداولة

  
 208.331 (626.230) (20)  التغٌر فى االرصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة االحتٌاطى االلزامى

 (3.525.806) (8.163.878) (21) ع لدى البنوكالتغٌر فى ودائ 
 (308.876) (6.632.352) (22) شهور 0التغٌر فى أوراق حكومٌة استحقاق اكثر من  
 (8.570) (8.105) (18) التغٌرفى استثمارات مالٌة بغرض المتاجرة 
 (2.062.181) (785.873) (19) العمالء مشاركات و مرابحات و مضاربات  معالتغٌر فى  
 (263.636) (18.531) (23) التغٌر  فى المخزون 
 (230.836) (65.322) (27) التغٌرفى عمالء وأوراق قبض 
 250.768 (028.251) (21) التغٌر فى أصول أخرى 
 256.221 36.231 (25) التغٌر فى أرصدة مستحقة للبنوك 
 7.332.173 6.858.680 (26) التغٌر فى أوعٌة إدخارٌة وشهادات ادخار 
 (08.777) (3.636)  التغٌر فى موردون وأرواق دفع 
 (8.662) -  التغٌر فى المستحق الً شركات شقٌقة وأطراف ذات عالقة 

 206.538 671.851 (27) التغٌر فى إلتزامات أخرى

 (7.551.288) (6.870.180)  (2أنشطة التشغٌل ) )المستخدمة فً( صافى التدفقات النقدٌة

    
    ات النقدٌة من أنشطة االستثمارالتدفق

 888.753 (803.233)  متاحة للبٌع استثمارات مالٌةصافى الدفوعات والمتحصالت من 
 0.853.802 6.862.020  محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق شراء استثمارات مالٌةمتحصالت من 
 (20.675) 113  استثمارات فً شركات تابعة و شقٌقةفً( )مدفوعات متحصالت من 

 02.373 77.215 (8) توزٌعات أرباح محققة
 (80.638) (35.620) (23) غٌر ملموسة و)مدفوعات( لشراء أصول ثابتة 

 (2.082) 18.055 (22) متحصالت من إستبعادات أصول ثابتة
 18.872 (633) (23) استثمارات عقارٌة فً (مدفوعات)

 (020.631) - (11) استثمارات عقارٌة متحصالت من

 6.136.357 0.537.306  (1أنشطة االستثمار ) الناتجة من صافى التدفقات النقدٌة

    
    التدفقات النقدٌة من أنشطة التموٌل

 (26.502) 233.383  )مدفوعات فى( قروض طوٌلة األجلمقبوضات من 

 (768.833) (687.655)  توزٌعات األرباح المدفوعة

 (21.513) (26.332)  ات األرباحنصٌب حقوق األقلٌة من توزٌع

 15.688 2.378  التغٌر فً استثمارات حقوق األقلٌة

 (768.881) (035.773)  (0صافى التدفقات النقدٌة )المستخدمة فى( أنشطة التموٌل )

 (1.226.350) (2.677.553)  فترةال النقدٌة وما فى حكمها خالل)النقص( فً صافى 

 8.601.360 7.217.380 (32) بداٌة الفترةـ  رصٌد النقدٌة وما فى حكمها

 6.025.353 0.883.186 (32) نهاٌة الفترة ـ رصٌد النقدٌة وما فى حكمها
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 المجمعة )تابع( قائمة التدفقات النقدٌة
 1328ٌونٌو  03المنتهٌة فً  الفترةعن 

  
 
 1327ٌونٌو 03 1328ٌونٌو  03 إٌضاح 

 مصري جنٌه مصري جنٌه رقم 
    لنقدٌة وما فى حكمها فٌما ٌلً :وتتمثل ا

 8.265.806 5.338.882 (20) نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزى 
 13.233.055 03.207.306 (21) أرصدة لدى البنوك

 20.205.733 20.255.630 (22) أوراق حكومٌة
 (7.286.838) (8.731.020) (20) أرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإلحتٌاطى اإللزامى

 (23.038.880) (08.333.338) (21) شهور( 0ودائع لدى البنوك )إستحقاق أكثر من 

 (23.836.663) (22.265.630) (22) شهور 0أوراق حكومٌة إستحقاق أكثر من 

  0.883.186 6.025.353 

 
 
 لم تتضمن قائمة التدفقات النقدٌة معامالت غٌر نقدٌة تتمثل فٌما ٌلى: * 
لتغٌر فً بند مرابحات ومشاركات للعمالء الحركة على أصول آلت ملكٌتها للبنك وفاء لدٌون ببند أصول أخررى بمبلر  لم ٌشمل ا -

ألررف جنٌرره مصرررى للعمررالء والبنرروك والمخصصررات  112,312ألررف جنٌرره مصرررى باإلضررافة إلررى دٌررون معدومررة بمبلرر   2,210
 االخرى.

للبٌرع فرروق التقٌرٌم والترى أدرجرت ببنردى خسرائر اضرمحالل اسرتثمارات مالٌرة  لم ٌشرمل التغٌرر فرً بنرد اسرتثمارات مالٌرة متاحرة -
ألرف جنٌره مصررى تمثرل أربراح بٌرع  1,923ألرف جنٌره مصررى كمرا ترم إضرافة مبلر   372,331واحتٌاطى القٌمرة العادلرة بمبلر  

 إستثمارات مالٌة متاحة للبٌع خالل الفترة.

ألررف جنٌرره  182,177ة علررى دائنررو توزٌعررات ببنررد أرصرردة دائنررة أخرررى بمبلرر  لررم تتضررمن توزٌعررات األربرراح المدفوعررة الحركرر - 
 مصرى.

 
 
 

. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 . المجمعة ٌتجزأ من القوائم المالٌة جزء ال( 35( إلى )2من إٌضاح )إلٌضاحات المرفقة ا  -
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  معلومات عامة - 2
 

ت والتجزئة المصرفٌة واالستثمار فً جمهورٌة مصر خدمات للمإسسا بنك فٌصل األسالمى المصريٌقدم   
 .القاهرة –ٌولٌو  13شارع  0 فً، والمركز الرئٌسً للبنك الكائن  فرعا   03خالل العربٌة والخارج من 

 

لسنة  211م المعدل بالقانون رقم 2977لسنة  18شركة مساهمة مصرٌة بموجب القانون رقم  البنكؤسس ت  
والبنك مدرج فً بورصتً القاهرة واإلسكندرٌة لألوراق  فً جمهورٌة مصر العربٌة، ةم والئحته التنفٌذ2982ٌ
 .المالٌة 

 

 ة عن المجموعة :نبذ 
 ٌمتلك بنك فٌصل اإلسالمً المصري عدد من المساهمات فً بعض الشركات التابعة والشقٌقة وبٌانها كالتالً: 

 
 الشركات التابعة : -أ 

  

 نسبة 
للبنك  المساهمة

 ه التابعةوشركات

 %99.99 فٌصل لإلستثمارات المالٌة 
 
 
 

 %09.97 فٌصل لتداول االوراق المالٌة
 %00.77 صرافة بنك فٌصل 

 %02.88 *اإلسالمٌة للثروة الحٌوانٌة 
 %44.44 *الوطنٌة الحدٌثة للصناعات الخشبٌة 
 %13.10 القاهرة لصناعة الكرتون " كوباك " 

 %00.07 * اإلسالمٌة للتجارة الخارجٌة

 %47.77 *األفق لإلستثمار والتنمٌة الصناعٌة 

 %14.08 *اإلسماعٌلٌة الوطنٌة للصناعات الغذائٌة "فودٌكو" 
 %82.39 *الخلود للتنمٌة العقارٌة والسٌاحٌة 

 %47.77 اإلسالمٌة لصناعة مواد التغلٌف " إٌكوباك " 
 %23.10 مصر لصناعة مواد التغلٌف " إٌجٌراب " 

 %82.77 قة للصناعات االلكترونٌة *الطا

 %4.99 فٌصل لالستثمارات والتسوٌق العقارى
 
 
 

 الشركات الشقٌقة : -ب 

 

 
 
 
 

 

 *الجٌزة للبوٌات والصناعات الكٌماوٌة 
 

40.20% 

 %41.04 *اإلسالمٌة لإلستثمار والتنمٌة 

 %47.77 *العربٌة ألعمال التطهٌر " أرادٌس " 

 %47.77 تعمٌر *اوراسكوم لإلسكان وال
 %82.77 *عربٌة للوساطة فً التأمٌن ال

 %84.02 *المـصـرٌـة للتأمٌن التكافلً على الممتـلكـات 
 %84.70 *مستشفى مصر الدولً 

 %87.77  * اإلسالمٌة إلنتاج األرضٌات

  الشركات التابعة والشقٌقة غٌر المسندة لمراقبى حسابات بنك فٌصل اإلسالمى المصرى. *  
 

لم ٌتم تجمٌع أرصدة ونتائج أعمال الشركات التالٌة نظرا  ألنها تحت التصفٌة ومتوقفة عن النشاط وال   
ٌوجد لها مٌزانٌات وقد تم تخفٌض قٌمة مساهمة بنك فٌصل فً تلك الشركات فً القوائم المالٌة المستقلة 

 للبنك وبٌانها كالتالً :
 تابعة(الشركة العالمٌة لالستٌراد والتصدٌر )شركة  -

 شركة ٌوناٌتد )شركة تابعة( -

 الشركة اإلسالمٌة للمنظفات الصناعٌة )شركة شقٌقة( -

 الشركة اإلسالمٌة إلنتاج األرضٌات )شركة شقٌقة( -

 شركة البهامس )شركة شقٌقة( -
 شركة التجارة الخارجٌة -
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 ملخص السٌاسات المحاسبٌة   -1
 

 والتً ٌتم إتباعها بثبات إال إذا تم المجمعةداد هذه القوائم المالٌة فٌما ٌلً أهم السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إع  
 اإلفصاح عن غٌر ذلك:

 

  المجمعة أسس إعداد القوائم المالٌة - أ 
 1333وفقا  لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة الصادرة خالل عام  المجمعةٌتم إعداد القوائم المالٌة 

دٌسمبر  23ي المعتمدة من مجلس إدارته بتارٌخ وتعدٌالتها ووفقا  لتعلٌمات البنك المركزي المصر
المتفقة مع المعاٌٌر المشار إلٌها ، وعلى أساس التكلفة التارٌخٌة معدلة بإعادة تقٌٌم األصول  1338

وااللتزامات المالٌة بغرض المتاجرة ، واالستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع وعقود المشتقات المالٌة ، 
 .كام القوانٌن المحلٌة ذات الصلة كما تم إعدادها طبقا ألح

 
 

 التجمٌع  

 الشركات التابعة 2/ب
مباشر القدرة على التحكم فً سٌاستها  غٌر هً الشركات التً ٌمتلك البنك بطرٌق مباشرأو 

المالٌة والتشغٌلٌة و القدرة على السٌطرة علٌها وعادة ٌكون للبنك حصة ملكٌة تزٌد عن نصف 
 .حقوق التصوٌت 

 

التابعة هً المنشآت )بما فً ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة( التى ٌمتلك الشركات  -
البنك القدرة علً التحكم فً سٌاساتها المالٌة التشغٌلٌة ، وعادة ٌكون للبنك حصة ملكٌة 

التً وٌإخذ فً االعتبار وجود وتؤثٌر حقوق التصوٌت  .تزٌد عن نصف حقوق التصوٌت 
الوقت الحالى عند تقٌٌم ما إذا كان البنك القدرة علً ٌمكن ممارستها أو تحوٌلها فً 

 .السٌطرة المنشؤت األخرى 

وٌتم تجمٌع الشركات التابعة بالكامل من التارٌخ الذى تنتقل فٌه السٌطرة الً البنك كما ٌتم 
 .استبعادها من التجمٌع من التارٌخ الذى تنتهً فٌه السٌطرة 

عن عملٌات اقتناء البنك للشركات ، وٌتم قٌاس  ٌتم استخدام طرٌقة الشراء فً المحاسبة -
المقدمة وأدوات حقوق الملكٌة المصدرة وااللتزامات  لألصولتكلفة االقتناء بالقٌمة العادلة 

المتكبدة أو المقبولة فً تارٌخ التبادل ، مضافا  إلٌها أٌة تكالٌف تعزى مباشرة لعملٌة 
ة للتحدٌد وااللتزامات وكذلك االلتزامات االقتناء ، وٌتم قٌاس األصول المقتناة القابل

المحتملة المقبولة وذلك بقٌمتها العادلة فً تارٌخ االقتناء ، بغض النظر عن وجود أٌة 
المقتناة القابلة  األصولحقوق لألقلٌة وتسجل الزٌادة فً تكلفة االقتناء البنك فً صافً 

 األصولقٌمة العادلة لصافً شهرة ، وإذا قلت تكلفة االقتناء عن ال أنهاللتحدٌد علً 
 .المقتناة القابلة للتحدٌد للشركة المقتناة ، ٌتم تسجٌل الفرق مباشرة فً قائمة الدخل 

عند التجمٌع ، ٌتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألرباح غٌر المحققة الناشئة عن  -
تقدم دلٌال  علً المعامالت بٌن شركات البنك ، واستبعاد الخسائر غٌر المحققة إال إذا كانت 

وٌتم تغٌٌر السٌاسات المحاسبٌة للشركات  .وجود اضمحالل فً قٌمة األصل المحول 
 .التابعة كلما كان ذلك ضرورٌا  بحٌث ٌتم ضمان تطبٌق سٌاسات موحدة للبنك 

 المعامالت مع أصحاب حقوق األقلٌة    1ب /        
علً انها معامالت مع أطراف خارج  تعتبر المجموعة المعامالت مع أصحاب حقوق األقلٌة 

وٌتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن البٌع الً حقوق األقلٌة وذلك فً  .المجموعة 
وٌنتج عن عملٌات الشراء من حقوق األقلٌة شهرة بما ٌمثل الفرق بٌن المقابل  .قائمة الدخل 

 .للشركة التابعة المدفوع لألسهم المقتناة والقٌمة الدفترٌة لصافً األصول 
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 الشركات الشقٌقة 0ب / 
هً الشركات التً ٌمتلك البنك بطرٌق مباشر أو غٌر مباشر نفوذا  مإثرا  علٌها ولكن ال ٌصل   

 .% من حقوق التصوٌت23% الى 13من  الى حد السٌطرة ، وعادة ٌكون للبنك حصة ملكٌة
 

ناء البنك للشركات ، وٌتم قٌاس تكلفة ٌتم استخدام طرٌقة الشراء فً المحاسبة عن عملٌات اقت 
االقتناء بالقٌمة العادلة أو المقابل الذي قدمه البنك من أصول للشراء و/أو أدوات حقوق ملكٌة 
مصدرة و/أو التزامات تكبدها البنك و/أو التزامات ٌقبلها نٌابة عن الشركة المقتناة ، وذلك فً 

مباشرة لعملٌة االقتناء ، وٌتم قٌاس صافً  تارٌخ التبادل مضافا  إلٌها أٌة تكالٌف تعزي
األصول بما فً ذلك االلتزامات المحتملة المقتناة القابلة للتحدٌد وذلك بقٌمتها العادلة فً تارٌخ 
االقتناء ، بغض النظر عن وجود أٌة حقوق لألقلٌة وتعتبر الزٌادة فً تكلفة االقتناء عن القٌمة 

شهرة وإذا قلت تكلفة االقتناء عن القٌمة العادلة للصافً العادلة لحصة البنك فً ذلك الصافً 
المشار إلٌه ، ٌتم تسجٌل الفرق مباشرة فً قائمة الدخل ضمن بند إٌرادات )مصروفات( 

 .تشغٌل أخرى 
 

المجمعة باستخدام طرٌقة  فً شركات شقٌقة بالقوائم المالٌة المحاسبة عن االستثمارات تمت 
حقوق الملكٌة ٌتم إثبات االستثمار فى أى شركة شقٌقة مبدئٌا  وفقا لطرٌقة  .حقوق الملكٌة

بالتكلفة، ثم ٌتم زٌادة أو تخفٌض رصٌد االستثمار إلثبات نصٌب الشركة من أرباح أو خسائر 
الشركة المستثمر فٌها بعد االقتناء، و ٌتم إثبات نصٌب الشركة فى أرباح أو خسائر الشركة 

ئر الشركة، و ٌتم خفض رصٌد االستثمار بقٌمة توزٌعات المستثمر فٌها ضمن أرباح أو خسا
 .األرباح التى ٌتم الحصول علٌها من الشركة المستثمر 

 

المستقلة للبنك بطرٌقة التكلفة ، وٌتم المحاسبة عن الشركات التابعة والشقٌقة فً القوائم المالٌة           
اء متضمنة أٌة شهرة وٌخصم منها أٌة وفقا  لهذه الطرٌقة ، تثبت االستثمارات بتكلفة االقتن

خسائر اضمحالل فً القٌمة ، وتثبت توزٌعات األرباح فً قائمة الدخل عند اعتماد توزٌع هذه 
 .األرباح وثبوت حق البنك فً تحصٌلها 

 

 التقارٌر القطاعٌة
اطر قطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعملٌات المرتبطة بتقدٌم منتجات أو خدمات تتسم بمخ 

والقطاع الجغرافً ٌرتبط بتقدٌم منتجات أو  .أخرىومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشطة 
خدمات داخل بٌئة اقتصادٌة واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافٌة 

 .مختلفةتعمل فً بٌئة اقتصادٌة 
 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبٌة - ب 
على  المالٌةالفترةوتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل  يحسابات البنك بالجنٌه المصرتمسك   

 وااللتزاماتوٌتم إعادة تقٌٌم أرصدة األصول ، أساس أسعار الصرف السارٌة فى تارٌخ تنفٌذ المعاملة 
السارٌة فى على أساس أسعار الصرف  المالٌةالفترةذات الطبٌعة النقدٌة بالعمالت األخرى فى نهاٌة 

وٌتم االعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوٌة تلك المعامالت ذلك التارٌخ ، 
 وبالفروق الناتجة عن التقٌٌم بالبنود التالٌة :

 .بغرض المتاجرة(  تصافى دخل المتاجرة )بالنسبة لألصول وااللتزاما -
 . (اقً البنود)بالنسبة لب ( تشغٌل أخرىإٌرادات )مصروفات -
حقوق الملكٌة للمشتقات المالٌة بصفة تغطٌة مإهلة للتدفقات النقدٌرة أو بصرفة تغطٌرة مإهلرة لصرافى    -

 .األستثمار
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ٌتم تحلٌل التغٌرات فى القٌمة العادلة لألدوات المالٌة ذات الطبٌعة النقدٌة بالعمالت األجنبٌة المصنفة 
بٌن فروق تقٌٌم نتجت عن التغٌرات فى التكلفة المستهلكة لألداة  استثمارات متاحة للبٌع )أدوات دٌن( ما

وفروق نتجت عن تغٌٌر أسعار الصرف السارٌة وفروق نتجت عن تغٌٌر القٌمة العادلة لألداة ، وٌتم 
االعتراف فى قائمة الدخل بفروق التقٌٌم المتعلقة بالتغٌٌرات فى التكلفة المستهلكة ضمن عائد التوظٌفات 

( تشغٌل سعار الصرف فى بند إٌرادات )مصروفاتات المشابهة وبالفروق المتعلقة بتغٌٌر أواإلٌراد
/  ضمن حقوق الملكٌة بفروق التغٌٌر فى القٌمة العادلة )احتٌاطً القٌمة العادلة االعترافأخرى، وٌتم 

 .استثمارات مالٌة متاحة للبٌع( 
 

ٌعة النقدٌة األرباح والخسائر الناتجة عن تغٌر تتضمن فروق التقٌٌم الناتجة عن البنود غٌر ذات الطب
القٌمة العادلة مثل أدوات حقوق الملكٌة المحتفظ بها بالقٌمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وٌتم 

مالٌة متاحة للبٌع ضمن  استثماراتبفروق التقٌٌم الناتجة عن أدوات حقوق الملكٌة المصنفة  االعتراف
 .فى حقوق الملكٌة  إحتٌاطى القٌمة العادلة

 
 األصول المالٌة -هـ 

ٌقوم البنك بتبوٌب األصول المالٌة بٌن المجموعات التالٌة : أصول مالٌة مبوبة بالقٌمة العادلة من خالل   
األرباح والخسائر ، التوظٌفات للعمالء والبنوك )مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء والبنوك(، 

حتى تارٌخ االستحقاق ، واستثمارات مالٌة متاحة للبٌع ، وتقوم اإلدارة  واستثمارات مالٌة محتفظ بها
 .بتحدٌد تصنٌف استثماراتها عند االعتراف األولً

 
 لعادلة من خالل األرباح والخسائراألصول المالٌة المبوبة بالقٌمة ا 2هـ/

عند نشؤتها تشمل هذه المجموعة : أصول مالٌة بغرض المتاجرة ، واألصول التى تم تبوٌبها  
 .بالقٌمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

  
ٌتم تبوٌب األداة المالٌة على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناإها وتحمل قٌمتها بصفة  -

أساسٌة بغرض بٌعها فى األجل القصٌر أو إذا كانت تمثل جزءا  من محفظة أدوات مالٌة 
ى معامالت فعلٌة حدٌثة تشٌر إلى الحصول محددة ٌتم إدارتها معا  وكان هناك دلٌل عل

على أرباح فى األجل القصٌر كما ٌتم تصنٌف المشتقات على أنها بغرض المتاجرة إال إذا 
 .تم تخصٌصها على أنها أدوات تغطٌة 

 

ٌتم تبوٌب األصول المالٌة عند نشؤتها علً أنها بالقٌمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  -
 ة :فً الحاالت التالٌ

 

  عندما ٌقلل ذلك تضارب القٌاس الذي قد ٌنشؤ إذا تم معالجة المشتق ذو العالقة على أنه
بغرض المتاجرة فً الوقت الذي ٌتم فٌه تقٌٌم األداة المالٌة محل المشتق بالتكلفة 

 .المستهلكة بالنسبة للقروض والتسهٌالت للبنوك والعمالء وأدوات الدٌن المصدرة 
 

 ستثمارات مثل االستثمارات فً أدوات حقوق الملكٌة وتقٌٌمها عند إدارة بعض اإل
بالقٌمة العادلة وفقا  إلستراتٌجٌة اإلستثمار أو إدارة المخاطر وإعداد التقارٌر عنها 
لإلدارة العلٌا على هذا األساس ، ٌتم عندها تبوٌب تلك اإلستثمارات على أنها بالقٌمة 

 .العادلة من خالل األرباح والخسائر
 

 دوات المالٌة ، مثل أدوات الدٌن المحتفظ بها التً تحتوي على واحد أو أكثر من األ
المشتقات الضمنٌة التً تإثر بشدة على التدفقات النقدٌة ، فٌتم تبوٌب تلك األدوات 

 .على أنها بالقٌمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
 

القٌمة العادلة للمشتقات المالٌة التً ٌتم تسجٌل األرباح والخسائر الناتجة عن التغٌرات فً  -
ٌتم إدارتها باالرتباط مع أصول أو التزامات مالٌة مبوبة عند نشؤتها بالقٌمة العادلة من 
خالل األرباح والخسائر وذلك فً قائمة الدخل " بند صافً الدخل من األدوات المالٌة 

 .ائر " المبوبة عند نشؤتها بالقٌمة العادلة من خالل األرباح  والخس
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ال ٌتم إعادة تبوٌب أٌة مشتقة مالٌة من مجموعة األدوات المالٌة المقٌمة بالقٌمة العادلة من 
خالل األرباح والخسائر وذلك أثناء فترة االحتفاظ بها أو سرٌانها ، كما ال ٌتم إعادة تبوٌب 

ألرباح والخسائر أٌة أداه مالٌة نقال  من مجموعة األدوات المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل ا
إذا كانت هذه األداة قد تم تخصٌصها بمعرفة البنك عند االعتراف األولً كؤداة تقٌم بالقٌمة 

 .العادلة من خالل األرباح والخسائر
 

فً جمٌع األحوال ال ٌقوم البنك بإعادة تبوٌب أي أداة مالٌة نقال  إلى مجموعة األدوات المالٌة  
الل األرباح أو الخسائر أو إلى مجموعة األصول المالٌة بغرض المقٌمة بالقٌمة العادلة من خ

 .المتاجرة
 

 مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء والبنوك 1/هـ
تمثل أصوال  مالٌة غٌر مشتقة ذات مبل  ثابت أو قابل للتحدٌد ولٌست متداولة فً سوق نشطة   

 فٌما عدا :
 

مدى زمنً قصٌر ، ٌتم تبوٌبها فً هذه الحالة األصول التً ٌنوي البنك بٌعها فورا  أو فً  -
 .ضمن األصول بغرض المتاجرة

 .األصول التً قام البنك بتبوٌبها على أنها متاحة للبٌع عند االعتراف األولً بها -
األصول التً لن ٌستطٌع البنك بصورة جوهرٌة استرداد قٌمة استثماره األصلً فٌها  -

 الئتمانٌةألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة ا
 

 المحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاقالمالٌة  االستثمارات 0هـ/
تمثل االستثمارات المالٌة المحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق أصوال  مالٌة غٌر مشتقة ذات   

مبل  سداد محدد أو قابل للتحدٌد وتارٌخ استحقاق محدد ولدى إدارة البنك النٌة والقدرة على 
تارٌخ استحقاقها ، وٌتم إعادة تبوٌب كل المجموعة على أنها متاحة للبٌع إذا  االحتفاظ بها حتى

باع البنك مبل  هام من األصول المالٌة المحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق باستثناء حاالت 
 .الضرورة 

 
 المتاحة للبٌعالمالٌة  االستثمارات 6هـ/

لٌة غٌر مشتقة تكون هناك النٌة لالحتفاظ بها تمثل االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع أصوال  ما 
لمدة غٌر محددة وقد ٌتم بٌعها استجابة للحاجة إلى السٌولة أو التغٌرات فى أسعار العائد أو 

 .الصرف أو األسهم 
 
 وٌتبع ما ٌلً بالنسبة لألصول المالٌة :  

فى تارٌخ المتاجرة  ٌتم االعتراف بعملٌات الشراء والبٌع بالطرٌقة المعتادة لألصول المالٌة -
 المالٌة لالصول وهو التارٌخ الذى ٌلتزم فٌه البنك بشراء أو بٌع األصل وذلك بالنسبة

لالستثمارات المالٌة المحتفظ بها المبوبة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر و
  .حتى تارٌخ االستحقاق واالستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع 

 
ال  باألصول المالٌة التى ال ٌتم تبوٌبها عند نشؤتها بالقٌمة العادلة من خالل ٌتم اإلعتراف أو -

األرباح والخسائر بالقٌمة العادلة مضافا  إلٌها تكالٌف المعاملة وٌتم اإلعتراف باألصول 
المالٌة التى ٌتم تبوٌبها عند نشؤتها بالقٌمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك بالقٌمة 

 .فقط مع تحمٌل تكالٌف المعاملة على قائمة الدخل بند صافى دخل المتاجرة العادلة
 

ٌتم استبعاد األصول المالٌة عندما تنتهً فترة سرٌان الحق التعاقدي فى الحصول على  -
تدفقات نقدٌة من األصل المالً أو عندما ٌحول البنك معظم المخاطر والمنافع المرتبطة 

تبعاد االلتزامات عندما تنتهً إما بالتخلص منها أو إلغائها بالملكٌة إلى طرف أخر وٌتم اس
  .أو انتهاء مدتها التعاقدٌة
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و االصول  ٌتم القٌاس الحقا  بالقٌمة العادلة لكل من االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع -
وبالتكلفة المستهلكة  المالٌة المبوبة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر

  .رات المحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق لالستثما
 

ٌتم االعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن التغٌرات فى القٌمة العادلة  -
ٌتم االعتراف لالصول المالٌة المبوبة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر و 

التغٌرات فى القٌمة العادلة مباشرة فى حقوق الملكٌة باألرباح والخسائر الناتجة عن 
لالستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع وذلك إلى أن ٌتم استبعاد األصل أو اضمحالل قٌمته 
عندها ٌتم االعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر المتراكمة التى سبق االعتراف 

  .الملكٌة  بها ضمن حقوق

 
بطرٌقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسائر  ٌتم االعتراف فى قائمة الدخل بالعائد المحسوب -

العمالت األجنبٌة الخاصة باألصول ذات الطبٌعة النقدٌة المبوبة متاحة للبٌع ، وكذلك ٌتم 
االعتراف فى قائمة الدخل بتوزٌعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكٌة المبوبة 

  .متاحة للبٌع عندما ٌنشؤ الحق للبنك فى تحصٌلها 
 

تحدٌد القٌمة العادلة لالستثمارات المعلن عن أسعارها فى أسواق نشطة على أساس ٌتم  -
أما إذا لم تكن هناك سوق نشطة لألصل المالً أو لم  Bid Priceأسعار الطلب الجارٌة 

تتوافر أسعار الطلب الجارٌة، فٌحدد البنك القٌمة العادلة باستخدام أحد أسالٌب التقٌٌم 
امالت محاٌدة حدٌثة أو تحلٌل التدفقات النقدٌة المخصومة ، أو وٌتضمن ذلك استخدام مع

نماذج تسعٌر الخٌارات أو طرق التقٌٌم األخرى شائعة االستخدام من قبل المتعاملٌن 
بالسوق وإذا لم ٌتمكن البنك من تقدٌر القٌمة العادلة ألدوات حقوق الملكٌة المبوبة متاحة 

 .د خصم أي اضمحالل فى القٌمة للبٌع ، ٌتم قٌاس قٌمتها بالتكلفة بع
 

ٌقوم البنك بإعادة تبوٌب األصل المالً المبوب ضمن مجموعة األدوات المالٌة المتاحة  -
المدٌونٌات )سندات( نقال  عن مجموعة األدوات المالٌة  –للبٌع الذى ٌسرى علٌه تعرٌف 

وذلك  –حقاق المتاحة للبٌع إلى مجموعة األصول المالٌة المحتفظ بها حتى تارٌخ االست
عندما تتوافر لدى البنك النٌة والقدرة على االحتفاظ بهذه األصول المالٌة خالل المستقبل 
المنظور أو حتى تارٌخ االستحقاق وتتم إعادة التبوٌب بالقٌمة العادلة فى تارٌخ إعادة 
ا التبوٌب ، وٌتم معالجة أٌة أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التى تم االعتراف به

 سابقا  ضمن حقوق الملكٌة وذلك على النحو التالً : 
 

فً حالة األصل المالً المعاد تبوٌبه الذى له تارٌخ استحقاق ثابت ٌتم استهالك  .2
األرباح والخسائر على مدار العمر المتبقً لالستثمار المحتفظ به حتى تارٌخ 

مة على أساس التكلفة االستحقاق بطرٌقة العائد الفعلً وٌتم استهالك أي فرق بٌن القٌ
المستهلكة والقٌمة على أساس تارٌخ االستحقاق على مدار العمر المتبقً لألصل 
المالً باستخدام طرٌقة العائد الفعلً ، وفى حالة اضمحالل قٌمة األصل المالً الحقا  
ٌتم االعتراف بؤٌة أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكٌة 

 .والخسائر  فى األرباح
 

فً حالة األصل المالً الذى لٌس له تارٌخ استحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر  .1
ضمن حقوق الملكٌة حتى بٌع األصل أو التصرف فٌه ، عندئذ ٌتم االعتراف بها فى 
األرباح والخسائر وفى حالة اضمحالل قٌمة األصل المالً الحقا  ٌتم االعتراف بؤٌة 

االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكٌة فى األرباح  أرباح أو خسائر سبق
 .والخسائر
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إذا قام البنك بتعدٌل تقدٌراته للمدفوعات أو المقبوضات فٌتم تسوٌة القٌمة الدفترٌة لألصل  -
المالً )أو مجموعة األصول المالٌة( لتعكس التدفقات النقدٌة الفعلٌة والتقدٌرات المعدلة 

مة الدفترٌة وذلك بحساب القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة على أن ٌتم إعادة حساب القٌ
المستقبلٌة المقدرة بسعر العائد الفعلً لألداة المالٌة وٌتم االعتراف بالتسوٌة كإٌراد أو 

 .مصروف فً األرباح والخسائر
 

فً جمٌع األحوال إذا قام البنك بإعادة تبوٌب أصل مالً طبقا  لما هو مشار إلٌه وقام البنك  -
ً تارٌخ الحق بزٌادة تقدٌراته للمتحصالت النقدٌة المستقبلٌة نتٌجة لزٌادة ما سٌتم ف

استرداده من هذه المتحصالت النقدٌة ، ٌتم االعتراف بتؤثٌر هذه الزٌادة كتسوٌة لسعر 
العائد الفعلً وذلك من تارٌخ التغٌر فً التقدٌر ولٌس كتسوٌة للرصٌد الدفتري لألصل فً 

 .التقدٌر  تارٌخ التغٌر فً
 

 المقاصة بٌن األدوات المالٌة - و 
ٌتم إجراء المقاصة بٌن األصول وااللتزامات المالٌة إذا كان هناك حق قانونً قابل للنفاذ إلجراء    

المقاصة بٌن المبال  المعترف بها وكانت هناك النٌة إلجراء التسوٌة على أساس صافى المبال ، أو 
 .آن واحد الستالم األصل وتسوٌة االلتزام فً

 
وتعرض بنود اتفاقٌات شراء أوراق حكومٌة مع التزام بإعادة البٌع واتفاقٌات بٌع أوراق حكومٌة مع   

 .ضمن بند أوراق حكومٌة المالًالتزام بإعادة الشراء على أساس الصافً بالمركز 
 

 أدوات المشتقات المالٌة ومحاسبة التغطٌة - ز 
ة فً تارٌخ الدخول فً عقد المشتقة ، وٌتم إعادة قٌاسها الحقا  ٌتم االعتراف بالمشتقات بالقٌمة العادل 

وٌتم الحصول على القٌمة العادلة من أسعارها السوقٌة المعلنة فً األسواق النشطة ،  .بقٌمتها العادلة 
أو المعامالت السوقٌة الحدٌثة ، أو أسالٌب التقٌٌم مثل نماذج التدفقات النقدٌة المخصومة ونماذج تسعٌر 

وتظهر جمٌع المشتقات ضمن األصول إذا كانت قٌمتها العادلة موجبة ،  .خٌارات ، بحسب األحوال ال
 .أو ضمن االلتزامات إذا كانت قٌمتها العادلة سالبة 

 
ٌتم معالجة المشتقات المالٌة الضمنٌة المشمولة فً أدوات مالٌة أخرى ، مثل خٌار التحوٌل فً السندات  

هم ، باعتبارها مشتقات مستقلة عندما ال تكون الخصائص االقتصادٌة والمخاطر القابلة للتحوٌل الى أس
لصٌقة بتلك المرتبطة بالعقد األصلً وكان ذلك العقد غٌر مبوب بالقٌمة العادلة من خالل األرباح 

وٌتم قٌاس تلك المشتقات الضمنٌة بالقٌمة العادلة وٌتم االعتراف بالتغٌرات فً القٌمة  .والخسائر 
 .ادلة فً قائمة الدخل ضمن بند صافً دخل المتاجرةالع
 
وال ٌتم فصل المشتقات الضمنٌة إذا اختار البنك تبوٌب العقد المركب بالكامل بالقٌمة العادلة من خالل  

 .األرباح والخسائر 
 
تعتمد طرٌقة االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن القٌمة العادلة على ما إذا كانت المشتقة  
وٌقوم البنك بتخصٌص بعض المشتقات على أنها  .خصصة أداة تغطٌة ، وعلى طبٌعة البند المغطى م

 أٌا  مما ٌلً :
 

تغطٌات مخاطر القٌمة العادلة لألصول وااللتزامات المعترف بها أو االرتباطات المإكدة )تغطٌة  *
 .القٌمة العادلة(

 ة كبٌرة تنسب الى أصل أو التزام معترفتغطٌات مخاطر تدفقات نقدٌة مستقبلٌة متوقعة بدرج *
 .به ، أو تنسب الى معاملة متنبؤ بها )تغطٌة التدفقات النقدٌة( 

 .تغطٌات صافً االستثمار فً عمالت أجنبٌة )تغطٌة صافً االستثمار(  *
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 .وٌتم استخدام محاسبة التغطٌة للمشتقات المخصصة لهذا الغرض إذا توافرت فٌها الشروط المطلوبة  
 

وٌقوم البنك عند نشؤة المعاملة بالتوثٌق المستندي للعالقة بٌن البنود المغطاة وأدوات التغطٌة ، وكذلك  
وٌقوم البنك أٌضا  عند  .أهداف إدارة الخطر واإلستراتٌجٌة من الدخول فً معامالت التغطٌة المختلفة 

كانت المشتقات المستخدمة فً نشؤة التغطٌة وكذلك بصفة مستمرة بالتوثٌق المستندي لتقدٌر ما إذا 
 .معامالت التغطٌة فعالة فً مقابلة التغٌرات فً القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة للبند المغطى

 
 تغطٌة القٌمة العادلة 2ز/

ٌتم االعتراف فً قائمة الدخل بالتغٌرات فً القٌمة العادلة للمشتقات المخصصة المإهلة  
ك مع أٌة تغٌرات فً القٌمة العادلة المنسوبة لخطر األصل أو لتغطٌات القٌمة العادلة ، وذل

 .االلتزام المغطى 
 

وٌإخذ أثر التغٌرات الفعالة فً القٌمة العادلة لعقود مبادالت سعر العائد والبنود المغطاة  
المتعلقة بها وذلك الى " صافً الدخل من العائد " وٌإخذ أثر التغٌرات الفعالة فً القٌمة 

 .عقود العملة المستقبلٌة الى " صافً دخل المتاجرة " العادلة ل
 

وٌإخذ أثر عدم الفعالٌة فً كافة العقود والبنود المغطاة المتعلقة بها الواردة فً الفقرة السابقة  
 .الى " صافً دخل المتاجرة " 

 
لقٌمة وإذا لم تعد التغطٌة تفً بشروط محاسبة التغطٌة ، ٌتم استهالك التعدٌل الذي تم على ا 

الدفترٌة للبند المغطى الذي ٌتم المحاسبة عنه بطرٌقة التكلفة المستهلكة ، وذلك بتحمٌله على 
وتبقى ضمن حقوق الملكٌة التعدٌالت  .حتى االستحقاق الفترةاألرباح والخسائر على مدار 

 .التً أجرٌت على القٌمة الدفترٌة ألداة حقوق الملكٌة المغطاة حتى ٌتم استبعادها 
 

 تغطٌة التدفقات النقدٌة 1ز/
ٌتم االعتراف فً حقوق الملكٌة بالجزء الفعال من التغٌرات فً القٌمة العادلة للمشتقات  

وٌتم االعتراف على الفور باألرباح والخسائر  .المخصصة المإهلة لتغطٌات التدفقات النقدٌة 
 . المتعلقة بالجزء غٌر الفعال فً قائمة الدخل " صافً دخل المتاجرة "

 

وٌتم ترحٌل المبال  التً تراكمت فً حقوق الملكٌة الى قائمة الدخل فً نفس الفترات التً  
ٌكون للبند المغطى تؤثٌر على األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت العملة 

 .والخٌارات الى " صافً دخل المتاجرة " 
 

م تعد التغطٌة تفً بشروط محاسبة التغطٌة ، تبقى وعندما تستحق أو تباع أداة تغطٌة أو إذا ل 
األرباح أو الخسائر التً تراكمت فً حقوق الملكٌة فً ذلك الوقت ضمن حقوق الملكٌة ، وٌتم 

أما إذا لم ٌعد  .االعتراف بها فً قائمة الدخل عندما ٌتم االعتراف أخٌرا  بالمعاملة المتنبؤ بها 
بؤ بها ، عندها ٌتم ترحٌل األرباح أو الخسائر التً تراكمت من المتوقع أن تحدث المعاملة المتن

 .فً حقوق الملكٌة على الفور الى قائمة الدخل 
 

 تغطٌة صافً االستثمار 0ز/
وٌتم االعتراف  .ٌتم المحاسبة عن تغطٌات صافً االستثمار من تغطٌات التدفقات النقدٌة  

ٌة المتعلقة بالجزء الفعال للتغطٌة ، بٌنما ضمن حقوق الملكٌة بالربح أو الخسارة من أداة التغط
وٌتم  .سارة المتعلقة بالجزء غٌر الفعالٌتم االعتراف فً قائمة الدخل على الفور بالربح أو الخ

ترحٌل األرباح أو الخسائر التً تراكمت فً حقوق الملكٌة الى قائمة الدخل عند استبعاد 
 .العملٌات األجنبٌة 

 
 ة لمحاسبة التغطٌةالمشتقات غٌر المؤهل 6ز/

ٌتم االعتراف فً قائمة الدخل ضمن " صافً دخل المتاجرة " بالتغٌرات فً القٌمة العادلة  
للمشتقات غٌر المإهلة لمحاسبة التغطٌة ، وٌتم االعتراف فً قائمة الدخل " صافً الدخل من 

سائر " وذلك األدوات المالٌة المبوبة عند نشؤتها بالقٌمة العادلة من خالل األرباح والخ
باألرباح والخسائر الناتجة عن التغٌرات فً القٌمة العادلة للمشتقات التً ٌتم إدارتها باالرتباط 

 .مع األصول وااللتزامات المالٌة المبوبة عند نشؤتها العادلة من خالل األرباح والخسائر 
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 إٌرادات ومصروفات العائد - ح 
واإلٌرادات  والمضاربات والمرابحات تالمشاركائد ٌتم االعتراف فً قائمة الدخل ضمن بند " عا    

والتكالٌف المشابهة " بإٌرادات ومصروفات العائد باستخدام  األوعٌة االدخارٌةالمشابهة أو " تكلفة 
طرٌقة العائد الفعلً لجمٌع األدوات المالٌة التً تحمل بعائد فٌما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو 

 .شؤتها بالقٌمة العادلة من خالل األرباح والخسائر التً تم تبوٌبها عند ن
 

وطرٌقة العائد الفعلً هً طرٌقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل أو التزام مالً وتوزٌع إٌرادات العائد  
ومعدل العائد الفعلً هو المعدل الذي ٌستخدم  .أو مصارٌف العائد على مدار عمر األداة المتعلقة بها 

نقدٌة المستقبلٌة المتوقع سدادها أو تحصٌلها خالل العمر المتوقع لألداة المالٌة ، أو لخصم التدفقات ال
 .فترة زمنٌة أقل إذا كان ذلك مناسبا  وذلك للوصول بدقة الى القٌمة الدفترٌة ألصل أو التزام مالً 

تبار جمٌع شروط وعند حساب معدل العائد الفعلً ، ٌقوم البنك بتقدٌر التدفقات النقدٌة باألخذ فً االع
عقد األداة المالٌة )مثل خٌارات السداد المبكر( ولكن ال ٌإخذ فً االعتبار خسائر االئتمان المستقبلٌة ، 
وتتضمن طرٌقة الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بٌن أطراف العقد التً تعتبر جزءا  من 

 .وات أو خصومات معدل العائد الفعلً ، كما تتضمن تكلفة المعاملة أٌة عال
 
وعند تصنٌف التوظٌفات )المشاركات والمرابحات والمضاربات( بؤنها غٌر منتظمة أو مضمحلة   

 بحسب الحالة ٌتم إٌقاف إثبات العائد الخاص بها كإٌراد
 
وٌقوم البنك باالعتراف فً قائمة الدخل بإٌرادات ومصروفات العائد علً أساس االستحقاق بطرٌقة   

مى حٌث أن الفروق بٌن طرٌقة العائد اإلسمى و طرٌقة العائد الفعلً لذلك البند غٌر العائد اإلس
   .جوهرٌة

 
 إٌرادات األتعاب والعموالت - ط 
ٌتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة عملٌات التوظٌف أو تسهٌل ضمن اإلٌرادات عند تؤدٌة   

ت المتعلقة بالتوظٌفات أو المدٌونٌات غٌر الخدمة وٌتم إٌقاف االعتراف بإٌرادات األتعاب والعموال
المنتظمة أو المضمحلة ، حٌث ٌتم قٌدها فً سجالت هامشٌة خارج القوائم المالٌة ، وٌتم االعتراف بها 
ضمن اإلٌرادات وفقا  لألساس النقدي عندما ٌتم االعتراف بإٌرادات العائد بالنسبة لألتعاب التً تمثل 

 .لعائد الفعلًلألصل المالً بصفة عامة ٌتم معالجتها باعتبارها تعدٌال  لمعدل اجزءا  مكمال  للعائد الفعلً 
 
وٌتم تؤجٌل أتعاب االرتباط على التوظٌفات إذا كان هناك احتمال مرجح بؤنه سوف ٌتم سحب هذه   

التوظٌفات وذلك على اعتبار أن أتعاب االرتباط التً ٌحصل علٌها البنك تعتبر تعوٌضا  عن التدخل 
مستمر القتناء األداة المالٌة ، ثم ٌتم االعتراف بها بتعدٌل معدل العائد الفعلً على التوظٌف ، وفً ال

حالة انتهاء فترة االرتباط دون إصدار البنك لعملٌة التوظٌف ٌتم االعتراف باألتعاب ضمن اإلٌرادات 
 .عند انتهاء فترة سرٌان االرتباط 

 
ؤدوات الدٌن التً ٌتم قٌاسها بقٌمتها العادلة ضمن اإلٌراد عند وٌتم االعتراف باألتعاب المتعلقة ب 

االعتراف األولً وٌتم االعتراف بؤتعاب تروٌج التوظٌفات المشتركة ضمن اإلٌرادات عند استكمال 
عملٌة التروٌج وعدم احتفاظ البنك بؤٌة جزء من القرض أو كان البنك ٌحتفظ بجزء له ذات معدل العائد 

 .لمشاركٌن اآلخرٌن الفعلً المتاح ل
 

وٌتم االعتراف فً قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة فً التفاوض  
مثل ترتٌب شراء أسهم أو أدوات مالٌة أخرى أو اقتناء أو بٌع  –على معاملة لصالح طرف أخر 

ؤتعاب االستشارات اإلدارٌة وٌتم االعتراف ب .وذلك عند استكمال المعاملة المعنٌة  –المنشآت 
وٌتم االعتراف  .والخدمات األخرى عادة على أساس التوزٌع الزمنً النسبً على مدار أداة الخدمة 

بؤتعاب إدارة التخطٌط المالً وخدمات الحفظ التً ٌتم تقدٌمها على فترات طوٌلة من الزمن على مدار 
 .التً ٌتم أداء الخدمة فٌها الفترة
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 األرباح إٌرادات توزٌعات - ي 
ٌتم االعتراف فً قائمة الدخل بتوزٌعات األرباح عند صدور الحق فً تحصٌلها وذلك عندما ٌتم إعالن   

  .هذه األرباح بواسطة الجمعٌة العامة للجهة المستثمر فٌها
 

 اضمحالل األصول المالٌة - ك 

 األصول المالٌة المثبتة بالتكلفة المستهلكة 2ك / 
كز مالً بتقدٌر ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على اضمحالل ٌقوم البنك فً تارٌخ كل مر 

أحد االستثمارات المالٌة أو مجموعة من االستثمارات المالٌة ، وٌعد االستثمار المالً أو 
المجموعة من االستثمارات المالٌة مضمحلة وٌتم تحمٌل خسائر االضمحالل عندما ٌكون 

ث أو أكثر من األحداث التً وقعت بعد نتٌجة لحد هناك دلٌل موضوعً على االضمحالل
( وكان حدث الخسارة ٌإثر على Loss eventاالعتراف األولى لالستثمار )حدث الخسارة 

التدفقات النقدٌة المستقبلٌة لالستثمار المالً أو لمجموعة االستثمارات المالٌة التً ٌمكن 
 .تقدٌرها بدرجة ٌعتمد علٌها 

 
ا البنك لتحدٌد وجود دلٌل موضوعً على خسائر وتتضمن المإشرات التً ٌستخدمه 

 :  االضمحالل أٌا مما ٌلً
 .صعوبات مالٌة كبٌرة تواجه المدٌن  -
 .مثل عدم السداد  التوظٌفمخالفة شروط اتفاقٌة  -
 .توقع إفالس المدٌن أو دخوله فً دعوة تصفٌة أو إعادة هٌكل التموٌل الممنوح له -
 .ض تدهور الوضع التنافسً للمقتر -
قٌام البنك ألسباب اقتصادٌة أو قانونٌة للصعوبات المالٌة للمقترض بمنحه امتٌازات أو  -

 .تنازالت قد ال ٌوافق البنك على منحها فً الظروف العادٌة 
 .اضمحالل قٌمة الضمان -
  .تدهور الحالة االئتمانٌة  -

 
الٌة وجود بٌانات ومن األدلة الموضوعٌة على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول الم 

واضحة تشٌر الى انخفاض ٌمكن قٌاسه فً التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة من هذه 
المجموعة منذ االعتراف األولى على الرغم من عدم إمكانٌة تحدٌد هذا االنخفاض لكل أصل 

 .ٌة على حدة ، ومثال زٌادة عدد حاالت اإلخفاق فً السداد بالنسبة ألحد المنتجات المصرف
 
ما بٌن وقوع الخسارة والتعرف علٌها لكل محفظة محددة وتتراوح الفترةوٌقوم البنك بتقدٌر  

 .بصفة عامة بٌن ثالثة إلى أثنى عشر شهرا  الفترةهذه 
 
كما ٌقوم البنك أوال بتقدٌر ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على االضمحالل لكل أصل مالً  

، وٌتم التقدٌر على مستوى إجمالً أو فردي لألصول  على حده إذا كان ذو أهمٌة منفردا  
 المالٌة التً لٌس لها أهمٌة منفردة ، وفً هذا المجال ٌراعى ما ٌلً :

 
، منفردا  إذا حدد البنك أنه ال ٌوجد دلٌل موضوعً على اضمحالل أصل مالً تم دراسته  -

صول المالٌة التً لها سواء كان هاما  بذاته أم ال ، عندها ٌتم إضافة هذا األصل مع األ
االستثمار مشابهة ثم ٌتم تقٌٌمها معا  لتقدٌر عن عملٌات التوظٌف و خصائص خطر 

 .االضمحالل وفقا  لمعدالت اإلخفاق التارٌخٌة 
 
إذا حدد البنك أنه ٌوجد دلٌل موضوعً على اضمحالل أصل مالً ، عندها ٌتم دراسته  -

الدراسة وجود خسائر اضمحالل ، ال ٌتم ضم  منفردا  لتقدٌر االضمحالل ، وإذا نتج عن
 .األصل الى المجموعة التً ٌتم حساب خسائر اضمحالل لها على أساس مجمع 

 
إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل ٌتم عندئذ ضم األصل الى  -

 .المجموعة 
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ٌة لألصل وبٌن القٌمة وٌتم قٌاس مبل  مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بٌن القٌمة الدفتر 
عن عملٌات التوظٌف الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة ، وال ٌدخل فً ذلك خسائر 

االستثمار المستقبلٌة التً لم ٌتم تحملها بعد ، مخصومة باستخدام معدل العائد الفعلً األصلً و
اب مخصص خسائر وٌتم تخفٌض القٌمة الدفترٌة لألصل باستخدام حس .لألصل المالً 

االستثمار فً عملٌات التوظٌف و االضمحالل وٌتم االعتراف بعبء االضمحالل عن خسائر 
 .قائمة الدخل

 
أو االستثمار المحتفظ به حتى تارٌخ االستحقاق ٌحمل معدل عائد متغٌر ،  التوظٌفوإذا كان   

عائد الفعلً وفقا  عندها ٌكون سعر الخصم المستخدم لقٌاس أٌة خسائر اضمحالل هو معدل ال
ولألغراض العملٌة ، قد ٌقوم  .للعقد عند تحدٌد وجود دلٌل موضوعً على اضمحالل األصل 

البنك بقٌاس خسائر اضمحالل القٌمة على أساس القٌمة العادلة لألداة باستخدام أسعار سوق 
قات النقدٌة معلنة ، وبالنسبة لألصول المالٌة المضمونة ، ٌراعى إضافة القٌمة الحالٌة للتدف

المستقبلٌة المتوقعة من األصل المالً ، وتلك التدفقات التً قد تنتج من التنفٌذ على وبٌع 
 .الضمان بعد خصم المصارٌف المتعلقة بذلك 

 
وألغراض تقدٌر االضمحالل على مستوى إجمالً ، ٌتم تجمٌع األصول المالٌة فً مجموعات   

االستثمار ، أي على أساس ت التوظٌف و ن عملٌامتشابهة من ناحٌة خصائص الخطر م
عملٌة التصنٌف التً ٌجرٌها البنك أخذا  فً االعتبار نوع األصل والصناعة والموقع الجغرافً 

وترتبط تلك الخصائص  .ونوع الضمان وموقف المتؤخرات والعوامل األخرى ذات الصلة 
لكونها مإشرا  لقدرة المدٌنٌن بتقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة للمجموعات من تلك األصول 

 .على دفع المبال  المستحقة وفقا  للشروط التعاقدٌة لألصول محل الدراسة 
 

   وعند تقدٌر االضمحالل لمجموعة من األصول المالٌة على أساس معدالت اإلخفاق  
ٌة التارٌخٌة ، ٌتم تقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة للمجموعة على أساس التدفقات النقد

عملٌات التعاقدٌة لألصول فً البنك ومقدار الخسائر التارٌخٌة لألصول ذات خصائص خطر 
االستثمار المشابهة لألصول التً ٌحوزها البنك وٌتم تعدٌل مقدار الخسائر التوظٌف و

التارٌخٌة على أساس البٌانات المعلنة الحالٌة بحٌث تعكس أثر األحوال الحالٌة التً لم تتوافر 
التً تم خاللها تحدٌد مقدار الخسائر التارٌخٌة وكذلك إللغاء آثار األحوال التً كانت رةالفتفً 

 .موجودة فً الفترات التارٌخٌة ولم تعد موجودة حالٌا  
 

وٌعمل البنك على أن تعكس توقعات التغٌرات فً التدفقات النقدٌة لمجموعة من األصول   
بها ذات العالقة من فترة الى أخرى ، مثال لذلك المالٌة مع التغٌرات فً البٌانات الموثوق 

التغٌرات فً معدالت البطالة ، وأسعار العقارات ، وموقف التسدٌدات وأٌة عوامل أخرى 
تشٌر الى التغٌرات فً احتماالت الخسارة فً المجموعة ومقدارها ، وٌقوم البنك بإجراء 

 .تدفقات المستقبلٌة مراجعة دورٌة للطرٌقة واالفتراضات المستخدمة لتقدٌر ال
 

 االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع 1ك/
ٌقوم البنك فً تارٌخ كل مركز مالً بتقدٌر ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على اضمحالل   

أحد أو مجموعة من األصول المالٌة المبوبة ضمن استثمارات مالٌة متاحة للبٌع ، وفى حالة 
ة المبوبة متاحة للبٌع ، ٌإخذ فً االعتبار االنخفاض االستثمارات فً أدوات حقوق الملكٌ

الكبٌر أو الممتد فً القٌمة العادلة لألداة ألقل من قٌمتها الدفترٌة ، وذلك عند تقدٌر ما إذا كان 
 .هناك اضمحالل فً األصل 

 
% من تكلفة 23، فٌعد االنخفاض كبٌرا  إذا بل   1339خالل الفترات التً تبدأ من أول ٌناٌر   

القٌمة الدفترٌة ، وٌعد االنخفاض ممتدا  إذا استمر لفترة تزٌد عن تسعة أشهر ، وإذا توافرت 
األدلة المشار إلٌها ٌتم ترحٌل الخسارة المتراكمة من حقوق الملكٌة وٌعترف بها فً قائمة 
الدخل، وال ٌتم رد اضمحالل القٌمة الذي ٌعترف به بقائمة الدخل فٌما ٌتعلق بؤدوات حقوق 

ملكٌة إذا حدث ارتفاع فً القٌمة العادلة الحقا  أما إذا ارتفعت القٌمة العادلة ألدوات الدٌن ال
المبوبة متاحة للبٌع ، وكان من الممكن ربط ذلك االرتفاع بموضوعٌة بحدث وقع بعد 

 .االعتراف باالضمحالل فً قائمة الدخل ، ٌتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل 
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 عقارٌةاالستثمارات ال - ل 
تتمثل االستثمارات العقارٌة فً األراضً والمبانً المملوكة للبنك من أجل الحصول على عوائد   

البنك أعماله من خاللها أو  ٌمارس إٌجارٌه أو زٌادة رأسمالٌة وبالتالً ال تشمل األصول العقارٌة التً
رٌة بذات الطرٌقة المحاسبٌة وٌتم المحاسبة عن االستثمارات العقا .تلك التً آلت إلٌه وفاء لدٌون 
 .المطبقة بالنسبة لألصول الثابتة 

 
 الشهرة - م 

تمثل الشهرة الزٌادة فى تكلفة اإلقتناء عن القٌمة العادلة لحصة البنك فى صافى األصول بما فى ذلك 
الشهرة الشقٌقة فى تارٌخ اإلقتناء وتبوب قابلة للتحدٌد للشركة التابعة أو اإللتزامات المحتملة المقتناة ال

الناتجة عن إقتناء شركات تابعة وشقٌقة ضمن تكلفة اإلستثمارات فى شركات تابعة وشقٌقة فى القوائم 
وٌتم إختبار مدى إضمحالل الشهرة سنوٌا على أن ٌتم الخصم على قائمة الدخل بقٌمة  .المستقلة للبنك

أكبر ، وتدخل الشهرة  % سنوٌا أو بقٌمة اإلضمحالل فى قٌمتها أٌهما13إستهالك الشهرة بواقع 
 .المتعلقة بشركات تابعة وشقٌقة فى تحدٌد أرباح وخسائر بٌع تلك الشركات
وتتمثل وحدات تولٌد النقد  .وٌتم توزٌع الشهرة على وحدات تولٌد النقد ألغراض إختبار اإلضمحالل

 .فى القطاعات الرئٌسٌة للبنك
 

 مخـزونال - ن 
 ً :ٌتم تقٌٌم عناصر المخزون على النحو التال

  
 .خامات : بالتكلفة )بإتباع طرٌقة المتوسط المتحرك( أو صافً القٌمة البٌعٌة أٌهما أقل   -  أ 

 
قطع الغٌرار والمهمرات : بالتكلفرة )بإتبراع طرٌقرة المتوسرط المتحررك( أو صرافً القٌمرة البٌعٌرة     -ب 

 .أٌهما أقل
  

وتشرمل  .ف أو صرافً القٌمرة البٌعٌرة أٌهمرا أقرلإنتاج تام: بالتكلفرة الصرناعٌة طبقرا  لقروائم التكرالٌ  - ج 
التكلفررة الصررناعٌة نصررٌب الوحرردة مررن الخامررات ، األجررور والمصررروفات الصررناعٌة المباشرررة 

 .وغٌر المباشرة 
 
 

صافى القٌمة البٌعٌة هى سعر البٌع التقدٌرى فى سٌاق النشاط العرادى ناقصرا  التكلفرة التقدٌرٌرة الالزمرة  
  .إلتمام البٌع

 
تم االعتراف باالنخفاض فى قٌمة المخزون إلى صافى القٌمة البٌعٌرة وجمٌرع خسرائر المخرزون ضرمن ٌ   

وٌررتم االعتررراف برررد  .التررى حرردث فٌهررا االنخفراض أو الخسررارة الفترةتكلفرة المبٌعررات بقائمررة الرردخل فرى 
ٌض مرن تكلفرة االنخفاض فى المخزون الناتج من االرتفاع فى صافى القٌمة البٌعٌة بقائمرة الردخل كتخفر

 .التى حدث فٌها الرد الفترةالمبٌعات فى 
 

 األخرى العمالء واألرصدة المدٌنة - س 
 .إضمحالل  خسائر بعد خصم أٌةٌتم إثبات العمالء والمتحصالت األخري بالقٌمة األصلٌة للفاتورة   
 
األخررى والقٌمرة  واألرصردة المدٌنرةوٌتم قٌاس خسائر اإلضمحالل بالفرق بٌن القٌمة الدفترٌرة للعمرالء   

وٌرتم  .وٌرتم االعترراف بخسرائر اإلضرمحالل بقائمرة الردخل .الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعرة 
 .التى حدث فٌها الردالفترةقائمة الدخل فً باالعتراف برد خسائر اإلضمحالل 

 

 األصول الثابتة - ع 
سً والفروع والمكاتب وتظهر جمٌع تتمثل األراضً والمبانً بصفة أساسٌة فً مقار المركز الرئٌ  

األصول الثابتة بالتكلفة التارٌخٌة ناقصا  اإلهالك وخسائر االضمحالل وتتضمن التكلفة التارٌخٌة 
 .النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة
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صال  مستقال  ، حسبما وٌتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القٌمة الدفترٌة لألصل القائم أو باعتبارها أ  
ٌكون مالئما  ، وذلك عندما ٌكون محتمال  تدفق منافع اقتصادٌة مستقبلٌة مرتبطة باألصل الى البنك 

وٌتم تحمٌل مصروفات الصٌانة واإلصالح فً  .وكان من الممكن تحدٌد هذه التكلفة بدرجة موثوق بها 
 .التً ٌتم تحملها ضمن مصروفات التشغٌل األخرى الفترة

 

لتوزٌع طرٌقة القسط الثابت استخدام ب ألصول الثابتةلهالك حساب اإلٌتم  ٌتم إهالك األراضً وال
 : التكلفة بحٌث تصل الى القٌمة التخرٌدٌة على مدار األعمار اإلنتاجٌة ، كالتالً

 

 سنة 23 ً واإلنشاءاتالمبان
 سنة أو على فترة اإلٌجار إذا كانت أقل 23 تحسٌنات عقارات مستؤجرة

 سنوات 23 مكتبً وخزائن ثاثأ
 سنوات 2 آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكٌٌف

 سنوات 2 وسائل نقل
 سنوات 2 أجهزة الحاسب اآللً / نظم آلٌة متكاملة

 

وٌتم مراجعة القٌمة التخرٌدٌة واألعمار اإلنتاجٌة لألصول الثابتة فً تارٌخ كل مركز المالً ، وتعدل   
وٌتم مراجعة األصول التً ٌتم إهالكها بغرض تحدٌد االضمحالل عند وقوع  .كلما كان ذلك ضرورٌا  

وٌتم تخفٌض  .أحداث أو تغٌرات فً الظروف تشٌر الى أن القٌمة الدفترٌة قد ال تكون قابلة لالسترداد 
القٌمة الدفترٌة لألصل على الفور الى القٌمة االستردادٌة إذا زادت القٌمة الدفترٌة عن القٌمة 

 .دادٌة االستر
  
وتمثل القٌمة االستردادٌة صافً القٌمة البٌعٌة لألصل أو القٌمة االستخدامٌة لألصل أٌهما أعلى ، وٌتم   

 .تحدٌد أرباح وخسائر االستبعادات من األصول الثابتة بمقارنة صافً المتحصالت بالقٌمة الدفترٌة 
 .أخرى فً قائمة الدخل  وٌتم إدراج األرباح )الخسائر( ضمن إٌرادات )مصروفات( تشغٌل

 
 اضمحالل األصول غٌر المالٌة - ف 

وٌتم اختبار اضمحاللها  –باستثناء الشهرة  –ال ٌتم استهالك األصول التً لٌس لها عمر إنتاجً محدد  
وٌتم دراسة اضمحالل األصول التً ٌتم استهالكها كلما كان هناك أحداث أو تغٌرات فً  .سنوٌا  

 .الدفترٌة قد ال تكون قابلة لالسترداد  الظروف تشٌر الى أن القٌمة
 

وٌتم االعتراف بخسارة االضمحالل وتخفٌض قٌمة األصل بالمبل  الذي تزٌد به القٌمة الدفترٌة لألصل  
وتمثل القٌمة االستردادٌة صافً القٌمة البٌعٌة لألصل أو القٌمة االستخدامٌة  .عن القٌمة االستردادٌة 
 .ألصل بؤصغر وحدة تولٌد نقد ممكنةتقدٌر االضمحالل ، ٌتم إلحاق ا ولغرض .لألصل ، أٌهما أعلى 

وٌتم مراجعة األصول غٌر المالٌة التً وجد فٌها اضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد لالضمحالل الى 
 .قائمة الدخل وذلك فً تارٌخ إعداد كل قوائم مالٌة 

 

 اإلٌجارات - ص 
بشؤن التؤجٌر التموٌلً ، وذلك إذا كان  2992لسنة  92لقانون ٌتم المحاسبة عن اإلٌجار التموٌلً طبقا  ل  

العقد ٌمنح الحق للمستؤجر فً شراء األصل فً تارٌخ محدد وبقٌمة محددة ، أو كانت القٌمة الحالٌة 
وتعد عقود اإلٌجار األخرى  .% من قٌمة األصل 93إلجمالً مدفوعات اإلٌجار تمثل ما ال ٌقل عن 

 .عقود إٌجار تشغٌلً 
 

 االستئجار 
، تكلفة الصٌانة لألصول المستؤجرة بالنسبة لعقود اإلٌجار التموٌلً ٌعترف بتكلفة اإلٌجار ، بما فً ذلك 

وإذا قرر البنك ممارسة حق الشراء  .التً حدثت فٌها الفترةضمن المصروفات فً قائمة الدخل عن 
من األصول الثابتة وٌهلك على لألصول المستؤجرة ٌتم رسملة تكلفة حق الشراء باعتبارها أصال  ض

 .مدار العمر اإلنتاجً المتبقً من عمر األصل المتوقع بذات الطرٌقة المتبعة لألصول المماثلة 
وٌتم االعتراف بالمدفوعات تحت حساب اإلٌجار التشغٌلً ناقصا  أٌة خصومات تم الحصول علٌها من  

 .ثابت علً مدار فترة العقد المإجر ضمن المصروفات فً قائمة الدخل بطرٌقة القسط ال
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 التأجٌر  
وتهلك على مدار  المٌزانٌةبالنسبة لألصول المإجرة إٌجارا  تشغٌلٌا  تظهر ضمن األصول الثابتة فً   

العمر اإلنتاجً المتوقع لألصل بذات الطرٌقة المطبقة على األصول المماثلة ، وٌثبت إٌراد اإلٌجار 
 .بطرٌقة القسط الثابت على مدار فترة العقد ناقصا  أٌة خصومات تمنح للمستؤجر 

 

 النقدٌة وما فى حكمها - ق 
التً ال تتجاوز رصدة األألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدٌة ٌتضمن بند النقدٌة وما فى حكمها   

ي خارج لدى البنك المركزاستحقاقاتها ثالثة أشهر من تارٌخ االقتناء ، وتتضمن النقدٌة ، واألرصدة 
 . )أذون خزانة( وأوراق حكومٌةرصدة لدى البنوك األو االحتٌاطً اإللزامً إطار نسب

 

 المخصصات األخرى - ر 
ٌتم االعتراف بمخصص تكالٌف إعادة الهٌكلة والمطالبات القانونٌة عندما ٌكون هناك التزام قانونً أو   

د البنك لتسوٌة استداللً حالً نتٌجة ألحداث سابقة وٌكون من المرجح أن ٌتطلب ذلك استخدام موار
 .هذه االلتزامات ، مع إمكانٌة إجراء تقدٌر قابل لالعتماد علٌه لقٌمة هذا االلتزام 

 

وعندما ٌكون هناك التزامات متشابهة فإنه ٌتم تحدٌد التدفق النقدي الخارج الذي ٌمكن استخدامه   
بالمخصص حتى إذا كان  وٌتم االعتراف .للتسوٌة باألخذ فً االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات 

 .هناك احتمال ضئٌل فً وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة 
 

وٌتم رد المخصصات التً انتفى الغرض منها كلٌا  أو جزئٌا  ضمن بند إٌرادات )مصروفات( تشغٌل  
 .أخرى

 
لتزامات المحدد لسدادها أجل بعد سنة وٌتم قٌاس القٌمة الحالٌة للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد اال 

دون تؤثره بمعدل الضرائب  –باستخدام معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام  المٌزانٌةمن تارٌخ 
الذي ٌعكس القٌمة الزمنٌة للنقود ، وإذا كان األجل أقل من سنة تحسب القٌمة المقدرة  –الساري 

 .مة الحالٌة لاللتزام ما لم ٌكن أثرها جوهرٌا  فتحسب بالقٌ
 

 رائب الدخلض  - ش 
والضرٌبة المإجلة ، وٌتم الفترةكل من ضرٌبة الفترةتتضمن ضرٌبة الدخل على ربح أو خسارة   

االعتراف بها بقائمة الدخل باستثناء ضرٌبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكٌة التً ٌتم االعتراف بها 
 .مباشرة ضمن حقوق الملكٌة 

 

بة الدخل على أساس صافً الربح الخاضع للضرٌبة باستخدام أسعار الضرٌبة وٌتم االعتراف بضرٌ  
 .السارٌة فً تارٌخ إعداد المٌزانٌة باإلضافة الى التسوٌات الضرٌبٌة الخاصة بالسنوات السابقة 

 

وٌتم االعتراف بالضرائب المإجلة الناشئة عن فروق زمنٌة مإقتة بٌن القٌمة الدفترٌة لألصول   
ت طبقا  ألسس المحاسبٌة وقٌمتها طبقا  لألسس الضرٌبٌة ، هذا وٌتم تحدٌد قٌمة الضرٌبة وااللتزاما

المإجلة بناء على الطرٌقة المتوقعة لتحقق أو تسوٌة قٌم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضرٌبة 
 .السارٌة فً تارٌخ إعداد المٌزانٌة 

 

بنك عندما ٌكون هناك احتمال مرجح بإمكانٌة تحقٌق وٌتم االعتراف باألصول الضرٌبٌة المإجلة لل  
أرباح تخضع للضرٌبة فً المستقبل ٌمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل ، وٌتم تخفٌض قٌمة األصول 
الضرٌبٌة المإجلة بقٌمة الجزء الذي لن ٌتحقق منه المنفعة الضرٌبٌة المتوقعة خالل السنوات التالٌة ، 

المنفعة الضرٌبٌة المتوقعة ٌتم زٌادة األصول الضرٌبٌة المإجلة وذلك فً  على أنه فً حالة ارتفاع
 .حدود ما سبق تخفٌضه 
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 التموٌل - ت 
ٌتم االعتراف بالتموٌالت التً ٌحصل علٌها البنك أوال  بالقٌمة العادلة ناقصا  تكلفة الحصول على   

 . التموٌل
 

ٌل قائمة الدخل بالفرق بٌن صافً المتحصالت وبٌن وٌقاس التموٌل الحقا  بالتكلفة المستهلكة ، وٌتم تحم  
 .القٌمة التً سٌتم الوفاء بها على مدار فترة االقتراض باستخدام طرٌقة العائد الفعلً 

 

 رأس المال - ث 
 تكلفة رأس المال 2/ث

ٌتم عرض مصارٌف اإلصدار التً ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسهم جدٌدة أو أسهم مقابل  
 .دار خٌارات خصما  من حقوق الملكٌة وبصافً المتحصالت بعد الضرائب اقتناء كٌان أو إص

   

 توزٌعات األرباح 1/ث
التً تقر فٌها الجمعٌة العامة الفترةتثبت توزٌعات األرباح خصما  على حقوق الملكٌة فً  

وتشمل تلك التوزٌعات حصة العاملٌن فً األرباح ومكافؤة مجلس  .للمساهمٌن هذه التوزٌعات
 .ارة المقررة بالنظام األساسً والقانوناإلد

 

 أسهم الخزٌنة 0ث/
فً حالة قٌام البنك بشراء أسهم رأس المال ، ٌتم خصم مبل  الشراء من إجمالً حقوق الملكٌة  

حٌث ٌمثل تكلفة أسهم خزٌنة وذلك حتى ٌتم إلغاإها ، وفً حالة بٌع تلك األسهم أو إعادة 
 .كل المبال  المحصلة الى حقوق الملكٌة إصدارها فً فترة الحقة ٌتم إضافة 

 
 أنشطة األمانة - خ 
ٌقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة مما ٌنتج عنه امتالك أو إدارة أصول خاصة بؤفراد أو أمانات ، أو   

صنادٌق مزاٌا ما بعد انتهاء الخدمة وٌتم استبعاد هذه األصول واألرباح الناتجة عنها من القوائم المالٌة 
 .ث أنها لٌست أصوال  للبنك للبنك حٌ

 

 أرقام المقارنة - ذ 
ٌعاد تبوٌب أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضرورٌا  لتتوافق مع التغٌرات فً العرض المستخدم فً   

 .الحالًالفترة
 

 المالٌةإدارة المخاطر  - 0
 

ساس النشاط المالً ٌتعرض البنك نتٌجة لالنشطه التً ٌزاولها إلً مخاطر مالٌه متنوعة وقبول المخاطر هو أ 
وٌتم تحلٌل وتقٌٌم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعه من المخاطر مجتمعه معا ، ولذلك ٌهدف البنك إلً تحقٌق 

المحتملة علً األداء المالً للبنك ، وٌعد أهم أنواع التوازن المالئم بٌن الخطر والعائد ولذا تقلٌل اآلثار السلبٌة 
وٌتضمن خطر السوق  .المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السٌولة واألخطار التشغٌلٌة األخرى 

 .خطر أسعار صرف العمالت األجنبٌة وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى 
 

ر وتحلٌلها ولوضع حدود للخطر والرقابة علٌه ، ولمراقبة وقد تم وضع سٌاسات إدارة المخاطر لتحدٌد المخاط 
وٌقوم البنك  .المخاطر وااللتزام بالحدود من خالل أسالٌب ٌعتمد علٌها ونظم معلومات محدثة أوال  بؤول 

بمراجعة دورٌة لسٌاسات ونظم إدارة المخاطر وتعدٌلها بحٌث تعكس التغٌرات فً األسواق والمنتجات 
 .لتطبٌقات الحدٌثة والخدمات وأفضل ا

وتقوم إدارة  .وتتم إدارة المخاطر عن طرٌق إدارة المخاطر فً ضوء السٌاسات المعتمدة من مجلس اإلدارة  
المخاطر بتحدٌد وتقٌٌم وتغطٌة المخاطر المالٌة بالتعاون الوثٌق مع الوحدات التشغٌلٌة المختلفة بالبنك ، وٌوفر 

لمخاطر ككل ، باإلضافة الى سٌاسات مكتوبة تغطً مناطق خطر محددة مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة ا
مثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف العمالت األجنبٌة ، وخطر أسعار العائد، واستخدام أدوات المشتقات 

باإلضافة الى ذلك فإن إدارة المخاطر تعد مسئولة عن لمراجعة الدورٌة إلدارة  .وغٌر المشتقات المالٌة 
 .طر وبٌئة الرقابة بشكل مستقل المخا
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 االئتمانخطر  -/أ 0

ٌتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قٌام أحد األطراف بعدم الوفاء بتعهداته ، وٌعد  
 .خطر االئتمان أهم األخطار بالنسبة للبنك ، لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر 

ة أساسٌة فً أنشطة اإلقراض التً ٌنشؤ عنها القروض والتسهٌالت وأنشطة وٌتمثل خطر االئتمان بصف
كما ٌوجد خطر االئتمان أٌضا   .االستثمار التً ٌترتب علٌها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدٌن 

وتتركز عملٌات اإلدارة والرقابة على  .فً األدوات المالٌة خارج المٌزانٌة مثل ارتباطات القروض 
الذي  التوظٌف واالستثمار وإدارة المخاطرئتمان لدى فرٌق إدارة خطر االئتمان فً إدارة خطر اال

 .ٌرفع تقارٌره الى مجلس اإلدارة واإلدارة العلٌا ورإساء وحدات النشاط بصفة دورٌة 
 
 قٌاس خطر االئتمان 2أ/

 والتسهٌالت للبنوك والعمالء توظٌفاتال 
والتسهٌالت للبنوك والعمالء ، ٌنظر البنك فً ثالثة  ظٌفاتلتولقٌاس خطر االئتمان المتعلق با 

 مكونات كما ٌلً :
 

( من قبل العمٌل أو الغٌر فً Probability of defaultاحتماالت اإلخفاق )التؤخر( ) *

 .الوفاء بالتزاماته التعاقدٌة 
لمعرض المركز الحالً والتطور المستقبلً المرجح له الذي ٌستنتج منه البنك الرصٌد ا *

 .( Exposure at defaultلإلخفاق )
 .( Loss given defaultخطر اإلخفاق االفتراضً ) *

 
وتنطوي أعمال اإلدارة الٌومٌة لنشاط البنك على تلك المقاٌٌس لخطر االئتمان التً تعكس  

( المطلوبة من The Expected Loss Modelالخسارة المتوقعة )نموذج الخسارة المتوقعة 

للرقابة المصرفٌة وٌمكن أن تتعارض المقاٌٌس التشغٌلٌة مع عبء االضمحالل وفقا   لجنة بازل
، الذي ٌعتمد على الخسائر التً تحققت فً تارٌخ المٌزانٌة  13لمعٌار المحاسبة المصري رقم 

 .( 0)نموذج الخسائر المحققة( ولٌس الخسائر المتوقعة )إٌضاح أ/
 

لى مستوى كل عمٌل باستخدام أسالٌب تقٌٌم داخلٌة لتصنٌف ٌقوم البنك بتقٌٌم احتمال التؤخر ع 
وقد تم تطوٌر تلك األسالٌب للتقٌٌم داخلٌا  وتراعى  .الجدارة مفصلة لمختلف فئات العمالء 

لوصول الى تصنٌف الجدارة التحلٌالت اإلحصائٌة مع الحكم الشخصً لمسئولً االئتمان ل
وٌعكس هٌكل الجدارة المستخدم  .بع فئات للجدارة وقد تم تقسٌم عمالء البنك الى أر .المالئم

بالبنك كما هو مبٌن فً الجدول التالً مدى احتمال التؤخر لكل فئة من فئات الجدارة ، مما ٌعنً 
بصفة أساسٌة أن المراكز االئتمانٌة تنتقل بٌن فئات الجدارة تبعا  للتغٌر فً تقٌٌم مدى احتمال 

وٌقوم البنك دورٌا  بتقٌٌم  .لٌب التقٌٌم كلما كان ذلك ضرورٌا  وٌتم مراجعة وتطوٌر أسا .التؤخر 
 .أداء أسالٌب تصنٌف الجدارة ومدى قدرتها على التنبإ بحاالت التؤخر 

 

 فئات التصنٌف الداخلً للبنك 
 مدلول التصنٌف   التصنٌف 
 دٌون جٌدة    2 
 المتابعة العادٌة    1 
 المتابعة الخاصة    0 
 منتظمةدٌون غٌر     1 

 

 .ٌعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبال  التً ٌتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التؤخر 
  وبالنسبة .على سبٌل المثال ، بالنسبة للقرض ، ٌكون هذا المركز هو القٌمة االسمٌة 

التً ٌتوقع أن  لالرتباطات ، ٌدرج البنك كافة المبال  المسحوبة فعال  باإلضافة الى المبال  األخرى
 .تكون قد سحبت حتى تارٌخ التؤخر ، إن حدث 
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وتمثل الخسارة االفتراضٌة أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدٌن  
وٌتم التعبٌر عن ذلك بنسبة الخسارة للدٌن وبالتؤكد ٌختلف ذلك بحسب نوع  .إن حدث التؤخر 

 .، ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطٌة االئتمان األخرى  المدٌن ، وأولوٌة المطالبة
 

 أدوات الدٌن وأذون الخزانة واألذون األخرى 
بالنسبة ألدوات الدٌن واألذون ، ٌقوم البنك باستخدام التصنٌفات الخارجٌة مثل تصنٌف ستاندرد  

مات متاحة ، ٌتم استخدام أند بور أو ما ٌعادله إلدارة خطر االئتمان ، وإن لم تكن مثل هذه التقٌٌ
وٌتم النظر الى تلك االستثمارات فً األوراق  .طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمالء االئتمان 

المالٌة واألذون على أنها طرٌقة للحصول على جودة ائتمانٌة أفضل وفً نفس الوقت توفر 
 .مصدر متاح لمقابلة متطلبات التموٌل 

 

 خاطرسٌاسات الحد من وتجنب الم 1أ/
ٌقوم البنك بإدارة والحد والتحكم فً تركز خطر االئتمان على مستوى المدٌن والمجموعات  

 .والصناعات والدول 
 

وٌقوم بتنظٌم مستوٌات خطر االئتمان الذي ٌقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التً سٌتم  
االقتصادٌة  قبوله على مستوى كل مقترض ، أو مجموعة مقترضٌن ، وعلى مستوى األنشطة

وٌتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة  .والقطاعات الجغرافٌة 
وٌتم اعتماد الحدود للخطر االئتمانً على  .السنوٌة أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة الى ذلك 

 قبل مجلس اإلدارة بصفة ربعمستوى المقترض / المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من 
 .سنوٌة

 
وٌتم تقسٌم حدود االئتمان ألي مقترض بما فً ذلك البنوك وذلك بحدود فرعٌة تشمل المبال   

داخل وخارج المٌزانٌة ، وحد المخاطر الٌومً المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف 
 .وٌتم مقارنة المبال  الفعلٌة مع الحدود ٌومٌا   .األجنبً اآلجلة 

 
خاطر التعرض لخطر االئتمان عن طرٌق التحلٌل الدوري لقدرة المقترضٌن ٌتم أٌضا  إدارة م 

كلما كان ذلك  التوظٌفوالمقترضٌن المحتملٌن على مقابلة سداد التزاماتهم وكذلك بتعدٌل حدود 
 .مناسبا  

 
 وفٌما ٌلً بعض وسائل الحد من الخطر : 
 الضمانات 
ومن هذه الوسائل الحصول  .خطر االئتمان  ٌضع البنك العدٌد من السٌاسات والضوابط للحد من 

وٌقوم البنك بوضع قواعد استرشادٌة لفئات محددة من  .على ضمانات مقابل األموال المقدمة 
 والتسهٌالت : التوظٌفومن األنواع الرئٌسٌة لضمانات  .الضمانات المقبولة 

 

 .*  الرهن العقاري  
 .*  رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع  
 .*  رهن أدوات مالٌة مثل أدوات الدٌن وحقوق الملكٌة  

 
وغالبا  ما ٌكون التموٌل على المدى األطول للشركات مضمونا  بٌنما تكون التسهٌالت االئتمانٌة  

ولتخفٌض خسارة االئتمان الى الحد األدنى ، ٌسعى البنك للحصول على  .لألفراد بدون ضمان 
ة بمجرد ظهور مإشرات االضمحالل ألحد القروض أو ضمانات إضافٌة من األطراف المعنٌ

 .التسهٌالت 
 

والتسهٌالت بحسب طبٌعة  التوظٌفٌتم تحدٌد الضمانات المتخذة ضمانا  ألصول أخرى بخالف  
األداة وعادة ما تكون أدوات الدٌن وأدون الخزانة بدون ضمان فٌما عدا مجموعات األدوات 

واألدوات المثٌلة التً تكون مضمونة  Asset-Backed Securitiesالمالٌة المغطاة بؤصول 

 .بمحفظة من األدوات المالٌة 
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ٌحتفظ البنك بإجراءات رقابٌة حصٌفة على صافً المراكز المفتوحة للمشتقات أي الفرق بٌن  

وٌكون المبل  المعرض لخطر االئتمان  .عقود البٌع والشراء على مستوى كل من القٌمة والمدة 
األوقات محدد بالقٌمة العادلة لألداة التً تحقق منفعة لصالح البنك أي أصل ذو فً أي وقت من 

قٌمة عادلة موجبة الذي ٌمثل جزءا  ضئٌال  من القٌمة التعاقدٌة / االفتراضٌة المستخدمة للتعبٌر 
وٌتم إدارة هذا الخطر االئتمانً كجزء من حد اإلقراض الكلً  .عن حجم األدوات القائمة 

وال ٌتم عادة الحصول على  .عمٌل وذلك مع الخطر المتوقع نتٌجة للتغٌرات فً السوق الممنوح لل
ضمانات فً مقابل الخطر االئتمانً على تلك األدوات فٌما عدا المبال  التً ٌطلبها البنك 

 .كإٌداعات هامشٌة من األطراف األخرى 
 

النقدٌة أو أدوات حقوق ملكٌة  وٌنشؤ خطر التسوٌة فً المواقف التً ٌكون فٌها السداد عن طرٌق 
أو أوراق مالٌة أخرى أو مقابل توقع الحصول على نقدٌة أو أدوات حقوق ملكٌة أو أوراق مالٌة 
أخرى وٌتم وضع حدود تسوٌة ٌومٌة لكل من األطراف األخرى لتغطٌة مخاطر التسوٌة المجمعة 

 .الناتجة عن تعامالت البنك فً أي ٌوم 
 

 Master Netting Arrangementsٌسٌة ترتٌبات المقاصة الرئ 
ٌقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طرٌق الدخول فً اتفاقٌات تصفٌة رئٌسٌة مع األطراف  

وال ٌنتج بصفة عامة عن اتفاقٌات التصفٌة الرئٌسٌة أن ٌتم  .التً تمثل حجم هام من المعامالت 
زانٌة وذلك ألن التسوٌة عادة ما تتم على إجراء مقاصة بٌن األصول وااللتزامات الظاهرة بالمٌ

أساس إجمالً ، إال أنه ٌتم تخفٌض خطر االئتمان المصاحب للعقود التً فً صالح البنك عن 
طرٌق اتفاقٌات التصفٌة الرئٌسٌة وذلك ألنه إذا ما حدث تعثر ، ٌتم إنهاء وتسوٌة جمٌع المبال  

ٌتغٌر مقدار تعرض البنك للخطر االئتمانً ومن الممكن أن  .مع الطرف األخر بإجراء المقاصة 
الناتج عن أدوات المشتقات الخاضعة التفاقٌات التصفٌة الرئٌسٌة وذلك خالل فترة قصٌرة نظرا  

 .ألنه ٌتؤثر بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقٌات 
 

 االرتباطات المتعلقة باالئتمان 

فً التؤكد من إتاحة األموال للعمٌل عنرد  ٌتمثل الغرض الرئٌسً من االرتباطات المتعلقة باالئتمان 
 Guarantees and stand by letters of creditوتحمرل عقرود الضرمانات المالٌرة  .الطلرب 

وتكررررررون االعتمررررررادات المسررررررتندٌة والتجارٌررررررة  . بررررررالتوظٌفذات خطررررررر االئتمرررررران المتعلررررررق 
Documentary and Commercial Letters of Credit نٌابرة عرن الترً ٌصردرها البنرك بال

العمٌل لمنح طرف ثالث حق السرحب مرن البنرك فرً حردود مبرال  معٌنرة وبموجرب أحكرام وشرروط 
محرددة غالبرا  مضرمونة بموجرب البضرائع الترً ٌرتم شرحنها وبالترالً تحمرل درجرة مخراطر أقرل مررن 

 .القرض المباشر 
 

، أو  ٌفالتوظوتمثل ارتباطات منح االئتمان الجزء غٌر المستخدم من المصرح به لمنح  
وٌتعرض البنك لخسارة محتملة بمبل  ٌساوي إجمالً  .الضمانات ، أو االعتمادات المستندٌة 

إال  .االرتباطات غٌر المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان الناتج عن ارتباطات منح االئتمان 
ك نظرا  ألن أن مبل  الخسارة المرجح حدوثها فً الواقع ٌقل عن االرتباطات غٌر المستخدمة وذل

أغلب االرتباطات المتعلقة بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء ٌتمتعون بمواصفات 
وٌراقب البنك المدة حتى تارٌخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حٌث أن  .ائتمانٌة محددة 

باالرتباطات  االرتباطات طوٌلة األجل عادة ما تحمل درجة أعلى من خطر االئتمان بالمقارنة
 .قصٌرة األجل 
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 سٌاسات االضمحالل والمخصصات 0أ/
تركز النظم الداخلٌة للتقٌٌم السابق بدرجة كبٌرة على تخطٌط الجودة االئتمانٌة وذلك من بداٌة  

وبخالف ذلك ، ٌتم االعتراف فقط بخسائر االضمحالل التً  .إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار 
ٌة ألغراض التقارٌر المالٌة بناء على أدلة موضوعٌة تشٌر الى وقعت فً تارٌخ المٌزان

االضمحالل وفقا  لما سٌرد ذكره بهذا اإلٌضاح ونظرا  الختالف الطرق المطبقة ، تقل عادة 
خسائر االئتمان المحملة على القوائم المالٌة عن مبل  الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة 

 .وألغراض قواعد البنك المركزي المصري  رة اإلئتمانٌةالجداالمتوقعة المستخدم فً 
 

مستمد من درجات التقٌٌم الفترةمخصص خسائر االضمحالل الوارد فً المٌزانٌة فً نهاٌة  
وٌبٌن  .من التصنٌف  ةومع ذلك ، فإن أغلبٌة المخصص ٌنتج من آخر درج .الداخلٌة األربعة 

والتسهٌالت واالضمحالل المرتبط  بالتوظٌفة المتعلقة الجدول التالً النسبة للبنود داخل المٌزانٌ
 بها لكل من فئات التقٌٌم الداخلً للبنك :

  

 م1325  دٌسمبر 02 م1328  ٌونٌو 03 تقٌٌم البنك

 للعمالء
توظٌف 
 وتسهٌالت

% 

مخصص خسائر 
 االضمحالل

% 

توظٌف 
 وتسهٌالت

% 

مخصص خسائر 
 االضمحالل

% 
 21,2 71,8 26.3 53.1 دٌون جٌدة

 2,3 7,8 2.3 7.5 المتابعة العادٌة
 3,2 3,7 - 2.7 المتابعة الخاصة

 81,1 23,7 87.3 20.8 دٌون غٌر منتظمة

 233 % 233 % 233 % 233 % 

  
تساعد أدوات التقٌٌم الداخلٌة اإلدارة على تحدٌد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعٌة تشٌر الى  

، واستنادا  الى المإشرات التالٌة التً  13مصري رقم وجود اضمحالل طبقا  لمعٌار المحاسبة ال
 حددها البنك :

 

 .أو المدٌن  عمٌل التوظٌفصعوبات مالٌة كبٌرة تواجه   -
 .مخالفة شروط اتفاقٌة القرض مثل عدم السداد  -
 .توقع إفالس المقترض أو دخول فً دعوة تصفٌة أو إعادة هٌكل التموٌل الممنوح له   -
 . لعمٌل التوظٌفالتنافسً تدهور الوضع  -
بمنحه امتٌازات  لعمٌل التوظٌفقٌام البنك ألسباب اقتصادٌة أو قانونٌة بالصعوبات المالٌة  -

 .أو تنازالت قد ال ٌوافق البنك على منحها فً الظروف العادٌة 
 .اضمحالل قٌمة الضمان  -
  .تدهور الحالة االئتمانٌة  -

 
ألصول المالٌة التً تتجاوز أهمٌة نسبٌة محددة على األقل تتطلب سٌاسات البنك مراجعة كل ا 

سنوٌا  أو أكثر عندما تقتضً الظروف ذلك وٌتم تحدٌد عبء االضمحالل على الحسابات التً تم 
تقٌٌمها على أساس فردي وذلك بتقٌٌم الخسارة المحققة فً تارٌخ المٌزانٌة على أساس كل حالة 

وٌشمل  .الحسابات التً لها أهمٌة نسبٌة بصفة منفردة  على حدة ، وٌجري تطبٌقها على جمٌع
التقٌٌم عادة الضمان القائم ، بما فً ذلك إعادة تؤكٌد التنفٌذ على الضمان والتحصٌالت المتوقعة 

 .من تلك الحسابات 
وٌتم تكوٌن مخصص خسائر االضمحالل على أساس المجموعة من األصول المتجانسة باستخدام  

 .المتاحة والحكم الشخصً واألسالٌب اإلحصائٌة  الخبرة التارٌخٌة
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 نموذج قٌاس المخاطر البنكٌة العام 6أ/
، تقوم اإلدارة بتصنٌفات فً  2باإلضافة الى فئات تصنٌف الجدارة األربعة المبٌنة فً إٌضاح أ/ 

وٌتم  .شكل مجموعات فرعٌة أكثر تفصٌال  بحٌث تتفق مع متطلبات البنك المركزي المصري 
ٌف األصول المعرضة لخطر االئتمان فً هذه المجموعات وفقا  لقواعد وشروط تفصٌلٌة تصن

تعتمد بشكل كبٌر على المعلومات المتعلقة بالعمٌل ونشاطه ووضعه المالً ومدى انتظامه فً 
 .السداد 

وٌقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان ، بما  
االرتباطات المتعلقة باالئتمان ، على أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي فً ذلك 
وفً حالة زٌادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقا  لقواعد البنك المركزي  .المصري 

المصري عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالٌة وفقا  لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة ، ٌتم 
ضمن حقوق الملكٌة خصما  على األرباح المحتجزة بمقدار الفترةمخاطر البنكٌة تجنٌب احتٌاطً ال

وٌتم تعدٌل ذلك االحتٌاطً بصفة دورٌة بالزٌادة والنقص بحٌث ٌعادل دائما  مبل   .تلك الزٌادة 
/أ( الحركة 19إٌضاح ) وٌعد هذا االحتٌاطً غٌر قابل للتوزٌع وٌبٌن .الزٌادة بٌن المخصصٌن 

 .المالٌة  الفترةخالل الفترةتٌاطً المخاطر البنكٌة على حساب اح
 

وفٌما ٌلً بٌان فئات الجدارة للمإسسات وفقا  ألسس التقٌٌم الداخلً مقارنة بؤسس تقٌٌم البنك  
  المركزي المصري ونسب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر 

 : االئتمان
تصنٌف البنك 

المركزي 
 المصري

 صنٌفمدلول الت
نسبة 

المخصص 
 المطلوب

التصنٌف 
 الداخلً

مدلول التصنٌف 
 الداخلً

 دٌون جٌدة 2 صفر مخاطر منخفضة 2
 دٌون جٌدة 2 %2 مخاطر معتدلة 1
 دٌون جٌدة 2 %2 مخاطر مرضٌة 0
 دٌون جٌدة 2 %1 مخاطر مناسبة 1
 دٌون جٌدة 2 %1 مخاطر مقبولة 2
 عادٌةالمتابعة ال 1 %0 مخاطر مقبولة حدٌا   3
 المتابعة الخاصة 0 %2 مخاطر تحتاج لعناٌة خاصة 7
 دٌون غٌر منتظمة 1 %13 دون المستوى 8
 دٌون غٌر منتظمة 1 %23 مشكوك فً تحصٌلها 9
 دٌون غٌر منتظمة 1 %233 ردٌئة 23

 

 االستحواذ على الضمانات 7أ/
 بعض الضمانات كما ٌلً:بالحصول على أصول باالستحواذ على  الحالًالفترة قام البنك خالل 

 

 طبٌعة األصل
 القٌمة الدفترٌة

 باأللف جنٌه مصرى

 (7,710) بٌع

 (7,710) اإلجمالى
 

وٌتم  .ٌتم تبوٌب األصول التً تم االستحواذ علٌها ضمن بند األصول األخرى بالمركز المالً  
 بٌع هذه األصول كلما كان ذلك عملٌا  
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 خطر السوق -/ب 0

طر السوق المتمثل فً تقلبات القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة الناتجة عن ٌتعرض البنك لخ 
وٌنتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات  .التغٌر فً أسعار السوق 

توى حقوق الملكٌة ، حٌث أن كل منها معرض للتحركات العامة والخاصة فً السوق والتغٌرات فً مس
الحساسٌة لمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات 

 .للمتاجرة أو لغٌر غرض المتاجرة وٌفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الى محافظ .حقوق الملكٌة 
 

 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبٌة 2/ب
رف العمالت األجنبٌة على المركز المالً والتدفقات ٌتعرض البنك لخطر التقلبات فً أسعار ص 

وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبٌة وذلك بالقٌمة اإلجمالٌة لكل من  .النقدٌة 
 .المراكز فً نهاٌة الٌوم وكذلك خالل الٌوم التً ٌتم مراقبتها لحظٌا  

 
 

 خطر تقلبات سعر العائد 1ب/
ات فً مستوٌات أسعار العائد السائدة فً السوق وهو خطر التدفقات ٌتعرض البنك آلثار التقلب 

النقدٌة لسعر العائد المتمثل فً تذبذب التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ألداة مالٌة بسبب التغٌرات فً 
سعر عائد األداة ، وخطر القٌمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قٌمة األداة المالٌة نتٌجة 

أسعار العائد فً السوق ، وقد ٌزٌد هامش العائد نتٌجة لتلك التغٌرات ولكن قد تنخفض للتغٌر فً 
وٌقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى  .األرباح فً حالة حدوث تحركات غٌر متوقعة 

 .االختالف فً إعادة تسعٌر العائد الذي ٌمكن أن ٌحتفظ به البنك
 
 خطر السٌولة /ج0

تعرض البنك لصعوبات فً الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالٌة عند  خطر السٌولة هو خطر 
وٌمكن أن ٌنتج عن ذلك اإلخفاق فً الوفاء بااللتزامات  .االستحقاق واستبدال المبال  التً ٌتم سحبها 
 . عملٌات التوظٌفالخاصة بالسداد للمودعٌن والوفاء بارتباطات 

 
 إدارة مخاطر السٌولة 
 بالبنك ما ٌلً : الشئون المالٌةلٌات الرقابة لخطر السٌولة المطبقة بمعرفة إدارة تتضمن عم 

 

ٌتم إدارة التموٌل الٌومً عن طرٌق مراقبة التدفقات النقدٌة المستقبلٌة للتؤكد من إمكانٌة الوفاء  *
تواجد وٌ .للعمالء  منحهاوٌتضمن ذلك إحالل األموال عند استحقاقها أو عند  .بكافة المتطلبات 

 .البنك فً أسواق المال العالمٌة لتؤكٌد تحقٌق ذلك الهدف 
االحتفاظ بمحفظة من األصول عالٌة التسوٌق التً من الممكن تسٌٌلها بسهولة لمقابلة أٌة  *

 .اضطرابات غٌر متوقعة فً التدفقات النقدٌة 
 .نك المركزي المصري بالمقارنة بالمتطلبات الداخلٌة للبنك ومتطلبات الب ةمراقبة نسب السٌول *
 . عملٌات التوظٌفإدارة التركز وبٌان استحقاقات  *

 

وألغراض الرقابة وإعداد التقارٌر ٌتم قٌاس وتوقع التدفقات النقدٌة للٌوم واألسبوع والشهر التالً ،  
ت وتتمثل نقطة البداٌة لتلك التوقعات فً تحلٌل االستحقاقا .وهً الفترات الرئٌسٌة إلدارة السٌولة 

 .التعاقدٌة لاللتزامات المالٌة وتوارٌخ التحصٌالت المتوقعة لألصول المالٌة 
 

أٌضا  بمراقبة عدم التطابق بٌن األصول متوسطة األجل ، ومستوى ونوع  التوظٌف المحلىوتقوم إدارة  
، ومدى استخدام تسهٌالت الحسابات الجارٌة  عملٌات التوظٌفالجزء غٌر المستخدم من ارتباطات 

 .مدٌنة وأثر االلتزامات العرضٌة مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة ال
 

 منهج التموٌل 
بالبنك بهدف توفٌر تنوع  الشئون المالٌةٌتم مراجعة مصادر السٌولة عن طرٌق فرٌق منفصل بإدارة  

 .واسع فً العمالت ، والمناطق الجغرافٌة ، والمصادر ، والمنتجات واآلجال 
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 ارة رأس المالإد د/0
تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال ، الذي ٌشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكٌة  

 فٌما ٌلً : المالًالظاهرة بالمركز 
 

االلتزام بالمتطلبات القانونٌة لرأس المال فً جمهورٌة مصر العربٌة وفً البلدان التً تعمل بها  -
 .فروع البنك 

لبنك على االستمرارٌة وتمكٌنه من االستمرار فً تولٌد عائد للمساهمٌن واألطراف حماٌة قدرة ا -
 .األخرى التً تتعامل مع البنك 

 .الحفاظ على قاعدة رأسمالٌة قوٌة تدعم النمو فً النشاط  -
 

ٌتم مراجعة كفاٌة رأس المال واستخدامات رأس المال وفقا  لمتطلبات الجهة الرقابٌة )البنك المركزي  
المصري فً جمهورٌة مصر العربٌة( ٌومٌا  بواسطة إدارة البنك ، من خالل نماذج تعتمد على إرشادات 
لجنة بازل للرقابة المصرفٌة وٌتم تقدٌم البٌانات المطلوبة وإٌداعات لدى البنك المركزي المصري على 

 أساس ربع سنوي 
 

 وٌطلب البنك المركزي المصري أن ٌقوم البنك بما ٌلً : 
 

 .ملٌون جنٌه مصري حدا  أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع  233االحتفاظ بمبل   -
االحتفاظ بنسبة بٌن عناصر رأس المال وبٌن عناصر األصول وااللتزامات العرضٌة المرجحة  -

 .% 23بؤوزان المخاطر تعادل أو تزٌد عن 
 

اإلشراف المنظمة لألعمال وتخضع فروع البنك التً تعمل خارج جمهورٌة مصر العربٌة لقواعد  
 المصرفٌة فً البلدان التً تعمل بها ، وٌتكون بسط معٌار كفاٌة رأس المال من الشرٌحتٌن التالٌتٌن :

 
وهً رأس المال األساسً ، وٌتكون من رأس المال المدفوع )بعد خصم القٌمة  الشرٌحة األولى : 

اطٌات الناتجة عن توزٌع األرباح فٌما عدا الدفترٌة ألسهم الخزٌنة( ، واألرباح المحتجزة واالحتٌ
 .، وٌخصم منه أٌة شهرة سبق االعتراف بها وأٌة خسائر مرحلة الفترةاحتٌاطً المخاطر البنكٌة 

 
وفقا  ألسس الفترةوهً رأس المال المساند ، وٌتكون مما ٌعادل مخصص المخاطر  الشرٌحة الثانٌة :

% من إجمالً األصول 2.12ركزي المصري بما ال ٌزٌد عن الجدارة االئتمانٌة الصادرة عن البنك الم
وااللتزامات العرضٌة المرجحة بؤوزان المخاطر ، و التوظٌفات / الودائع المساندة التً تزٌد آجالها عن 

% من قٌمتها فً كل سنة من السنوات الخمس األخٌرة من آجالها( و 13خمس سنوات )مع استهالك 
العادلة والقٌمة الدفترٌة لكل من االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع والمحتفظ % من الزٌادة بٌن القٌمة 12

 .بها حتى تارٌخ االستحقاق وفً شركات تابعة وشقٌقة 
 

وعند حساب إجمالً بسط معٌار كفاٌة رأس المال ، ٌراعى أال ٌزٌد رأس المال المساند عن رأس المال 
 .مساندة عن نصف رأس المال األساسً األساسً وأال تزٌد التوظٌفات )الودائع( ال

 
% مبوبة بحسب طبٌعة الطرف المدٌن 233وٌتم ترجٌح األصول بؤوزان مخاطر تتراوح من صفر الى 

االستثمار المرتبطة به ، ومع أخذ الضمانات النقدٌة عملٌات التوظٌف و بكل أصل بما ٌعكس مخاطر 
التعدٌالت لتعكس الطبٌعة  ءبعد إجرا المٌزانٌةخارج وٌتم استخدام ذات المعالجة للمبال   .فً االعتبار 

 .المحتملة لتلك المبال  رالعرضٌة والخسائ
وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلٌة وفً الدول التً تعمل بها فروعه الخارجٌة خالل السنتٌن   

ونسب معٌار كفاٌة رأس المال فً  الماضٌتٌن . وٌلخص الجدول التالً مكونات رأس المال األساسً والمساند
 المالٌة الحالٌة : الفترةنهاٌة 
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وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلٌة وفً الدول التً تعمل بها فروعه الخارجٌة خالل السنتٌن الماضٌتٌن .  
  مال فً نهاٌة الفترة المالٌة الحالٌة :وٌلخص الجدول التالً مكونات رأس المال األساسً والمساند ونسب معٌار كفاٌة رأس ال

 

   

 و8302دٚضًبش  00 م8302يونيو  03 
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 168106626 760,76300 إجمالى القاعدة الرأسمالٌة بعد االستبعادات

 Going-concern capital ,6,076637 660006282الشرٌحة األولى بعد االستبعادات

 Common Equity 06,,26000 464066434ساسى المستمر بعد االستبعاداترأس المال األ

 062266120 067706,20 رأس المال المصدر والمدفوع

 (46248) (66268) (-أسهم خزٌنة )

 2116403 ,603633 االحتٌاطٌات 

 - IFRS 9 0006003احتٌاطى مخاطر معٌار 

 864086286 06,086882 األرباح المحتجزة )الخسائر المرحلة(

 868426448 060676032 % 1,2قٌمة الفائض )العجز( فى راس المال االساسى المستمر بعد االستبعادات عن نسبة ال 

 6406214 6306060 الدعامة التحوطٌة المتاحة من فائض مكونات راس المال االساسى المستمر بعد االستبعادات )إن وجد(

 6406214 6306060 إجمالى الدعامة التحوطٌة المكونة

 Additional Going Concern 063866,,0 1266480رأس المال األساسى اإلضافى 

 1266342 063826708 األرباح / )الخسائر( المرحلٌة ربع السنوٌة 

 221 636 حقوق األقلٌة

 Common Equity (063006838) (063846640)إجمالى االستبعادات من رأس المال األساسى المستمر 

 (4206448) (6636,08) اصر ٌتم خصمهاعن

 (4106834) (6623,,6) استثمارات البنك فى الشركات المالٌة )بنوك أو شركات( وشركات التؤمٌن

 (086421) (,08662) (-% من رأس المال المصدر للشركة لكل استثمار على حده ) أسهم ( )23قٌمة الزٌادة عن 

 (886118) (086200) (-تثمار( )سق لكل استثمار على حده ) صنادٌق االالصندو أصول% من  23قٌمة الزٌادة عن 

%  أو أقل من رأس المال المصدر للشركة  المالٌة وصافى أصول صندوق االستثمار 23اجمالى استثمارات البنك التىتمثل   الزٌادة فى

 (-% من رأس المال األساسى المستمر بعد التعدٌالت الرقابٌة )23عن 
(6806023) (4326661) 

 (26224) (8,,806) (-)بخالف الشهرة( ) ملموسةغٌر  األصول

 (626644) (8060,3) عناصر ال ٌعتد بها

رصررٌد احتٌرراطى القٌمررة العادلررة لألسررتثمارات المالٌررة المتاحررة للبٌررع التررى تررم اعررادة تبوٌبهررا السررتثمارات مالٌررة محررتفظ بهررا حتررى تررارٌخ 

 االستحقاق )إذا كان سالبا(
(8060,3) (626644) 

 666608, 060606242 (Gone-Concern Capital)الشرٌحة الثانٌة بعد االستبعادات

 066042 006007 % من قٌمة االحتٌاطى الخاص12

 063316228 2766380 % من الزٌادة فى القٌمة العادلة عن القٌمة الدفترٌة لالستثمارات المالٌة )إذا كان موجبا (12

 2446030 7806003 ى القٌمة العادلة لالستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع% من رصٌد احتٌاط12

 0186224 0006220 % من الزٌادة فى القٌمة العادلة عن القٌمة الدفترٌة لالستثمارات المالٌة فى الشركات التابعة والشقٌقة12

 0846204 0006300 ظمةإجمالى مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهٌالت وااللتزامات العرضٌة المنت

 0846204 0006300 مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهٌالت وااللتزامات العرضٌة المنتظمة

 - (2360,6) % من الشرٌحة الثانٌة23% من الشرٌحة االولى و23اجمالى اإلستبعادات

 - (2360,6) االستثمارات فى الشركات غٌر المالٌــــــة 

 - (2360,6) (-% من رأس المال األساسى المستمر للبنك قبل التعدٌالت الرقابٌة )22ركة على حده عن قٌمة الزٌادة فى كل ش

 4266346044 ,026800660 إجمالى األصول وااللتزامات العرضٌة المرجحة بؤوزان المخاطر االئتمان، السوق والتشغٌل

 0066636414 0060376020 إجمالى مخاطر االئتمان

 0066636414 0060376020 زامات العرضٌة المرجحة بؤوزان المخاطر لمخاطر االئتماناألصول وااللت

 462606840 668306808 عمٌل عن الحدود المقررة مرجحة بؤوزان المخاطر  23قٌمة التجاوز الكبر 

 016088 - متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

 0446012 0606000 متطلبات رأس المال لمخاطر التشغٌل

السروق ووااللتزامرات العرضرٌة المرجحرة برؤوزان المخراطر األئتمران  إجمالى األصرولأس المال األساسى المستمر بعد االستبعادات / ر

 والتشغٌل
00.70 % 4604 % 

 % 0686 % 0.22 إجمالى الدعامة التحوطٌة / اجمالى االصول وااللتزامات العرضٌة المرجحة باوزان المخاطر االئتمان والسوق والتشغٌل 

وااللتزامرات العرضرٌة المرجحرة برؤوزان  إجمرالى األصرول/  متضمن الدعامة التحوطٌرة رأس المال األساسى المستمر بعد االستبعادات

 السوق والتشغٌلوالمخاطر األئتمان 
00.70 % 4604 % 

المرجحررة بررؤوزان المخرراطر األئتمرران وااللتزامررات العرضررٌة  إجمررالى األصررول/  األولررى متضررمنة الدعامررة التحوطٌررةإجمررالى الشرررٌحة 

 السوق والتشغٌلو
00.23 % 03621 % 

 % 8648 % 8.37 السوق والتشغٌلووااللتزامات العرضٌة المرجحة بؤوزان المخاطر األئتمان  إجمالى األصولإجمالى الشرٌحة الثانٌة / 

لتزامررات العرضررٌة المرجحررة بررؤوزان المخرراطر االئتمرران إجمررالى القاعرردة الرأسررمالٌة برردون الدعامررة التحوطٌررة  / إجمررالى األصررول واال

 عمٌل(23والسوق والتشغٌل  )مع االخد فى االعتبار تاثٌر اكبر 
00.3 % 00640 % 

إجمالى القاعدة الرأسمالٌة متضمنة الدعامة التحوطٌة   / إجمرالى األصرول وااللتزامرات العرضرٌة المرجحرة برؤوزان المخراطر االئتمران 

 عمٌل(23ل  )مع االخد فى االعتبار تؤثٌر اكبر والسوق والتشغٌ
00.27 % 00602 % 

إجمالى القاعدة الرأسمالٌة متضمنة الدعامة التحوطٌة   / إجمرالى األصرول وااللتزامرات العرضرٌة المرجحرة برؤوزان المخراطر االئتمران 

 عمٌل(23والسوق والتشغٌل  )بدون االخد فى االعتبار تاثٌر اكبر 
06.,0 % 01610 % 
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الخاصة بالرافعة المالٌة، مع إلزام  لقٌاس الرقابٌة تعلٌماتال على م1322ٌولٌو  7فى جلسته بتارٌخ  البنك المركزى المصرى وافق
  ربع سنوى وذلك على النحو التالى : أساس% ( على 0لتلك النسبة )  األدنىبالحد  البنوك

 م.1327وحتى عام  م1322ر ـنسبة استرشادٌة من نهاٌة سبتمبك
  . م1328نسبة ملزمة اعتبارا من عام ك

كما أوجب عن اإلفصاح عن النسبة ومكوناتها ) بسطا  ومقاما  ( بالقوائم المالٌة المنشورة أسوة  بما ٌجرى علٌه حالٌا  فٌما ٌخص 
 ( .CARالمعٌار المعتمد على المخاطر )

 : وٌتكون بسط ومقام نسبة الرافعة المالٌة من اآلتً
بعد االستبعادات( المستخدمة فً بسط معٌار كفاٌة رأس المال لرأس المال ) األولىٌتكون بسط النسبة من الشرٌحة  مكونات البسط

 .(CARالمعتمد على المخاطر )
علٌة "تعرضات وهو ما ٌطلق  -للقوائم المالٌة  وفقا   – ٌتكون مقام النسبة من كافة أصول البنك داخل وخارج المٌزانٌة مكونات المقام

 .البنك" 
 (.% 0ٌجب أال تقل نسبة الشرٌحة األولى من القاعدة الرأسمالٌة ) بعد االستبعادات ( الى إجمالى تعرضات البنك عن ) النسبة
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  نف خُّٛ يصشٖ ألف جنيه مصرى 

 2,222,817 8,875,335 من رأس المال بعد االستبعادات  األولىالشرٌحة 

 80,182,182 83,530,321 إجمالى التعرضات داخل وخارج المٌزانٌة

 81,113,872 85,702,682 المالٌة األوراقإجمالى التعرضات داخل المٌزانٌة وعملٌات المشتقات المالٌة وتموٌل 

 81,113,872 85,702,682 تعرضات البنود داخل المٌزانٌة بعد خصم استبعادات الشرٌحة األولى

 17,017,103 13,861,822 وأرصدة لدى البنك المركزى نقدٌة

 21,993,221 25,636,213 األرصدة المستحقة على البنوك

 21,993,221 25,636,213 حسابات جارٌة وودائع

 23,192,931 20,255,630 أذون خزانة وأوراق حكومٌة أخرى 

 23,192,931 20,255,630 وأوراق حكومٌة أخرى  خزانةإجمالى أذون 

 08,223 68,585 أصول مالٌة بغرض المتاجرة

 1,213,972 6,887,382 استثمارات مالٌه متاحة للبٌع

 27,293,802 21,773,058 استثمارات محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق

 372,388 881,608 استثمارات فى شركات تابعه وشقٌقة

 8,332,078 5,872,183  إجمالى  القروض والتسهٌالت االئتمانٌة للعمالء

 9,022,328 3,837,060 القروض والتسهٌالت االئتمانٌة   

 2,328,331 583,875 مخصص خسائر االضمحالل 

 192,303 2,250,625  المجنبةالعوائد 

 932,131 368,823 (اإلهالكالثابتة )بعد خصم كال من مخصص خسائر االضمحالل ومجمع  األصول

 2,129,130 2,557,626  االخرىاألصول 

 (972,991) (2,303,515) قٌمة ما ٌتم خصمه من التعرضات )بعض استبعادات الشرٌحة األولى للقاعدة الرأسمالٌة( 

 2,331,121 1,182,703 التعرضات خارج المٌزانٌة 

إجمالى االلتزامات العرضٌة
 (6)

 2,333,878 931,903 

 77,333 52,363 استٌراد  -اعتمادات مستندٌه  

 123 - تصدٌر -اعتمادات مستندٌه  

 81,123 285,780 خطابات ضمان 

 0,131 6,350 خطابات ضمان بناءا على طلب بنوك خارجٌة أو بكفاالتهم

 712,212 501,378 التزامات عرضٌة عن ضمانات عامة للتسهٌالت االئتمانٌة وضمانات مثٌلة

 20,312 7,837 كمبٌاالت مقبولة 

 229,178 2,183,856 طاتإجمالى االرتبا

 23,903 250,331 ارتباطات رأسمالٌة

 211,218 2,388,351 ارتباطات عن قروض وتسهٌالت للبنوك/عمالء )الجزء غٌر المستخدم ( ذات فترة استحقاق أصلٌة

 213,821 2,3228,876 سنةتزٌد عن غٌر قابلة لإللغاء 

 12,701 57,028 غٌر قابلة لإللغاء سنة أو اقل

 % 3,21 % 5.62 المالٌة %بة الرافعة نس
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 التقدٌرات واالفتراضات المحاسبٌة الهامة -  6
 
 خسائر االضمحالل فً مشاركات ومرابحات ومضاربات أ/ 6

لتقٌٌم االضمحالل على أساس ربع سنوي على  ٌراجع البنك محفظة مشاركات ومرابحات ومضاربات 
حدٌد ما إذا كان ٌنبغً تسجٌل عبء االضمحالل فً قائمة وٌقوم باستخدام الحكم الشخصً عند ت .األقل 

الدخل ، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أٌة بٌانات موثوق بها تشٌر الى أنه ٌوجد انخفاض ٌمكن قٌاسه 
فً التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة من محفظة المرابحات وذلك قبل التعرف على االنخفاض على 

وقد تشمل هذه األدلة وجود بٌانات تشٌر الى حدوث تغٌٌر  .دة فً تلك المحفظة مستوى المرابحة الواح
سلبً فً قدرة محفظة من عمالء التوظٌف على السداد للبنك ، أو ظروف محلٌة أو اقتصادٌة ترتبط 

ء عند جدولة التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ، تقوم اإلدارة باستخدام تقدٌرات بنا .بالتعثر فً أصول البنك 
االستثمار فً وجود أدلة عملٌات التوظٌف و على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر 

وٌتم مراجعة الطرٌقة واالفتراضات  .موضوعٌة تشٌر الى االضمحالل مماثلة لتلك الواردة فً المحفظة 
مة للحد من أٌة المستخدمة فً تقدٌر كل من مبل  وتوقٌت التدفقات النقدٌة المستقبلٌة بصورة منتظ

  .اختالفات بٌن الخسارة المقدرة والخسارة الفعلٌة بناء على الخبرة 
   

 اضمحالل االستثمارات فً أدوات حقوق ملكٌة متاحة للبٌع ب/ 6
 انخفاضفى أدوات حقوق الملكٌة المتاحة للبٌع عندما ٌكون هناك  االستثمارات اضمحاللٌحدد البنك  

هاما  أو ممتدا  إلى حكم  االنخفاضادلة عن التكلفة وٌحتاج تحدٌدا  ما إذا كان هام أو ممتد فى قٌمتها الع
( المعتادة Volatilityالتذبذبات ) –، والتخاذ هذا الحكم ٌقوم البنك بتقٌٌم ضمن عوامل أخرى  شخصً

عندما ٌكون هناك دلٌل على وجود تدهور فى  اضمحالللسعر السهم باإلضافة إلى ذلك قد ٌكون هناك 
لحالة المالٌة للشركة المستثمر فٌها أو تدفقاتها النقدٌة التشغٌلٌة والتموٌلٌة أو أداء الصناعة أو القطاع أو ا

  .التغٌرات فى التكنولوجٌا 
  

 استثمارات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق ج/ 6
و قابلة للتحدٌد على أنها ثابتة أ استحقاقٌتم تبوٌب األصول المالٌة غٌر المشتقة ذات دفعات وتوارٌخ  

بدرجة  الشخصًمحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق وٌتطلب ذلك التبوٌب استخدام الحكم  استثمارات
حتى تارٌخ  االستثماراتبتلك  االحتفاظعالٌة والتخاذ هذا القرار ٌقوم البنك بتقٌٌم النٌة والقدرة على 

حتى تارٌخ االستحقاق فٌما عدا فى بعض  ستثماراتاالبتلك  االحتفاظاالستحقاق ، وإذا أخفق البنك فى 
الظروف الخاصة مثل بٌع كمٌة غٌر هامة قرب مٌعاد االستحقاق عندها ٌتم إعادة تبوٌب كل 

سوف ٌتم  وبالتالًالمتاحة للبٌع ،  االستثماراتالمحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق إلى  االستثمارات
 استثماراتولٌس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعلٌق تبوٌب أٌة بالقٌمة العادلة  االستثماراتقٌاس تلك 
  .بذلك البند 

 
  القٌمة العادلة للمشتقات د/ 6

ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة لألدوات المالٌة غٌر المقٌدة فى أسواق نشطة باستخدام أسالٌب التقٌٌم وعندما ٌتم  
لعادلة ٌتم اختبارها ومراجعتها دورٌا بواسطة أفراد استخدام هذه األسالٌب مثل النماذج لتحدٌد القٌمة ا

 .وتعتمد نتائج التقٌٌم العادلة الى حد ما على الخبرة .التى قامت بؤعدادها  ةمإهلٌن ومستقلٌن عن الجه
 
 ضرائب الدخل  ھ/6

ٌخضع البنك لضرائب الدخل مما ٌستدعً استخدام تقدٌرات هامه لتحدٌد المخصص اإلجمالً للضرٌبة  
الدخل وهناك عدد من العملٌات والحسابات ٌصعب تحدٌد الضرٌبة النهائٌة عنها بشكل مإكد وٌقوم علً 

البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضرٌبً وفقا لتقدٌرات مدي احتمال نشؤت 
لسابق تسجٌلها ضرائب أضافٌة ، وعندما ٌكون هناك اختالف بٌن النتٌجة النهائٌة للضرائب والمبال  ا

 .فإن هذه االختالفات سوف تإثر علً ضرٌبة الدخل
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 التحلٌل القطاعً -  7
 

 التحلٌل القطاعً لألنشطة -
ٌتضمن النشاط القطاعً العملٌات التشغٌلٌة واألصول المستخدمة فً تقدٌم الخدمات المصرفٌة وإدارة  

وٌتضمن  .تختلف عن باقً األنشطة األخرى المخاطر المحٌطة بها والعائد المرتبط بهذا النشاط التً قد 
 التحلٌل القطاعً للعملٌات وفقا  لألعمال المصرفٌة الواردة فٌما ٌلً :

 
 المؤسسات الكبٌرة ، والمتوسطة والصغٌرة 
االستثمار و  عملٌات التوظٌفوتشمل أنشطة الحسابات الجارٌة والودائع والحسابات جارٌة مدٌنة  

 .والمشتقات المالٌة 
 

 الستثمارا 
 .وٌشمل أنشطة اندماج الشركات وشراء االستثمارات وتموٌل إعادة هٌكلة الشركات واألدوات المالٌة  

 
 األفراد 
 .العقارٌة  مرابحات الشخصٌة و مرابحاتوتشمل أنشطة الحسابات الجارٌة واالدخار والودائع وال 

 
 أنشطة أخرى 
 .ل وتشمل األعمال المصرفٌة األخرى كإدارة األموا 

 
وتتم المعامالت بٌن األنشطة القطاعٌة وفقا  لدورة النشاط العادي للبنك وتتضمن األصول وااللتزامات  

 .للبنك  المالًاألصول وااللتزامات التشغٌلٌة كما تم عرضها فً المركز 
 
 و المبٌعات صافً الدخل من العائد -  8
 

 م1328ٌونٌو  03 
 باأللف جنٌه مصري

 م1327ٌونٌو 03
 لف جنٌه مصريباأل

عائدددد عملٌدددات مشددداركات ومرابحدددات ومضددداربات واإلٌدددرادات 
 المشابهة والمبٌعات:

  

 263.371 2.885.888 البنك المركزى المصرى 
 031.135 052.017 البنوك األخرى

 2.135.800 2.883.058 العمالء 

 2.563.331 0.323.085 المجموع

 1.286.786 2.338.868 عائد أوراق حكومٌه
 08.601 02.120 استثمارات فً أدوات دٌن محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق والمتاحة للبٌع 

 0.373.388 7.363.668 األجمالى

   تكلفة األوعٌة االدخارٌة والتكالٌف المشابهة والمبٌعات: 
   ودائع وحسابات جارٌة :

 (85.868) (38.813) البنوك
 (2.858.368) (2.308.750) العمالء

 (2.566.736) (1.300.131) اإلجمالً

 1.137.636 0.328.166 الصافً
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 األتعاب والعموالت إٌرادات -  5
 

 م1328ٌونٌو  03 
 باأللف جنٌه مصري

 م1327ٌونٌو 03
 باأللف جنٌه مصري

   
 11.318 25.375 االستثمارعملٌات التوظٌف و األتعاب والعموالت المرتبطة ب

 1.818 8.057 إسساتأتعاب خدمات تموٌل الم
 1.838 0.287 أتعاب أعمال األمانة والحفظ

 52.376 87.582 أتعاب أخرى

 38.726 221.078 األجمالى

 
 المحققة رباحاألتوزٌعات  -  8
 

 م1328ٌونٌو  03 
 باأللف جنٌه مصري

 م1327ٌونٌو 03
 باأللف جنٌه مصري

 663 03.830 أوراق مالٌة متاحة للبٌع
 02.076 27.716 قٌقةشركات تابعة وش

 278 - صنادٌق استثمار

 02.373 77.215 األجمالى

 
 صافً دخل المتاجرة  -  3
 

 م1328ٌونٌو  03 
 باأللف جنٌه مصري

 م1327ٌونٌو 03
 باأللف جنٌه مصري

   عملٌات النقد األجنبً
 28.163 11.523 أرباح التعامل فى العمالت األجنبٌة 

 5.533 (7.110)      وااللتزاماتتقٌٌم أرصدة األصول  أرباح

     بالعمالت األجنبٌة بغرض المتاجرة 
 - 8.581 بغرض المتاجرة حقوق الملكٌة  ادوات

 2.738 - دٌن بغرض المتاجرة  ادوات   أد

 13.565 16.163 األجمالى

 
 

 االستثمارعملٌات التوظٌف و االضمحالل عن خسائر  / )عبء( رد  - 23
 

 م1328ٌونٌو  03  
 باأللف جنٌه مصري

 م1327ٌونٌو 03
 باأللف جنٌه مصري

   

 (61.623) 17.788 مشاركات ومرابحات و مضاربات  مع العمالء
 2.833 876 استثمارات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق

 (63.713) 18.663 األجمالى
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 مصروفات إدارٌة - 22
 م1328ٌونٌو  03 

 باأللف جنٌه مصري
 م1327ٌوٌون 03

 باأللف جنٌه مصري
   تكلفة العاملٌن
 (233.130) (123.836) أجور ومرتبات

 (8.708) (3.883) تؤمٌنات اجتماعٌة
   تكلفة المعاشات

 (7.808) (8.351) نظم االشتراكات المحددةتكلفة 

 (118.767) (136.755) 

 (138.826) (113.605)  مصروفات إدارٌة أخرى

 (622.232) (677.381) األجمالى
 

 وفٌما ٌلً تحلٌل لمكونات بند مصروفات إدارٌة أخرى :
 م1328ٌونٌو  03 

 باأللف جنٌه مصري
 16.658 إهالك إداري واستهالك *

 16.370 مزاٌا للعاملٌن
 18.157 اشتراكات ورسوم

 3.728 صٌانة وتؤمٌن
 6.175 مصروفات برٌد وسوٌفت
 0.135 أدوات كتابٌة ومطبوعات

 583 راتاٌجا
 23.557 دعاٌة وإعالن

 8.275 استقبال وضٌافة
 7.883 بدالت سفر وانتقال

 8.562 مٌاه وكهرباء وتلٌفونات
 638 خدمات اجتماعٌة

 12.830 إٌجار مقار الصارف اآللً وتشغٌله
 8.086 مصروفات الدمغة
 062 مصروفات بنكٌة

 2.226 مصارٌف قضائٌة وتكالٌف الحراسة 
 10 انتاج تام مصارٌف نقل

 57.356 متنوعة

 113.605 
 
شركات المجموعة وال ٌتضمن إهالك خطوط اإلنتاج للشركات لبنك وٌتضمن البند اإلهالكات اإلدارٌة ل *

 .حٌث تم إدراج إهالك خطوط اإلنتاج ضمن بند تكلفة المبٌعات بقائمة الدخلذات الطبٌعة الصناعٌة 
 

 تشغٌل أخرى إٌرادات  -21

 م1328و ٌونٌ 03 
 باأللف جنٌه مصري

 م1327ٌونٌو 03
 باأللف جنٌه مصري

أرباح / )مصروفات( تقٌٌم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت 
 867 808.251 األجنبٌة ذات الطبٌعة النقدٌة بخالف تلك التى بغرض المتاجرة 

 18.088 18.008 أرباح بٌع ممتلكات ومعدات
 (577) (538) مصروف إٌجار تشغٌلً  

 (27.183) (53.383) مصروفات أخرى

 (0.351) - رد / )عبء( مخصصات أخرى 

 8.266 733.827 األجمالى
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 ينقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزي المصر  -20

 
 م1328ٌونٌو  03

 باأللف جنٌه مصري
 م1327 دٌسمبر 02

 باأللف جنٌه مصري
 2.236.030 2.636.068 نقدٌة

ي فً إطار نسبة االحتٌاطً أرصدة لدى البنك المركز
 8.258.123 8.731.020 اإللزامً

 5.051.830 5.338.882 األجمالى

   

 6.657.880 6.860.523 أرصدة بدون عائد

 1.838.363 0.271.361 أرصدة ذات عائد 

 5.051.830 5.338.882 األجمالى

 
 أرصدة لدى البنوك  - 26

 
 م1328ٌونٌو  03

 باأللف جنٌه مصري
 م1327 مبردٌس 02

 باأللف جنٌه مصري
 087.203 106.308 حسابات جارٌة

 01.820.532 08.361.328 ودائع)مضاربات(

 (280.063) (61.828) ٌخصم : اإلٌرادات المقدمة

 00.307.751 03.207.306 اإلجمالى 

 23.378.138 12.881.238 البنك المركزى بخالف نسبة اإلحتٌاطً اإللزامً
 22.300.323 27.512.333 بنوك محلٌة

 2.267.667 2.572.318 بنوك خارجٌة

 00.307.751 03.207.306 اإلجمالى

 077.005 237.568 أرصدة بدون عائد

 01.883.107 08.303.188 أرصدة ذات عائد 

 00.307.751 03.207.306 اإلجمالى

 00.307.751 03.207.306 أرصدة متداولة

 00.307.751 03.207.306 اإلجمالى

 
 أوراق حكومٌة  - 15 

 
 م 1327 دٌسمبر 02 م1328ٌونٌو  03  
 باأللف جنٌه مصرى باأللف جنٌه مصرى 

 23.132.381 20.255.630 أذون الخزانة

 23.132.381 20.255.630 اإلجمالى

 
 وتتمثل أوراق حكومٌة فً :

 

 م1327دٌسمبر  02 م1328ٌونٌو  03 

 باأللف جنٌه مصرى باأللف جنٌه مصرى 

 0,212,213 1,303,333 ٌوم 92أذون خزانة استحقاق 

 1,217,011 7,853,538 ٌوم 281أذون خزانة استحقاق 

 1,833,179 7,556,338 ٌوم 032أذون خزانة استحقاق 
 (287,082) (038,033) عوائد لم تستحق بعد

 23,192,931 20,255,630 إجمالً
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 مخزون  -28

 م1328ٌونٌو  03 
 صريباأللف جنٌه م

م 1327 دٌسمبر 02
 باأللف جنٌه مصري

 253.733 281.678 مخزون خامات
 286.263 257.821 مخزون مستلزمات إنتاج وقطع غٌار ووقود

 271.512 288.032 مخزون انتاج تام
 028.865 003.265 مخزون عقارى

 88.878 81.378 اعتمادات مستندٌة

 303856 321.881 

 
 الصافىب عمالء وأوراق قبض  -25

 م1328ٌونٌو  03 
 باأللف جنٌه مصري

م 1327 دٌسمبر 02
 باأللف جنٌه مصري

 223.319 730.505 عمالء
 193.301 081.860 أوراق قبض

 200.322 218.171 شٌكات برسم تحصٌل

 19.371 12.752 عمالء ضمان كمبٌاالت معززة

 939.091 2.328.630 )ٌخصم(

 (12.981) (03.603) مخصص إضمحالل العمالء

 387.350 910.138 
 

 
 أصول مالٌة بغرض المتاجرة  -28

 م1328ٌونٌو  03 
 باأللف جنٌه مصري

م 1327 دٌسمبر 02
 باأللف جنٌه مصري

   أدوات حقوق ملكٌة مدرجة فً أسواق األوراق المالٌة

 08.773 68.585 أسهم شركات محلٌة

 68.585 08.773 

 



 )شركة مساهمة مصرٌة( فٌصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة 
 1328 ٌونٌو 03  
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 ات مع العمالءمشاركات ومرابحات ومضارب  - 19

 

 م1328ٌونٌو  03
 باأللف جنٌه مصري

 م  1327دٌسمبر 02
 باأللف جنٌه مصري

   أفراد 
 883.331 838.385 مرابحات شخصٌة 

 663.353 607.233 مرابحات عقارٌة 

 2.213.281 2.201.358 (2اجمالى )

   مؤسسات شامال المرابحات الصغٌرة لألنشطة االقتصادٌة
 1.808.618 1.136.815  مرابحات مباشرة

 7.325.820 7.378.288 مرابحات مشتركة  

 5.878.162 8.281.530 (1اجمالى )

 8.387.630 3.136.883 (1+2للعمالء ) تاجمالى المشاركات و المضاربات و والمرابحا
 (358.032) (2.250.625) اإلٌرادات المقدمة والعوائد المجنبة ٌخصم : 

 (2.256.853) (365.113) ضمحالل مخصص خسائر اال ٌخصم :

 8.806.110 5.256.110 الصافً ٌوزع الى:

 8.806.110 5.256.110 أرصدة متداولة 

 8.806.110 5.256.110 اإلجمالى
 

 

بلغت القٌمة العادلة لألوراق المالٌة المتداولة والتى ال ٌمكن التصرف فٌها إال بموافقة البنك ضمانا لعملٌات توظٌف تجارٌة 
 ألف جنٌه مصرى فً تارٌخ المقارنة ، 29,882ألف جنٌه مصرى مقابل مبل   29,882مبل   م 1328ٌونٌو  03ى ف



 )شركة مساهمة مصرٌة( فٌصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة 
 1328 ٌونٌو 03  
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 مخصص خسائر االضمحالل 
 تحلٌل حركة مخصص خسائر االضمحالل للمشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء وفقا  لألنواع : 

 

 ه مصرى()باأللف جنٌ                 م1328ٌونٌو  03  

 
 أفراد

 اإلجمالً مرابحات عقارٌة مرابحات شخصٌة وسٌارات

 283,607 21,568 265,885 الفترة / العامالرصٌد أول 
 568 83 888 الفترةعبء االضمحالل خالل 
 (8,181) (072) (7,302) الفترةمبال  تم إعدامها خالل  

 (15,005) (253) (15,285) مخصص انتفً الغرض منه
 80 - 80 تقٌٌمفروق 

 215,867 21,185 227,078 م1328ٌونٌو  03الرصٌد فً 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )باأللف جنٌه مصرى(                م1327دٌسمبر  02

 
 أفراد

 اإلجمالً مرابحات عقارٌة مرابحات شخصٌة وسٌارات
 121,379 21,898 299,782 العامالرصٌد أول 

 7,183 - 7,183 عبء االضمحالل خالل الفترة

 (9,272) (223) (9,112) مبال  تم إعدامها خالل  الفترة

 (3,292) - (3,292) مخصص انتفً الغرض منه
 (10,023) - (10,023) مإسساتمخصص الالى محول 

 (1) - (1) فروق تقٌٌم

 233,102 21,718 217,387 م1327دٌسمبر  02الرصٌد فً 
 

 مؤسسات 

 مرابحات مباشرة وأخرى 
 و مرابحات مشتركة

 اإلجمالً 

 2,326,666  2,326,666 الرصٌد أول  السنة
 12,688  12,688 الفترة عبء االضمحالل خالل 
 (103,073)  (103,073) الفترة مبال  تم إعدامها خالل  

 (13,680)  (13,680) مخصص انتفً الغرض منه
 000  000 محول لمخصصات اخرى 

 0.888  0.888 فروق تقٌٌم

 583,383  583,383 م1328ٌونٌو  03الرصٌد فً 

 335,506   اإلجمالً

 مإسسات 

 
 مرابحات مباشرة وأخرى

 مرابحات مشتركة و
 اإلجمالً 

 832,779  832,779 العامالرصٌد أول  

 103,830  103,830 الفترة عبء االضمحالل خالل 

 (21,717)  (21,717) الفترة مبال  تم إعدامها خالل  
 (30,219)  (30,219) انتفً الغرض منه مخصص

 10,023  10,023 األفرادمخصص  من محول 

 (7,128)  (7,128) فروق تقٌٌم

 2,321,111  2,321,111 م1327دٌسمبر  02الرصٌد فً 

 2,271,879   اإلجمالً



 )شركة مساهمة مصرٌة( فٌصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة 
 1328 ٌونٌو 03  
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 استثمارات مالٌة   -13
 
 
 

 م1328ٌونٌو  03
 باأللف جنٌه مصري

 م  1327دٌسمبر 02
 جنٌه مصري باأللف

   استثمارات مالٌة متاحة للبٌع -/أ20
   بالقٌمة العادلة : – دٌنأدوات 

 838.176 730.688 مدرجة فً سوق األوراق المالٌة   -

   بالقٌمة العادلة : –أدوات حقوق ملكٌة 
 236.366 231.358 مدرجة فً سوق األوراق المالٌة   -

 0.563.628 0.315.050 ةغٌر مدرجة فً سوق األوراق المالٌ  -

 6.763.526 6.520.823 (2إجمالً استثمارات مالٌة متاحة للبٌع )

   استثمارات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق -/ب20
   بالتكلفة المستهلكة : –أدوات دٌن 

 25.287.831 21.716.753 مدرجة فً سوق األوراق المالٌة  -
 17.535 17.535 المالٌة غٌر مدرجة فً سوق األوراق  -

 (876) - ٌخصم : مخصص خسائر االضمحالل

 25.233.807 21.773.058 (1إجمالً استثمارات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق )

 12.563.763 25.186.237 (1+2إجمالً استثمارات مالٌة )

 
 ى تارٌخ االستحقاق:تسوٌات مخصص خسائر االضمحالل لالستثمارات المالٌة المحتفظ بها حت

 
 م1328ٌونٌو  03

 باأللف جنٌه مصري
 م  1327دٌسمبر 02

 باأللف جنٌه مصري

 (2,737) (876) الفترةالرصٌد أول 

 1,820 876 رد االضمحالل عن وثائق صنادٌق االستثمار 

 (821) - اإلجمالً



 )شركة مساهمة مصرٌة( فٌصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة 
 1328 ٌونٌو 03  
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 شقٌقةاستثمارات فً شركات  -/ج 13
 

 ت الشقٌقة كما ٌلً :بلغت نسبة مساهمة البنك فً الشركا 
 

 م1328ٌونٌو  03

 

 البلد
 مقر

 الشركة

 أصول
 الشركة

 التزامات
 الشركة

 )بدون حقوق 
 الملكية(

 إيرادات 
 الشركة

أرباح / 
 )خسائر( 
 الشركة

 القيمة
 الدفترية

 نسبة 
 المساهمة

 
 

 باأللف
 جنيه مصري

 باأللف
 جنيه مصري

 باأللف
 جنيه مصري

 باأللف
 جنيه مصري

 باأللف 
  ه مصريجني

 %16.38 02.381 13.828 288.631 60.388 288.886 مصر مستشفً مصر الدولً

 %16.57 81.773 80.235 80.157 818.075 878.878 مصر المصرٌـة للتؤمٌن التكافلً على الممتلكات

 %17.33 3 (238) 8 2.816 823 مصر عربٌة للوساطة فً التؤمٌن

 %63.33 230.337 (6.226) 37.332 2.108.878 2.262.363 مصر اوراسكوم لإلسكان والتعمٌر

 %63.33 15 13 687 233 885 مصر العربٌة ألعمال التطهٌر " أرادٌس " 

 - 3 - - - - مصر اإلسالمٌة إلنتاج األرضٌات 

 %60.55 2.308 (053) 77 535 0.353 مصر اإلسالمٌة لإلستثمار والتنمٌة 

 %68.75 2.352 218 1.803 0.382 5.363 مصر ة الجٌزة للبوٌات والصناعات الكٌماوٌ

 - 133 - - - - مصر الجٌزة للصناعات الزراعٌة

  233.371      اإلجمالى

 

 
 م1327دٌسمبر 02                                                      

 

 البلد
 مقر

 الشركة

 أصول
 الشركة

 التزامات
 الشركة

 )بدون حقوق 
 الملكٌة(

  إٌرادات
 الشركة

أرباح / 
 )خسائر( 
 الشركة

 القٌمة
 الدفترٌة

 نسبة 
 المساهمة

  

 باأللف
جنٌه 
 مصري

 باأللف
 جنٌه مصري

 باأللف
 جنٌه مصري

 باأللف
 جنٌه مصري

 باأللف 
 جنٌه مصري

 

        

 %16.38 02.381 13.828 288.631 60.388 288.886 مصر مستشفً مصر الدولً

 %16.57 81.773 68.208 82.826 732.808 538.865 مصر على الممتلكات المصرٌـة للتؤمٌن التكافلً

 %17.33 - (238) 8 2.816 823 مصر عربٌة للوساطة فً التؤمٌن

 %63.33 230.337 (13.352) 73.817 2.366.688 370.175 مصر اوراسكوم لإلسكان والتعمٌر

 %63.33 108 13 687 233 885 مصر العربٌة ألعمال التطهٌر " أرادٌس " 

 - 13 - - - - مصر اإلسالمٌة إلنتاج األرضٌات 

 %60.55 2.308 (053) 77 535 0.353 مصر اإلسالمٌة لإلستثمار والتنمٌة 

 %68.75 2.352 218 1.803 0.382 5.363 مصر الجٌزة للبوٌات والصناعات الكٌماوٌة 

 - 133 - - - - مصر الجٌزة للصناعات الزراعٌة

  133.282      اإلجمالى

 

 .تم إدراج األرصدة من آخر قوائم مالٌة متاحة  -
 

 

 



 )شركة مساهمة مصرٌة( فٌصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة 
 1328 ٌونٌو 03  
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 االستثمارات المالٌة خسائر  صافً -/د20

  
 م1328ٌونٌو  03

 باأللف جنٌه مصري
 م 1327ٌونٌو 03

 باأللف جنٌه مصري

 213.883 - االستثمارات فى شركات تابعة وشقٌقة إٌرادات 
 67.736 6.323 بٌع أصول مالٌة متاحة للبٌع  )خسائر( أرباح

 - - والشقٌقة اإلستثمارات فى الشركات التابعة إٌرادات
 86 - محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاقأصول مالٌة بٌع أرباح 

 (23) - أسهم فً شركات تابعة وشقٌقة خسائر اضمحالل

 (65.886) (636.623) )خسائر( اضمحالل أصول مالٌة متاحة للبٌع

 (033.733) 215.666 
 

 

 أصول أخرى  - 12       
 م1328ٌونٌو  03 

 باأللف جنٌه مصري
 م 1327دٌسمبر 02

 باأللف جنٌه مصري

 713.023 587.632 اإلٌرادات المستحقة
 03.853 63.870 المصروفات المقدمة

 23.637 25.151 دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

 112.577 128.101 األصول التً آلت ملكٌتها للبنك وفاء لدٌون
 22.875 12.268 التؤمٌنات والعهد
 75 08 القرض الحسن

 80.806 233.835 مشروعات تحت التنفٌذ *
 080.820 612.238 أخرى

 027.837 011.522 مسدد تحت حساب الضرائب

 
 

2.310.088 2.837.238 

   
 بند مشروعات تحت التنفٌذ:فٌما ٌلً مكونات *  

 
 م1328ٌونٌو  03
 لف جنٌه مصريباأل

 م1327دٌسمبر 02
 باأللف جنٌه مصري

 80.131 233.057 فروع تحت التؤسٌس

 601 601 مبانً للعاملٌن تحت اإلنشاء

 233.835 80.806 

 

 أصول غٌر ملموسة  - 22

 
 م1328ٌونٌو  03

 باأللف جنٌه مصري
 م 1327ٌونٌو 03

 باأللف جنٌه مصري
 23,305 23.388 رصٌد اول العام

 5.612 25.731 تإضافا

 (8.651) (6.818) استهالك

 10.881 23.388 
 
 

 

 

 



 )شركة مساهمة مصرٌة( فٌصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة 
 1328 ٌونٌو 03  
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 أصول ثابتة  -  10
 

 

أراضً وإنشاءات  
 ومرافق

تحسٌنات أصول 
 مستؤجرة

 اإلجمالً أخرى آالت ومعدات

 باأللف جنٌه مصري باأللف جنٌه مصري باأللف جنٌه مصري باأللف جنٌه مصري باأللف جنٌه مصري 
 

      2/2/1327الرصٌد فً 

 07.10..17 11.7995 .151795 37011 1..179.17 2/2/1327صافً القٌمة الدفترٌة فً 

 231.392 11.021 73.871 2.072 12.208 إضافات
 (23.221) (130) (19.293) - (220) استبعادات
 (93.019) (31.279) (3.031) (2.383) (13.038) إهالك العام

صافً القٌمة الدفترٌة فً 
02/21/1327 2.187.223 3.031 071.070 228.777 2.983.231 

      
      02/21/2017الرصٌد فً 

 1.991.738 013.133 912.903 9.270 2.391.712 التكلفة

 (2.333.211) (117.380) (237.227) (0.139) (137.302) مجمع اإلهالك

صافً القٌمة الدفترٌة فً 
02/21/1325 2.187.223 3.031 071.070 228.777 2.983.231 

 
      2/2/1328الرصٌد فً 

 2.983.231 228.777 071.070 3.031 2.187.223 2/2/1328صافً القٌمة الدفترٌة فً 
 79.922 02.733 2.388 213 12.972 إضافات

 (09) (0) (03) - - استبعادات
 (33.079) (21.388) (19.331) (117) (28.281) فترةإهالك ال
ٌمة الدفترٌة فً صافً الق

03/33/1328 2.223.899 3.130 023.030 208.091 1.333.327 

      
      03/33/1328الرصٌد فً 

 0.371.283 078.230 917.281 23.229 2.703.723 التكلفة

 (2.333.210) (109.772) (297.129) (0.723) (112.827) مجمع اإلهالك

صافً القٌمة الدفترٌة فً 
03/38/1328 2.223.899 3.130 023.030 208.091 1.333.327 

 
 إستثمارات عقارٌة  - 24

 اإلجمالً المبانً األراضً 
 بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري 

    التكلفة
 00.333 23,.00 06.083 3/3/8730فً

 - - - إضافات

 00.333 23,.00 06.083 8307 ديسمبر 00
 

 مجمع االهالك
   

 (800) (800) - 8730ٌناٌر  3فى 

 (800) (800) - اهالك العام

 (070) (070) - 8307 ديسمبر 00

 03.080 00.830 06.083 صافى القيمة الدفترية

 
    التكلفة

 00.333 23,.00 06.083 3/3/8730فً
 033 - 033 إضافات

 00.033 23,.00 06.783 8302يونيو  03
 

 مجمع االهالك
   

 (070) (070) - 8730ٌناٌر  3فى 

 (007) (007) - اهالك العام

 (068) (068) - 8302يونيو  03

 03.232 00.007 06.783 صافى القيمة الدفترية



 )شركة مساهمة مصرٌة( فٌصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة 
 1328 ٌونٌو 03  
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 أرصدة مستحقة للبنوك - 17
 

 م1328ٌونٌو  03 
 باأللف جنٌه مصري

 م 1327 دٌسمبر 02
 باأللف جنٌه مصري

 777.287 861.378 حسابات جارٌة

 23.367 18.158 ودائع

 757.203 883.101 األجمالى 

 107.526 20.576 بنوك مركزٌة
 160.265 662.815 بنوك محلٌة

 38.183 120.872 بنوك خارجٌة

 757.203 883.101 األجمالى

 030.310 735.571 أرصدة بدون عائد
 23.368 18.158 أرصدة ذات عائد متغٌر

 281.282 207.136 أرصدة ذات عائد ثابت

 757.203 883.101 األجمالى

 757.203 883.101 أرصدة متداولة

 757.203 883.101 األجمالى

 
 االدخاراالدخارٌة و شهادات األوعٌة   - 26

 
 م1328ٌونٌو  03

 باأللف جنٌه مصري
 م 1327 دٌسمبر 02

 باأللف جنٌه مصري
 1.185.372 1.633.818 حسابات تحت الطلب

 72.863.336 76.808.582 حسابات ألجل وبإخطار
 28.833.816 28.228.321 شهادات ادخار

 253.805 233.283 أخرى *

 53.383.128 57.867.853 االجمالى

 1.163053 1.005.383 حسابات مإسسات

 88.523.868 50.038.823 حسابات أفراد

 53.383.128 57.867.853 االجمالى 

 1.608.788 1.833.338 أرصدة بدون عائد

 88.703.873 51.377.850 دة ذات عائد متغٌرأرص

 53.383.128 57.867.853 االجمالى

 53.383.128 57.867.853 أرصدة متداولة

 53.383.128 57.867.853 االجمالى

 
ألف جنٌه مصرى فً تارٌخ المقارنة .  11,170ألف جنٌه مصرى مقابل  14,479أرصدة قدرها  أخرى* تتضمن بند 

استٌراد وتصدٌر والقٌمة العادلة لتلك الودائع هً  –طات غٌر قابلة لإللغاء خاصة باعتمادات مستندٌه تمثل ضمان الرتبا
 تقرٌبا قٌمتها الحالٌة .

 
 
 
 
 
 



 )شركة مساهمة مصرٌة( فٌصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة 
 1328 ٌونٌو 03  
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 التزامات أخرى  - 15
 

 م1328ٌونٌو  03 
 باأللف جنٌه مصري

 م 1327 دٌسمبر 02
 باأللف جنٌه مصري

 1.315.620 2.350.866 عوائد مستحقة

 6.828 5.251 ستحقةمصروفات م

 08.688 18.333 الزكاة المستحقة شرعا

 52.825 55.131 توزٌعات مساهمٌن 

 807.303 2.072.087 أرصدة دائنة متنوعة

 1.355.068 0.607.630 االجمالى    
 

 

 مخصصات أخرى   - 28

 
 م1328ٌونٌو  03

 باأللف جنٌه مصري
 م 1327 دٌسمبر 02

 باأللف جنٌه مصري

 61.583 71.283 / العام الفترةً أول الرصٌد ف
 (6) (000) فروق تقٌٌم عمالت أجنبٌة

 (1.511) (1.138) العامالمستخدم خالل 

 (888) (888) مخصصات انتفى الغرض منها

 8.033 5.388 المحمل على قائمة الدخل

 71.283 78.883 فترة / العامالرصٌد فً آخر ال
 

 
 
 

 ةرأس المال وأسهم الخزٌن - 29
 

دوالر  2م بقٌمة أسمٌة 1328ٌونٌو  03ألف جنٌه مصرى فً  2,772,382ٌبل  رأس المال المدفوع مبل   
 للسهم وجمٌع األسهم مسدده بالكامل .

 

 عدد األسهم 
 )بالملٌون(

 أسهم عادٌة
 أسهم خزٌنة

 اإلجمالً

باأللف جنٌه   
 مصري

باأللف جٌنه 
 مصري

باأللف جنٌه 
 مصري

 2.283.222 - 2.283.222 023 املعالرصٌد فً أول ا

 (9.891) (9.891) - - أسهم خزٌنة *

 292.233 - 292.233 22 اسهم مجانٌة بواقع واحد سهم ممولة من االرباح المحتجزة

 2.587.583 (3.831) 2.557.882 085 العامالرصٌد فً أخر 

 
 االحتٌاطٌات واألرباح المحتجزة - 03

 م1328ٌونٌو  03 
 مصريباأللف جنٌه 

 م 1327 دٌسمبر 02
 باأللف جنٌه مصري

   احتٌاطٌات
 276.808 276.563 احتٌاطً المخاطر البنكٌة
 567.627 325.830 احتٌاطً قانونً )عام(

 00.882 00.882 احتٌاطً خاص 
 - IFRS9 007.723احتٌاطى 

 2.855.818 2.822.360 استثمارات مالٌة متاحة للبٌع –احتٌاطً القٌمة العادلة 
 12.728 11.630 احتٌاطً رأسمالً *

 1.801.878 0.356.383 العامإجمالً االحتٌاطٌات فً آخر 



 )شركة مساهمة مصرٌة( فٌصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة 
 1328 ٌونٌو 03  
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*ٌمثل أرباح عن بٌع أصول ثابتة تم تحوٌلها لالحتٌاطً الرأسمالى قبل إجراء توزٌعات األرباح وتم تكوٌنه 
 .م 2982لسنة  229من القانون  13وفقاَ للمادة 

 المحتجزة )تابع( االحتٌاطٌات واألرباح - 30
 

 

 م1328ٌونٌو  03 احتٌاطً المخاطر البنكٌة العام   -أ
 باأللف جنٌه مصري

 م 1327 دٌسمبر 02
 باأللف جنٌه مصري

 205.130 276.808 العام الفترة / أول الرصٌد فً
 25.631 - المحول الى احتٌاطى المخاطر البنكٌة من اصول الت ملكٌتها

 00 231 طر البنكٌة خالل العامالمحول الى احتٌاطى المخا

 276.808 276.563 العام الفترة / آخرالرصٌد فً 
 

 
 احتٌاطً قانونً )عام(    -ب 
 م1328ٌونٌو  03 

 باأللف جنٌه مصري
 م 1327 دٌسمبر 02

 باأللف جنٌه مصري

 678.856 588.302 العام الفترة / أول الرصٌد فً

 188.562 251.288 ام(محول من األرباح إلً احتٌاطً قانونً)ع

 567.627 325.830 الفترة / العامآخر الرصٌد فً 
 

 
 استثمارات مالٌة متاحة للبٌع –احتٌاطً القٌمة العادلة    -ج 
 
 م1328ٌونٌو  03 

 باأللف جنٌه مصري
 م 1327 دٌسمبر 02

 باأللف جنٌه مصري

 1.102.886 2.855.818 العام الفترة / أول الرصٌد فً

 (806.083) (852.336) لتغٌر فً القٌمة العادلة ا)خسائر( 

 183.200 636.623 د(12خسائر اضمحالل أصول مالٌة متاحة للبٌع )إٌضاح 

 2.855.818 2.822.360 العام الفترة / آخرالرصٌد فً 
 

 
 و األرباح المحتجزة/ العام   الفترةصافً أرباح  -د 

 
 م1328ٌونٌو  03 

 باأللف جنٌه مصري
 م1327دٌسمبر02

 باأللف جنٌه مصري

 6.133.858 6.383.363 / العام  الفترةأول   الرصٌد فً

 (237.288) - محول إلى رأس المال

 (188.562) (251.288) محول إلى االحتٌاطى القانونً

 (783) 885 محول إلى االحتٌاطٌات االخرى

 - IFRS9 (007.723)محول الى إحتٌاطى 

 (7013803) (633.370) لمالً السابقا/ العام  الفترةتوزٌعات 

 0.280.573 0.382.631 / العام الفترةأخر الرصٌد فً 

قبل التحوٌل الى احتٌاطى ةة / العام الفترصافً أرباح 
 2.555.110 - المخاطر البنكٌة العام

 (00) (231) احتٌاطى المخاطر البنكٌة العامالمحول الى 

 2.555.233 2.012.370  / العام الفترةصافً أرباح 

 6.383.363 7.180.176 واألرباح المحتجزةالفترة / العام صافً أرباح 



 )شركة مساهمة مصرٌة( فٌصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة 
 1328 ٌونٌو 03  
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 احتٌاطى راسمالى   - هـــ
 
 م1328ٌونٌو  03 

 باأللف جنٌه مصري
 م 1327دٌسمبر  02

 باأللف جنٌه مصري

 13.308 12.728 العام الفترة / أول الرصٌد فً

 783 885 احتٌاطى راسمالى 

 12.728 11.630 العام الفترة / رآخالرصٌد فً 

 
 

 إضمحالل األصول   - 31
 

 األرصدة التالٌة :بقائمة التدفقات النقدٌة إضمحالل األصول بند ضمن غراض قائمة التدفقات النقدٌة ، تأل 
 

  
 م1328ٌونٌو  03

 باأللف جنٌه مصري
 م1327ٌونٌو 03

 باأللف جنٌه مصري

 (23.050) (115.873)  الءمشاركات ومرابحات ومضاربات مع العم

 - 6.668  عمالء وأوراق قبض

 (2.730) (876)  استثمارات مالٌة محتفظ بها حتً االستحقاق

 68.533 636.623  خسائر اضمحالل أصول مالٌة متاحة للبٌع

  807.882 17.310 

 
 

 النقدٌة وما فً حكمها - 32
 

نقدٌة وما فً حكمها األرصدة التالٌة التً ال تتجاوز توارٌخ قائمة التدفقات النقدٌة ، تتضمن ال إعدادألغراض  
 استحقاقها ثالثة أشهر من تارٌخ االقتناء :

 

 
 م1328ٌونٌو  03

 باأللف جنٌه مصري
 م1327ٌونٌو 03

 باأللف جنٌه مصري

 2.208.535 2.636.068 نقدٌة  

 850.823 106.308 أرصدة لدى البنوك )حسابات جارٌة(

 1.323.551 1.303.333 استحقاق أقل من ثالثة شهور(أوراق حكومٌة )

 0.883.186 6.301.138 
 

 

 التزامات عرضٌة وارتباطات - 33
 

 

 مطالبات قضائٌة -أ  
م وتم تكوٌن مخصص لتلك 1328 ٌونٌو 03ٌوجد عدد من القضاٌا القائمة المرفوعة ضد البنك فً 

التزام قانونى نتج عن حدث فً الماضى وأمكن ألعوام السابقة وما تم تكوٌنه ٌمثل االقضاٌا خالل 
تقدٌره بدرجة ٌعتمد علٌها ومن المتوقع تحقق خسائر عنها وسبق أن تحملت به نتائج أعمال البنك فً 

 السنوات الماضٌة .

 
 ج

 ارتباطات رأسمالٌة -ب 
لمنتهٌة المالٌة ا ةألف جنٌه مصرى عن السن 223,191 بلغت تعاقدات البنك عن ارتباطات رأسمالٌة 

م متمثلة فً تموٌل مرابحات مشتركة واستثمارات مالٌة متاحة للبٌع وكذا فى 1328 ٌونٌو 03فً 



 )شركة مساهمة مصرٌة( فٌصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة 
 1328 ٌونٌو 03  
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شركات تابعة وشقٌقة بجانب مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء وتوجد ثقة كافٌة لدى 
 اإلدارة من تحقق إٌرادات صافٌة وتوافر تموٌل لتغطٌة تلك االرتباطات .

 
 
 
 

 

 

 

  )تابع( لتزامات عرضٌة وارتباطاتا - 33
 

 االستثمارعملٌات التوظٌف و ارتباطات عن  -ج 
 االستثمار فٌما ٌلً :عملٌات التوظٌف و تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن  

 

 م1328ٌونٌو  03 
 باأللف جنٌه مصرى

 م 1327 دٌسمبر 02
 باأللف جنٌه مصرى

 517.711 501,375 ارتباطات عن توظٌفات
 20.817 7,837 األوراق المقبولة
 257.527 080,023 خطابات ضمان

 083.265 077,165 اعتمادات مستندٌه استٌراد

 2.372 - اعتمادات مستندٌه تصدٌر

 2.037.383 2,658,733 اإلجمالً

 
 عالقة ذويطراف أالمعامالت مع  - 34
 

 د الدوري(صندوق استثمار بنك فٌصل األسالمى المصرى )ذو العائ -

 2991لسنة  92الصندوق أحد األنشطة المصرفٌة المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  

والئحته التنفٌذٌة ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة هٌرمس إلدارة صنادٌق االستثمار، وقد بل  عدد وثائق 

وثٌقة  23333خصص للبنك جنٌه مصرى  23,333,333وثٌقة قٌمتها  233333استثمار هذا الصندوق 

 جنٌه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق. 233منها )قٌمتها االسمٌة 
 

جنٌه مصرى بلغت قٌمتها  11,918,193وثٌقة المحتفظ بها بمبل   231113وقد قام البنك بشراء عدد  

 جنٌه مصرى . 10,108,803م بمبل   1328 ٌونٌو 03اإلستردادٌة فً 
  
جنٌه مصرى بعد توزٌعرات قردرها  211,02م مبل  1328 ٌونٌو 03ادٌة للوثٌقة فً وقد بلغت القٌمة اإلسترد 

 وثٌقة . 2,321,237جنٌه مصرى منذ بدء النشاط كما بلغت وثائق الصندوق القائمة فً ذات التارٌخ  70.2

 
 

 صندوق استثمار بنك فٌصل األسالمى المصرى وبنك التجارى الدولى ) ذو العائد التراكمى(  -
 

ندوق أحد األنشطة المصرفٌة المرخص بها للبنك مع البنك التجارى الدولً بموجب قانون سوق رأس الص 

والئحته التنفٌذٌة ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة سى أى اسبش مانجمنت إلدارة  2991لسنة  92المال رقم 

جنٌه  233,333,333ا صنادٌق االستثمار ، وقد بل  عدد وثائق استثمار هذا الصندوق ملٌون وثٌقة قٌمته

جنٌه مصرى( لمباشرة نشاط  1,233,333وثٌقة منها )قٌمتها االسمٌة  12333مصرى خصص للبنك 

 الصندوق.
 

جنٌه مصرى بلغت قٌمتها  1,838,230وثٌقة المحتفظ بها بمبل   09,333وقد قام البنك بشراء عدد  

 .جنٌه مصرى  1,313,823م بمبل   1328 ٌونٌو 03اإلستردادٌة فً 
 

جنٌه مصرى كما بلغت وثائق  229,22م مبل  1328 ٌونٌو 03وقد بلغت القٌمة اإلستردادٌة للوثٌقة فً  

 وثٌقة . 031,912الصندوق القائمة فً ذات التارٌخ 
 



 )شركة مساهمة مصرٌة( فٌصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة 
 1328 ٌونٌو 03  
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وطبقا  لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب ٌحصل بنك فٌصل على أتعاب وعموالت مقابل إشرافه  

 لخدمات اإلدارٌة االخرى التً ٌإدٌها له ، وقد بل  إجمالً األتعاب والعموالت على الصندوقٌن وكذلك ا

م أدرجت ضمن بند إٌرادات 1328 ٌونٌو 03جنٌه مصرى عن الفترة المالٌة المنتهٌة فً  1846622

 األتعاب والعموالت بقائمة الدخل .

 
 أرقام المقارنة - 35

 لم ٌتم تعدٌل أرقام المقارنة .


