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 تقرير عن القوائم المالية المجمعة

)شركة مساهمة مصرية(  فيصل االسالمى المصريلبنك المرفقة  المجمعة م الماليةئقوالا اناجعر

للدخل والتغير في حقوق  وائم المجمعةقال اذكو 8132مارس  13ية المجمعة في الميزان يف ةمثلتملاو

وملخص للسياسات المحاسبية الهامة  المنتهية في ذلك التاريخ، الفترةوالتدفقات النقدية عن  الملكية

 وغيرها من اإليضاحات.

 

 مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية المجمعة

ا عواد ا ة إدارية لم المالية مسئوائوقهذه ال البنك ، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القووائم الماليوة عرًوا

ا لقواعد إعداد وتصووير القووائم الماليوة للبنووص الصوادرة عون البنوك المركوز  المصور  فوي  ا طبقا وواًحا

وفووض ًوووق القوووانين المصوورية السووارية ، وتتضوومن مسووئولية اإلدارة تصووميم وتنفيووذ  8112ديسوومبر  31

ا خاليوة مون  يوة والحف ا عواد ا وواًوحا اظ علض رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعورض قووائم ماليوة عرًوا

تحريفات هامة ومؤثرة سواق ناتجة عن  الغش  و الخطو  ، كموا تتضومن هوذه المسوئولية اختيوار السياسوات 

 .المحاسبية المالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية المالئمة للظروف

 

 مراقب الحساباتمسئولية 

ا عراجممت تتنحصر مسئوليتنا في إبداق الر   علض هذه القوائم المالية في ًوق مراجعتنا لها وقد  تنا وفقا

منا ا لتزام  ريايعملب هذه الطوتت القوانين المصرية السارية، وفض ًوق لمصريةاة عراجمال رلمعايي

خالية ة الماليم علض ت كد مناسب ب ن القوائ بمتطلبات السلوص المهني وتخطيط و داق المراجعة للحصول

 من  ية  خطاق هامة ومؤثرة.

 

واإلفصاحات في القوائم  قيملوتتضمن  عمال المراجعة  داق إجراقات للحصول علض  دلة مراجعة بش ن ا

المالية ، وتعتمد اإلجراقات التي تم اختيارها علض الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر 

يف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواق الناتج عن الغش  و الخط  ، ولدى تقييم هذه المخاطر التحر

يضع المراقب في إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام البنك بإعداد القوائم المالية والعرض العادل 

إبداق ر   علض كفاقة والواًح لها وذلك لتصميم إجراقات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض 

ا تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية  الرقابة الداخلية في البنك ، وتشمل عملية المراجعة  يضا

والتقديرات المحاسبية الهامة التي  عدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذ  قدمت به القوائم 

 .المالية 

 

ا إلبداق ر ينا علض و ننا نرى  ن  دلة المراجعة التي قمنا بالحصو ا مناسبا ل عليها كافية ومناسبة وتعد  ساسا

 القوائم المالية.



 

 

 

 

 المتحفظ   الرأىأساس 

 

فإنه تم اإلعتماد علي البيانات المالية لبعض الشركات الشقيقة طبقا  ج( 81كما هو وارد بإيضاح ) -

 .8132مارس  13للقوائم المالية لها في تاريخ قبل 

 

 

 المتحفظالرأى 

ماليوة الالقووائم ن   انوي ر مونات ، يالمتحفظ وما يترتوب عليوه مون تسوو الر  وفيما عدا  ثر ما ورد ب ساس 

لبنكك  المجموع ركوز المواليملا نمشار إليها  عاله تعبور بوًووح فوض جميوع جوانبهوا الهاموة ، عوال المجمعة

 المجموعالموالي ، وعون  دائوه 8132موارس  13)شركة مسواهمة مصورية( فوي  فيصل االسالمى المصري

ا لوك افوي ذ ةيوهلمنتا الفترةعن  المجمعةوتدفقاته النقدية  لقواعود إعوداد وتصووير القووائم الماليوة لتواريخ طبقوا

وفووض ًوووق القوووانين واللوووائح  8112ديسوومبر  31للبنوووص الصووادرة عوون البنووك المركووز  المصوور  فووض 

 .المصرية ذات العالقة بإعداد القوائم المالية 

 
 
 
 
 

 1328 مايو 03 في :القاهرة 
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 الميزانية المجمعة
 1328مارس  02فى 

  
 إيضاح
 رقم

 1028مارس 12

 مصريجنيه باأللف 

 1327 ديسمبر 02

 مصريجنيه باأللف 

    األصول
 770717330 545684115 (20) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصري

 00730.7.71 1541614038 (21) لدى البنوك أرصدة
 2371.27.31 2141204716 (.2) أوراق حكومية

 217881. 3714410 (23) مخزون
 17113 14847  اصول ضريبية مؤجلة
 107138. 3324504 (27) بالصافيعمالء واوراق قبض 

 3..087 614322 (18) أصول مالية بغرض المتاجرة

 378017110 443264466 (19) ات مع العمالءمشاركات ومرابحات ومضارب
    

    استثمارات مالية
 17.1.7721 646134451 /أ(20) متاحة للبيع

 .2772.3780 2144824068 /ب(20) محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 1337282 2334371 /ج(20) استثمارات في شركات تابعة )غير مجمعة( وشقيقة

 2733.72.3 247824410 (21) أصول أخرى
 237.83 214264 (22) أصول غير ملموسة

 27.837.31 140024311 (23) أصول ثابتة

 .37.1. 704645 (24) استثمارات عقارية

 8.731.7317 8542414761  األصول إجمالي

    

    االلتزامات وحقوق الملكية
    االلتزامات

 7.7203. 5204052 (25) أرصدة مستحقة للبنوك 
 ...317 2664177  ض طويلة االجلقرو

 ..17370 1164101  موردون و اوراق دفع

 737.3.7123 5141534142 (26) األدخار تاالدخارية وشهادااألوعية 
 17.777013 144024317 (27) التزامات أخرى

 017381 664105  التزامات ضريبية مؤجلة

 .1728. 704154 (28) مخصصات أخرى

 717.127.20 5541764705  تإجمالي االلتزاما

    حقوق المساهمين فى البنك :

    حقوق الملكية

 2777.7382 245574482 (29) رأس المال المدفوع

 (78.1.) (78.1.) (29) أسهم خزينة

 1780178.8 143184102 (30) االحتياطيات

 17.337.13 644884512 /د(30) الفترة / العاموصافى ارباح  األرباح المحتجزة

  341314512 .7...7.87 

 117217. 7244127  حقوق األقلية

 2373807721 343034014  إجمالي حقوق الملكية 

 8.731.7317 8542414761  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
 

 
 المحافظ رئيس قطاع الشئون المالية
 عبد الحميد محمد أبو موسى المعتز باهلل محمد عوض

 
 
 

 
 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية.35( إلى )2ات المرفقة من )اإليضاح  -

تقرير الفحص المحدود مرفق  -  .
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المجمعة قائمة الدخل  
 1328مارس  02المنتهية في  الفترةعن 
 
 

 إيضاح 
 رقم

 1028مارس  12
 مصريجنيه ألف 

 1327مارس  02
 مصريجنيه ألف 

 .27.317.8 245734550  المشابهةعائد مشاركات ومرابحات ومضاربات واإليرادات 

 (.810702) (3514860)  االدخارية والتكاليف المشابهةاألوعية تكلفة 

 7813... 6554615  المبيعات

 271277233 241414175 (3) والمبيعات صافى الدخل من العائد

 .3733. 414605 (7) إيرادات األتعاب والعموالت
 (1.07711) (6144003)  تكلفة المبيعات

 1.7722 244718 (8) توزيعات األرباح المحققة
 2.7323 224717 (.) صافى دخل المتاجرة

 37227 (1584220) /د(20) االستثمارات المالية/ أرباح (خسائر  )
 2.7271 114201 (23) االستثمارعمليات التوظيف واالضمحالل عن خسائر رد 

 (2.772.1) (1114262) (22) مصروفات إدارية
 (77333) (214000)  لزكاة المستحقة شرعاا

 (217277) 6744876 (21) تشغيل أخرى/ )مصروفات( إيرادات 

 3727721 8374711  الربح قبل ضرائب الدخل

 (2817.20) (2754212)   ضرائب الدخل

 ..18.72 5184601  قبل حقوق األقليةالفترة صافى أرباح 

 (2.7803) (204343)  حقوق األقلية

 13.7030 5154611  بعد حقوق األقلية الفترةفى أرباح صا

 
 
 

 
 المحافظ رئيس قطاع الشئون المالية
 عبد الحميد محمد أبو موسى المعتز باهلل محمد عوض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية.35( إلى )2اإليضاحات المرفقة من )  -
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 المجمعةالملكية قوق قائمة التغير فى ح
 1328مارس  02المنتهية في  الفترةعن 

 

 رأس المال إيضاح 
 المدفوع

 األرباح االحتياطيات
صافى و  المحتجزة 
 العامأرباح 

حقوق  إجمالي
 الملكية

 االجمــالى حقوق األقلية

 جنيه مصري باأللف نيه مصريج باأللف جنيه مصري باأللف جنيه مصري باأللف جنيه مصري باأللف جنيه مصري باأللف رقم 
        

 240814526 7164215 347734785 643404360 148114878 245474583  1328يناير  2األرصدة فى 

 (6014165) - (6014165) - (6014165) -  صافي التغير في االستثمارات المالية المتاحة للبيع 

 (6014165) - (6014165)  (6014165) -  صافى الدخل المعترف به مباشرة فى حقوق الملكية

 (64476) (64476) - - - -  معامالت اخرى

IFRS 9  - 1174720 (1174720) - - - 

 (7074053) (264214) (6304371) (6304371) - -  توزيعات أرباح

 - - - (2514288) 2514288 -  المحول إلى إحتياطى قانوني)عام(

 - - - (885) 885 -  المحول إلى احتياطات أخرى

 5184601 204343 5154611 5154611 - -  لعامصافى أرباح ا

 343034014 7244127 341314512 644884814 143184034 245474583  بنكيةالمخاطر القبل التعديل الى احتياطي  1328مارس  31األرصدة في 

 - - - (207) 207 -  المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية العام

 1028مارس  12رصدة في األ
(29(،)30

) 245474583 143184102 644884512 341314512 7244127 343034014 

        

 72217113. 1337330 873.27807 171337873 178837008 27.737310  1327يناير  2األرصدة فى 

 (.13720) - (.13720) - (.13720) -  صافي التغير في االستثمارات المالية المتاحة للبيع 

 (.13720) - (.13720) - (.13720) -  صافى الدخل المعترف به مباشرة فى حقوق الملكية

 117711 117711 - - - -  معامالت أخرى

 (1.71.1.) (.21771) (017.30.) (017.30.) - -  توزيعات أرباح

 - - - (1887712) 1887712 -  المحول إلى إحتياطى قانوني)عام(

 - - - (83.) 83. -  لى احتياطات أخرىالمحول إ

 ..18.72 2.7803 13.7030 13.7030 - -  صافى أرباح العام

 73087.03. 1.37101 87.1871.8 ..0781870 0721.7.13 27.737310  قبل التعديل الى احتياطي مخاطر بنكية 1327مارس  02األرصدة في 

 - - - (.7) .7 -  المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية العام

 73087.03. 1.37101 87.1871.8 078187173 ...0721.7 27.737310 (03(،).1) 1025مارس  12األرصدة في 
 

 
 
 
 
 

 . يتجزأ من القوائم المالية جزء ال( 35لى )إ( 2من إيضاح )إليضاحات المرفقة ا  -



 )شركة مساهمة مصرية( فيصل اإلسالمى المصرىبنك 

- 3 - 

 المجمعة قائمة التدفقات النقدية
 1328مارس  02المنتهية في  الفترةعن 

 1327مارس  02 1028مارس  12 إيضاح 

 مصريجنيه ألف  مصريجنيه ألف  رقم 

    التدفقات النقدية فى أنشطة التشغيل
 3727721 8374711  صافى األرباح قبل ضرائب الدخل

    تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
 337.88 174616 (22، 24، 10) ارية وإستهالك أصول غير ملموسة إهالك أصول ثابتة و استثمارات عق

 1.7.10 1774218 (31) اضمحالل األصول
 (2) (2) (28) فروق إعادة تقييم المخصصات األخرى بالعمالت األجنبية

 - (488)  مخصصات انتفى الغرض منها
 3..217 24015 (28) عبء مخصصات

 (87.00) (14242) (28) )المستخدم( من المخصصات
 (31.) 204284  ضرائب دخل مؤجلة

 (1377.2) (144113) (21) أرباح بيع أصول ثابتة
 (07227) - /د(20) استثمارات ماليةأرباح 

 (1.7722) (244718) (8) توزيعات أرباح محققة

 (2817.20) (2754212)  ضرائب دخل مسددة

  3364640 .0373.2 
  لتزامات المتداولةصافى التغيير فى االصول واال

  
 .121778 (1634286) (20)  التغير فى االرصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة االحتياطى االلزامى

 (171.273.8) (641534101) (21) التغير فى ودائع لدى البنوك 
 (273.073.0) (146644810) (.2) شهور 0التغير فى أوراق حكومية استحقاق اكثر من  
 (.7718) (64142) (18) رفى استثمارات مالية بغرض المتاجرةالتغي 
 (2708.7321) (1354451) (19) العمالء مشاركات و مرابحات و مضاربات  معالتغير فى  
 (2377.73) (134518) (23) التغير  فى المخزون 
 (2237702) (704721) (27) التغيرفى عمالء وأوراق قبض 
 .2.718 234773 (21) التغير فى أصول أخرى 
 23.7730 2164362 (25) التغير فى أرصدة مستحقة للبنوك 
 3..27.037 246204267 (26) التغير فى أوعية إدخارية وشهادات ادخار 
 (.13723) 714865  التغير فى موردون وأرواق دفع 

 - 1154041 (27) التغير فى إلتزامات أخرى

 (..0731773) (747254654)  (2الناتجة من أنشطة التشغيل ) ي()المستخدمة ف صافى التدفقات النقدية

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 0.77.73 (104581)  متاحة للبيع استثمارات ماليةمن  صافى الدفوعات والمتحصالت
 7317023 647034585  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق شراء استثمارات ماليةمتحصالت من 
 (2071.7) 113  استثمارات في شركات تابعة و شقيقةفي( )مدفوعات متحصالت من 

 1.7722 244718 (8) توزيعات أرباح محققة
 (717131) (724316) (23) غير ملموسة و)مدفوعات( لشراء أصول ثابتة 

 017312 144100 (22) متحصالت من إستبعادات أصول ثابتة
 (0077337) - (23) اريةاستثمارات عق في (مدفوعات)

 127312 - (11) استثمارات عقارية متحصالت من

 7.37377 646504218  (1أنشطة االستثمار ) الناتجة من صافى التدفقات النقدية

    
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (.287.1) 534140  )مدفوعات فى( قروض طويلة األجلمقبوضات من 
 (23372.2) (1854714)  المدفوعة توزيعات األرباح

 (.21771) (264214)  نصيب حقوق األقلية من توزيعات األرباح

 117711 (64476)  التغير في استثمارات حقوق األقلية

 (2387710) (1154064)  (1صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة التمويل )

 (.771..170) (241564186)  فترةال لالنقدية وما فى حكمها خال)النقص( في صافى 

 371017310 742174041 (32) بداية الفترةـ رصيد النقدية وما فى حكمها 

 1730171.8 145704453 (32) نهاية الفترة ـ رصيد النقدية وما فى حكمها
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 المجمعة )تابع( قائمة التدفقات النقدية
 1328مارس  02المنتهية في  الفترةعن 

  
 
 1327مارس  02 1028مارس  12 إيضاح 

 مصري جنيه مصري جنيه رقم 
    وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلي :

 373117328 545684115 (20) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 
 217.237.13 1541614038 (21) أرصدة لدى البنوك

 20710271.2 2141204716 (.2) أوراق حكومية
 (1788.7.22) (446154136) (20) ركزى فى إطار نسبة اإلحتياطى اإللزامىأرصدة لدى البنك الم

 (2173117737) (1443134466) (21) شهور( 0ودائع لدى البنوك )إستحقاق أكثر من 

 (.227122717) (2042314161) (.2) شهور 0أوراق حكومية إستحقاق أكثر من 

  145704453 1730171.8 

 
 
 فقات النقدية معامالت غير نقدية تتمثل فيما يلى:لم تتضمن قائمة التد * 
لم يشمل التغير في بند مرابحات ومشاركات للعمالء الحركة على أصول آلت ملكيتها للبنك وفااء لاديون ببناد أصاول أخارى بمبلا   -

خصصاات ألف جنيه مصرى للعماالء والبناوك والم 07.,.11ألف جنيه مصرى باإلضافة إلى ديون معدومة بمبل   20,2.1
 االخرى.

لاام يشاامل التغياار فااي بنااد اسااتثمارات ماليااة متاحااة للبيااع فااروق التقياايم والتااى أدرجاات ببناادى خسااائر اضاامحالل اسااتثمارات ماليااة  -
ألاف جنياه مصارى تمثال أربااح بياع  1,182ألف جنيه مصرى كما تام إضاافة مبلا   3.2,031واحتياطى القيمة العادلة بمبل  

 بيع خالل الفترة.إستثمارات مالية متاحة لل

 ألف جنيه مصرى. 010,..1لم تتضمن توزيعات األرباح المدفوعة الحركة على دائنو توزيعات ببند أرصدة دائنة أخرى بمبل   - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 . يتجزأ من القوائم المالية جزء ال( 35( إلى )2من إيضاح )إليضاحات المرفقة ا  -
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  امةمعلومات ع - 2
 

خدمات للمؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في جمهورية مصر  بنك فيصل األسالمى المصرييقدم   
 .القاهرة –يوليو  13شارع  0 في، والمركز الرئيسي للبنك الكائن  فرعا   03خالل العربية والخارج من 

 

لسنة  211لمعدل بالقانون رقم م ا2.77لسنة  18شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم  البنكأسس ت  
والبنك مدرج في بورصتي القاهرة واإلسكندرية لألوراق  في جمهورية مصر العربية، ةم والئحته التنفيذي2.82
 .المالية 

 

 ة عن المجموعة :نبذ 
 يمتلك بنك فيصل اإلسالمي المصري عدد من المساهمات في بعض الشركات التابعة والشقيقة وبيانها كالتالي: 

 
 الشركات التابعة : -أ 

  

 نسبة 
للبنك  المساهمة

 وشركاته التابعة

 %99.99 فيصل لإلستثمارات المالية 
 
 
 

 %09.97 فيصل لتداول االوراق المالية
 %00.77 صرافة بنك فيصل 

 %02.88 *اإلسالمية للثروة الحيوانية 
 %44.44 *الوطنية الحديثة للصناعات الخشبية 

 %13.10 كرتون " كوباك " القاهرة لصناعة ال
 %00.07 *اإلسالمية للتجارة الخارجية 

 %47.77 *األفق لإلستثمار والتنمية الصناعية 

 %14.08 *اإلسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" 
 %82.39 *الخلود للتنمية العقارية والسياحية 

 %47.77 اإلسالمية لصناعة مواد التغليف " إيكوباك " 
 %23.10 مصر لصناعة مواد التغليف " إيجيراب " 

 %82.77 الطاقة للصناعات االلكترونية *

 %4.99 فيصل لالستثمارات والتسويق العقارى
 
 
 

 الشركات الشقيقة : -ب 

 

 
 
 
 

 

 *الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية 
 

40.20% 

 %41.04 *اإلسالمية لإلستثمار والتنمية 

 %47.77 *ل التطهير " أراديس " العربية ألعما

 %47.77 اوراسكوم لإلسكان والتعمير *
 %82.77 *عربية للوساطة في التأمين ال

 %84.02 *المـصـريـة للتأمين التكافلي على الممتـلكـات 
 %84.70 *مستشفى مصر الدولي 

 %87.77  * اإلسالمية إلنتاج األرضيات

  لمسندة لمراقبى حسابات بنك فيصل اإلسالمى المصرى. الشركات التابعة والشقيقة غير ا*  
 

لم يتم تجميع أرصدة ونتائج أعمال الشركات التالية نظرا  ألنها تحت التصفية ومتوقفة عن النشاط وال   
يوجد لها ميزانيات وقد تم تخفيض قيمة مساهمة بنك فيصل في تلك الشركات في القوائم المالية المستقلة 

 كالتالي :للبنك وبيانها 
 الشركة العالمية لالستيراد والتصدير )شركة تابعة( -

 شركة يونايتد )شركة تابعة( -

 الشركة اإلسالمية للمنظفات الصناعية )شركة شقيقة( -

 الشركة اإلسالمية إلنتاج األرضيات )شركة شقيقة( -

 شركة البهامس )شركة شقيقة( -
 شركة التجارة الخارجية -
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 يةملخص السياسات المحاسب   -1
 

 والتي يتم إتباعها بثبات إال إذا تم المجمعةفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية   
 اإلفصاح عن غير ذلك:

 

  المجمعة أسس إعداد القوائم المالية - أ
 1333وفقا  لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل عام  المجمعةيتم إعداد القوائم المالية 

ديسمبر  23وتعديالتها ووفقا  لتعليمات البنك المركزي المصري المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ 
المتفقة مع المعايير المشار إليها ، وعلى أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة تقييم األصول  1338

يع وعقود المشتقات المالية ، وااللتزامات المالية بغرض المتاجرة ، واالستثمارات المالية المتاحة للب
 .كما تم إعدادها طبقا ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة 

 
 

 التجميع  

 الشركات التابعة 2/ب
مباشر القدرة على التحكم في سياستها  غير هي الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشرأو 

لبنك حصة ملكية تزيد عن نصف المالية والتشغيلية و القدرة على السيطرة عليها وعادة يكون ل
 .حقوق التصويت 

 

الشركات التابعة هي المنشآت )بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة( التى يمتلك  -
البنك القدرة علي التحكم في سياساتها المالية التشغيلية ، وعادة يكون للبنك حصة ملكية 

التي أثير حقوق التصويت ويؤخذ في االعتبار وجود وت .تزيد عن نصف حقوق التصويت 
يمكن ممارستها أو تحويلها في الوقت الحالى عند تقييم ما إذا كان البنك القدرة علي 

 .السيطرة المنشأت األخرى 

ويتم تجميع الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذى تنتقل فيه السيطرة الي البنك كما يتم 
 .فيه السيطرة  استبعادها من التجميع من التاريخ الذى تنتهي

يتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات اقتناء البنك للشركات ، ويتم قياس  -
المقدمة وأدوات حقوق الملكية المصدرة وااللتزامات  لألصولتكلفة االقتناء بالقيمة العادلة 

لعملية  المتكبدة أو المقبولة في تاريخ التبادل ، مضافا  إليها أية تكاليف تعزى مباشرة
االقتناء ، ويتم قياس األصول المقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات وكذلك االلتزامات 
المحتملة المقبولة وذلك بقيمتها العادلة في تاريخ االقتناء ، بغض النظر عن وجود أية 

المقتناة القابلة  األصولحقوق لألقلية وتسجل الزيادة في تكلفة االقتناء البنك في صافي 
 األصولشهرة ، وإذا قلت تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لصافي  أنهاتحديد علي لل

 .المقتناة القابلة للتحديد للشركة المقتناة ، يتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة الدخل 

عند التجميع ، يتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألرباح غير المحققة الناشئة عن  -
البنك ، واستبعاد الخسائر غير المحققة إال إذا كانت تقدم دليال  علي  المعامالت بين شركات

ويتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات  .وجود اضمحالل في قيمة األصل المحول 
 .التابعة كلما كان ذلك ضروريا  بحيث يتم ضمان تطبيق سياسات موحدة للبنك 

 ليةالمعامالت مع أصحاب حقوق األق    1ب /        
تعتبر المجموعة المعامالت مع أصحاب حقوق األقلية علي انها معامالت مع أطراف خارج  

ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن البيع الي حقوق األقلية وذلك في  .المجموعة 
وينتج عن عمليات الشراء من حقوق األقلية شهرة بما يمثل الفرق بين المقابل  .قائمة الدخل 

 .دفوع لألسهم المقتناة والقيمة الدفترية لصافي األصول للشركة التابعة الم
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 الشركات الشقيقة 1ب / 
هي الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر نفوذا  مؤثرا  عليها ولكن ال يصل   

 .من حقوق التصويت %3.الى  %13من  الى حد السيطرة ، وعادة يكون للبنك حصة ملكية
 

يتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات اقتناء البنك للشركات ، ويتم قياس تكلفة  
االقتناء بالقيمة العادلة أو المقابل الذي قدمه البنك من أصول للشراء و/أو أدوات حقوق ملكية 

وذلك في  مصدرة و/أو التزامات تكبدها البنك و/أو التزامات يقبلها نيابة عن الشركة المقتناة ،
تاريخ التبادل مضافا  إليها أية تكاليف تعزي مباشرة لعملية االقتناء ، ويتم قياس صافي 
األصول بما في ذلك االلتزامات المحتملة المقتناة القابلة للتحديد وذلك بقيمتها العادلة في تاريخ 

القتناء عن القيمة االقتناء ، بغض النظر عن وجود أية حقوق لألقلية وتعتبر الزيادة في تكلفة ا
العادلة لحصة البنك في ذلك الصافي شهرة وإذا قلت تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة للصافي 
المشار إليه ، يتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة الدخل ضمن بند إيرادات )مصروفات( 

 .تشغيل أخرى 
 

المجمعة باستخدام طريقة  ةفي شركات شقيقة بالقوائم المالي المحاسبة عن االستثمارات تمت 
وفقا لطريقة حقوق الملكية يتم إثبات االستثمار فى أى شركة شقيقة مبدئيا   .حقوق الملكية

بالتكلفة، ثم يتم زيادة أو تخفيض رصيد االستثمار إلثبات نصيب الشركة من أرباح أو خسائر 
رباح أو خسائر الشركة الشركة المستثمر فيها بعد االقتناء، و يتم إثبات نصيب الشركة فى أ

المستثمر فيها ضمن أرباح أو خسائر الشركة، و يتم خفض رصيد االستثمار بقيمة توزيعات 
 .األرباح التى يتم الحصول عليها من الشركة المستثمر 

 

المستقلة للبنك بطريقة التكلفة ، ويتم المحاسبة عن الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية           
وفقا  لهذه الطريقة ، تثبت االستثمارات بتكلفة االقتناء متضمنة أية شهرة ويخصم منها أية 
خسائر اضمحالل في القيمة ، وتثبت توزيعات األرباح في قائمة الدخل عند اعتماد توزيع هذه 

 .األرباح وثبوت حق البنك في تحصيلها 
 

 التقارير القطاعية
والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر  قطاع النشاط هو مجموعة من األصول 

والقطاع الجغرافي يرتبط بتقديم منتجات أو  .أخرىومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشطة 
خدمات داخل بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية 

 .تلفةمختعمل في بيئة اقتصادية 
 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية - ب
على  الماليةالفترةوتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل  يتمسك حسابات البنك بالجنيه المصر  

 وااللتزاماتويتم إعادة تقييم أرصدة األصول ، أساس أسعار الصرف السارية فى تاريخ تنفيذ المعاملة 
على أساس أسعار الصرف السارية فى  الماليةالفترةاألخرى فى نهاية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت 

ويتم االعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت ذلك التاريخ ، 
 وبالفروق الناتجة عن التقييم بالبنود التالية :

 .تاجرة( بغرض الم تصافى دخل المتاجرة )بالنسبة لألصول وااللتزاما -
 . ()بالنسبة لباقي البنود ( تشغيل أخرىإيرادات )مصروفات -
حقوق الملكية للمشتقات المالية بصفة تغطية مؤهلة للتدفقات النقدياة أو بصافة تغطياة مؤهلاة لصاافى    -

 .األستثمار
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جنبية المصنفة يتم تحليل التغيرات فى القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األ
استثمارات متاحة للبيع )أدوات دين( ما بين فروق تقييم نتجت عن التغيرات فى التكلفة المستهلكة لألداة 
وفروق نتجت عن تغيير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت عن تغيير القيمة العادلة لألداة ، ويتم 

ات فى التكلفة المستهلكة ضمن عائد التوظيفات االعتراف فى قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغيير
( تشغيل سعار الصرف فى بند إيرادات )مصروفاتواإليرادات المشابهة وبالفروق المتعلقة بتغيير أ

/  ضمن حقوق الملكية بفروق التغيير فى القيمة العادلة )احتياطي القيمة العادلة االعترافأخرى، ويتم 
 .استثمارات مالية متاحة للبيع( 

 

تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر الناتجة عن تغير 
القيمة العادلة مثل أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم 

مالية متاحة للبيع ضمن  ثماراتاستبفروق التقييم الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المصنفة  االعتراف
 .إحتياطى القيمة العادلة فى حقوق الملكية 

 
 األصول المالية -هـ 

يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية : أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل   
ضاربات للعمالء والبنوك(، األرباح والخسائر ، التوظيفات للعمالء والبنوك )مشاركات ومرابحات وم

واستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ، واستثمارات مالية متاحة للبيع ، وتقوم اإلدارة 
 .بتحديد تصنيف استثماراتها عند االعتراف األولي

 
 لعادلة من خالل األرباح والخسائراألصول المالية المبوبة بالقيمة ا 2هـ/

أصول مالية بغرض المتاجرة ، واألصول التى تم تبويبها عند نشأتها تشمل هذه المجموعة :  
 .بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

  
يتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمل قيمتها بصفة  -

دوات مالية أساسية بغرض بيعها فى األجل القصير أو إذا كانت تمثل جزءا  من محفظة أ
محددة يتم إدارتها معا  وكان هناك دليل على معامالت فعلية حديثة تشير إلى الحصول 
على أرباح فى األجل القصير كما يتم تصنيف المشتقات على أنها بغرض المتاجرة إال إذا 

 .تم تخصيصها على أنها أدوات تغطية 
 

العادلة من خالل األرباح والخسائر  يتم تبويب األصول المالية عند نشأتها علي أنها بالقيمة -
 في الحاالت التالية :

 

  عندما يقلل ذلك تضارب القياس الذي قد ينشأ إذا تم معالجة المشتق ذو العالقة على أنه
بغرض المتاجرة في الوقت الذي يتم فيه تقييم األداة المالية محل المشتق بالتكلفة 

 .والعمالء وأدوات الدين المصدرة  المستهلكة بالنسبة للقروض والتسهيالت للبنوك
 

  عند إدارة بعض اإلستثمارات مثل االستثمارات في أدوات حقوق الملكية وتقييمها
بالقيمة العادلة وفقا  إلستراتيجية اإلستثمار أو إدارة المخاطر وإعداد التقارير عنها 

أنها بالقيمة  لإلدارة العليا على هذا األساس ، يتم عندها تبويب تلك اإلستثمارات على
 .العادلة من خالل األرباح والخسائر

 
  األدوات المالية ، مثل أدوات الدين المحتفظ بها التي تحتوي على واحد أو أكثر من

المشتقات الضمنية التي تؤثر بشدة على التدفقات النقدية ، فيتم تبويب تلك األدوات 
 .على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

 
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية التي  -

يتم إدارتها باالرتباط مع أصول أو التزامات مالية مبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح والخسائر وذلك في قائمة الدخل " بند صافي الدخل من األدوات المالية 

 .ة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح  والخسائر " المبوب



 )شركة مساهمة مصرية( فيصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 1328 مارس 02  

 

- 21 - 

ال يتم إعادة تبويب أية مشتقة مالية من مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح والخسائر وذلك أثناء فترة االحتفاظ بها أو سريانها ، كما ال يتم إعادة تبويب 

من مجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أية أداه مالية نقال  
إذا كانت هذه األداة قد تم تخصيصها بمعرفة البنك عند االعتراف األولي كأداة تقيم بالقيمة 

 .العادلة من خالل األرباح والخسائر
 

مجموعة األدوات المالية في جميع األحوال ال يقوم البنك بإعادة تبويب أي أداة مالية نقال  إلى  
المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو إلى مجموعة األصول المالية بغرض 

 .المتاجرة
 

 مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء والبنوك 1/هـ
تمثل أصوال  مالية غير مشتقة ذات مبل  ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة في سوق نشطة   

 عدا : فيما
 

األصول التي ينوي البنك بيعها فورا  أو في مدى زمني قصير ، يتم تبويبها في هذه الحالة  -
 .ضمن األصول بغرض المتاجرة

 .األصول التي قام البنك بتبويبها على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولي بها -
تثماره األصلي فيها األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة اس -

 ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة االئتمانية
 

 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقالمالية  االستثمارات 1هـ/
تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصوال  مالية غير مشتقة ذات   

ولدى إدارة البنك النية والقدرة على مبل  سداد محدد أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد 
االحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها ، ويتم إعادة تبويب كل المجموعة على أنها متاحة للبيع إذا 
باع البنك مبل  هام من األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق باستثناء حاالت 

 .الضرورة 
 

 عالمتاحة للبيالمالية  االستثمارات 6هـ/
تمثل االستثمارات المالية المتاحة للبيع أصوال  مالية غير مشتقة تكون هناك النية لالحتفاظ بها  

لمدة غير محددة وقد يتم بيعها استجابة للحاجة إلى السيولة أو التغيرات فى أسعار العائد أو 
 .الصرف أو األسهم 

 
 ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية :  

ليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية فى تاريخ المتاجرة يتم االعتراف بعم -
 المالية لالصول وهو التاريخ الذى يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل وذلك بالنسبة

لالستثمارات المالية المحتفظ بها المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر و
  .ستثمارات المالية المتاحة للبيع حتى تاريخ االستحقاق واال

 
يتم اإلعتراف أوال  باألصول المالية التى ال يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل  -

األرباح والخسائر بالقيمة العادلة مضافا  إليها تكاليف المعاملة ويتم اإلعتراف باألصول 
عادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك بالقيمة المالية التى يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة ال

 .العادلة فقط مع تحميل تكاليف المعاملة على قائمة الدخل بند صافى دخل المتاجرة
 

يتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي فى الحصول على  -
خاطر والمنافع المرتبطة تدفقات نقدية من األصل المالي أو عندما يحول البنك معظم الم

بالملكية إلى طرف أخر ويتم استبعاد االلتزامات عندما تنتهي إما بالتخلص منها أو إلغائها 
  .أو انتهاء مدتها التعاقدية
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و االصول  يتم القياس الحقا  بالقيمة العادلة لكل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع -
وبالتكلفة المستهلكة  خالل األرباح و الخسائرالمالية المبوبة بالقيمة العادلة من 

  .لالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 

يتم االعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيمة العادلة  -
يتم االعتراف لالصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر و 

باشرة فى حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيمة العادلة م
لالستثمارات المالية المتاحة للبيع وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو اضمحالل قيمته 
عندها يتم االعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر المتراكمة التى سبق االعتراف 

  .كية المل بها ضمن حقوق

 
يتم االعتراف فى قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسائر  -

العمالت األجنبية الخاصة باألصول ذات الطبيعة النقدية المبوبة متاحة للبيع ، وكذلك يتم 
االعتراف فى قائمة الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المبوبة 

  .احة للبيع عندما ينشأ الحق للبنك فى تحصيلها مت
 

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المعلن عن أسعارها فى أسواق نشطة على أساس  -
أما إذا لم تكن هناك سوق نشطة لألصل المالي أو لم  Bid Priceأسعار الطلب الجارية 

ة باستخدام أحد أساليب التقييم تتوافر أسعار الطلب الجارية، فيحدد البنك القيمة العادل
ويتضمن ذلك استخدام معامالت محايدة حديثة أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة ، أو 
نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم األخرى شائعة االستخدام من قبل المتعاملين 

ة المبوبة متاحة بالسوق وإذا لم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكي
 .للبيع ، يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أي اضمحالل فى القيمة 

 

يقوم البنك بإعادة تبويب األصل المالي المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية المتاحة  -
المديونيات )سندات( نقال  عن مجموعة األدوات المالية  –للبيع الذى يسرى عليه تعريف 

وذلك  –ى مجموعة األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق المتاحة للبيع إل
عندما تتوافر لدى البنك النية والقدرة على االحتفاظ بهذه األصول المالية خالل المستقبل 
المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق وتتم إعادة التبويب بالقيمة العادلة فى تاريخ إعادة 

باح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التى تم االعتراف بها التبويب ، ويتم معالجة أية أر
 سابقا  ضمن حقوق الملكية وذلك على النحو التالي : 

 
في حالة األصل المالي المعاد تبويبه الذى له تاريخ استحقاق ثابت يتم استهالك  .2

األرباح والخسائر على مدار العمر المتبقي لالستثمار المحتفظ به حتى تاريخ 
ق بطريقة العائد الفعلي ويتم استهالك أي فرق بين القيمة على أساس التكلفة االستحقا

المستهلكة والقيمة على أساس تاريخ االستحقاق على مدار العمر المتبقي لألصل 
المالي باستخدام طريقة العائد الفعلي ، وفى حالة اضمحالل قيمة األصل المالي الحقا  

سبق االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر 
 .فى األرباح والخسائر 

 

في حالة األصل المالي الذى ليس له تاريخ استحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر  .1
ضمن حقوق الملكية حتى بيع األصل أو التصرف فيه ، عندئذ يتم االعتراف بها فى 

المالي الحقا  يتم االعتراف بأية  األرباح والخسائر وفى حالة اضمحالل قيمة األصل
أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى األرباح 

 .والخسائر
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إذا قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات فيتم تسوية القيمة الدفترية لألصل  -
فعلية والتقديرات المعدلة المالي )أو مجموعة األصول المالية( لتعكس التدفقات النقدية ال

على أن يتم إعادة حساب القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة بسعر العائد الفعلي لألداة المالية ويتم االعتراف بالتسوية كإيراد أو 

 .مصروف في األرباح والخسائر
 

تبويب أصل مالي طبقا  لما هو مشار إليه وقام البنك  في جميع األحوال إذا قام البنك بإعادة -
في تاريخ الحق بزيادة تقديراته للمتحصالت النقدية المستقبلية نتيجة لزيادة ما سيتم 
استرداده من هذه المتحصالت النقدية ، يتم االعتراف بتأثير هذه الزيادة كتسوية لسعر 

وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل في العائد الفعلي وذلك من تاريخ التغير في التقدير 
 .تاريخ التغير في التقدير 

 

 المقاصة بين األدوات المالية - و
يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانوني قابل للنفاذ إلجراء    

س صافى المبال ، أو المقاصة بين المبال  المعترف بها وكانت هناك النية إلجراء التسوية على أسا
 .الستالم األصل وتسوية االلتزام في آن واحد

 
وتعرض بنود اتفاقيات شراء أوراق حكومية مع التزام بإعادة البيع واتفاقيات بيع أوراق حكومية مع   

 .ضمن بند أوراق حكومية الماليالتزام بإعادة الشراء على أساس الصافي بالمركز 
 

 اسبة التغطيةأدوات المشتقات المالية ومح - ز
يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة ، ويتم إعادة قياسها الحقا   

ويتم الحصول على القيمة العادلة من أسعارها السوقية المعلنة في األسواق النشطة ،  .بقيمتها العادلة 
مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير أو المعامالت السوقية الحديثة ، أو أساليب التقييم 

وتظهر جميع المشتقات ضمن األصول إذا كانت قيمتها العادلة موجبة ،  .الخيارات ، بحسب األحوال 
 .أو ضمن االلتزامات إذا كانت قيمتها العادلة سالبة 

 
مثل خيار التحويل في السندات  يتم معالجة المشتقات المالية الضمنية المشمولة في أدوات مالية أخرى ، 

القابلة للتحويل الى أسهم ، باعتبارها مشتقات مستقلة عندما ال تكون الخصائص االقتصادية والمخاطر 
لصيقة بتلك المرتبطة بالعقد األصلي وكان ذلك العقد غير مبوب بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

لقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة ويتم قياس تلك المشتقات الضمنية با .والخسائر 
 .العادلة في قائمة الدخل ضمن بند صافي دخل المتاجرة

 
وال يتم فصل المشتقات الضمنية إذا اختار البنك تبويب العقد المركب بالكامل بالقيمة العادلة من خالل  

 .األرباح والخسائر 
 
الناتجة عن القيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقة تعتمد طريقة االعتراف باألرباح والخسائر  

ويقوم البنك بتخصيص بعض المشتقات على أنها  .مخصصة أداة تغطية ، وعلى طبيعة البند المغطى 
 أيا  مما يلي :

 

تغطيات مخاطر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المعترف بها أو االرتباطات المؤكدة )تغطية  *
 .(القيمة العادلة

 تغطيات مخاطر تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة بدرجة كبيرة تنسب الى أصل أو التزام معترف *
 .به ، أو تنسب الى معاملة متنبأ بها )تغطية التدفقات النقدية( 

 .تغطيات صافي االستثمار في عمالت أجنبية )تغطية صافي االستثمار(  *
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 .خصصة لهذا الغرض إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة ويتم استخدام محاسبة التغطية للمشتقات الم 
 

ويقوم البنك عند نشأة المعاملة بالتوثيق المستندي للعالقة بين البنود المغطاة وأدوات التغطية ، وكذلك  
ويقوم البنك أيضا  عند  .أهداف إدارة الخطر واإلستراتيجية من الدخول في معامالت التغطية المختلفة 

وكذلك بصفة مستمرة بالتوثيق المستندي لتقدير ما إذا كانت المشتقات المستخدمة في  نشأة التغطية
 .معامالت التغطية فعالة في مقابلة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى

 
 تغطية القيمة العادلة 2ز/

مشتقات المخصصة المؤهلة يتم االعتراف في قائمة الدخل بالتغيرات في القيمة العادلة لل 
لتغطيات القيمة العادلة ، وذلك مع أية تغيرات في القيمة العادلة المنسوبة لخطر األصل أو 

 .االلتزام المغطى 
 

ويؤخذ أثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود مبادالت سعر العائد والبنود المغطاة  
ئد " ويؤخذ أثر التغيرات الفعالة في القيمة المتعلقة بها وذلك الى " صافي الدخل من العا

 .العادلة لعقود العملة المستقبلية الى " صافي دخل المتاجرة " 
 

ويؤخذ أثر عدم الفعالية في كافة العقود والبنود المغطاة المتعلقة بها الواردة في الفقرة السابقة  
 .الى " صافي دخل المتاجرة " 

 
محاسبة التغطية ، يتم استهالك التعديل الذي تم على القيمة  وإذا لم تعد التغطية تفي بشروط 

الدفترية للبند المغطى الذي يتم المحاسبة عنه بطريقة التكلفة المستهلكة ، وذلك بتحميله على 
وتبقى ضمن حقوق الملكية التعديالت  .حتى االستحقاق الفترةاألرباح والخسائر على مدار 
 .ألداة حقوق الملكية المغطاة حتى يتم استبعادها  التي أجريت على القيمة الدفترية

 
 تغطية التدفقات النقدية 1ز/

يتم االعتراف في حقوق الملكية بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات  
ويتم االعتراف على الفور باألرباح والخسائر  .المخصصة المؤهلة لتغطيات التدفقات النقدية 

 .جزء غير الفعال في قائمة الدخل " صافي دخل المتاجرة " المتعلقة بال
 

ويتم ترحيل المبال  التي تراكمت في حقوق الملكية الى قائمة الدخل في نفس الفترات التي  
يكون للبند المغطى تأثير على األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت العملة 

 .اجرة " والخيارات الى " صافي دخل المت
 

وعندما تستحق أو تباع أداة تغطية أو إذا لم تعد التغطية تفي بشروط محاسبة التغطية ، تبقى  
األرباح أو الخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية في ذلك الوقت ضمن حقوق الملكية ، ويتم 

أما إذا لم يعد  . االعتراف بها في قائمة الدخل عندما يتم االعتراف أخيرا  بالمعاملة المتنبأ بها
من المتوقع أن تحدث المعاملة المتنبأ بها ، عندها يتم ترحيل األرباح أو الخسائر التي تراكمت 

 .في حقوق الملكية على الفور الى قائمة الدخل 
 

 تغطية صافي االستثمار 1ز/
اف ويتم االعتر .يتم المحاسبة عن تغطيات صافي االستثمار من تغطيات التدفقات النقدية  

ضمن حقوق الملكية بالربح أو الخسارة من أداة التغطية المتعلقة بالجزء الفعال للتغطية ، بينما 
ويتم  .سارة المتعلقة بالجزء غير الفعاليتم االعتراف في قائمة الدخل على الفور بالربح أو الخ

ستبعاد ترحيل األرباح أو الخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية الى قائمة الدخل عند ا
 .العمليات األجنبية 

 
 المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية 6ز/

يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن " صافي دخل المتاجرة " بالتغيرات في القيمة العادلة  
للمشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية ، ويتم االعتراف في قائمة الدخل " صافي الدخل من 

وبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر " وذلك األدوات المالية المب
باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي يتم إدارتها باالرتباط 

 .مع األصول وااللتزامات المالية المبوبة عند نشأتها العادلة من خالل األرباح والخسائر 
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 العائدإيرادات ومصروفات  - ح
واإليرادات  والمضاربات والمرابحات تالمشاركايتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند " عائد     

والتكاليف المشابهة " بإيرادات ومصروفات العائد باستخدام  األوعية االدخاريةالمشابهة أو " تكلفة 
تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو  طريقة العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي تحمل بعائد فيما عدا
 .التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

 
وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد  

لعائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم ومعدل ا .أو مصاريف العائد على مدار عمر األداة المتعلقة بها 
لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة المالية ، أو 
 .فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسبا  وذلك للوصول بدقة الى القيمة الدفترية ألصل أو التزام مالي 

، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية باألخذ في االعتبار جميع شروط وعند حساب معدل العائد الفعلي 
عقد األداة المالية )مثل خيارات السداد المبكر( ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية ، 
وتتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءا  من 

 .عدل العائد الفعلي ، كما تتضمن تكلفة المعاملة أية عالوات أو خصومات م
 
وعند تصنيف التوظيفات )المشاركات والمرابحات والمضاربات( بأنها غير منتظمة أو مضمحلة   

 بحسب الحالة يتم إيقاف إثبات العائد الخاص بها كإيراد
 
صروفات العائد علي أساس االستحقاق بطريقة ويقوم البنك باالعتراف في قائمة الدخل بإيرادات وم  

العائد اإلسمى حيث أن الفروق بين طريقة العائد اإلسمى و طريقة العائد الفعلي لذلك البند غير 
   .جوهرية

 
 إيرادات األتعاب والعموالت - ط

يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة عمليات التوظيف أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية   
لخدمة ويتم إيقاف االعتراف بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالتوظيفات أو المديونيات غير ا

المنتظمة أو المضمحلة ، حيث يتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم المالية ، ويتم االعتراف بها 
لنسبة لألتعاب التي تمثل ضمن اإليرادات وفقا  لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائد با

 .لعائد الفعليجزءا  مكمال  للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة عامة يتم معالجتها باعتبارها تعديال  لمعدل ا
 
ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على التوظيفات إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه   

اط التي يحصل عليها البنك تعتبر تعويضا  عن التدخل التوظيفات وذلك على اعتبار أن أتعاب االرتب
المستمر القتناء األداة المالية ، ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلي على التوظيف ، وفي 
حالة انتهاء فترة االرتباط دون إصدار البنك لعملية التوظيف يتم االعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات 

 .ريان االرتباط عند انتهاء فترة س
 

ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند  
االعتراف األولي ويتم االعتراف بأتعاب ترويج التوظيفات المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال 

البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد عملية الترويج وعدم احتفاظ البنك بأية جزء من القرض أو كان 
 .الفعلي المتاح للمشاركين اآلخرين 

 
ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض  

مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع  –على معاملة لصالح طرف أخر 
ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلدارية  .وذلك عند استكمال المعاملة المعنية  –المنشآت 

ويتم االعتراف  .والخدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداة الخدمة 
ر بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مدا

 .التي يتم أداء الخدمة فيها الفترة
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 إيرادات توزيعات األرباح - ي
يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلها وذلك عندما يتم إعالن   

  .هذه األرباح بواسطة الجمعية العامة للجهة المستثمر فيها
 

 اضمحالل األصول المالية - ك

 مثبتة بالتكلفة المستهلكةاألصول المالية ال 2ك / 
يقوم البنك في تاريخ كل مركز مالي بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل  

أحد االستثمارات المالية أو مجموعة من االستثمارات المالية ، ويعد االستثمار المالي أو 
عندما يكون المجموعة من االستثمارات المالية مضمحلة ويتم تحميل خسائر االضمحالل 

نتيجة لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد  هناك دليل موضوعي على االضمحالل
( وكان حدث الخسارة يؤثر على Loss eventاالعتراف األولى لالستثمار )حدث الخسارة 

التدفقات النقدية المستقبلية لالستثمار المالي أو لمجموعة االستثمارات المالية التي يمكن 
 .بدرجة يعتمد عليها  تقديرها

 
وتتضمن المؤشرات التي يستخدمها البنك لتحديد وجود دليل موضوعي على خسائر  

 :  االضمحالل أيا مما يلي
 .صعوبات مالية كبيرة تواجه المدين  -
 .مثل عدم السداد  التوظيفمخالفة شروط اتفاقية  -
 .ل التمويل الممنوح لهتوقع إفالس المدين أو دخوله في دعوة تصفية أو إعادة هيك -
 .تدهور الوضع التنافسي للمقترض  -
قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية للصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو  -

 .تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها في الظروف العادية 
 .اضمحالل قيمة الضمان -
  .تدهور الحالة االئتمانية  -

 
لة الموضوعية على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالية وجود بيانات ومن األد 

واضحة تشير الى انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذه 
المجموعة منذ االعتراف األولى على الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا االنخفاض لكل أصل 

 .االت اإلخفاق في السداد بالنسبة ألحد المنتجات المصرفية على حدة ، ومثال زيادة عدد ح
 
ما بين وقوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظة محددة وتتراوح الفترةويقوم البنك بتقدير  

 .بصفة عامة بين ثالثة إلى أثنى عشر شهرا  الفترةهذه 
 
ضمحالل لكل أصل مالي كما يقوم البنك أوال بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اال 

على حده إذا كان ذو أهمية منفردا  ، ويتم التقدير على مستوى إجمالي أو فردي لألصول 
 المالية التي ليس لها أهمية منفردة ، وفي هذا المجال يراعى ما يلي :

 
، منفردا  إذا حدد البنك أنه ال يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي تم دراسته  -

هاما  بذاته أم ال ، عندها يتم إضافة هذا األصل مع األصول المالية التي لها سواء كان 
االستثمار مشابهة ثم يتم تقييمها معا  لتقدير عن عمليات التوظيف و خصائص خطر 

 .االضمحالل وفقا  لمعدالت اإلخفاق التاريخية 
 
ا يتم دراسته إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي ، عنده -

منفردا  لتقدير االضمحالل ، وإذا نتج عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل ، ال يتم ضم 
 .األصل الى المجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل لها على أساس مجمع 

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

 .المجموعة 
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مبل  مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة  ويتم قياس 
عن عمليات التوظيف الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ، وال يدخل في ذلك خسائر 

االستثمار المستقبلية التي لم يتم تحملها بعد ، مخصومة باستخدام معدل العائد الفعلي األصلي و
ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل باستخدام حساب مخصص خسائر  .مالي لألصل ال

االستثمار في عمليات التوظيف و االضمحالل ويتم االعتراف بعبء االضمحالل عن خسائر 
 .قائمة الدخل

 
أو االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق يحمل معدل عائد متغير ،  التوظيفوإذا كان   

ر الخصم المستخدم لقياس أية خسائر اضمحالل هو معدل العائد الفعلي وفقا  عندها يكون سع
ولألغراض العملية ، قد يقوم  .للعقد عند تحديد وجود دليل موضوعي على اضمحالل األصل 

البنك بقياس خسائر اضمحالل القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام أسعار سوق 
المالية المضمونة ، يراعى إضافة القيمة الحالية للتدفقات النقدية معلنة ، وبالنسبة لألصول 

المستقبلية المتوقعة من األصل المالي ، وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع 
 .الضمان بعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك 

 
ية في مجموعات وألغراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمالي ، يتم تجميع األصول المال  

االستثمار ، أي على أساس ن عمليات التوظيف و متشابهة من ناحية خصائص الخطر م
عملية التصنيف التي يجريها البنك أخذا  في االعتبار نوع األصل والصناعة والموقع الجغرافي 

وترتبط تلك الخصائص  .ونوع الضمان وموقف المتأخرات والعوامل األخرى ذات الصلة 
لتدفقات النقدية المستقبلية للمجموعات من تلك األصول لكونها مؤشرا  لقدرة المدينين بتقدير ا

 .على دفع المبال  المستحقة وفقا  للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة 
 

   وعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول المالية على أساس معدالت اإلخفاق  
النقدية المستقبلية للمجموعة على أساس التدفقات النقدية التاريخية ، يتم تقدير التدفقات 

عمليات التعاقدية لألصول في البنك ومقدار الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر 
االستثمار المشابهة لألصول التي يحوزها البنك ويتم تعديل مقدار الخسائر التوظيف و

حيث تعكس أثر األحوال الحالية التي لم تتوافر التاريخية على أساس البيانات المعلنة الحالية ب
التي تم خاللها تحديد مقدار الخسائر التاريخية وكذلك إللغاء آثار األحوال التي كانت الفترةفي 

 .موجودة في الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حاليا  
 

من األصول  ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة  
المالية مع التغيرات في البيانات الموثوق بها ذات العالقة من فترة الى أخرى ، مثال لذلك 
التغيرات في معدالت البطالة ، وأسعار العقارات ، وموقف التسديدات وأية عوامل أخرى 
تشير الى التغيرات في احتماالت الخسارة في المجموعة ومقدارها ، ويقوم البنك بإجراء 

 .راجعة دورية للطريقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية م
 

 االستثمارات المالية المتاحة للبيع 1ك/
يقوم البنك في تاريخ كل مركز مالي بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل   

ة للبيع ، وفى حالة أحد أو مجموعة من األصول المالية المبوبة ضمن استثمارات مالية متاح
االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع ، يؤخذ في االعتبار االنخفاض 
الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية ، وذلك عند تقدير ما إذا كان 

 .هناك اضمحالل في األصل 
 

من تكلفة  %23، فيعد االنخفاض كبيرا  إذا بل   .133ر خالل الفترات التي تبدأ من أول يناي  
القيمة الدفترية ، ويعد االنخفاض ممتدا  إذا استمر لفترة تزيد عن تسعة أشهر ، وإذا توافرت 
األدلة المشار إليها يتم ترحيل الخسارة المتراكمة من حقوق الملكية ويعترف بها في قائمة 

لذي يعترف به بقائمة الدخل فيما يتعلق بأدوات حقوق الدخل، وال يتم رد اضمحالل القيمة ا
الملكية إذا حدث ارتفاع في القيمة العادلة الحقا  أما إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات الدين 
المبوبة متاحة للبيع ، وكان من الممكن ربط ذلك االرتفاع بموضوعية بحدث وقع بعد 

 .رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل  االعتراف باالضمحالل في قائمة الدخل ، يتم
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 االستثمارات العقارية - ل

تتمثل االستثمارات العقارية في األراضي والمباني المملوكة للبنك من أجل الحصول على عوائد   
البنك أعماله من خاللها أو  يمارس إيجاريه أو زيادة رأسمالية وبالتالي ال تشمل األصول العقارية التي

ويتم المحاسبة عن االستثمارات العقارية بذات الطريقة المحاسبية  .ليه وفاء لديون تلك التي آلت إ
 .المطبقة بالنسبة لألصول الثابتة 

 
 الشهرة - م

تمثل الشهرة الزيادة فى تكلفة اإلقتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك فى صافى األصول بما فى ذلك 
الشقيقة فى تاريخ اإلقتناء وتبوب الشهرة للشركة التابعة أو  قابلة للتحديداإللتزامات المحتملة المقتناة ال

الناتجة عن إقتناء شركات تابعة وشقيقة ضمن تكلفة اإلستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة فى القوائم 
ويتم إختبار مدى إضمحالل الشهرة سنويا على أن يتم الخصم على قائمة الدخل بقيمة  .المستقلة للبنك

سنويا أو بقيمة اإلضمحالل فى قيمتها أيهما أكبر ، وتدخل الشهرة  %13بواقع  إستهالك الشهرة
 .المتعلقة بشركات تابعة وشقيقة فى تحديد أرباح وخسائر بيع تلك الشركات
وتتمثل وحدات توليد النقد  .ويتم توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد ألغراض إختبار اإلضمحالل

 .فى القطاعات الرئيسية للبنك
 

 مخـزونال - ن
 يتم تقييم عناصر المخزون على النحو التالي :

  
 .خامات : بالتكلفة )بإتباع طريقة المتوسط المتحرك( أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل   -  أ 

 
قطع الغياار والمهماات : بالتكلفاة )بإتبااع طريقاة المتوساط المتحارك( أو صاافي القيماة البيعياة     -ب 

 .أيهما أقل
  

وتشامل  .إنتاج تام: بالتكلفاة الصاناعية طبقاا  لقاوائم التكااليف أو صاافي القيماة البيعياة أيهماا أقال  - ج 
التكلفااة الصااناعية نصاايب الوحاادة ماان الخامااات ، األجااور والمصااروفات الصااناعية المباشاارة 

 .وغير المباشرة 
 
 

قصاا  التكلفاة التقديرياة الالزماة صافى القيمة البيعية هى سعر البيع التقديرى فى سياق النشاط العاادى نا 
  .إلتمام البيع

 
يتم االعتراف باالنخفاض فى قيمة المخزون إلى صافى القيمة البيعياة وجمياع خساائر المخازون ضامن    

ويااتم االعتااراف باارد  .التااى حاادث فيهااا االنخفااض أو الخسااارة الفترةتكلفاة المبيعااات بقائمااة الاادخل فاى 
ن االرتفاع فى صافى القيمة البيعية بقائماة الادخل كتخفايض مان تكلفاة االنخفاض فى المخزون الناتج م

 .التى حدث فيها الرد الفترةالمبيعات فى 
 

 األخرى العمالء واألرصدة المدينة - س
 .إضمحالل  خسائر بعد خصم أيةيتم إثبات العمالء والمتحصالت األخري بالقيمة األصلية للفاتورة   
 
األخارى والقيماة  واألرصادة المديناةالفرق بين القيمة الدفترياة للعماالء ويتم قياس خسائر اإلضمحالل ب  

وياتم  .وياتم االعتاراف بخساائر اإلضامحالل بقائماة الادخل .الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعاة 
 .التى حدث فيها الردالفترةقائمة الدخل في باالعتراف برد خسائر اإلضمحالل 

 

 األصول الثابتة - ع
ل األراضي والمباني بصفة أساسية في مقار المركز الرئيسي والفروع والمكاتب وتظهر جميع تتمث  

األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناقصا  اإلهالك وخسائر االضمحالل وتتضمن التكلفة التاريخية 
 .النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة
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حقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصال  مستقال  ، حسبما ويتم االعتراف بالنفقات الال  
يكون مالئما  ، وذلك عندما يكون محتمال  تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل الى البنك 

ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح في  .وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة موثوق بها 
 .التي يتم تحملها ضمن مصروفات التشغيل األخرى فترةال
 

لتوزيع طريقة القسط الثابت استخدام ب ألصول الثابتةلهالك حساب اإليتم ال يتم إهالك األراضي و
 : التكلفة بحيث تصل الى القيمة التخريدية على مدار األعمار اإلنتاجية ، كالتالي

 

 سنة 3. ي واإلنشاءاتالمبان
 سنة أو على فترة اإليجار إذا كانت أقل 3. ات مستأجرةتحسينات عقار

 سنوات 23 مكتبي وخزائن ثاثأ
 سنوات . آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكييف

 سنوات . وسائل نقل
 سنوات . أجهزة الحاسب اآللي / نظم آلية متكاملة

 

اريخ كل مركز المالي ، وتعدل ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة في ت  
ويتم مراجعة األصول التي يتم إهالكها بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع  .كلما كان ذلك ضروريا  

ويتم تخفيض  .أحداث أو تغيرات في الظروف تشير الى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد 
ستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة القيمة الدفترية لألصل على الفور الى القيمة اال

 .االستردادية 
  
وتمثل القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى ، ويتم   

 .تحديد أرباح وخسائر االستبعادات من األصول الثابتة بمقارنة صافي المتحصالت بالقيمة الدفترية 
 .إدراج األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى في قائمة الدخل ويتم 

 
 اضمحالل األصول غير المالية - ف

ويتم اختبار اضمحاللها  –باستثناء الشهرة  –ال يتم استهالك األصول التي ليس لها عمر إنتاجي محدد  
ن هناك أحداث أو تغيرات في ويتم دراسة اضمحالل األصول التي يتم استهالكها كلما كا .سنويا  

 .الظروف تشير الى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد 
 

ويتم االعتراف بخسارة االضمحالل وتخفيض قيمة األصل بالمبل  الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل  
صل أو القيمة االستخدامية وتمثل القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لأل .عن القيمة االستردادية 
 .ألصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنةولغرض تقدير االضمحالل ، يتم إلحاق ا .لألصل ، أيهما أعلى 

ويتم مراجعة األصول غير المالية التي وجد فيها اضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد لالضمحالل الى 
 .قائمة الدخل وذلك في تاريخ إعداد كل قوائم مالية 

 

 إليجاراتا - ص
بشأن التأجير التمويلي ، وذلك إذا كان  ...2لسنة  ..يتم المحاسبة عن اإليجار التمويلي طبقا  للقانون   

العقد يمنح الحق للمستأجر في شراء األصل في تاريخ محدد وبقيمة محددة ، أو كانت القيمة الحالية 
وتعد عقود اإليجار األخرى  .صل من قيمة األ %3.إلجمالي مدفوعات اإليجار تمثل ما ال يقل عن 

 .عقود إيجار تشغيلي 
 

 االستئجار 
، تكلفة الصيانة لألصول المستأجرة بالنسبة لعقود اإليجار التمويلي يعترف بتكلفة اإليجار ، بما في ذلك 

وإذا قرر البنك ممارسة حق الشراء  .التي حدثت فيها الفترةضمن المصروفات في قائمة الدخل عن 
مستأجرة يتم رسملة تكلفة حق الشراء باعتبارها أصال  ضمن األصول الثابتة ويهلك على لألصول ال

 .مدار العمر اإلنتاجي المتبقي من عمر األصل المتوقع بذات الطريقة المتبعة لألصول المماثلة 
ويتم االعتراف بالمدفوعات تحت حساب اإليجار التشغيلي ناقصا  أية خصومات تم الحصول عليها من  

 .المؤجر ضمن المصروفات في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت علي مدار فترة العقد 
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 التأجير  
وتهلك على مدار  الميزانيةبالنسبة لألصول المؤجرة إيجارا  تشغيليا  تظهر ضمن األصول الثابتة في   

يثبت إيراد اإليجار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل بذات الطريقة المطبقة على األصول المماثلة ، و
 .ناقصا  أية خصومات تمنح للمستأجر بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد 

 

 النقدية وما فى حكمها - ق
التي ال تتجاوز رصدة األألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما فى حكمها   

ي خارج لدى البنك المركزالنقدية ، واألرصدة  استحقاقاتها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء ، وتتضمن
 . )أذون خزانة( وأوراق حكوميةرصدة لدى البنوك األو إطار نسب االحتياطي اإللزامي

 

 المخصصات األخرى - ر
يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون هناك التزام قانوني أو   

داث سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية استداللي حالي نتيجة ألح
 .هذه االلتزامات ، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام 

 

وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه   
ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان  .االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات للتسوية باألخذ في 

 .هناك احتمال ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة 
 

ويتم رد المخصصات التي انتفى الغرض منها كليا  أو جزئيا  ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل  
 .أخرى

 
لقيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل بعد سنة ويتم قياس ا 

دون تأثره بمعدل الضرائب  –باستخدام معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام  الميزانيةمن تاريخ 
لمقدرة الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود ، وإذا كان األجل أقل من سنة تحسب القيمة ا –الساري 

 .لاللتزام ما لم يكن أثرها جوهريا  فتحسب بالقيمة الحالية 
 

 رائب الدخلض  - ش
والضريبة المؤجلة ، ويتم الفترةكل من ضريبة الفترةتتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة   

بها االعتراف بها بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التي يتم االعتراف 
 .مباشرة ضمن حقوق الملكية 

 

ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة   
 .السارية في تاريخ إعداد الميزانية باإلضافة الى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة 

 

ق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فرو  
وااللتزامات طبقا  ألسس المحاسبية وقيمتها طبقا  لألسس الضريبية ، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة 
المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة 

 .انية السارية في تاريخ إعداد الميز
 

ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق   
أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل ، ويتم تخفيض قيمة األصول 

توقعة خالل السنوات التالية ، الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية الم
على أنه في حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجلة وذلك في 

 .حدود ما سبق تخفيضه 
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 التمويل - ت
يتم االعتراف بالتمويالت التي يحصل عليها البنك أوال  بالقيمة العادلة ناقصا  تكلفة الحصول على   

 . التمويل
 

ويقاس التمويل الحقا  بالتكلفة المستهلكة ، ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين صافي المتحصالت وبين   
 .القيمة التي سيتم الوفاء بها على مدار فترة االقتراض باستخدام طريقة العائد الفعلي 

 

 رأس المال - ث
 تكلفة رأس المال 2/ث

ة بإصدار أسهم جديدة أو أسهم مقابل يتم عرض مصاريف اإلصدار التي ترتبط بصورة مباشر 
 .اقتناء كيان أو إصدار خيارات خصما  من حقوق الملكية وبصافي المتحصالت بعد الضرائب 

   

 توزيعات األرباح 1/ث
التي تقر فيها الجمعية العامة الفترةتثبت توزيعات األرباح خصما  على حقوق الملكية في  

التوزيعات حصة العاملين في األرباح ومكافأة مجلس وتشمل تلك  .للمساهمين هذه التوزيعات
 .اإلدارة المقررة بالنظام األساسي والقانون

 

 أسهم الخزينة 1ث/
في حالة قيام البنك بشراء أسهم رأس المال ، يتم خصم مبل  الشراء من إجمالي حقوق الملكية  

لك األسهم أو إعادة حيث يمثل تكلفة أسهم خزينة وذلك حتى يتم إلغاؤها ، وفي حالة بيع ت
 .إصدارها في فترة الحقة يتم إضافة كل المبال  المحصلة الى حقوق الملكية 

 
 أنشطة األمانة - خ
يقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة مما ينتج عنه امتالك أو إدارة أصول خاصة بأفراد أو أمانات ، أو   

ل واألرباح الناتجة عنها من القوائم المالية صناديق مزايا ما بعد انتهاء الخدمة ويتم استبعاد هذه األصو
 .للبنك حيث أنها ليست أصوال  للبنك 

 

 أرقام المقارنة - ذ
يعاد تبويب أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا  لتتوافق مع التغيرات في العرض المستخدم في   

 .الحاليالفترة
 

 الماليةإدارة المخاطر  - 1
 

ي يزاولها إلي مخاطر ماليه متنوعة وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالي يتعرض البنك نتيجة لالنشطه الت 
ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعه من المخاطر مجتمعه معا ، ولذلك يهدف البنك إلي تحقيق 

المحتملة علي األداء المالي للبنك ، ويعد أهم أنواع التوازن المالئم بين الخطر والعائد ولذا تقليل اآلثار السلبية 
ويتضمن خطر السوق  .المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرى 

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

ر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه ، ولمراقبة وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاط 
ويقوم البنك  .المخاطر وااللتزام بالحدود من خالل أساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوال  بأول 

بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات في األسواق والمنتجات 
 .لتطبيقات الحديثة والخدمات وأفضل ا

وتقوم إدارة  .وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة  
المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك ، ويوفر 

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

باإلضافة الى ذلك فإن إدارة المخاطر تعد مسئولة عن لمراجعة الدورية إلدارة  .وغير المشتقات المالية 
 .طر وبيئة الرقابة بشكل مستقل المخا
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 االئتمانخطر  -/أ 1

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

ة أساسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنها القروض والتسهيالت وأنشطة ويتمثل خطر االئتمان بصف
كما يوجد خطر االئتمان أيضا   .االستثمار التي يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين 

وتتركز عمليات اإلدارة والرقابة على  .في األدوات المالية خارج الميزانية مثل ارتباطات القروض 
الذي  التوظيف واالستثمار وإدارة المخاطرئتمان لدى فريق إدارة خطر االئتمان في إدارة خطر اال

 .يرفع تقاريره الى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية 
 
 قياس خطر االئتمان 2أ/

 والتسهيالت للبنوك والعمالء توظيفاتال 
والتسهيالت للبنوك والعمالء ، ينظر البنك في ثالثة  ظيفاتلتولقياس خطر االئتمان المتعلق با 

 مكونات كما يلي :
 

( من قبل العميل أو الغير في Probability of defaultاحتماالت اإلخفاق )التأخر( ) *

 .الوفاء بالتزاماته التعاقدية 
لمعرض المركز الحالي والتطور المستقبلي المرجح له الذي يستنتج منه البنك الرصيد ا *

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

 
وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان التي تعكس  

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

للرقابة المصرفية ويمكن أن تتعارض المقاييس التشغيلية مع عبء االضمحالل وفقا   لجنة بازل
، الذي يعتمد على الخسائر التي تحققت في تاريخ الميزانية  13لمعيار المحاسبة المصري رقم 

 .( 0)نموذج الخسائر المحققة( وليس الخسائر المتوقعة )إيضاح أ/
 

لى مستوى كل عميل باستخدام أساليب تقييم داخلية لتصنيف يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر ع 
وقد تم تطوير تلك األساليب للتقييم داخليا  وتراعى  .الجدارة مفصلة لمختلف فئات العمالء 

لوصول الى تصنيف الجدارة التحليالت اإلحصائية مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان ل
ويعكس هيكل الجدارة المستخدم  .بع فئات للجدارة وقد تم تقسيم عمالء البنك الى أر .المالئم

بالبنك كما هو مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكل فئة من فئات الجدارة ، مما يعني 
بصفة أساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعا  للتغير في تقييم مدى احتمال 

ويقوم البنك دوريا  بتقييم  .ليب التقييم كلما كان ذلك ضروريا  ويتم مراجعة وتطوير أسا .التأخر 
 .أداء أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت التأخر 

 

 فئات التصنيف الداخلي للبنك 
 مدلول التصنيف   التصنيف 
 ديون جيدة    2 
 المتابعة العادية    1 
 المتابعة الخاصة    0 
 منتظمةديون غير     1 

 

 .يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبال  التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر 
  وبالنسبة .على سبيل المثال ، بالنسبة للقرض ، يكون هذا المركز هو القيمة االسمية 

التي يتوقع أن  لالرتباطات ، يدرج البنك كافة المبال  المسحوبة فعال  باإلضافة الى المبال  األخرى
 .تكون قد سحبت حتى تاريخ التأخر ، إن حدث 
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وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين  
ويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين وبالتأكد يختلف ذلك بحسب نوع  .إن حدث التأخر 

 .، ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخرى  المدين ، وأولوية المطالبة
 

 أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى 
بالنسبة ألدوات الدين واألذون ، يقوم البنك باستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد  

مات متاحة ، يتم استخدام أند بور أو ما يعادله إلدارة خطر االئتمان ، وإن لم تكن مثل هذه التقيي
ويتم النظر الى تلك االستثمارات في األوراق  .طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمالء االئتمان 

المالية واألذون على أنها طريقة للحصول على جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر 
 .مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل 

 

 خاطرسياسات الحد من وتجنب الم 1أ/
يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على مستوى المدين والمجموعات  

 .والصناعات والدول 
 

ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم  
االقتصادية  قبوله على مستوى كل مقترض ، أو مجموعة مقترضين ، وعلى مستوى األنشطة

ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة  .والقطاعات الجغرافية 
ويتم اعتماد الحدود للخطر االئتماني على  .السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة الى ذلك 

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

 
ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل المبال   

داخل وخارج الميزانية ، وحد المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف 
 .ويتم مقارنة المبال  الفعلية مع الحدود يوميا   .األجنبي اآلجلة 

 
خاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة المقترضين يتم أيضا  إدارة م 

كلما كان ذلك  التوظيفوالمقترضين المحتملين على مقابلة سداد التزاماتهم وكذلك بتعديل حدود 
 .مناسبا  

 
 وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر : 
 الضمانات 
ومن هذه الوسائل الحصول  .خطر االئتمان  يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من 

ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من  .على ضمانات مقابل األموال المقدمة 
 والتسهيالت : التوظيفومن األنواع الرئيسية لضمانات  .الضمانات المقبولة 

 

 .*  الرهن العقاري  
 .*  رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع  
 .*  رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية  

 
وغالبا  ما يكون التمويل على المدى األطول للشركات مضمونا  بينما تكون التسهيالت االئتمانية  

ولتخفيض خسارة االئتمان الى الحد األدنى ، يسعى البنك للحصول على  .لألفراد بدون ضمان 
ة بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو ضمانات إضافية من األطراف المعني

 .التسهيالت 
 

والتسهيالت بحسب طبيعة  التوظيفيتم تحديد الضمانات المتخذة ضمانا  ألصول أخرى بخالف  
األداة وعادة ما تكون أدوات الدين وأدون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات األدوات 

واألدوات المثيلة التي تكون مضمونة  Asset-Backed Securitiesالمالية المغطاة بأصول 

 .بمحفظة من األدوات المالية 



 )شركة مساهمة مصرية( فيصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 1328 مارس 02  

 

- 1. - 

 
يحتفظ البنك بإجراءات رقابية حصيفة على صافي المراكز المفتوحة للمشتقات أي الفرق بين  

ويكون المبل  المعرض لخطر االئتمان  .عقود البيع والشراء على مستوى كل من القيمة والمدة 
األوقات محدد بالقيمة العادلة لألداة التي تحقق منفعة لصالح البنك أي أصل ذو في أي وقت من 

قيمة عادلة موجبة الذي يمثل جزءا  ضئيال  من القيمة التعاقدية / االفتراضية المستخدمة للتعبير 
ويتم إدارة هذا الخطر االئتماني كجزء من حد اإلقراض الكلي  .عن حجم األدوات القائمة 

وال يتم عادة الحصول على  .عميل وذلك مع الخطر المتوقع نتيجة للتغيرات في السوق الممنوح لل
ضمانات في مقابل الخطر االئتماني على تلك األدوات فيما عدا المبال  التي يطلبها البنك 

 .كإيداعات هامشية من األطراف األخرى 
 

النقدية أو أدوات حقوق ملكية  وينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيها السداد عن طريق 
أو أوراق مالية أخرى أو مقابل توقع الحصول على نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية 
أخرى ويتم وضع حدود تسوية يومية لكل من األطراف األخرى لتغطية مخاطر التسوية المجمعة 

 .الناتجة عن تعامالت البنك في أي يوم 
 

 Master Netting Arrangementsيسية ترتيبات المقاصة الرئ 
يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقيات تصفية رئيسية مع األطراف  

وال ينتج بصفة عامة عن اتفاقيات التصفية الرئيسية أن يتم  .التي تمثل حجم هام من المعامالت 
زانية وذلك ألن التسوية عادة ما تتم على إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الظاهرة بالمي

أساس إجمالي ، إال أنه يتم تخفيض خطر االئتمان المصاحب للعقود التي في صالح البنك عن 
طريق اتفاقيات التصفية الرئيسية وذلك ألنه إذا ما حدث تعثر ، يتم إنهاء وتسوية جميع المبال  

يتغير مقدار تعرض البنك للخطر االئتماني ومن الممكن أن  .مع الطرف األخر بإجراء المقاصة 
الناتج عن أدوات المشتقات الخاضعة التفاقيات التصفية الرئيسية وذلك خالل فترة قصيرة نظرا  

 .ألنه يتأثر بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقيات 
 

 االرتباطات المتعلقة باالئتمان 

في التأكد من إتاحة األموال للعميل عناد  يتمثل الغرض الرئيسي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان 
 Guarantees and stand by letters of creditوتحمال عقاود الضامانات المالياة  .الطلاب 

وتكااااااون االعتمااااااادات المسااااااتندية والتجاريااااااة  . بااااااالتوظيفذات خطاااااار االئتمااااااان المتعلااااااق 
Documentary and Commercial Letters of Credit نياباة عان التاي يصادرها البناك بال

العميل لمنح طرف ثالث حق الساحب مان البناك فاي حادود مباال  معيناة وبموجاب أحكاام وشاروط 
محاددة غالباا  مضامونة بموجاب البضاائع التاي ياتم شاحنها وبالتاالي تحمال درجاة مخااطر أقال ماان 

 .القرض المباشر 
 

، أو  يفالتوظوتمثل ارتباطات منح االئتمان الجزء غير المستخدم من المصرح به لمنح  
ويتعرض البنك لخسارة محتملة بمبل  يساوي إجمالي  .الضمانات ، أو االعتمادات المستندية 

إال  .االرتباطات غير المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان الناتج عن ارتباطات منح االئتمان 
ك نظرا  ألن أن مبل  الخسارة المرجح حدوثها في الواقع يقل عن االرتباطات غير المستخدمة وذل

أغلب االرتباطات المتعلقة بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات 
ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن  .ائتمانية محددة 

باالرتباطات  االرتباطات طويلة األجل عادة ما تحمل درجة أعلى من خطر االئتمان بالمقارنة
 .قصيرة األجل 
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 سياسات االضمحالل والمخصصات 1أ/
تركز النظم الداخلية للتقييم السابق بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية  

وبخالف ذلك ، يتم االعتراف فقط بخسائر االضمحالل التي  .إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار 
ية ألغراض التقارير المالية بناء على أدلة موضوعية تشير الى وقعت في تاريخ الميزان

االضمحالل وفقا  لما سيرد ذكره بهذا اإليضاح ونظرا  الختالف الطرق المطبقة ، تقل عادة 
خسائر االئتمان المحملة على القوائم المالية عن مبل  الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة 

 .وألغراض قواعد البنك المركزي المصري  رة اإلئتمانيةالجداالمتوقعة المستخدم في 
 

مستمد من درجات التقييم الفترةمخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية في نهاية  
ويبين  .من التصنيف  ةومع ذلك ، فإن أغلبية المخصص ينتج من آخر درج .الداخلية األربعة 

والتسهيالت واالضمحالل المرتبط  بالتوظيفة المتعلقة الجدول التالي النسبة للبنود داخل الميزاني
 بها لكل من فئات التقييم الداخلي للبنك :

  

 م1025  ديسمبر 12 م1028  مارس 12 تقييم البنك

 للعمالء
توظيف 
 وتسهيالت

% 

مخصص خسائر 
 االضمحالل

% 

توظيف 
 وتسهيالت

% 

مخصص خسائر 
 االضمحالل

% 
 21,2 71,8 2140 5545 ديون جيدة

 2,3 7,8 240 444 المتابعة العادية
 3,2 3,7 - 242 المتابعة الخاصة

 81,1 23,7 8540 2644 ديون غير منتظمة

 200 % 200 % 233 % 233 % 

  
تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير الى  

، واستنادا  الى المؤشرات التالية التي  13صري رقم وجود اضمحالل طبقا  لمعيار المحاسبة الم
 حددها البنك :

 

 .أو المدين  عميل التوظيفصعوبات مالية كبيرة تواجه   -
 .مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد  -
 .توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له   -
 . لعميل التوظيفلتنافسي تدهور الوضع ا -
بمنحه امتيازات  لعميل التوظيفقيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية  -

 .أو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها في الظروف العادية 
 .اضمحالل قيمة الضمان  -
  .تدهور الحالة االئتمانية  -

 
صول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األ 

سنويا  أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات التي تم 
تقييمها على أساس فردي وذلك بتقييم الخسارة المحققة في تاريخ الميزانية على أساس كل حالة 

ويشمل  .الحسابات التي لها أهمية نسبية بصفة منفردة على حدة ، ويجري تطبيقها على جميع 
التقييم عادة الضمان القائم ، بما في ذلك إعادة تأكيد التنفيذ على الضمان والتحصيالت المتوقعة 

 .من تلك الحسابات 
ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس المجموعة من األصول المتجانسة باستخدام  

 .المتاحة والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية الخبرة التاريخية 
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 نموذج قياس المخاطر البنكية العام 6أ/
، تقوم اإلدارة بتصنيفات في  2باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح أ/ 

ويتم  .شكل مجموعات فرعية أكثر تفصيال  بحيث تتفق مع متطلبات البنك المركزي المصري 
ف األصول المعرضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفقا  لقواعد وشروط تفصيلية تصني

تعتمد بشكل كبير على المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالي ومدى انتظامه في 
 .السداد 

ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان ، بما  
الرتباطات المتعلقة باالئتمان ، على أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي في ذلك ا
وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقا  لقواعد البنك المركزي  .المصري 

المصري عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالية وفقا  لمعايير المحاسبة المصرية ، يتم 
ضمن حقوق الملكية خصما  على األرباح المحتجزة بمقدار الفترةخاطر البنكية تجنيب احتياطي الم

ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائما  مبل   .تلك الزيادة 
/أ( الحركة .1إيضاح ) ويعد هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ويبين .الزيادة بين المخصصين 

 .المالية  الفترةخالل الفترةياطي المخاطر البنكية على حساب احت
 

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

 : االئتمان
تصنيف البنك 

المركزي 
 المصري

 نيفمدلول التص
نسبة 

المخصص 
 المطلوب

التصنيف 
 الداخلي

مدلول التصنيف 
 الداخلي

 ديون جيدة 2 صفر مخاطر منخفضة 2
 ديون جيدة 2 %2 مخاطر معتدلة 1
 ديون جيدة 2 %2 مخاطر مرضية 0
 ديون جيدة 2 %1 مخاطر مناسبة 1
 ديون جيدة 2 %1 مخاطر مقبولة .
 اديةالمتابعة الع 1 %0 مخاطر مقبولة حديا   3
 المتابعة الخاصة 0 %. مخاطر تحتاج لعناية خاصة 7
 ديون غير منتظمة 1 %13 دون المستوى 8
 ديون غير منتظمة 1 %3. مشكوك في تحصيلها .
 ديون غير منتظمة 1 %233 رديئة 23

 

 االستحواذ على الضمانات 7أ/
 عض الضمانات كما يلي:بالحصول على أصول باالستحواذ على ب الحاليالفترة قام البنك خالل 

 

 طبيعة األصل
 القيمة الدفترية

 باأللف جنيه مصرى

 (60005) بيع

 (60005) اإلجمالى
 

ويتم  .يتم تبويب األصول التي تم االستحواذ عليها ضمن بند األصول األخرى بالمركز المالي  
 بيع هذه األصول كلما كان ذلك عمليا  
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 خطر السوق -/ب 1

ر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن يتعرض البنك لخط 
وينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات  .التغير في أسعار السوق 

وى حقوق الملكية ، حيث أن كل منها معرض للتحركات العامة والخاصة في السوق والتغيرات في مست
الحساسية لمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات 

 .للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الى محافظ .حقوق الملكية 
 

 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 2/ب
ف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صر 

وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من  .النقدية 
 .المراكز في نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم التي يتم مراقبتها لحظيا  

 
 

 خطر تقلبات سعر العائد 1ب/
ت في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطر التدفقات يتعرض البنك آلثار التقلبا 

النقدية لسعر العائد المتمثل في تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في 
سعر عائد األداة ، وخطر القيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة 

سعار العائد في السوق ، وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض للتغير في أ
ويقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى  .األرباح في حالة حدوث تحركات غير متوقعة 

 .االختالف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك
 
 خطر السيولة /ج1

تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند خطر السيولة هو خطر  
ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات  .االستحقاق واستبدال المبال  التي يتم سحبها 
 . عمليات التوظيفالخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات 

 
 إدارة مخاطر السيولة 
 بالبنك ما يلي : الشئون الماليةيات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة تتضمن عمل 

 

يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء  *
واجد ويت .للعمالء  منحهاويتضمن ذلك إحالل األموال عند استحقاقها أو عند  .بكافة المتطلبات 

 .البنك في أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف 
االحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق التي من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية  *

 .اضطرابات غير متوقعة في التدفقات النقدية 
 .ك المركزي المصري بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البن ةمراقبة نسب السيول *
 . عمليات التوظيفإدارة التركز وبيان استحقاقات  *

 

وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشهر التالي ،  
 وتتمثل نقطة البداية لتلك التوقعات في تحليل االستحقاقات .وهي الفترات الرئيسية إلدارة السيولة 

 .التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية 
 

أيضا  بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجل ، ومستوى ونوع  التوظيف المحلىوتقوم إدارة  
، ومدى استخدام تسهيالت الحسابات الجارية  عمليات التوظيفالجزء غير المستخدم من ارتباطات 

 .دينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية الم
 

 منهج التمويل 
بالبنك بهدف توفير تنوع  الشئون الماليةيتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارة  

 .واسع في العمالت ، والمناطق الجغرافية ، والمصادر ، والمنتجات واآلجال 
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 رة رأس المالإدا د/1
تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال ، الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكية  

 فيما يلي : الماليالظاهرة بالمركز 
 

االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية وفي البلدان التي تعمل بها  -
 .فروع البنك 

بنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين واألطراف حماية قدرة ال -
 .األخرى التي تتعامل مع البنك 

 .الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط  -
 

يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقا  لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك المركزي  
لمصري في جمهورية مصر العربية( يوميا  بواسطة إدارة البنك ، من خالل نماذج تعتمد على إرشادات ا

لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعات لدى البنك المركزي المصري على 
 أساس ربع سنوي 

 
 ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي : 

 
 .مليون جنيه مصري حدا  أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع  33.الحتفاظ بمبل  ا -
االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة  -

 . %23بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن 
 

إلشراف المنظمة لألعمال وتخضع فروع البنك التي تعمل خارج جمهورية مصر العربية لقواعد ا 
 المصرفية في البلدان التي تعمل بها ، ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين :

 
وهي رأس المال األساسي ، ويتكون من رأس المال المدفوع )بعد خصم القيمة  الشريحة األولى : 

طيات الناتجة عن توزيع األرباح فيما عدا الدفترية ألسهم الخزينة( ، واألرباح المحتجزة واالحتيا
 .، ويخصم منه أية شهرة سبق االعتراف بها وأية خسائر مرحلة الفترةاحتياطي المخاطر البنكية 

 
وفقا  ألسس الفترةوهي رأس المال المساند ، ويتكون مما يعادل مخصص المخاطر  الشريحة الثانية :

من إجمالي األصول  %.271كزي المصري بما ال يزيد عن الجدارة االئتمانية الصادرة عن البنك المر
وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر ، و التوظيفات / الودائع المساندة التي تزيد آجالها عن 

من قيمتها في كل سنة من السنوات الخمس األخيرة من آجالها( و  %13خمس سنوات )مع استهالك 
لعادلة والقيمة الدفترية لكل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ من الزيادة بين القيمة ا %.1

 .بها حتى تاريخ االستحقاق وفي شركات تابعة وشقيقة 
 

وعند حساب إجمالي بسط معيار كفاية رأس المال ، يراعى أال يزيد رأس المال المساند عن رأس المال 
 .ساندة عن نصف رأس المال األساسي األساسي وأال تزيد التوظيفات )الودائع( الم

 
مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين  %233ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر الى 

االستثمار المرتبطة به ، ومع أخذ الضمانات النقدية عمليات التوظيف و بكل أصل بما يعكس مخاطر 
التعديالت لتعكس الطبيعة  ءبعد إجرا الميزانيةارج ويتم استخدام ذات المعالجة للمبال  خ .في االعتبار 

 .المحتملة لتلك المبال  رالعرضية والخسائ
وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلية وفي الدول التي تعمل بها فروعه الخارجية خالل السنتين   

ونسب معيار كفاية رأس المال في الماضيتين . ويلخص الجدول التالي مكونات رأس المال األساسي والمساند 
 المالية الحالية : الفترةنهاية 
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وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلية وفي الدول التي تعمل بها فروعه الخارجية خالل السنتين الماضيتين .  
  ال في نهاية الفترة المالية الحالية :ويلخص الجدول التالي مكونات رأس المال األساسي والمساند ونسب معيار كفاية رأس الم

 

 م1327ديسمبر  02 م1028مارس  12 

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

 1681166,6 064,46477 إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات

 ,Going-concern capital ,67716006 66333628الشريحة األولى بعد االستبعادات

 Common Equity 763,46810 464166414لمستمر بعد االستبعاداترأس المال األساسى ا

 66123,,36 160076,31 رأس المال المصدر والمدفوع

 (46248) (46346) (-أسهم خزينة )

 116413, 44768,7 االحتياطيات 

 - IFRS 9 8776717احتياطى مخاطر معيار 

 864186,86 86,466681 األرباح المحتجزة )الخسائر المرحلة(

 8684,6448 860186404 % .,1قيمة الفائض )العجز( فى راس المال االساسى المستمر بعد االستبعادات عن نسبة ال 

 6416214 34367,7 الدعامة التحوطية المتاحة من فائض مكونات راس المال االساسى المستمر بعد االستبعادات )إن وجد(

 6416214 34367,7 إجمالى الدعامة التحوطية المكونة

 Additional Going Concern ,866477 1,66481رأس المال األساسى اإلضافى 

 ,1,6614 816700, األرباح / )الخسائر( المرحلية ربع السنوية 

 2,1 303 حقوق األقلية

 Common Equity (3146703) (361846643)إجمالى االستبعادات من رأس المال األساسى المستمر 

 (4,36448) (0366174) اعناصر يتم خصمه

 (4116814) (0,46473) استثمارات البنك فى الشركات المالية )بنوك أو شركات( وشركات التأمين

 (186421) (,86643) (-من رأس المال المصدر للشركة لكل استثمار على حده ) أسهم ( ) %23قيمة الزيادة عن 

 (886118) (186113) (-تثمار( )سر على حده ) صناديق االالصندوق لكل استثما أصولمن  % 23قيمة الزيادة عن 

أو أقال مان رأس الماال المصادر للشاركة  المالياة وصاافى أصاول   %23اجمالى استثمارات البنك التىتمثال   الزيادة فى

 (-من رأس المال األساسى المستمر بعد التعديالت الرقابية ) %23صندوق االستثمار عن 
(0686374) (41,6661) 

 (26,24) (,16614) (-)بخالف الشهرة( ) ملموسةغير  األصول

 (6,6644) (866404) عناصر ال يعتد بها

رصيد احتياطى القيمة العادلة لألستثمارات المالية المتاحة للبيع التى تم اعادة تبويبها الستثمارات مالية محاتفظ بهاا حتاى 

 تاريخ االستحقاق )إذا كان سالبا(
(866404) (6,6644) 

 4,86163 363636,42 (Gone-Concern Capital)الشريحة الثانية بعد االستبعادات

 ,36634 176143 من قيمة االحتياطى الخاص %.1

 361116228 3676843 من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية )إذا كان موجبا ( %.1

 2446311 66740,, ادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيعمن رصيد احتياطى القيمة الع %.1

 4,,3186 1706371 من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة %.1

 3846,34 1606738 إجمالى مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة

 3846,34 1606738 مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة

 4,66146344 40634,6717 إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر االئتمان، السوق والتشغيل

 1166616414 88600,6044 إجمالى مخاطر االئتمان

 1166616414 88600,6044 تزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر لمخاطر االئتماناألصول واالل

 - 446,77, قيمة التجاوز عن الحدود المقررة للتوظيف 

 462636841 4678760,4 عميل عن الحدود المقررة مرجحة بأوزان المخاطر  3.قيمة التجاوز الكبر 

 316188 - متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

 ,144611 8486484 متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

وااللتزامااات العرضااية المرجحااة بااأوزان المخاااطر  إجمااالى األصااولرأس المااال األساسااى المسااتمر بعااد االسااتبعادات / 

 السوق والتشغيلواألئتمان 
16.74 % 4614 % 

رجحااة باااوزان المخاااطر االئتمااان والسااوق إجمااالى الدعامااة التحوطيااة / اجمااالى االصااول وااللتزامااات العرضااية الم

 والتشغيل 
1.33 % 3686 % 

وااللتزامااات العرضااية  إجمااالى األصااول/  متضاامن الدعامااة التحوطيااة رأس المااال األساسااى المسااتمر بعااد االسااتبعادات

 السوق والتشغيلوالمرجحة بأوزان المخاطر األئتمان 
16.67 % 4614 % 

وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر  إجمالى األصول/  لدعامة التحوطيةاألولى متضمنة اإجمالى الشريحة 

 السوق والتشغيلواألئتمان 
18.73 % 316,1 % 

 % 8648 % 6.71 السوق والتشغيلووااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر األئتمان  إجمالى األصولإجمالى الشريحة الثانية / 

رأسمالية بدون الدعامة التحوطية  / إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخااطر إجمالى القاعدة ال

 عميل(3.االئتمان والسوق والتشغيل  )مع االخد فى االعتبار تاثير اكبر 
18.01 % 33641 % 

لعرضاية المرجحاة باأوزان المخااطر االئتماان إجمالى القاعدة الرأسمالية متضمنة الدعامة التحوطية   / إجمالى األصاول وااللتزاماات ا

 عميل(3.والسوق والتشغيل  )مع االخد فى االعتبار تأثير اكبر 
17.74 % 31632 % 

إجمالى القاعدة الرأسمالية متضمنة الدعامة التحوطية   / إجمالى األصاول وااللتزاماات العرضاية المرجحاة باأوزان المخااطر االئتماان 

 عميل(3.االخد فى االعتبار تاثير اكبر  والسوق والتشغيل  )بدون
14.4, % 31611 % 
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الخاصة بالرافعة المالية، مع  لقياس الرقابية تعليماتال على م.132يوليو  7فى جلسته بتاريخ  البنك المركزى المصرى وافق
  ربع سنوى وذلك على النحو التالى : أساس( على  %0لتلك النسبة )  األدنىبالحد  إلزام البنوك

 م.1327وحتى عام  م.132ر ـنسبة استرشادية من نهاية سبتمبك
  . م1328نسبة ملزمة اعتبارا من عام ك

كما أوجب عن اإلفصاح عن النسبة ومكوناتها ) بسطا  ومقاما  ( بالقوائم المالية المنشورة أسوة  بما يجرى عليه حاليا  فيما يخص 
 ( .CARالمعيار المعتمد على المخاطر )

 ط ومقام نسبة الرافعة المالية من اآلتي :ويتكون بس
بعد االستبعادات( المستخدمة في بسط معيار كفاية رأس المال لرأس المال ) األولىيتكون بسط النسبة من الشريحة  مكونات البسط

 .(CARالمعتمد على المخاطر )
وهو ما يطلق علية  -للقوائم المالية  وفقا   – يتكون مقام النسبة من كافة أصول البنك داخل وخارج الميزانية مكونات المقام

 ."تعرضات البنك" 
 (.% 0يجب أال تقل نسبة الشريحة األولى من القاعدة الرأسمالية ) بعد االستبعادات ( الى إجمالى تعرضات البنك عن ) النسبة

 م1327ديسمبر  02 م1028مارس  12 

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

 222,817,. 407020551 س المال بعد االستبعادات من رأ األولىالشريحة 

 .18,.80,18 8401600475 إجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية

 81,113,872 8108840100 المالية األوراقإجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل 

 81,113,872 8108840100 لشريحة األولىتعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم استبعادات ا

 17,017,103 1001000120 وأرصدة لدى البنك المركزى نقدية

 3,221..,21 2607400375 األرصدة المستحقة على البنوك

 3,221..,21 2607400375 حسابات جارية وودائع

 31.,23,1.2 2101200716 أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى 

 31.,23,1.2 2101200716 وأوراق حكومية أخرى  خزانةإجمالى أذون 

 3..,08 610322 أصول مالية بغرض المتاجرة

 .7.,13.,1 606000311 استثمارات ماليه متاحة للبيع

 .27,2.3,80 2104820068 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 372,388 4520045 استثمارات فى شركات تابعه وشقيقة

 8,332,078 501130175 روض والتسهيالت االئتمانية للعمالء إجمالى  الق

 0.2,328,. 302710256 القروض والتسهيالت االئتمانية   

 2,3.8,331 5340401 مخصص خسائر االضمحالل 

 1.2,303 200240126  المجنبةالعوائد 

 32,131. 3140433 (اإلهالكالثابتة )بعد خصم كال من مخصص خسائر االضمحالل ومجمع  األصول

 130,..2,1 206160583  االخرىاألصول 

 (1..,72.) (5810206) قيمة ما يتم خصمه من التعرضات )بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة الرأسمالية( 

 2,331,121 106760174 التعرضات خارج الميزانية 

 03.,31. 3000235 (6) إجمالى االلتزامات العرضية

 77,333 520814 استيراد  -تنديه اعتمادات مس 

 123 6 تصدير -اعتمادات مستنديه  

 81,1.3 300100 خطابات ضمان 

 0,131 10670 خطابات ضمان بناءا على طلب بنوك خارجية أو بكفاالتهم

 12.,.71 5110203 التزامات عرضية عن ضمانات عامة للتسهيالت االئتمانية وضمانات مثيلة

 .20,31 210738 كمبياالت مقبولة 

 178,..2 207760240 إجمالى االرتباطات

 03.,23 2880114 ارتباطات رأسمالية

 18.,211 201470816 ارتباطات عن قروض وتسهيالت للبنوك/عمالء )الجزء غير المستخدم ( ذات فترة استحقاق أصلية

 213,821 201460856 سنةتزيد عن غير قابلة لإللغاء 

 12,701 2000340 سنة أو اقلغير قابلة لإللغاء 

 % 3,21 % 5471 المالية %نسبة الرافعة 
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -  6

 
 خسائر االضمحالل في مشاركات ومرابحات ومضاربات أ/ 6

لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على  يراجع البنك محفظة مشاركات ومرابحات ومضاربات 
وم باستخدام الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء االضمحالل في قائمة ويق .األقل 

الدخل ، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أية بيانات موثوق بها تشير الى أنه يوجد انخفاض يمكن قياسه 
نخفاض على في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة المرابحات وذلك قبل التعرف على اال

وقد تشمل هذه األدلة وجود بيانات تشير الى حدوث تغيير  .مستوى المرابحة الواحدة في تلك المحفظة 
سلبي في قدرة محفظة من عمالء التوظيف على السداد للبنك ، أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط 

م اإلدارة باستخدام تقديرات بناء عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية ، تقو .بالتعثر في أصول البنك 
االستثمار في وجود أدلة عمليات التوظيف و على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر 

ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات  .موضوعية تشير الى االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة 
النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية  المستخدمة في تقدير كل من مبل  وتوقيت التدفقات

  .اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء على الخبرة 
   

 اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع ب/ 6
 خفاضانفى أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك  االستثمارات اضمحالليحدد البنك  

هاما  أو ممتدا  إلى حكم  االنخفاضهام أو ممتد فى قيمتها العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديدا  ما إذا كان 
( المعتادة Volatilityالتذبذبات ) –، والتخاذ هذا الحكم يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل أخرى  شخصي

هناك دليل على وجود تدهور فى  عندما يكون اضمحالللسعر السهم باإلضافة إلى ذلك قد يكون هناك 
الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية التشغيلية والتمويلية أو أداء الصناعة أو القطاع أو 

  .التغيرات فى التكنولوجيا 
  

 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ج/ 6
ثابتة أو قابلة للتحديد على أنها  استحقاقدفعات وتواريخ  يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات 

بدرجة  الشخصيمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم  استثمارات
حتى تاريخ  االستثماراتبتلك  االحتفاظعالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على 

حتى تاريخ االستحقاق فيما عدا فى بعض  االستثماراتبتلك  االحتفاظخفق البنك فى االستحقاق ، وإذا أ
الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد االستحقاق عندها يتم إعادة تبويب كل 

سوف يتم  وبالتاليالمتاحة للبيع ،  االستثماراتالمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى  االستثمارات
 استثماراتبالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية  االستثماراتك قياس تل

  .بذلك البند 
 
  القيمة العادلة للمشتقات د/ 6

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المقيدة فى أسواق نشطة باستخدام أساليب التقييم وعندما يتم  
يب مثل النماذج لتحديد القيمة العادلة يتم اختبارها ومراجعتها دوريا بواسطة أفراد استخدام هذه األسال

 .وتعتمد نتائج التقييم العادلة الى حد ما على الخبرة .التى قامت بأعدادها  ةمؤهلين ومستقلين عن الجه
 
 ضرائب الدخل  ھ/6

د المخصص اإلجمالي للضريبة يخضع البنك لضرائب الدخل مما يستدعي استخدام تقديرات هامه لتحدي 
علي الدخل وهناك عدد من العمليات والحسابات يصعب تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد ويقوم 
البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقا لتقديرات مدي احتمال نشأت 

جة النهائية للضرائب والمبال  السابق تسجيلها ضرائب أضافية ، وعندما يكون هناك اختالف بين النتي
 .فإن هذه االختالفات سوف تؤثر علي ضريبة الدخل
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 التحليل القطاعي -  7
 

 التحليل القطاعي لألنشطة -
يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة  

ويتضمن  .د المرتبط بهذا النشاط التي قد تختلف عن باقي األنشطة األخرى المخاطر المحيطة بها والعائ
 التحليل القطاعي للعمليات وفقا  لألعمال المصرفية الواردة فيما يلي :

 
 المؤسسات الكبيرة ، والمتوسطة والصغيرة 
ستثمار االو  عمليات التوظيفوتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات جارية مدينة  

 .والمشتقات المالية 
 

 االستثمار 
 .ويشمل أنشطة اندماج الشركات وشراء االستثمارات وتمويل إعادة هيكلة الشركات واألدوات المالية  

 
 األفراد 
 .العقارية  مرابحات الشخصية و مرابحاتوتشمل أنشطة الحسابات الجارية واالدخار والودائع وال 

 
 أنشطة أخرى 
 .المصرفية األخرى كإدارة األموال  وتشمل األعمال 

 
وتتم المعامالت بين األنشطة القطاعية وفقا  لدورة النشاط العادي للبنك وتتضمن األصول وااللتزامات  

 .للبنك  المالياألصول وااللتزامات التشغيلية كما تم عرضها في المركز 
 
 و المبيعات صافي الدخل من العائد -  4
 

 م1028مارس  12 
 ف جنيه مصريباألل

 م1327مارس  02
 باأللف جنيه مصري

عائدددد عمليدددات مشددداركات ومرابحدددات ومضددداربات واإليدددرادات 
 المشابهة والمبيعات:

  

 154838 3004174 البنك المركزى المصرى 
 2174141 2114271 البنوك األخرى

 7.13..7 2404276 العمالء 
 - 6554615 المبيعات

 3114282 244504330 المجموع

 242114175 7414026 عائد أوراق حكوميه
 214355 64236 استثمارات في أدوات دين محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والمتاحة للبيع 

 140404627 141154238 األجمالى

   تكلفة األوعية االدخارية والتكاليف المشابهة: 
   ودائع وحسابات جارية :

 (114155) (114101) البنوك
 (241564581) (3624418) ءالعمال

 (241354073) (3514862) اإلجمالي

 5414174 241414175 الصافي

 



 )شركة مساهمة مصرية( فيصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 1328 مارس 02  

 

- 01 - 

 األتعاب والعموالت إيرادات -  5
 

 م1028مارس  12 
 باأللف جنيه مصري

 م1327مارس  02
 باأللف جنيه مصري

   
 214245 84774 االستثمارعمليات التوظيف و األتعاب والعموالت المرتبطة ب

 14767 64001 تعاب خدمات تمويل المؤسساتأ
 24184 24304 أتعاب أعمال األمانة والحفظ

 604452 684361 أتعاب أخرى

 744443 414605 األجمالى

 
 المحققة رباحاألتوزيعات  -  8
 

 م1028مارس  12 
 باأللف جنيه مصري

 م1327مارس  02
 باأللف جنيه مصري

 174432 214431 أوراق مالية متاحة للبيع
 - 14867 شركات تابعة وشقيقة

 13 - صناديق استثمار

 174522 244718 األجمالى

 
 صافي دخل المتاجرة  -  3
 

 م1028مارس  12 
 باأللف جنيه مصري

 م1327مارس  02
 باأللف جنيه مصري

   عمليات النقد األجنبي
 217000 64515 أرباح التعامل فى العمالت األجنبية 

        رصدة األصول وااللتزاماتتقييم أ أرباح
 17218 14412   بالعمالت األجنبية بغرض المتاجرة 

 - 14245 بغرض المتاجرة حقوق الملكية  ادوات
 .17.0 - دين بغرض المتاجرة  ادوات   أد

 2.7323 224717 األجمالى

 
 

 االستثمارعمليات التوظيف و االضمحالل عن خسائر  رد  - 20
 

 م1028مارس  12  
 باأللف جنيه مصري

 م1327مارس  02
 باأللف جنيه مصري

   

 254443 114168 مشاركات ومرابحات و مضاربات  مع العمالء
 24701 876 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 234251 114201 األجمالى
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 مصروفات إدارية - 22
 م1028مارس  12 

 باأللف جنيه مصري
 م1327مارس  02

 باأللف جنيه مصري
   تكلفة العاملين
 (554720) (2214123) أجور ومرتبات

 (64127) (74422) تأمينات اجتماعية
   تكلفة المعاشات

 (14361) (14063) نظم االشتراكات المحددةتكلفة 

 (2104853) (864445) 

 (2214687) (2224141) مصروفات إدارية أخرى

 (2354271) (1114262) األجمالى
 

 وفيما يلي تحليل لمكونات بند مصروفات إدارية أخرى :
 م1028مارس  12 

 باأللف جنيه مصري
 م1025مارس  12

 باأللف جنيه مصري
 (204767) (204822) إهالك إداري واستهالك *

 (54474) (214816) مزايا للعاملين
 (174058) (114621) اشتراكات ورسوم

 (64503) (74756) صيانة وتأمين
 (14135) (14124) مصروفات بريد وسويفت
 (24621) (14843) أدوات كتابية ومطبوعات

 (110) (24012) ايجارات
 (44254) (34246) دعاية وإعالن

 (14554) (14216) استقبال وضيافة
 (14670) (64313) بدالت سفر وانتقال

 (14712) (14818) مياه وكهرباء وتليفونات
 (24767) (614) خدمات اجتماعية

 (54276) (214310) إيجار مقار الصارف اآللي وتشغيله
 (34050) (24662) مصروفات الدمغة
 (178) (314) مصروفات بنكية

 (172) (24664) مصاريف قضائية وتكاليف الحراسة 
 (14348) (7000) مصاريف نقل انتاج تام

 (114138) (84180) متنوعة

 (2224141) (2214687) 
 
شركات المجموعة وال يتضمن إهالك خطوط اإلنتاج للشركات لبنك ويتضمن البند اإلهالكات اإلدارية ل *

 .حيث تم إدراج إهالك خطوط اإلنتاج ضمن بند تكلفة المبيعات بقائمة الدخلذات الطبيعة الصناعية 
 

 تشغيل أخرى / )مصروفات( إيرادات  -21

 م1028مارس  12 
 باأللف جنيه مصري

 م1327س مار 02
 باأللف جنيه مصري

تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت  / )مصروفات( أرباح
 (124164) 6564158 األجنبية ذات الطبيعة النقدية بخالف تلك التى بغرض المتاجرة 

 144572 144113 أرباح بيع ممتلكات ومعدات
 (136) (155) إيجار تشغيلي مصروف  

 (244124) (664256) مصروفات أخرى

 (14051) 488 )عبء( مخصصات أخرى رد / 

 (264255) 6744876 األجمالى
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 ينقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصر  -21

 
 م1028مارس  12

 باأللف جنيه مصري
 م1327 ديسمبر 02

 باأللف جنيه مصري
 242364131 241104311 نقدية

طي أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتيا
 442584120 446154136 اإللزامي

 541514401 545684115 األجمالى

   

 646574441 645264334 أرصدة بدون عائد

 148344360 140114112 أرصدة ذات عائد 

 541514401 545684115 األجمالى

 
 أرصدة لدى البنوك  - 26

 
 م1028مارس  12

 باأللف جنيه مصري
 م1327 ديسمبر 02

 صريباأللف جنيه م
 1874210 1214676 حسابات جارية

 1148214532 1443514458 ودائع)مضاربات(

 (2414163) (614016) يخصم : اإليرادات المقدمة

 1140174751 1541614038 اإلجمالى 

 2343744108 1147774808 البنك المركزى بخالف نسبة اإلحتياطي اإللزامي
 2243114323 2144114010 بنوك محلية

 242674667 140414150 خارجية بنوك

 1140174751 1541614038 اإلجمالى

 1774115 1664511 أرصدة بدون عائد

 1144804117 1443354144 أرصدة ذات عائد 

 1140174751 1541614038 اإلجمالى

 1140174751 1541614038 أرصدة متداولة

 1140174751 1541614038 اإلجمالى

 
 أوراق حكومية  - 15 

 
 م 1327 ديسمبر 02 م1028مارس  12  
 باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى 

 2041324341 2141204716 أذون الخزانة

 2041324341 2141204716 اإلجمالى

 
 وتتمثل أوراق حكومية في :

 

 م1327ديسمبر  02 م1028 مارس 12 

 باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى 

 13.,.1.,0 102250131 ومي 2.أذون خزانة استحقاق 

 1,217,011 206100000 يوم 281أذون خزانة استحقاق 

 .1,833,17 302610515 يوم .03أذون خزانة استحقاق 

 (287,082) (1530687) عوائد لم تستحق بعد

 31.,23,1.2 2101200716 إجمالي



 )شركة مساهمة مصرية( فيصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 1328 مارس 02  

 

- 07 - 

 
 مخزون  -24

 م1028مارس  12 
 باأللف جنيه مصري

م 1327 ديسمبر 02
 جنيه مصري باأللف

 2504703 484648 مخزون خامات
 2864263 1044534 مخزون مستلزمات إنتاج وقطع غيار ووقود

 2714512 2114615 مخزون انتاج تام
 1244465 1164265 مخزون عقارى

 884874 1104551 اعتمادات مستندية

 3714410 3214881 

 
 بالصافى عمالء وأوراق قبض  -25

 م1028مارس  12 
 لف جنيه مصريباأل

م 1327 ديسمبر 02
 باأللف جنيه مصري

 .23731. 7454126 عمالء
 1.37301 1534568 أوراق قبض

 ..20073 2614320 شيكات برسم تحصيل

 1.7371 134011 عمالء ضمان كمبياالت معززة

 3.70.1. 240234307 )يخصم(

 (1.7.81) (184233) مخصص إضمحالل العمالء

 3324504 .107138 
 

 
 أصول مالية بغرض المتاجرة  -28

 م1028مارس  12 
 باأللف جنيه مصري

م 1327 ديسمبر 02
 باأللف جنيه مصري

   أدوات حقوق ملكية مدرجة في أسواق األوراق المالية

 184770 614322 أسهم شركات محلية

 614322 184770 

 



 )شركة مساهمة مصرية( فيصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 1328 مارس 02  
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 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء  - 19

 

 م1028مارس  12
 باأللف جنيه مصري

 م  1327ديسمبر 02
 باأللف جنيه مصري

   أفراد 
 4804031 4534854 مرابحات شخصية 

 6634050 6614011 مرابحات عقارية 

 242134241 242124308 (2اجمالى )

   مؤسسات شامال المرابحات الصغيرة لألنشطة االقتصادية
 148184618 146124205 مرابحات مباشرة 

 740254821 741884487 ات مشتركة  مرابح

 548744162 545234531 (1اجمالى )

 843874601 848624500 (1+2للعمالء ) تاجمالى المشاركات و المضاربات و والمرابحا
 (3544102) (240244126) اإليرادات المقدمة والعوائد المجنبة يخصم : 

 (242564853) (3204561) مخصص خسائر االضمحالل  يخصم :

 448164111 443264466 الصافي يوزع الى:

 448164111 443264466 أرصدة متداولة 

 448164111 443264466 اإلجمالى
 

 

بلغت القيمة العادلة لألوراق المالية المتداولة والتى ال يمكن التصرف فيها إال بموافقة البنك ضمانا لعمليات 
ألف جنيه مصرى  882,..ألف جنيه مصرى مقابل مبل   882,..توظيف تجارية فى تاريخ الميزانية مبل  

 .في تاريخ المقارنة 
 مخصص خسائر االضمحالل 
 تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل للمشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء وفقا  لألنواع : 

 

 )باأللف جنيه مصرى(                 م1028مارس  12  

 
 أفراد

 اإلجمالي مرابحات عقارية وسيارات مرابحات شخصية

 2400617 210568 2650485 الفترة / العامالرصيد أول 
 652 75 626 الفترةعبء االضمحالل خالل 
 (20884) - (20884) الفترةمبال  تم إعدامها خالل  

 (170604) (262) (170147) مخصص انتفي الغرض منه
 (61) - (61) فروق تقييم

 2110752 210446 2100305 م1028 رسما 12الرصيد في 
 

 

 مؤسسات 

 مرابحات مباشرة وأخرى 
 مرابحات مشتركة و

 اإلجمالي 

 200260666  200260666 العام الفترة / الرصيد أول 
 50230  50230 الفترة عبء االضمحالل خالل 
 (1180072)  (1180072) الفترة مبال  تم إعدامها خالل  

 (260701)  (260701) همخصص انتفي الغرض من
 (20303)  (20303) فروق تقييم

 5550252  5550252 م1028 مارس 12الرصيد في 

 3200561   اإلجمالي



 )شركة مساهمة مصرية( فيصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 1328 مارس 02  

 

- 0. - 

 )باأللف جنيه مصرى(                م1327ديسمبر  02

 
 أفراد

 اإلجمالي مرابحات عقارية مرابحات شخصية وسيارات
 .121,37 21,8.8 782,..2 العامالرصيد أول 

 7,183 - 7,183 عبء االضمحالل خالل الفترة

 (.7.,.) (2.3) (.11,.) مبال  تم إعدامها خالل  الفترة

 (2..,3) - (2..,3) مخصص انتفي الغرض منه
 (10,0.3) - (10,0.3) مؤسساتمخصص الالى محول 

 (1) - (1) فروق تقييم

 .233,10 21,718 217,387 م1327ديسمبر  02الرصيد في 
 

 
 

 استثمارات مالية   -10
 
 
 

 م1028مارس  12
 باأللف جنيه مصري

 م  1327ديسمبر 02
 باأللف جنيه مصري

   استثمارات مالية متاحة للبيع -/أ20
   القيمة العادلة :ب – دينأدوات 

 4044176 7314751 مدرجة في سوق األوراق المالية   -

   بالقيمة العادلة : –أدوات حقوق ملكية 
 2364066 2314127 مدرجة في سوق األوراق المالية   -

 145634624 144664887 غير مدرجة في سوق األوراق المالية  -

 647634526 646134451 (2إجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع )

   استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -/ب20
   بالتكلفة المستهلكة : –أدوات دين 

 2542474831 2144774172 مدرجة في سوق األوراق المالية  -
 174535 174535 غير مدرجة في سوق األوراق المالية  -

 (876) - يخصم : مخصص خسائر االضمحالل

 2542304817 2144824068 (1جمالي استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )إ

 1245604763 2542204510 (1+2إجمالي استثمارات مالية )

 
 تسويات مخصص خسائر االضمحالل لالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:

 
 م1028مارس  12

 باأللف جنيه مصري
 م  1327ديسمبر 02

 باأللف جنيه مصري

 (737,.) (876) الفترةالرصيد أول 

 1,8.0 876 رد االضمحالل عن وثائق صناديق االستثمار 

 (8.1) - اإلجمالي

 مؤسسات 

 
 مرابحات مباشرة وأخرى

 مرابحات مشتركة و
 اإلجمالي 

 .77,.83  .77,.83 العامالرصيد أول  

 103,830  103,830 الفترة عبء االضمحالل خالل 

 (1,717.)  (1,717.) الفترة مبال  تم إعدامها خالل  
 (.1.,30)  (.1.,30) مخصص انتفي الغرض منه

 10,0.3  10,0.3 األفرادمخصص  من محول 

 (7,128)  (7,128) فروق تقييم

 2,321,111  2,321,111 م1327ديسمبر  02الرصيد في 

 .2,271,87   اإلجمالي



 )شركة مساهمة مصرية( فيصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 1328 مارس 02  
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 شقيقةاستثمارات في شركات  -/ج 10
 

 بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات الشقيقة كما يلي : 
 

 م1028مارس  12

 

 البلد
 مقر

 الشركة

 أصول
 ةالشرك

 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 
  جنيه مصري

 %16408 124041 134428 2444601 614084 2444486 مصر مستشفي مصر الدولي

 %16457 414773 414205 814157 4184175 8784878 مصر المصريـة للتأمين التكافلي على الممتلكات

 %17400 - (234) 8 24816 820 مصر عربية للوساطة في التأمين

 %60400 2014037 (64226) 374002 241144478 242624063 مصر اوراسكوم لإلسكان والتعمير

 %60400 15 10 647 203 485 مصر تطهير " أراديس " العربية ألعمال ال

 - - - - - - مصر اإلسالمية إلنتاج األرضيات 

 %61455 24018 (150) 77 505 14053 مصر اإلسالمية لإلستثمار والتنمية 

 %68475 24352 214 14413 14342 54360 مصر الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية 

 - 100 - - - - مصر عيةالجيزة للصناعات الزرا

  2334371      اإلجمالى

 

 
 م1327ديسمبر 02                                                      

 

 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 
 جنيه مصري

 

        

 %16408 124041 134428 2444601 614084 2444486 مصر مستشفي مصر الدولي

 %16457 414773 644218 424426 7024414 5044865 مصر المصريـة للتأمين التكافلي على الممتلكات

 %17400 - (234) 8 24816 820 مصر عربية للوساطة في التأمين

 %60400 2014037 (134352) 704817 240664644 3714175 مصر اوراسكوم لإلسكان والتعمير

 %60400 114 10 647 203 485 مصر العربية ألعمال التطهير " أراديس " 

 - 10 - - - - مصر اإلسالمية إلنتاج األرضيات 

 %61455 24018 (150) 77 505 14053 مصر ة لإلستثمار والتنمية اإلسالمي

 %68475 24352 214 14413 14342 54360 مصر الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية 

 - 100 - - - - مصر الجيزة للصناعات الزراعية

  1004282      اإلجمالى

 

 .تم إدراج األرصدة من آخر قوائم مالية متاحة  -
 

 

 



 )شركة مساهمة مصرية( فيصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 1328 مارس 02  
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 االستثمارات المالية خسائر  صافي -/د20

  
 م1028مارس  12

 باأللف جنيه مصري
 م 1327ديسمبر 02

 باأللف جنيه مصري

 2444641 64682 أصول مالية متاحة للبيع بيع أرباح 
 754217 (164754) إيرادات االستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة )مصروفات( / 

 275 - تاريخ االستحقاق محتفظ بها حتىأصول مالية بيع أرباح 
 (118) - خسائر اضمحالل أسهم في شركات تابعة وشقيقة

 (1804211) (1684027) )خسائر( اضمحالل أصول مالية متاحة للبيع

 (1584220) (744405) 
 

 

 أصول أخرى  - 12       
 م1028مارس  12 

 باأللف جنيه مصري
 م 1327ديسمبر 02

 باأللف جنيه مصري

 7134120 6834084 المستحقةاإليرادات 
 134850 784837 المصروفات المقدمة

 234637 254161 دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

 1124577 1254568 األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون
 224475 164636 التأمينات والعهد
 75 74 القرض الحسن

 814416 874171 مشروعات تحت التنفيذ *
 1814421 1514801 أخرى

 1274807 1274876 مسدد تحت حساب الضرائب

 
 

247824410 244074234 

   
 بند مشروعات تحت التنفيذ:فيما يلي مكونات *  

 
 م1028مارس  12

 باأللف جنيه مصري
 م1327ديسمبر 02

 باأللف جنيه مصري
 814101 864310 فروع تحت التأسيس

 611 611 مباني للعاملين تحت اإلنشاء

 874171 814416 

 

 أصول غير ملموسة  - 22

 
 م1028مارس  12

 باأللف جنيه مصري
 م 1327مارس  02

 باأللف جنيه مصري
 200015 204384 رصيد اول العام

 54612 14842 إضافات

 (44651) (24502) استهالك

 214264 204384 
 

 

 

 

 



 )شركة مساهمة مصرية( فيصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 1328 مارس 02  
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 أصول ثابتة  -  11
 

 

أراضي وإنشاءات  
 ومرافق

ينات أصول تحس
 مستأجرة

 اإلجمالي أخرى آالت ومعدات

 باأللف جنيه مصري باأللف جنيه مصري باأللف جنيه مصري باأللف جنيه مصري باأللف جنيه مصري 
 

      2/2/1327الرصيد في 

 07.10..17 11.7995 .151795 37011 1..179.17 2/2/1327صافي القيمة الدفترية في 

 ..23173 117021 737871 27072 127.08 إضافات
 (37221.) (130) (3..1.7) - (220) استبعادات
 (.3701.) (.317.7) (37031) (27383) (137038) إهالك العام

صافي القيمة الدفترية في 
02/21/1327 271877223 37031 0717070 2287777 27.837.31 

      
      02/21/2017الرصيد في 

 17738..17 0137133 127.03. 7.70. .273.1771 التكلفة

 (273337211) (1177380) (7..377.) (.0713) (.137730) مجمع اإلهالك

صافي القيمة الدفترية في 
12/21/1025 271877223 37031 0717070 2287777 27.837.31 

 
      2/2/1328الرصيد في 

 27.837.31 2287777 0717070 37031 271877223 2/2/1328صافي القيمة الدفترية في 

 1.7370 87287 .2770 13. 087332 إضافات
 (.0) (0) (03) - - استبعادات
 (.00737) (7337.) (207711) (..1) (217322) فترةإهالك ال

صافي القيمة الدفترية في 
02/30/1328 27.227733 37... 0317001 21271.1 173327.10 

      
      02/30/1328الرصيد في 

 073127711 0.17311 107300. .23722 277007031 التكلفة

 (.2730.782) (10070.3) (..8271.) (07.11) (1127313) مجمع اإلهالك

صافي القيمة الدفترية في 
12/01/1028 27.227733 37... 0317001 21271.1 173327.10 

 
 إستثمارات عقارية  - 24

 اإلجمالي المباني األراضي 
 بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري 

    التكلفة
 11.333 11.083 93.923 3/3/8730في

 - - - إضافات

 11.333 11.083 93.923 2312 ديسمبر 91
 

 مجمع االهالك
   

 (241) (241) - 8730يناير  3فى 

 (294) (294) - اهالك العام

 (421) (421) - 2312 ديسمبر 91

 13.121 11.231 93.923 ةصافى القيمة الدفتري

 
    التكلفة

 11.333 11.083 93.923 3/3/8730في
 - - - إضافات

 11.333 11.083 93.923 2318 مارس 91
 

 مجمع االهالك
   

 (421) (421) - 8730يناير  3فى 

 (18) (18) - اهالك العام

 (199) (199) - 2318مارس  91

 13.402 11.142 93.923 صافى القيمة الدفترية



 )شركة مساهمة مصرية( فيصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 1328 مارس 02  
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 أرصدة مستحقة للبنوك - 17
 

 م1028مارس  12 
 باأللف جنيه مصري

 م 1327 ديسمبر 02
 باأللف جنيه مصري

 7774287 4884834 حسابات جارية

 234367 124257 ودائع

 7574210 5204052 األجمالى 

 1174526 2864015 بنوك مركزية
 1614265 1104176 بنوك محلية

 344143 2374580 بنوك خارجية

 7574210 5204052 األجمالى

 1314011 6564481 أرصدة بدون عائد
 234364 124257 أرصدة ذات عائد متغير

 2414242 1264126 أرصدة ذات عائد ثابت

 7574210 5204052 األجمالى

 7574210 5204052 أرصدة متداولة

 7574210 5204052 األجمالى

 
 االدخار االدخارية و شهاداتاألوعية   - 26

 
 م1028مارس  12

 باأللف جنيه مصري
 م 1327 ديسمبر 02

 باأللف جنيه مصري
 141454372 146044118 حسابات تحت الطلب

 7248604006 7146544162 حسابات ألجل وبإخطار
 2444304416 2541624230 شهادات ادخار

 2504415 2774701 أخرى *

 5043434124 5141534142 االجمالى

 14163150 141554142 مؤسساتحسابات 

 4845234864 5042014000 حسابات أفراد

 5043434124 5141534142 االجمالى 

 146184744 147424812 أرصدة بدون عائد

 4847104470 4348254710 أرصدة ذات عائد متغير

 5043434124 5141534142 االجمالى

 5043434124 5141534142 أرصدة متداولة

 5043434124 5141534142 االجمالى

 
ألف  11,170ألف جنيه مصرى مقابل  19,977* تتضمن بند األوعية االدخارية وشهادات اإلدخار أرصدة قدرها 

 –جنيه مصرى في تاريخ المقارنة . تمثل ضمان الرتباطات غير قابلة لإللغاء خاصة باعتمادات مستنديه 
 هي تقريبا قيمتها الحالية .استيراد وتصدير والقيمة العادلة لتلك الودائع 



 )شركة مساهمة مصرية( فيصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 1328 مارس 02  
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 التزامات أخرى  - 15
 

 م1028مارس  12 
 باأللف جنيه مصري

 م 1327 ديسمبر 02
 باأللف جنيه مصري

 140154621 142154851 عوائد مستحقة

 64428 74682 مصروفات مستحقة

 184648 214000 الزكاة المستحقة شرعا

 524825 6734161 توزيعات مساهمين 

 8174010 3844113 نة متنوعةأرصدة دائ

 143554164 144024317 االجمالى    
 

 

 مخصصات أخرى   - 28

 
 م1028مارس  12

 باأللف جنيه مصري
 م 1327 ديسمبر 02

 باأللف جنيه مصري

 614583 714283 / العام الفترةالرصيد في أول 
 (6) (2) فروق تقييم عمالت أجنبية

 (14511) (14242) العامالمستخدم خالل 

 (488) (488) مخصصات انتفى الغرض منها

 44100 24015 المحمل على قائمة الدخل

 714283 704154 فترة / العامالرصيد في آخر ال
 

 
 
 

 رأس المال وأسهم الخزينة - 29
 

دوالر  2م بقيمة أسمية 1328مارس  02ألف جنيه مصرى في  382,.2,77يبل  رأس المال المدفوع مبل   
 ميع األسهم مسدده بالكامل .للسهم وج

 

 عدد األسهم 
 )بالمليون(

 أسهم عادية
 أسهم خزينة

 اإلجمالي

باأللف جنيه   
 مصري

باأللف جينه 
 مصري

باأللف جنيه 
 مصري

 .27.837.2 - .27.837.2 0.3 لعامالرصيد في أول ا

 (78.1.) (78.1.) - - أسهم خزينة *

 7233..2 - 7233..2 22 رباح المحتجزةاسهم مجانية بواقع واحد سهم ممولة من اال

 245474583 (34831) 245574482 145 العامالرصيد في أخر 

 
 االحتياطيات واألرباح المحتجزة - 10

 م1028مارس  12 
 باأللف جنيه مصري

 م 1327 ديسمبر 02
 باأللف جنيه مصري

   احتياطيات
 2764418 6304171 احتياطي المخاطر البنكية

 5674627 3254401 انوني )عام(احتياطي ق
 114442 114442 احتياطي خاص 

 248554418 246564182 استثمارات مالية متاحة للبيع –احتياطي القيمة العادلة 
 124724 114601 احتياطي رأسمالي *

 148114878 143184102 العامإجمالي االحتياطيات في آخر 

ا لالحتياطي الرأسمالى قبل إجراء توزيعات األرباح وتم تكوينه *يمثل أرباح عن بيع أصول ثابتة تم تحويله
 .م 2.82لسنة  ..2من القانون  13وفقاَ للمادة 



 )شركة مساهمة مصرية( فيصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 1328 مارس 02  
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 االحتياطيات واألرباح المحتجزة )تابع( - 30
 

 

 م1028مارس  12 احتياطي المخاطر البنكية العام   -أ
 باأللف جنيه مصري

 م 1327 ديسمبر 02
 باأللف جنيه مصري

 2154101 2764418 العام الفترة / أول يالرصيد ف
 254601 - المحول الى احتياطى المخاطر البنكية من اصول الت ملكيتها

IFRS9 1174720 - 

 11 207 المحول الى احتياطى المخاطر البنكية خالل العام

 2764418 6304171 العام الفترة / آخرالرصيد في 
 

 
 ليرأسما واحتياطي قانوني )عام(    -ب 
 م1028مارس  12 

 باأللف جنيه مصري
 م 1327 ديسمبر 02

 باأللف جنيه مصري

 6554420 5444312 العام الفترة / أول الرصيد في

 1884562 2514288 محول من األرباح إلي احتياطي قانوني)عام(

 780 885 محول من األرباح إلي احتياطي رأسمالي 

 5444312 3604004 الفترة / العامآخر الرصيد في 
 

 
 

 استثمارات مالية متاحة للبيع –احتياطي القيمة العادلة    -ج 
 
 م1028مارس  12 

 باأللف جنيه مصري
 م 1327 ديسمبر 02

 باأللف جنيه مصري

 141124846 248554418 العام الفترة / أول الرصيد في

 (4164143) (4720141) التغير في القيمة العادلة )خسائر( 

 1804211 1680027 د(12ل أصول مالية متاحة للبيع )إيضاح خسائر اضمحال

 248554418 246564182 العام الفترة / آخرالرصيد في 
 

 
 و األرباح المحتجزة/ العام   الفترةصافي أرباح  -د 

 
 م1028مارس  12 

 باأللف جنيه مصري
 م1327ديسمبر02

 باأللف جنيه مصري

 641004854 643404360 / العام  الفترةأول   الرصيد في

 (2374244) - محول إلى رأس المال

 (1884562) (2514288) محول إلى االحتياطى القانوني

 (780) (1144135) محول إلى االحتياطيات االخرى

 (7110413) (6304371) المالي السابق/ العام  الفترةتوزيعات 

 142814570 143424601 / العام الفترةأخر الرصيد في 

قبل التحويل الى احتياطى ةة / العام الفترأرباح صافي 
 245554111 5154616 المخاطر البنكية العام

 (11) (207) احتياطى المخاطر البنكية العامالمحول الى 

 245554230 5154113  / العام الفترةصافي أرباح 

 643404360 644884512 واألرباح المحتجزةالفترة / العام صافي أرباح 



 )شركة مساهمة مصرية( فيصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 1328 مارس 02  
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 إضمحالل األصول   - 31
 

 األرصدة التالية :بقائمة التدفقات النقدية إضمحالل األصول بند ضمن غراض قائمة التدفقات النقدية ، تأل 
 

  
 م1028مارس  12

 باأللف جنيه مصري
 م1327 مارس 02

 باأللف جنيه مصري

 (234151) 74571  مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء

 - 14127  عمالء وأوراق قبض

 (24701) (876)  استثمارات مالية محتفظ بها حتي االستحقاق

 644533 1684027  خسائر اضمحالل أصول مالية متاحة للبيع

  1774218 174311 

 
 
 
 
 

 النقدية وما في حكمها - 32
 

ال تتجاوز تواريخ  قائمة التدفقات النقدية ، تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي إعدادألغراض  
 استحقاقها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء :

 

 
 م1028مارس  12

 باأللف جنيه مصري
 م1327 مارس 02

 باأللف جنيه مصري

 242184505 241104311 نقدية  

 8514823 1214676 أرصدة لدى البنوك )حسابات جارية(

 140234551 142254131 أوراق حكومية )استحقاق أقل من ثالثة شهور(

 145704453 640114138 
 

 

 التزامات عرضية وارتباطات - 33
 

 

 مطالبات قضائية -أ  
م وتم تكوين مخصص لتلك 1328 مارس 02يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك في 

ألعوام السابقة وما تم تكوينه يمثل التزام قانونى نتج عن حدث في الماضى وأمكن االقضايا خالل 
تقديره بدرجة يعتمد عليها ومن المتوقع تحقق خسائر عنها وسبق أن تحملت به نتائج أعمال البنك في 

 السنوات الماضية .

 
 ج

 ارتباطات رأسمالية -ب 
المالية المنتهية  الفترةألف جنيه مصرى عن  3.0,210 بلغت تعاقدات البنك عن ارتباطات رأسمالية 

مرابحات مشتركة واستثمارات مالية متاحة للبيع وكذا فى  م متمثلة في تمويل1328 مارس 02في 
شركات تابعة وشقيقة بجانب مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء وتوجد ثقة كافية لدى 

 اإلدارة من تحقق إيرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك االرتباطات .
 
 

 

 



 )شركة مساهمة مصرية( فيصل اإلسالمى المصرىبنك 

 المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 1328 مارس 02  
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  )تابع( التزامات عرضية وارتباطات - 33
 

 االستثمارعمليات التوظيف و ات عن ارتباط -ج 
 االستثمار فيما يلي :عمليات التوظيف و تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن  

 

 م1028مارس  12 
 باأللف جنيه مصرى

 م 1327 ديسمبر 02
 باأللف جنيه مصرى

 5174711 5110203 ارتباطات عن توظيفات
 214417 210738 األوراق المقبولة

 2574527 2850257 ضمان خطابات
 1834265 1730280 اعتمادات مستنديه استيراد

 24072 23 اعتمادات مستنديه تصدير

 241074040 201820082 اإلجمالي

 
 عالقة ذويطراف أالمعامالت مع  - 34
 

 صندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى )ذو العائد الدوري( -
 1..2لسنة  ..مرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم الصندوق أحد األنشطة المصرفية ال 

والئحته التنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة هيرمس إلدارة صناديق االستثمار، وقد بل  عدد وثائق 
وثيقة  3333.جنيه مصرى خصص للبنك  3,333,333.وثيقة قيمتها  33333.استثمار هذا الصندوق 

 جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق. 233 منها )قيمتها االسمية
 

جنيه مصرى بلغت قيمتها  18,1.3.,11وثيقة المحتفظ بها بمبل   231113وقد قام البنك بشراء عدد  
   جنيه مصرى . .1.,11,733م بمبل   1328 مارس 02اإلستردادية في 

نيااه مصاارى بعااد توزيعااات ج .2.1,1م مبلاا  1328 مااارس 02وقااد بلغاات القيمااة اإلسااتردادية للوثيقااة فااي  
 01.,2,332جنيه مصرى منذ بدء النشاط كما بلغت وثائق الصندوق القائمة فاي ذات التااريخ  71,3قدرها 
 وثيقة .

 
 

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

ع البنك التجارى الدولي بموجب قانون سوق رأس الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك م 
والئحته التنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة سى أى اسبش مانجمنت إلدارة  1..2لسنة  ..المال رقم 

جنيه  233,333,333صناديق االستثمار ، وقد بل  عدد وثائق استثمار هذا الصندوق مليون وثيقة قيمتها 
جنيه مصرى( لمباشرة نشاط  33,333.,1ة منها )قيمتها االسمية وثيق 1.333مصرى خصص للبنك 

 الصندوق.
 

جنيه مصرى بلغت قيمتها  30.,1,838وثيقة المحتفظ بها بمبل   333,.0وقد قام البنك بشراء عدد  
 جنيه مصرى . 1,327,123م بمبل   1328 مارس 02اإلستردادية في 

 

جنيه مصرى كما بلغت وثائق  .228,0م مبل  1328 مارس 02وقد بلغت القيمة اإلستردادية للوثيقة في  
 وثيقة . ..008,3الصندوق القائمة في ذات التاريخ 

 

وطبقا  لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك فيصل على أتعاب وعموالت مقابل إشرافه  
   إجمالي األتعاب والعموالت التي يؤديها له ، وقد بل االخرىعلى الصندوقين وكذلك الخدمات اإلدارية 

م أدرجت ضمن بند إيرادات 1328 مارس 02المالية المنتهية في  الفترةجنيه مصرى عن  ,341636

 األتعاب والعموالت بقائمة الدخل .

 
 أرقام المقارنة - 35

 لم يتم تعديل أرقام المقارنة .


