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 سابعاً: البيانات المالية والحسابات الختامية

 واحتساب وتوزيع األرباح بين المودعين

 والمساهمين في البنوك اإلســالمية

 

 -:ان الشهري للموجودات والمطلوبات البي -1

      تقررررر ااتمررراد البيررران المرررالد الشرررهري الجديرررد ع تجدوتررري الررر  المو ررر  ا ل تروترررد

(QCB Portal – Balance Sheet – New Balance Sheet موضررف  ررد )

( . وتزويررررد المصررررري المر ررررزي بالبيرررران المررررالد الشررررهري 934( صرررر)   )1)البتررررد 

صررررر)    1/2والجرررررداور المر قررررر  شرررررهريا  و قرررررا  للمرا رررررر الررررر    المبيتررررر   رررررد البترررررد 

 لبترررروو ايجتبيرررر  مبيترررر   ررررد الصرررر)  ا و رررررو ع ( للبترررروو الوطتيرررر  ب(  قررررر  )994)

المررررة ور   141و ترررر   161مبيترررر   ررررد الم  رررر  لشررررهري   هررررد اور ا. أمررررا الجررررد991

وتزويرررد المصرررري المر رررزي بهرررا  رررد المواايرررد الم ررردد  ( 991( صررر)   )د رررد بترررد )

( صررر)   ب1/2مرررن مرا رررر تزويرررد المصرررري بالبيررران الشرررهري موضررر    رررد ال)قرررر  )

994 . 

 -: القوائم المالي  المو د  -2

 للبتوو التجاري   -2/1

تجاريرررر  ا لتررررزام بررررالقوائم الماليرررر  المر قرررر  بالتمرررراة  مل رررر  الرررر  جميرررر  البترررروو ال

 31/12/2412( ااتبرررارا  مرررن البياترررات الماليررر  للارررت  الماليررر  المتتهيررر   ررررد 132)

 . 951ص)    2/5/1والتعليمات مدوت   د البتد 

 للبتوو اإلا مي   -2/2

تمررراة  مل ررر  الررر  جميررر  البتررروو اإلاررر مي  ا لترررزام برررالقوائم الماليررر  المر قررر  بال

.  31/12/2412ااتبررررارا  مررررن البياتررررات الماليرررر  للاررررت  الماليرررر  المتتهيرررر   ررررد  131

 .  951ص)    2/5/2والتعليمات مدوت   د البتد 

 

 

من كتاب  795 – 773والجداول  والتعليمات بالصفحة  395صفحة  1مالحظة : فيما يتعلق )بالبيان الشهري للبنوك اإلسالمية( الوارد في البند 

تاريخ  31/1111حسب التعميم  1111الجداول والتعليمات اعتباراً من بيانات شهر يونيو  مع ه، تقرر إلغاء 1111تعليمات البنوك حتى نوفمبر 

12/2/1111 
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  -ا تااب وتوزي  ايرباح بين الموداين والمااهمين  د البتوو اإلا مي : -3

 -:*تماة  ال صور ال  ادم مماتع  مصري  طر المر زي  

اتررد التقرردم  111و 116المل قررين   البترروو ااررت دام التمرراة  المر قرر  بهررةت التعليمررات الرر

لمصررري  طررر المر ررزي لل صررور الرر  ارردم مماتعرر  الرر  معوررود ت ايربرراح الموزارر  

مرن العرام  1/1تهاي  العام ال  أن ترار هةت التماة   د مواد أ صات   د ال  الموداين

 التالد.

 -ن صتادي  ا ات مار:التقارير المالي  ا -9

                 ع يعرد مردير الصرتدو  تقريررا  ماليرا  دوريرا  رر331ص)    2/5/3/2 اب ما ة ر  د بتد  

  رد أدتر  المر رز يتضرمن  ارب المواايرد الم ردد  بتهامري ايااارد  اي ررأشهر الر   3

 أتشرط ص ارن المالد للصتدو  و ائم  الد ر و ر   التغير  د  قو   مل  الو ائ  ومل ر

وأن ت ررون هررةت  اررن أي م رراطر متو عرر  اإل صرراحقرر  مرر  الصررتدو  ومعررد ت العائررد المت ق

البياتررات الماليرر  مراجعرر  مررن  بررر مرا ررب  اررابات الصررتدو ع وان يررزود مصررري  طررر 

 .اي راتي بعشر  أيام ال   اإل صاحالمر زي بتا   من التقرير الدوري  بر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 969ص)    5البتد *         
 


