رائد العمل المصرفى اإلسالمى
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المغفور له
صاحب السمو الملكي األمير

محمـــد الفيصــــــــــــل آل ســــــــــــعـود
مؤسس بنك فيصل اإلسالمى المصرى

ورئيس مجلس إدارته سابقاً ورائد الصيرفة اإلسالمية فى العالم
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صاحب السمو الملكي األمير

عمــــــــرو محمــــــد الفيصـــــــــل آل سعـــــود
رئيـ ـ ــس مجـ ـل ـ ـ ـس إدارة

بن ـ ـك فيصـ ـل اإلسـ ـالمـ ـى المصـ ـرى
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المحافظ

األستاذ  /عبد الحميد محمد أبو موسى
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مجلس اإلدارة*
صاحب السمو الملكي األمير
عمـــــرو محمـــد الفيصـــل آل ســـــــعـود
الرئيـس
الشـــيخ  /إبراهيم بن خليفة آل خليفــــــــــــــــــــة
(ممثالً لمصرف فيصل اإلسالمي  /جيرسي)
الدكتور مهندس  /خالد عمر عبد الرحمن عزام
(ممثالً لدار المال اإلسالمي للددمات اإلدارية المحدودة )
األســتاذ  /رأفــــــــت مقــــــبـل حســــــــين
(ممثالً للشركة المصرية لالستثمارات)
المهندس  /سيد سعد محروس عبد السالم
(ممثالً لهيئة األوقاف المصرية)
األسـتاذ  /عبد الحميــــد محمد أبو موســــــى
(محافظ البنك)
( ممثالً لدار المـال اإلسالمي )
األسـتاذ  /ماجـــد غالـــب محمـــد غالـــــــب
األسـتاذ  /محمــد محســـن محمـــد محجــوب
األسـتاذ  /يوسف بن عباس بن حسن أشعري
( ممثالً للشركة اإلسالمية لالستثمار الدليجي  /الشارقة )
دار المـال اإلسالمي  -القابضه
شــركة فيصــــل لإلســتثمارات الماليــة
المحافــــــظ
األسـتاذ  /عبد الحميـد محمد أبو موسـى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* السادة أعضاء مجلس اإلدارة بترتيب أبجدي.
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اللجان المعاونة لمجلس اإلدارة
 )1اللجنــة العليا لمجلس اإلدارة
 -صاحب السمو الملكي األمير /عمـرو محمد الفيصـــل آل سعود

رئيسـاً

 -األســــــــتاذ  /عبد الحميد محمد أبو موسـى (محافظ البنك)

(عـضو مجلس إدارة تنفيذى)

 -األســــــــتاذ  /رأفت مقبل حسين ( مساعد الرئيس التنفيذى )

(عـضو مجلس إدارة تنفيذى)

 -األســــــــتاذ  /يوسف بن عباس بن حسن أشعرى

عـضواً

 -المهـندس  /سيد سعد محروس عبد السالم

عـضواً

 )2لجنــة المراجعــة
 -معالى الشيخ  /إبراهيم بن خليفة آل خليفــــــــــــــــــــة

رئيسـ ًا

 -األستاذ  /محمد محسن محمد محجــــــوب

عـضواً

 )3لجنــة سياسـات المداطـر
 -معالى الشيخ  /إبراهيم بن خليفة آل خليفــــــــــــــــــــة

رئيسـ ًا

 -األســـتاذ  /عبد الحميد محمد أبو موسى (محافظ البنك)

عـضواً
،،

 -األســـتاذ  /محمد محسن محمد محجوب

 )4لجنــة الحوكمة والترشيحات
 -المهندس  /سـيد سـعد محـــروس عبد السـالم

رئيسـاً

 -األســتاذ  /مــاجــد غالـــب محمد غالــب

عـضواً
،،

 -الدكتور مهندس  /خالد عمر عبد الرحمن عزام

 )5لجنــة المرتبـات والمكافآت
 -األســـتاذ  /محمد محسـن محمد محجـوب

رئيسـاً

 -األســـتاذ  /مــاجــد غالـــب محمد غالــب

عـضواً

 -األســـتاذ  /يوسف بن عباس بن حسن أشعرى

،،
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هيئة الرقابة الشـرعية
 -فضيلة الدكتـــــــور  /نصـــــــــر فريــــد محمد واصـل

رئيسـاً

 -فضيلة الدكتـــــــور  /علي جمعــة محمــد عبد الوهاب

نائب الرئيس

 -األستاذ المستشار  /عبد العاطى محمود الشافــــعى

عضواً

 -األستاذ الدكتــــور  /محمــــد الشحــــات الجنــــــــدى

عضواً

 -فضيلة الدكتــــــور  /حمــــــدى صـــــــبح طـــــه داود

عضواً

مراقبا الحسابات
األستاذ الدكتور  /طـــــــــه محمود خالـــــــد
(مكتب  BDOخالد وشركاه)
األسـتاذ  /صالح الدين مسعـــــد محمد المســـــرى
(شريك بمكتب  KPMGحازم حسن)
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة األفاضل مساهمو بنك فيصل اإلسالمى المصرى.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
يســر ي أأ أحرحــب بمــم ميع ـاً فــي لقائنــا الســنوى المتجــدد وأت ــر باألصــالة عــس فســي و ياب ـ ًة عــس أعضــاء المجلــس ب ـ أ أ ـ
أمــاممم ت ــائر التقرنــر الس ــنوي لمصـ ـرفنا عــس الع ــا الم ــالي  ، 9102والــيي يع ــد عامــاً ح ــافالً بالجا ــد المضــاع

والع ــاء الم لـ ـ

واال جــاتاا المتميـلة التــي تـ تي اســتكماالً لمــا تحقــا مــالة الســنواا الما ــية لتؤنــد علــى اســتمرار رنادتنــا أل ـ ة الصــيرفة اإلســالمية
فعــاة فــي رســم صــورة تليــا بالجاــات المصـرفي المصــري نمــل إ ال ـاً مــس ر تنــا الجــادة
نو نــا حم ــارس و
دامــل الســوم المصــري وعلــى ا
واألكيــدة فــي احــداو الت ــور المن ــود لمص ـرفنا وفــا مــنار علمــي ضنســجم م ـ مــرو الحا ــر ورتنتنــا للمســتق ل ...ــيا و ــد تحقق ـ
ا جاتاا عا التقرنر بتوفيا مس الله وبفضـل الجاـود الم لصـة التـي لـم ضـدمر ا إمـوا كم فـي مجلـس اإلدارة واالدارة التنفيييـة والعـامليس
بمؤسستنا ال ال رة وبالر م مس استمرار تداعي األو اع السياسية واال تصادية واال تماعية عالمياً وفي دوة المن قة والجوار على و ـه
ال صوص.
فقـد ســجل النمــو اال تصـادي العــالمي عــا  9102أ ــع

معدالتـه منــي  01ســنواا ليقتصــر علـى  %3بسـ ب تصــاعد الحــر

التجارنــة بــيس الصــيس والواليــاا المتحــدة األمرنميــة وحالــة عــد اليقــيس المرت ــة بعمليــة مــرور برن ا يــا مــس االتحــاد األوروبــي وت ــا ؤ
اال تصــاد الصــيني وتــد ور األو ــاع السياســية واألمنيــة فــي العدضــد مــس دوة المن قــة ،وعلــى الصــعيد المحلــي ف ــالر م مــس التحســس
الوا ح والمؤشراا االيجابية التـي صـاح

النجـاي فـي اسـتكماة تنفيـي بر ـامر االصـالي اال تصـادي والم ـار إلياـا بالمقدمـة ال اصـة

بالت وراا اال تصادية إال أأ ت فيض حجم الدضس العا سواء المحلي أو ال ار ي وتنادة معدالا االسـتممار األ ن ـي الم اشـر ال ضـلاة
كلياما في مقدمة إ تماماا الحمومة مالة الفترة المق لة.
و ــد حــافظ مص ـرفنا علــى وتي ـرة أدائــه القــوي مــالة عــا التقرنــر ،حيــا حــرص علــى تو يــه الــدعم الرئيســي للعمليــاا واأل ـ ة
االســتممارنة باــد

تحقيــا األ ــدا

الكميــة والنوعيــة التــي تضــمنتاا االســتراتيجية ال مســية  ) 9190/9102التــى ــاء فــي مقــدمتاا

تسجيل أرباي صافية بم لغ  9.207مليار نيه وليصل العائد على حقوم المسا ميس الى  %97.7والعائد على األصوة الى %9.6
ونلتــا النسـ تاأ تفــوم وباــامت ن يــر متوســص الق ــاع المصـرفي المصــري وبمــا يعمــس األداء المتميــل لمصـرفكم علــى مســتوى مجــاالا
أ ـ ته وأعمالــه نمــل ...وبــالنلر الــى المؤشـراا األمــرى حضالحــظ أأ إ مــالي حجــم األعمــاة ممــمالً فــي إ مــالي األصــوة وااللت المــاا

العر ية واالرت ا اا وصل في ااية عا  9102الى ما يعـادة  011.3مليـار نيـه مسـجالً تنـادة سـنونة ـدر ا  09.2مليـار نيـه

و س ـ تاا  ،%03.7نمــا بلغ ـ

أرصــدة األوعيــة وال ــااداا االدمارنــة األم ـواة تح ـ

االدارة) مــا يعــادة  16مليــار نيــه محققــة تنــادة

سنونة مقدار ا  2مليار م و س تاا  %1.1وأرصدة يا ال ند تممل  %13.2مس ا مالي االلتلاماا وحقوم الملكية وتتـوتع علـي أكمـر
مس مليوأ وس عمائة أل
م ردة باد

حسا

ضتـولى ال نـك إدارتاـا لصـالح عمالئـه .و ـد تممـس ال نـك مـس توسـي

الوصوة بال دماا التمونلية إلى معلم أ حاء ال الد و اعياً لتغ ي األ

والتجارنة فضالً عس

اعـدة عمالئـه المسـتممرنس بصـورة

ة اال تصادية اللراعية والصـناعية وال دميـة

اع الم روعاا الصغيرة والمتوس ة اليي يحلى با تما ن ير مس ل الدولة لما له مس دور بارت في التنميـة
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ترسي اً للدور اليى يض ل به ال نك فى مدمة اال تصاد القومى وعمالً على توتن م ا ر العملياا االستممارنة ...و د بلغـ

حصـة

تمونل الم روعاا الصغيرة والمتوس ة حو  0.7مليار ـم تممـل  %90مـس إ مـالي توميفـاا ال نـك ،و ـاء صـافي أرصـدة التوميـ
واالستممار بعد است عاد الم ص

) بما يعادة  23.3مليار نيه حمحققاً تنادة در ا  2.6مليـار نيـه ومعـدلاا  %1.2وتممـل أرصـدة

يا ال ند  %21.1مس إ مالي األصوة ...علماً ب أ نافة األرصدة ير المنتلمة بالمحافظ االسـتممارنة مغ ـاة بالكامـل بم صصـاا
كافيــة وبضــما اا حيعتــد باــا و ابلــة للتنفيــي علياــا وأأ مســتوى م ــا ر ــيم المحــافظ عنــد حــدود ممنــة ــداً حيــا أأ القيمــة المعر ــة

عما تم ت صيصه مس أرصدة رأسمالية لمقابلتاا وفقاً للمعاضير الر ابية المقررة ...وعلي صعيد ممر جح
للم ا ر تقل باامت ن ير و
االدارة التنفييية لل نك في الوصوة با مالي حقوم الملكية م اايـة عـا التقرنـر الـي مـا يعـادة  03.4مليـار نيـه مسـجالً مـواً سـنوناً

وليممــل بنــد حقــوم الملكيــة فــي  9102/09/30مــا سـ ته  %03مــس إ مــالي
معدلــه  %03.1بمــا أســام فــي دعــم القاعــدة ال أرســمالية ح
أصوة ال نك.

يا و د ا عمس

الت وراا الجيدة أل

ة ال نك الرئيسية مالة عا  9102على تائر األعماة لت لغ اإلضراداا اإل مالية حو

 2.30مليار نيه مقابل  1.96مليا اًر مالة العا السابا بلنـادة يمتاـا  0.17مليـار نيـه ومعـدلاا  ،%09.2وترتـب علـى كلـك تنـادة
أرصدة العوائد الموتعة على أصحا
رتو

األوعية وال ااداا االدمارنـة إلـى  4.22مليـار ـم مقابـل  4.09مليـا اًر عـس عـا  ، 9101نمـا

أيضاً تنادة معدالا العائد السنونة لتصل الـى حـو  %6.24لحسـاباا االسـتممار العـا بالجنيـه المصـري و %00.29ل ـااداا

االدمار المالثية و %09.42ل ااداا االدمار ال ماسية "اتد ار" و %03.22ل ااداا االدمار الس اعية " ماء" ...ونمحصلة لـيلك
اء إ مالي أرباي عا التقرنر بنحو  6234.612مليوأ نيه ،حيا تضمس يا اال مالي أرباحاً محتجلة بقيمـة  4902.272مليـوأ
نيــه وم ــالغ محولــة لالحتيــا ي ال أرســمالي با مــالي ــدرم  911أل ـ

نيــه ..أمــا ال ــا ي و ــدرم  9204.761مليــوأ نيــه فاــو يممــل

صافي الربح القابل للتوتن لعا  9102مقابل  9701.171مليو اً للعا السابا وليسجل يا الصافي تنادة در ا  026.701مليـوأ
نيه ومعدلاا  %2.1مالة العا محل التقرنر ..بما يعد استكماالً لنجاي ال نك في م ة موم المتصاعد فـي إ ـار ت نيـه سياسـة مر ـة
في التعامل م احتيا اا العمالء المتغيرة وإيجاد حلوة مناس ة ومتنوعة تل ي تلك االحتيا اا.
وفيما ضتعلا ب
ب اة

ة ومدماا التجلئة المصرفية ،فقـد بلـغ عـدد ب ا ـاا فيـ ال الكتـروأ فـي اايـة عـا  9102حـو  341.3ألـ

ة ،وارتف عدد ماكينـاا الصـار ايلـي الـي  419ماكينـة بعـد إ ـافة  70ماكينـة مـالة العـا تنت ـر معلماـا مـارر مقـار

الفروع وفي الميـادضس واألمـاكس العامـة بالمـدأ الرئيسـية دامـل الـ الد فـي إ ـار م ـة اسـتراتيجية ماصـة لتـوفير بـدائل متعـددة للعمليـاا
المصرفية الم تلفة .نما استمر ال نك في سياسته التوسـعية مـس مـالة اال ت ـار الجغ ارفـي لوحداتـه ع ـر أ ـاليم الجماورنـة وكلـك باـد
الوصـوة إلــى شـرائح دضــدة مـس العمــالء دعمـاً لتو اــاا الدولـة إلرســاء فكـر ال ــموة المـالي ،حيــا وصـل العــدد اإل مـالي للفــروع فــي
ااية عا  9102إلى  36فرعاً تغ ي معلم محافلاا الجماورنـة والمـدأ الرئيسـية ،ون
 9191مناــا ال ــيي اتضــد والمق ــم ومدضنــة الرحــا

ـص ال نـك الفتتـاي فـروع دضـدة مـالة عـا

والعاصم ـ ـ ـ ـــة االدارنــة الجدضــدة فض ـ ـ ـ ـ ـالً عــس فـ ـ ـ ـ ـــروع أمــرى يجــرى العمــل فياــا ممــل

ش يس الكـ ـ ـ ــو وبني سونف.
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وفيمــا ي ـ
لمومفيه وو

ال

العنصــر ال ــري والــيي حيعــد ثــروة ال نــك الحقيقيــة ،ف ـ أ مصــرفنا يســعى دائمــا لت ــونر الماــاراا العلميــة والعمليــة
ص الفعالة لت ونر أدائام وكلك توافقاً م استراتيجيته الداعمة لالستممار في العنصر ال ـرى وت ـونرم ماصـة فـي

وء المنافسة ال دضدة على الكفاءاا في السوم المصـرفي ،حيـا ـا ال نـك باالسـتعا ة ب حـدى ال ـرناا المت صصـة فـي است ـاراا
الــوميفي و لــا التر ــي وتحدضــد الحجــم األممــل للعمالــة ،فضـالً عــس

المـوارد ال ـرنة لتحــدضا الايمــل التنليمــي لل نــك وتحــدضا الوصـ

استحداو برامر تدرن يـة مت صصـة لت يـل نـوادر مصـرفية متميـلة و ـادرة علـى اسـت دا أحـدو األسـاليب العالميـة فـي تقـديم ال ـدماا
والمنتجـاا المصـرفية المتنوعـة والم تكـرة .نمـا تــم التعا ــد مـ أحــد أك ـر المماتــب االست ــارنة لتورنـد حلمــة بـرامر لمنلومــة إدارة م اركــل
الربحية والتكالي

تتـيح احتسـا

الربحيـة والتكلفـة علـى مسـتوناا م تلفـة ممـل أ ـ ة ال نـك الرئيسـية أو علـى مسـتوى نـل عميـل علـى

حدم أو على مستوى نل فرع أو نل منتر مـس منتجـاا مصـرفنا ...وكلـك أل ـراح التحليـل وتقيـيم مـدى ـدوى معـامالا مصـرفنا مـ
مفرداا نل مستوى بغرح ات اك الق ارراا اإلدارنة الرشيدة لتعليم الربحية إلى أ صى حد ومفض التكالي

نلما أممس كلـك فـي

ـوء

النتائر التى ت رت ا م ر اا يم المنلومة.
التحوة الر مى ،ا ال نك بت ونر بنيته التكنولو ية لتحسيس ودة ال دماا المقدمة للعمالء ومساعدته على
وفى إ ار سياساا
و
ري العدضد مس المنتجاا وال دماا المصرفية االلكترو ية لتواكب الت وراا الحالية فى مجاة المدفوعاا اإللكترو يـة وم ـة الحمومـة
وال نــك المرنــلى المصــرى لتق لــي

تــداوة النقــود الور يــة وتعلنــل ال ــموة المــالى ،ف عــد أأ أتــم ال نــك تفعيــل النلــا ايلــي الجدضــد ســارع

مالة عا التقرنر بتدشيس عدة أ لمة فرعية تممل

في لـا ملـي الدارة الم ـا ر الت ـغيلية وممـر مـاص باالسـتعالماا المرنلنـة وتـم

تحدضا النلا ايلي ال اص بمحوة الصارفاا ايلية  /ال ا اا وتفعيله في بيةة الت ـغيل ،نمـا يجـرى اعـداد لـا ملـي مـاص بـادارة
الموارد ال رنة .و ا ال نك أيضاً با الم عدد مس ال دماا االلكترو ية مناا مدمة سداد المسـتحقاا الحموميـة الكترو يـاً بالتعـاوأ مـ
شرنة تكنولو يا ت غيل المن آا المالية " "E-Financeلعمالئه ونافة المـوا نيس حليم ومـنام مـس سـداد الضـرائب والرسـو الجمرنيـة ونـل
ما يممس دفعه مس مـالة منلومـة الـدف االلكترو ـي ،ومدمـة االضـداع النقـدي الم اشـر بجميـ ماكينـاا الصـار ايلـي بال نـك ،نمـا ـا

بتحدضا وإعادة تصميم مو عه االلكترو ي وإتاحة الملند مس ال دماا مس مالله ...ونستعد مصرفنا مالة الفترة المق لة ال ـالم حلمـة
مــس ال ــدماا االلكترو يــة الجدضــدة مناــا مدمــة "فيصــل نــاك" والتــي تتــيح إمما يــة دف ـ الف ـواتير الم تلفــة وال ـراء عــس رنــا التليفــوأ
المحموة وع ر اال تر

وتحونل األمواة والسحب النقدي ع ر منافي "فوري" ،وإصدار ب ا اا الصار ايلـي الو نيـة "ميـلة" ،وتفعيـل

ش مة الفروع االلكترو ية لتقديم مدماتنا المصرفية المتكاملة لعمالء ال نك على مدار الساعة.
واس ــتكماالً لجا ــودم ف ــي مج ــاة دع ــم أ ـ ـ ة المس ــةولية المجتمعي ــة س ــا م ال ن ــك م ــالة ع ــا  9102ف ــي العدض ــد م ــس الم ــادراا
اال تماعية والم روعاا القومية التي تستاد

تنميـة المجتمـ وتواكـب م ـة التنميـة المسـتدامة للـ الد ،حيـا وصـل

مصـ ـ
مــالة الع ــا ال ــى مــا ضلن ــد عــس  67مليــوأ نيــه و

م ــروعاا فــرك وت ثيــا مال

الوح ــداا الســمنية

ملـة مسـا ماته

ــمس بر ــامر االس ــماأ

اال تماعي ودعم م ادرة ور الحياة وصنادضا ال دماا اال تماعية ..ـيا باال ـافة الـى أ ـ ة صـندوم اللنـاة بال نـك والـيي وصـل
ملة مواردم الى 711مليوأ نيه توتع

على مصـارفاا ال ـرعية التـي ت ـمل تنـواا قديـة وعينيـة لرفـراد المسـتحقيس مـس المـوا نيس

كوي الحا ــاا ومس ــا ماا للاية ــاا ال ي ــة والرعاي ــة الص ــحية للمحت ــا يس م ــس المر ــى وإس ــماأ وتنـ ـواا قدي ــة ل ــال

الجامع ــاا

المص ـرنة يــر القــادرنس وتعميــر المســا د األ ليــة ومســابقاا الق ـرمأ الك ـرنم فض ـالً عــس الــدعم المقــد لــدار رعايــة ال ف ـل اليتــيم التابعــة
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لل نك ،الى ا ب لا الحساباا ال يرنة اليي ضو ه عائدم ألو ه ال ر وال ير إعماالً ألسلو ميسـر للصــد ة الجارنـة ...ـيا ونسـعى
ال نك الى استم اررنة يا النار في السنواا القادمة م تنادة الم الغ الم صصة لدعم الم ادراا اال تماعية والم روعاا القومية وبما
حيسام في تحقيا استراتيجية الدولة .9131
مسا مو مصرفنا الك ار  ...يم ى أ م ت وراا وإ جاتاا بنكمم مالة عا 9102

اءا لـتعمس اصـرار إدارة ال نـك التنفيييـة

وعامليه على تعلنل مما ته في الق اع المصرفي المصري ومواصلة تنفيـي اسـتراتيجيته ال موحـة حـو النمـو المتصـاعد لمؤشـراا أدائـه
و جاحــه فــي تقــديم تجربــة مصـرفية مميـلة لعمالئــه مـ الت المــه التــا بقواعــد و ـوابص العمــل المصـرفي وفقـاً لمــا تقــررم الجاــة الر ابيــة...
وحيـا أأ معـاضير نفايـة رأل المـاة تعــد األداة الر ابيـة الرئيسـية لقيـال ــدرة ال نـك علـى موا اـة م ــا ر عملياتـه وأ ـ ته فقـد ســجل
س ـ ة نفايــة رأل المــاة المعتمــدة علــى الم ــا ر فــي اايــة ديســم ر  9102حــو  %99مقابــل س ـ ة ضتعــيس االلت ـ ال باــا ال تجــاوت
 %03.93وفقـاً لتقرنــر ال ـ " "ICAAPمــالة عــا  ، 9102أمــا المعيــار يــر المعتمــد علــى الم ــا ر "الرافعــة الماليــة" فقــد ــاء بنحــو
 %00.0مقابل  %3حد أد ى مقرر ...مما ضرتوب امت م ـا ر مسـموي بـه ضتـيح لل نـك ملنـداً مـس التوسـ فـي أ ـ ته وحجـم أعمالـه
في الفتراا المالية القادمة ب كأ الله.
وفي ال تا أ د للاماً على أأ أتقـد لحضـراتكم ولجميـ م ارسـلينا وعمالئنـا الكـ ار ب ـال
و
فت ر باا و سـعى دائمـا ألأ كـوأ أ ـالً لاـا -وأيضـاً لكافـة العـامليس "بمجموعـة ال نـك" بم تلـ

ال ـمر والتقـدضر -لـدعمام وثقـتام التـي
وحـداتام وت صصـاتام الوميفيـة علـى

اــود م الم لصــة وعملاــم الــدتو حمتمني ـاً للجمي ـ دوا التوفيــا والســداد ...نمــا أود أأ أحشــيد بالتنســيا والتواصــل الــدائم م ـ الســادة

مسؤولي ال نك المرنلي المصري ورئيس وأعضاء يةة الر ابة ال رعية المو رنس ...وفي ااية رسالتي أحعا دنم أما الله أ نا سنواصـل
العمــل مع ـاً بمــل ــد وا تاــاد لضــماأ أأ يص ـ ح بنكنــا أكمــر ــوة وربحيــة واســتدامة ن ارئــد لق ــاع الصــيرفة اإلســالمية محلي ـاً وبمســتوى
عالمي ضواتي ت لعاتنا ،والله الموفا لما فيه ال ير والفالي.
والسال عليمم ورحمة الله وبرناته.

رئيس مجلس اإلدارة
عمرو محمد الفيصل مة سعود
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التطورات االقتصادية المحلية
مصر في عا  9102بر امجاا ال موي لإلصالي اال تصادي بالتعاوأ م صندوم النقد الدولى واليي بدأته في

أتم

وفم ر  ، 9106فعلى مدار ثالو سنواا تم معالجة االمتالالا الايملية التي عا ى مناا اال تصاد المصري لسنواا عدضدة
مما سا م في تحسس أ لب المؤشراا اال تصادية وأ ماا معدة النمو اال تصادي اليي سجل  %7.6مالة العا المالي
 9102/9101و و أعلى معدة مو مني العا المالي  9111/9112ر م التوتراا التجارنة وت ا ؤ اال تصاد العالمي ،فضالً
عس تحسس ترتيب مصر في نمير مس التقارنر الدولية مناا تقرنر ممارسة األعماة ،حيا تقدم

مصر  6مراكل لتحتل المرنل

 004عالمياً مس بيس  021دولة شملاا تقرنر عا  ،9191ونيا تحسس الترتيب في تقرنر التنافسية العالمي لتحتل المرنل 23
عالمياً عا  ...9102و د أشادا المؤسساا الدولية بالنجاحاا المحققة على الصعيد اال تصادي نصندوم النقد الدولي اليي
يسعى لجعل مصر موك اً حيحتيى به لدوة العالم التى تر ب فى ت نى برامر إصالي ا تصادى ونيا وناالا التصني
االئتما ي العالمية التي ام برف التصني االئتما ي لل الد.

و د ت ونى ال نك المرنلي مني م ل عا  9102سياسة قدية توسعية بعد أأ جح
ات عاا في احتواء الضغوط التض مية ،حيا موفض أسعار العوائد المحلية  4مراا مالة العا بمجموع  ،%4.7ليصل إ مالي
السياسة النقدية التقييدية التى

العاميس األميرانس الى  %6.7لتقتر تلك األسعار مس مستوا ا ل تحرنر سعر الصر  ،يا الى ا ب إ ال ه
ال فض مالة
ا
أربعة م ادراا لتن يص اال تصاد بقيمة  931مليار نيه و ي م ادرة تمونل اع الصناعة المحلي وم ادرة المصا المتعمرة

وم ادرة التمونل العقاري لمتوس ي الدمل وم ادرة دعم وت ونر المن آا الفند ية والسياحية ،نما شاد عا  9102تحسناً
ملحوماً في سعر صر الجنيه المصري أما العمالا األ ن ية ل اًر لنمو موارد النقد األ ن ي الداعمة لال تصاد.

ونعرض فيما يلى ألهم تطورات المؤشرات االقتصادية خالل عام 2019م:
ارتف معدة مو الناتر المحلي اال مالي مالة العا المالي  9102/9101الى  %7.6مقابل معدة مو درم %7.3
مالة العا المالي السابا ،نما استقر معدة النمو عند مستوى  %7.6في الرب األوة مس العا المالي . 9191/9102
ت ار

العجل الكلي في الموات ة العامة للدولة مالة العا المالي  9102/9101الى  %1.4مس الناتر المحلي مقابل

عج اًل درم  %2.1مس الناتر المحلي في العا المالي . 9101/9102

وصل إ مالي الدضس العا المحلي إلى  4.912ترنليوأ نيه في ااية ضو يو  9102بما يممل  %21.0مس الناتر المحلي

مقابل  3.626ترنليوأ نيه في ااية ضو يو  9101بما يممل  %13.3مس الناتر المحلي ،أما الدضس ال ار ي فجاء بنحو
 011.2مليار دوالر في ضو يو  9102بنس ة  %36مس الناتر المحلي مقابل  29.6مليار دوالر في ضو يو  9101بنس ة
 %32مس الناتر المحلي.
ارتفع

االحتيا ياا الدولية مس العمالا األ ن ية لدى ال نك المرنلي المصري بنحو  9.162مليار دوالر مالة عا

 9102لتصل في ااضته إلى  47.491مليا اًر مقابل  49.770مليا اًر في ااية عا . 9101

ت ار

متوسص معدة التض م السنوي لحضر الجماورنة مالة عا  9102الى  %2.4مقابل  %04.4مالة عا

. 9101
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أسفرا معامالا اال تصاد المصري م العالم ال ار ي مالة العا المالي  9102/9101عس تسجيل عجل نلي بميلاأ
المدفوعاا بلغ  013مليوأ دوالر مقابل فائضاً نلياً بلغ  09.1مليار دوالر مالة العا المالي السابا ،والت ار
ا فاح صافي التدفا للدامل في الحسا

ت اضن

الرأسمالي والمالي ليسجل  1.7مليار دوالر مقابل  99مليار.

المصادر الرئيسية للنقد األ ن ي في مصر مالة العا المالي  ، 9102/9101حيا ارتفع

بنس ة  %91.9لتصل الى  09.720مليار دوالر مقابل  2.114مليا اًر في العا المالي السابا ،وارتفع
ناة السونس بنس ة

ت ار ع

فيفة بلغ

حيعلى الى

االضراداا السياحية
رسو المرور في

 %1.4لت لغ  7.230مليار دوالر مقابل  7.212مليا اًر في العا المالي السابا ،فيما

تحونالا المصرنيس العامليس بال ارر بنس ة  %4.2لتقتصر على  97.070مليار دوالر مقابل  96.323مليار

في العا المالي السابا.
رفع

ونالة " "Fitchالتصني

االئتما ي لمصر مس " "Bالى " ،"B+نما رفع

االئتما ي أيضاً مس " "B3الي " ،"B9وأبق

 "& Poor'sف كدا على تصني
وفيما ي

ونالة " "Moody'sتصني

مصر

الونالتاأ على النلرة المستق لية المستقرة للتصني  ،أما ونالة " Standard

مصر عند مستوى " "Bم

الت وراا النقدية والمصرفية ،مفض

لرة مستقرة.

لجنة السياسة النقدية بال نك المرنلي معدالا العائد الرئيسية  4مراا

مالة العا بمجموع  ،%4.7وبالنس ة ألسعار الصر

ارتف سعر صر

الجنيه أما الدوالر في ال نوس مالة عا

 9102بنس ة  %01.7لي لغ  07.223م /دوالر مقابل  02.162م /دوالر عا  9101ونيا ارتف أما اليورو بنس ة
 %09.9لي لغ  02.261م /ضورو مقابل  91.461م /ضورو ...أما ت وراا مؤشراا ال ورصة المصرنة مالة عا
 ، 9102فقد ت ار

رأل الماة السو ي بنحو  40.4مليار نيه وبمعدة  %7.7لي لغ  211.3مليا اًر في ااية العا ،

وارتف المؤشر الرئيسي " "EGX31بنس ة  %2.0ليغلا عند مستوى  03260ق ة ،فيما ت ار
 %93.0ونيا مؤشر " "EGX011األوس

ا اً بنس ة .%02.0

العودة لصفحة الفهرس

06

مؤشر " "EGX21بنس ة

تقييم أداء البنك خالل عام التقرير
أسفرا اود ال نك وما ا تاجه مس سياساا مالية مالة السنة المالية  9102عس تحقا مجموعة مس النتائر أبرت ا

وصوة ا مالى مي ال ية ال نك إلى ما يعادة  019.2مليار نيه مصرى  .وتحقيا إضراداا إ مالية بما يعادة  2.3مليار نيه

مصري  .يا و د دعم

تلك اإلضراداا مس درة ال نك على توتن عوائد ألصحا

األوعية االدمارنة بنسب بلغ متوس اا

السنوى  %6.24لحساباا االستممار العا بالعملة المحلية  %00.29 .ل ااداا االدمار المالثية  % 03.22 .لحسا

شااداا االدمار الس اعية ماء %09.42 .ل ااداا االدمار ال ماسية اتد ار  %0.01لحساباا االستممار بالعمالا
األ ن ية %0.01 .لحساباا االستممار بعملة اليورو  ........يا إلى ا ب موا اة االلتلاماا الم تلفة المتمملة فى بناء
واالستممار وتغ ية النفقاا الجارنـة المصروفاا العمومية واإلدارنة واإل الس

الم صصاا لموا اة م ا ر عملياا التومي

واللناة المستحقة شرعاً على أمواة ال نك و رائب الدمل ) .
يا و د ت قى بعد الوفاء بااللتلاماا السابا اإلشارة إلياا م لغ  9.2مليار نيه مصري يممل ربحاً صافياً  .يحوة منه

م لغ  1.3مليـوأ نيه مصرى الى حسا

االحتيا ى الرأسمالى

القا وأ) ليت قى بعد كلك صافى ربح ابل للتوتن

وتجدر اإلشارة إلى ما يلي -:

يمة اتر بي بعض أصوة ال نك المابتة

درم  9.2مليار نيه مصرى1

قا إلحما

 -0القوائم المالية لل نك فى ااية العا المالي المنتاى بتارني  9102/09/30أعدا وفقا للتعليماا الصادرة عس ال نك
المرنلي المصري بتارني  06ديسم ر  9111بتعدضل واعد إعداد وتصونر القوائم المالية لل نوس وأسس االعت ار

والقيال

والمعدلة بمو ب التعليماا الصادرة مس ال نك المرنلى المصرى بتارني  96ف راضر . 9102
 -9أسعار صر العمالا األ ن ية لسنة المقار ة  9101لم ضتم تعدضلاا بناءا على تو يااا ال نك المرنلي المصري و م ار ا
الحساباا

الدوالر  06.1407م في ااية السنة المالية  9102مقابل  02.2036م للدوالر في ااية السنة المالية

.) 9101

-1

نتائج األعمـــال:
بلغ صافى أرباي السنة ما يعـادة  9.2مليـار نيـه مصـري  .ـيا و ـد تجـ

تلـك األربـاي نمحصـلة لعنصـرى اإلضـراداا

والنفقاا  .وكلك وفقا لما تلارم ائمة الدمل نما ضلي:

 1 - 1عنصر اإليرادات:

 تحقا عس فترة التقرنر مجمل إضراداا تعادة  2.3مليار نيه مصري تولدا مس أ


ة ال نك الم تلفة وفقاً لالتي:

إضراداا عس عملياا الم ارناا والمضارباا والمرابحاا تجارنة واستمماراا عقارنة وأمرى بم لغ 2.0
مليار نيه مصري وتممل س ة  % 22.6مس ا مالى اإلضراداا.



إضراداا عس أداء ال دماا المصرفية الم تلفة بلغ

 946.3مليوأ نيه مصري وتممل س ة  % 9.2مس

ا مالى اإلضراداا.


صافى دمل المتا رة وتوتنعاا األرباي و أرباي االستمماراا المالية وإضراداا ت غيل أمرى بما يعادة
 )96.3مليوأ نيه مصري  .وتممل س ة  %)1.3مس ا مالى االضراداا.
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 2- 1عنصر النفقات:
بلغ

ا مالى النفقاا  6.6مليار نيه مصري تتممل فيما ضلي - :

 0- 9-0عائد األوعية االدمارنة:
بلغ ا مالى العائد الموتع على أصحا

األوعية االدمارنة ما يمته  4.1مليار نيه مصري بنس ة

 % 29.2مس ا مالى النفقاا.

 9-9-0النفقاا الجارنة:

بلغ إ مالى النفقاا الجارنة المصروفاا العمومية واإلدارنة واإل الس واللن ــاة المستحـقة شــرعاً على
أم ـواة ال نك ) ما يساوى  237.9مليوأ نيه مصري بنس ة  %06.3مس ا مالى النفقاا .
 3-9-0الم صص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا:

بلغ ا مالى النفقاا الجارنة ما يعادة  0109.7مليوأ نيه مصري مصروفاا عمومية وا الس ،

تناة  .رد ا محالة عس عملياا التومي
 4-9-0مصروفاا

رائب الدمل:

واالستممار ) بنس ة  % 07.3مس ا مالى النفقاا.

بلغ ما تم سدادة نضرائب م لغ  229.2مليوأ نية مصري بنس ة  % 09.1مس ا مالى النفقاا.
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حجم األعمال واألنشطة الرئيسية:

-2

 1- 2حجم األعمال:
بلغ ا مالى مي ال ية ال نك فـى اايـة ديسـم ر  9102مـا يعـادة  019.2مليـار نيـه مصـري نمـا بلغـ

االلت المـاا

العر ية واالرت ا اا مارر المي ال ية ما يعادة  7.6مليار نيه مصري 1

 2-2األوعية االدخارية:
بلغ

أرصدة الحساباا الجارنة واالستممارنة وشااداا االدمار فى ااية ديسم ر  9102ما يعادة  16.1مليار

نيــه مصــري  .وت ــمل ملــة أرصــدة الحســاباا الجارنــة واالســتممارنة وشــااداا االدمــار س ـ ة  % 13.2مــس ا مــالى
المي ال ية .

 3-2أرصدة التوظيف واالستثمار:
بلغـ

أرصـدة التوميـ

واالسـتممار بعـد مصــم الم صـ

نيه مصرى وت مل ملة أرصدة التومي

) فــى اايـة ديسـم ر  9102مــا يعـادة  23.3مليــار

واالستممار س ة  % 21.1مس ا مالى المي ال ية.

ــيا ونحــرص ال نــك علــى تقــديم التمونــل الــالت فــى شــتى الق اعــاا اإل تا يــة وال دميــة التــي تتفــا وأ ــدا

اال تصادية واال تماعية للدولة .

ال

ــة

 4-2شركات البنك:
ضو ــه ال نــك ــلءاً مــس اســتمماراته فــى ت ســيس ال ــرناا التابعــة لــه والتــي تعمــل وفقــا لم ــاد ال ـرنعة اإلســالمية  .أو

المســا مة فــى رتول أمـواة ممــل ــيا النــوع مــس ال ــرناا مـ ممـرنس  .ونحــرص ال نــك علــى تنــوع وتعــدد ال ــرناا التــي
ضؤسســاا أو يســا م فــى رتول أموالاــا  41شــرنة) حتــى تغ ــى نافــة أو ــه الن ــاط اال تصــادي م ـ تــوفير االحتيا ــاا
التمونلية لاا وفقا لرساليب ال رعية  .وتسام يم ال رناا فى دف عجلة التنمية فى ال الد وإتاح ـ ــة مال

أما الموا نيس .يا و د بلغ

فرص العمل

رتول أموالاا المصدرة ما يعادة  91.24مليار نيه مصري مدفوع مناـا م لـغ 91.61

مليــار نيــه مصــري ت لــغ حصــة مســا مة ال نــك فياــا م لــغ  9.0مليــار نيــه مصــري  .ت لــغ ت ــكلفتاا  4.3مليــار نيــه

مصري و يمتاا الدفترنة  3.6مليار نية مصري في ااية سنة  9102بنس ة  % 3.7مس ا مالى المي ال ية 1

مرفق ( )1جدول بشركات البنك
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المعايير والنسب المصرفية :

-3

يتمتع مصععنا بوضع م سع ب ل سععب للمعع يين المصععناي المتعع ن عليهع  .ويلتع

بك اع التعليمع

الصع ةن مع الب ع المنكع

المصن اى هذا المج ل.

العمالة والتدريب والفروع :

-4

 1-4العمالة والتدريب :
ا ال ا مس ارت اط ال نك بالعنصر ال رى اليى بلغ عدد العامليس فيه فى ااية العـا المـالى الحـالي  0222عـامالً

مقابــل  0226عــامالً فــي اايــة العــا المــالى الســابا فقــد أولـ

االدارة العليــا بال نــك ا تمامــا ن يـ ار بت ــونر و تنميــة أداء

مي العامليس بال نك سواءا مس الناحية الفنية المت صصة أو ت ونر المااراا السلونية و االدارنة واعداد ص

ثالا ونوادر و ياداا ادرة على استكماة المسيرة.
فقد تم تدرنب عـدد  )0032مومـ
بلف

 )27416ساعة لكافـة الومـائ

ثا ي و

ل ـرامر تدرن يـة بلـغ عـدد ا  )9330بر ـامر با مـالى عـدد سـاعاا تدرن يـة
القياديـة و االشـرافية  .وتـم تنفيـي عـدد  )947بر ـامر تـدرن ى  .و عـدد )017

متــدر ألوة م ـرة عــس رنــا E-Learnningبالتعــاوأ م ـ المعاــد المص ـرفى و فضــال عــس يــا ال نــك ب ـ داء دورم فــي
مدمــة المجتم ـ مــس مــالة التــدرنب الصــيفي ل ل ــة نليــاا التجــارة والمعا ــد التجارنــة ومــا يعادلاــا حيــا تــم تــوفير عــدد
 )216فرصة تدرن ية لل ل ة مالة شاري ضوليو وأ س س . 9102

 2-4الفـــــــروع:
ض لغ عـدد فـروع ال نـك العاملـة دامـل الـ الد  )36فرعـا تغ ـى معلـم أ حـاء الـ الد وسـو

ضـتم مـالة سـنة 9191

ب كأ الله افتتاي فروع دضدة لل نك.
مرفق ( )2جدول بفروع البنك
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الموازنة التدطيطية للسنة المالية 2019م :
أعدا الموات ة الت

ي ية للسنة المالية  9191مع رة عس أ دا

ال نك وسياسته وم ص العمل للعا المـينور واسـتندا

تق ــدضراتاا إل ــى د ارس ــاا التجا ــاا أر ــا الن ــاط م ــالة الس ــنواا الما ــية ون ــيا الل ــرو

اال تصادي والمصرفي العا و د أمار م روع الموات ة المالمح التالية :
1-5

األوعية االدخارية :زيادة في أرصدة األوعية االدخارية بنسبة قدرها .%1332

2-5

عمليات التوظيف :زيادة في عمليات التوظيف المدتلفة بنسبة قدرها .% 1330

3-5

المحي ــة الم ــؤثرة عل ــى المن ــا

توزيعات المساهمين :بواقع  % 030صافى بعد خصم الزكاة0

تجدر اإلشارة أ ه وفقا للمادة  76ممرر مس القرار بقا وأ ر م  73لسنة  9104والتي تقضى ب ضـوع توتنعـاا األربـاي

التــي تجرناــا شــرناا األم ـواة لض ـرن ة بســعر  %01وال نــك ملــل باحتجــات يمــة ــيم الض ـرن ة وتورنــد ا إلــى شــرنة مصــر

للمقاصة و الحفظ المرنلي.
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القوائم المالية

الميزانية المستقلة
في  31ديسمبر 2019م الموافق  5جماد أول 1441هــ
إيضاح
رقم

 13ديسمبر 1039م
باأللف جنيه مصرى

 13ديسمبر 1038م
باأللف جنيه مصرى

األصول
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى
أرصدة لدى البنوك
مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء

()51
()51
()51

8.555.414
18.788.558
9.598.901

7.948.771
41.331.579
8.185.595

استثمارات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

(/51أ)
(/51ب)

4.319.538
450.037

4.718.594
111.495

(/51ج)
(/51د)
()51
()02
()05

15.181.318
3.081.050
40.443
1.400.155
3.133.794
301.740.198

15.041.804
3.051.195
11.571
1.058.018
3.075.781
91.773.810

بالتكلفة المستهلكة
استثمارات في شركات تابعة وشقيقة
أصول غير ملموسة
أصول أخرى
أصول ثابتة
إجمالي األصول
االلتزامات وحقوق الملكية
االلتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك
األوعية االدخارية وشهادات اإلدخار
التزامات أخرى
مخصصات أخرى
التزامات ضرائب الدخل الجارية
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطيات
صافي أرباح السنة واألرباح المحتجزة
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

()00
()02
()02
()01

144.843
85.015.830
1.557.970
8.488
539.107
89.175.135

304.731
79.057.135
1.408.151
11.109
415.711
81.018.311

()01
()01
()01

1.045.559
1.181.705
5.914.507
31.151.981
301.740.198

3.775.583
1.830.030
5.358.005
33.741.597
91.773.810

 اإليضاحات المرفقة من ( )5إلى ( )20جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة . -تقرير مراقبا الحسابات (مرفق)
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قائمة الدخل المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م الموافق  5جماد أول 1441هــ
إيضاح
رقم
عائد م ارناا ومرابحاا ومضارباا واإلضراداا الم اباة

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

()1

9.089.578

1.101.212

()1

()4.789.550

()2.551.111

()1

4.100.038

2.150.111

()1

145.119

015.115

توتنعاا األرباي

()1

74.591

11.522

صافي دمل المتا رة

()1

71.819

25.111

()14.115

()015.121

()52

88.371

()51.211

()55

()3.003.057

()121.150

()99.593

()11.221

()349.450

512.152

1.507.599

2.511.011

()791.753

()112.511

1.734.848

0.151.501

5.710

1.202

تكلفة األوعية االدمارنة والتكالي

الم اباة

صافي الدخل من العائد
إضراداا األتعا

والعموالا

مسائر) أرباي االستمماراا المالية
عبء) رد اال محالة عس مسائر عملياا التومي

(/51هـ)
واالستممار

مصروفاا إدارنة
اللناة المستحقة شرعا
إضراداا ت غيل أمرى

()50

الربح قبل ضرائب الدخل
مصروفاا)

رائب الدمل

()52

صافي أرباح السنة
نصيب السهم في الربح (جنيه)

()52

قائمة الدخل الشامل المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م الموافق  5جماد االول 1441هــ

صافي أرباي السنة مس وا

ائمة الدمل

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2010م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

1.734.848

1.539.319

بنود ال يتم اعادة تبويبها فى االرباح والدسائر
صافي التغير في القيمة العادلة لإلستممار اا في أدواا حقوم الملكية بالقيمة العادلة مس مالة الدمل
ال امل األمر

()177.097

475.138

بنود قد يتم اعادة تبويبها فى االرباح والدسائر
صافي التغير في القيمة العادلة لإلستممار اا في أدواا دضس بالقيمة العادلة مس مالة الدمل ال امل األمر

()7.817

()10.495

الدسائر األئتمانية المتوقعة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

415

-

اجمالى بنود الدخل الشامل االخر للسنة

()184.498

454.811

اجمالى الدخل الشامل للسنة

1.110.150

1.971.951

-

اإليضاحات المرفقة من ( )5إلى ( )20جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة
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قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في  13ديسمبر 1039م الموافق  5جماد االول 3443هــ
إيضاح
رقم
األرصدة في  3يناير 1039م كما سبق اصدارها
(*) اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى
أ .اجمالى االثر على إعادة التصنيف والقياس
ب .اجمالى االثر على الخسائر االئتمانية المتوقعة
األرصدة في  3يناير 1039م بعد تعديلها بأثر التطبيق االولى
صافي التغير في االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
توزيعات أرباح
المحول إلى احتياطى قانوني (عام)
احتياطى المخاطر البنكية عن اصول الت ملكيتها للبنك
المحول لزيادة رأس المال
المحول إلى أرباح محتجزة
صافي أرباح السنه
األرصدة في  13ديسمبر 1039م
األرصدة في  5يناير 0251م
صافي التغير في االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
صافى الدخل المعترف به مباشرة فى حقوق الملكية
توزيعات أرباح
المحول إلى احتياطى مخاطر معيار IFRS 1
المحول إلى احتياطى قانوني (عام)
المحول إلى احتياطات أخرى
المحول إلى أرباح محتجزة
المحول الى احتياطى المخاطر البنكية عن اصول الت ملكيتها للبنك
صافي أرباح السنه
االرصدة فى  25ديسمبر 0251م قبل التعديل الى احتياطى مخاطر بنكية
المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية العام
األرصدة في  25ديسمبر 0251م

(/17د)

()18(،)17(،)15

رأس المال
المدفوع
باأللف
جنيه مصرى
3.775.583

باأللف
جنيه مصرى
1.830.030

3.775.583
3.170.988
1.045.559
5.111.115
5.111.115
5.111.115
5.111.115

(*) التطبيق االولى للتعليمات الصادرة فى  01فبراير 0251م من البنك المركزى المصرى .
 اإليضاااااااااااحات المرفقااااااااااة ماااااااااان إيضاااااااااااح ( )5إلااااااااااى ( )20جاااااااااازء ال يتجاااااااااازأ ماااااااااان القااااااااااوائم الماليااااااااااة المسااااااااااتقلةالعودة لصفحة الفهرس
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األرباح
المحتجزة
باأللف
جنيه مصرى
1.519.948

صافي أرباح السنه

اإلجمالى

باأللف
جنيه مصرى
1.538.058

باأللف
جنيه مصرى
33.741.597

753
()109.015
1.503.715
()184.498
153.931
31.555
1.181.705

()753
1.519.387
175.335
()3.170.988
3.575.445
4.139.759

1.538.058
()589.703
()153.931
()3.575.445
1.734.848
1.734.848

()109.015
33.414.551
()309.181
()589.703
31.555
1.734.848
31.151.981

0.122.111
212.102
2.011.211
221.152
510.511
111
52.111
2.121.121
5.215
2.152.252

0.151.112
0.151.112
105.111
2.121.121
2.121.121

5.100.122
5.100.122
()210.512
()221.152
()510.511
()111
()105.111
0.151.501
0.151.501
()5.215
0.151.211

1.021.212
212.102
1.125.111
()210.512
52.111
0.151.501
55.122.111
55.122.111

االحتياطيات

قائمة التدفقات النقدية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م الموافق  5جماد االول 1441هــ
إيضاي ر م

 31ديسمبر 2010م

 31ديسمبر 2019م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

التدفقات النقدية في أنشطة التشغيل
335073599

صافي األرباي ل الضرائب

331093200

تعديالت لتسوية صافي األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
إ الس واستاالس
ا محالة األصوة

فروم إعادة تقييم الم صصاا األمرى بالعمالا األ ن ية

رد م صصاا أمرى

مسائر ) أرباي ) استمماراا مالية

)02،90

023032

513099

)07.06.02.01

943209

2923595

)97

()914

1

)97

()313930

33455

93

()93134

/01د)
)09

()200

-

)1

()743.93

()0.3134

أرباي ) بي أصوة ثابتة

_______ ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ ______ _____ ___ _

_______ ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ _____ _

3357.3100

334413170

()45430..

()533349.

أورام حمومية استحقام أكمر مس  3شاور

/01ر)

()23.4734.9

()437043101

استمماراا مالية بالقيمة العادلة مس مالة االرباي وال سائر

) /01

()11.3521

()934.2

م ارناا ومرابحاا ومضارباا للعمالء **

أصوة أمرى

)91.02

()133153542

()132023210

)91

()3243700

()72.3.27

أرصدة مستحقة لل نوس

)99

1403120

03444

أوعية ادمارنة وشااداا ادمار

)93

.39703594

739293.13

()7093277

()3433737

1.73323

407334.

532943570

4310.30.0

مدفوعاا) ل راء أصوة ثابتة وإعداد وتجايل الفروع

)90

()190394.

()2543790

مدفوعاا) ل راء أصوة ير ملموسة

)02

()3.39..

()223421

)09

200

-

)1

743.93

0.3134

استمماراا مالية بالقيمة العادلة مس مالة الدمل ال امل االمر **

 /01أ)

2003502

()3133700

استمماراا فى شرناا تابعة وشقيقة

توتنعاا أرباي محصلة
أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول وااللتزامات من أنشطة التشغيل
صافي التغير في األصول وااللتزامات

أرصدة لدى ال نك المرنلي في إ ار س ة االحتيا ي اإلللامي

)07

رائب دمل مسددة
)94

التلاماا أمرى
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

متحصالا مس أصوة ثابتة
توتنعاا أرباي محصلة

 /01د)

()443159

()53120

 /01ر)

()73742302.

.30943799

()737473342

535043014

توتنعاا األرباي المدفوعة *

().97330.

()4093450

صافي التدفقات النقدية (المستددمة في) أنشطة التمويل

().97330.

()4093450

صافي الزيادة (النقص ) في النقدية وما في حكمها خالل السنة

استمماراا مالية بالتكلفة المستالكة
صافي التدفقات النقدية (المستددمة في) أنشطة االستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

()331503070

932023224

رصيد النقدية وما في حكمها -أول السنة

4333493744

3430.73520

رصيد النقدية وما في حكمها -آخر السنة

4031993.74

4333493744

0355.3424

739403772

3037003550

4231123.79

1734.33923

1530.0359.

وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :
قدية وأرصدة لدى ال نك المرنلى

أرصدة لدى ال نوس

أورام حمومية أمرى ابلة لل صم لدى ال نك المرنلى المصرى

أرصدة لدى ال نك المرنلي في إ ار س ة االحتيا ي

()731453300

().37113707

أورام حمومية استحقام أكمر مس  3شاور )

()1734.33923

()1530.0359.

4031993.74

4333493744

)92

النقدية وما في حكمها
** لم تتضمن قائمة التدفقات النقدية معامالت غير نقدية تتمثل فيما يلى:

 لم يشمل التغير في بند مرابحات ومشاركات للعمالء الحركة على أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون ببند أصول أخرى بمبلغ  73.20ألف جنيه مصرى باإلضافة إلى ديون معدومة بمبلغ  13.3053جنيهمصرى للعمالء والبنوك والمدصصات االخرى.

 لم يشمل التغير في بند استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر فروق التقييم والتى أدرجت ببندى خسائر اضمحالل است ثمارات مالية واحتياطى القيمة العادلة بمبلغ ()3933474ألف جنيه مصرى كما تم إضافة مبلغ ( )93ألف جنيه مصرى تمثل خسائر بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر خالل السنة.

 -لم تتضمن توزيعات األرباح المدفوعة الحركة على دائنو توزيعات ببند أرصدة دائنة أخرى بمبلغ  .093701ألف جنيه مصرى.

 -اإليضاحات المرفقة من إيضاح ( )1إلى ( ) 32جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .
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قائمة التوزيعات المقترحة لألرباح
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م الموافق  5جماد االول 1441هــ
 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2010م

237143040

235193129

()200

-

احتيا ي الم ا ر ال نكية العا

-

()13071

صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع**

2371435.0

235103050

باأللف جنيه مصري

صافي أرباي السنة مس وا

ائمة الدمل)

يدصم :
أرباي بي أصوة ثابتة محولة لالحتيا ي الرأسمالي

قاً ألحما القا وأ

يضاف :

باأللف جنيه مصري

أرباي محتجلة في أوة السنة

5321.3393

33.393940

المحوة مس األرباي المحتجلة للنادة رأل الماة مالة السنة
المحوة مس األرباي المحتجلة أثر تغير سيساا محاس ية

()132703900

-

2743354

-

صافى األرباح المحتجزة

432193759

33.393940

.39343327

.3150300.

اإلجمالي

يوزع كاآلتي :

احتيا ي ا و ي عا )***

2713457

2513913

توتنعاا للمسا ميس****
حصة العامليس

5.43913

1003000

5253701

مماف ة أعضاء مجلس اإلدارة
أرباي محتجلة في أمر السنة

173000

143000

539003957

5321.3392

اإلجمالي

.39343327

.3150300.

1503000

* وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى بتاريخ 2010/1/20م .
**

يتم توزيعه وفقا لما تقضى به المادة  59من النظام األساسي للبنك  ،وتتوقف عملية التوزيع على قرار البنك المركزي المصرى وفقا ألحكام المادة  04من

***

يحسب األحتياطى القانونى (عام) بنسبة  % 10من صافى أرباح السنة مدصوما منه أرباح بيع أصول ثابتة وفقا لتوجيهات البنك المركزى المصرى .

****

قانون البنك المركزي المصرى و الجهاز المصرفي و النقد رقم  00لسنة 2003م.

 -1نصيب السهم في التوزيع  0300دوالر أمريكي يعادل  1320332جنيه مصري بنسبة  %0من القيمة االسمية للسهم مقابل نسبة توزيع  %.فى نهاية
العام المالى السابق (القيمة االسمية للسهم واحد دوالر أمريكي) .

 -2وفقا للمادة  5.مكرر من القانون رقم  53لسنة 2014م والتي تقضى بدضوع توزيعات األرباح التي تجريها شركات األمـوال لضـريبة بسـعر  %10والبنـك
ملزم بتوريد هذه الضريبة إلى شركة مصر للمقاصة وااليداع والحفظ المركزى.

العودة لصفحة الفهرس
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االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

فى  31ديسمبر 2019م الموافق  5جماد االول 1441هــ
 - 1معلومات عامة
يقد بنك فيصل األسالمى المصرى مدماا المؤسساا والتجلئة المصرفية واالستممار في ماورنة مصر العربية وال ارر مس مالة 36
فرعًا  ،والمرنل الرئيسي لل نك الكائس في  3شارع  96ضوليو – القا رة.
ت سس ال نك ن رنة مسا مة مصرنة بمو ب القا وأ ر م  41لسنة  0222المعدة بالقا وأ ر م  049لسنة  0210والئحته التنفييية في
ماورنة مصر العربية ،وال نك مدرر في ال ورصة المصرنة لرورام المالية .
وافق

لجنة الم ار عة على القوائم المالية لل نك الصادرة في  30ديسم ر 9102

ب تماعاا بتارني  06ضناضر  ، 9191وتم اعتماد ا مس

مجلس إدارة ال نك ب تماعه فى  31ضناضر . 9191

 -2ملدص السياسات المحاسبية الهامة
فيما ضلي أ م السياساا المحاس ية المت عة في إعداد يم القوائم المالية المستقلة والتي ضتم إت اعاا بم اا إال إكا تم اإلفصاي عس ير كلك:

أ أسس إعداد القوائم المالية المستقلة

ضتم إعداد يم القوائم المالية المستقلة وفقاً لتعليماا ال نك المرنلى المصرى المعتمدة مس مجلس إدارته بتارني  06ديسم ر  9111ونيا وفقاً
قاً لمت ل اا المعيار الدولى للتقارنر المالية " )2االدواا المالية" الصادرة مس ال نك المرنلى المصرى

لتعليماا إعداد القوائم المالية لل نوس
بتارني  96ف راضر . 9102

ضتم إعداد يم القوائم المالية المستقلة لل نك
لل نك وشرناته التابعة

قاً ألحما القوا يس المحلية كاا الصلة  ،وسو

يقو ال نك أيضا ب عداد القوائم الماليـة المجمعـة

قاً لتعليمـاا ال نـك المرنـلى المصـرى  ،وسـيتم تجميـ ال ـرناا التابعـة تجميعـاً نليـاً فـي القـوائم الماليـة المجمعـة و ـي

ال رناا التي لل نك فياـا – بصـورة م اشـرة أو يـر م اشـرة – أكمـر مـس صـ

حقـوم التصـون

أو لديـه القـدرة علـى السـي رة علـى السياسـاا

المالية والت غيلية لل رنة التابعة بصر النلر عس وعية الن اط  ،ونممس الحصوة على القوائم المالية المجمعة لل نك مس إدارة ال نـك  .ونـتم
عرح االستمماراا في شرناا تابعة وشقيقة في القوائم المالية المستقلة لل نك ومعالجتاا محاس ياً بالتكلفة ا صاً مسائر اال محالة.
وتق أر القوائم المالية المستقلة لل نك م

وائمه المالية المجمعة عس السنة المالية المنتاية في  30ديسم ر  9102حتى يممس الحصوة علـى

معلوماا ناملة عس المرنل المالي لل نك عس تائر أعماله وتدفقاته النقدية والتغيراا في حقوم الملكية عس السنة المنتاية في كلك التارني .
و ــد نــاأ ضــتم إعــداد الق ـوائم الماليــه لل نــك حتــى  30ديســم ر  9101باســت دا واعــد إعــداد وتصــونر الق ـوائم الماليــه لل نــوس واســس االعت ـ ار
والقيــال الصــادرم مــس ال نــك المرنــلى المصــرى بتــارني  06ديســم ر  9111واعت ــا ار مــس  0ضنــاضر  9102وبنــاءا علــى صــدور تعليمــاا ال نــك
المرنلى المصرى إلعداد القـوائم الماليـه لل نـوس بتـارني  96ف ارضـر  9102فقـد امـ

االدارم بتعـدضل بعـض السياسـاا المحاسـ يه لتتماشـى مـ

تلك التعليماا ون يس االيضاي التالى تفاصيل التغيراا فى السياساا المحاس يه

ب  -التغيرات فى السياسات المحاسبيه

اعت ا ار مس اوة ضناضر  9102ا ال نك بت يا تعليماا ال نك المرنلى المصـرى الصـادرم بتـارني  96ف ارضـر  9102وال اصـه ب عـداد القـوائم
الماليه لل نوس وفقا لمت ل اا المعيار الدولى للتقارنر الماليه " )2االدواا الماليه" نما وردا بالتعليماا الصادرة مـس ال نـك المرنـلى المصـرى
بايا ال أ وفيما ضلى مل

التغيراا الرئيسيه فى السياساا المحاس يه لل نك الناتجه عس ت يا تلك التعليماا.

تصنيف االصول الماليه وااللتزامات الماليه :
عند االعت ار

االولى  ،ضتم تصني

االصوة الماليه على ا اا مصنفه بالتكلفه المستالكه أو القيمه العادله مس مالة الدمل ال ـامل األمـر أو

القيمه العادله مس مالة االرباي وال سائر.
ونتم تصني

االصوة الماليه

قا لنموكر األعماة اليى تدار به تلك االصوة الماليه وتدفقاتاا النقديه التعا ديه.
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ونتم يال االصل المالى بالتكلفه المستالكه إكا استوفى ال ر يس التالييس ولم يقال بالقيمه العادله مس مالة االرباي وال سائر
• ضتم االحتفاظ باالصل
• ضن

مس موكر عمل باد

االحتفاظ باالصوة لتحصيل تدفقاا قديه تعا دية .

عس ال روط التعا ديه لرصوة الماليه تدفقاا قديه فى توارني محـددم والتـى تكـوأ فقـص مـدفوعاا اصـل وعوائـدم علـى الم لـغ

االصلى مستحا السداد.

ونــتم يــال أدواا الــدضس بالقيمــه العادلــه مــس مــالة بنــود الــدمل ال ــامل االمــر فقــص فــى حــاة إســتوف

بالقيمه العادله مس مالة االرباي وال سائر:
• ضتم االحتفاظ باألصل

ال ــر ييس التــالييس ولــم تقــال

مس موكر عمل يموأ دفه تحقا مس مالة تحصيل التدفقاا النقديه التعا ديه وبي االصوة الماليه .

• ضن ـ عــس شــرط التعا ديــه لرصــوة الماليــه تــدفقاا قديــه فــى تـوارني محــددم والتــى تكــوأ فقــص مــدفوعاا اصــل وعوائــدم علــى الم لــغ
االصلى مستحا السداد.

عند االعت ار

االولى باإلستممار فى االسام ير المحتفظ باا للمتا رم  ،يجوت لل نك أأ ي تار بال ر عه يال التغيراا الالحقه فى

ضتم تص ض

مض األصوة المالضة األمرى على أ اا مص فة بالقضمة العادلة من مالة االرباي والمسائر.

القيمه العادله

مس بنود الدمل ال امل األمر  ،ضتم إ راء يا اإلمتيار على اسال نل استممار على حدم.

باإل افة إلى كلــك عنــد االعترا

األولي ضمﻜن للبن ــك أأ ضحــدد بال ر عه أصال مالضا ضلبي المت ال ــاا التي ســيتم ضاساا بالتكلف ــه

المستالﻜة أو بالقضمة العادلة من مالة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمل الشامل األمر على أ ه بالقضمة العادلة من مالة األرباي والمسائر في حاة أأ القضا

بيلك سضلغي أو ضمفض بشكل كبضر حالة عد الت ابا المحاسبي التي د ت ش مالفا ليلك.

تقييﻢ نموذج العمل:

موكر األعماة الذي ضحــتفظ فضه باألصل على مستوى المحفلــة ألأ ذا ضعمــس على أف ل و ه ﻃرضقة

ضقو البنــك ب راء تقضضم ــد

إدارة األعماة وت ديم المعلوماا إلى اإلدارة  ،تشمل المعلوماا التي ضتم ال لر فضاا:
 السضاساا واأل ــدا

المعل ة للمحفلــة وألضة عمل تلك السضاساا من ال احضة العملضة ومصوصا لمعرفة ما إكا نا ـ

استراتض ضة اإلدارة

تركز على كس ــب إضراداا العوائ ــد التعا دي ــة أو م ابق ــة م ــدة األصـ ــوة المالضة م م ــدة االلتزاماا المالضة التي تموة تلـــك األصوة أو
تحقضق التدفقاا ال قدضة من مالة بض األصوة .
 كضفضة تقضضم أداء المحفلة ورف تقرضر باذا الش أ إلى إدارة الب ك.
 المما ر التي تﺆثر على أداء موكر األعماة واألصوة المالضة المحتفظ باا في موكر األعماة ذا وكضفضة إدارة يم المما ر.
 عـدد صفقاا وح م وتو ضﺖ المبضعاا في فتراا سابقة ،وأسبا

ــيم المبضعاا وتو عاتاا بش أ شاط المبضعاا في المستقبل وم كلك

الضتم ال ﻈر في المعلوماا المتعلقة ب شاط المبضعاا بشكـ ـ ـ ـ ــل م فصل بل اعتبار ا زءا من تقضضم شامل لﻜضفضة تحقضق الاـ ـ ـ ـ ــد

المعلن

لل نك إلدارة األصوة المالضة وكضفضة تحقضق التدفقاا النقدية
ضتم ضال األصوة المالضة المحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفظ باا للمتا رة أو التي ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم تقضضم أدائاا على أسال القضمة العادلة بالقضمة العادلة من مالة االرباي
والمسائر أل اا ضر محـ ــتفظ باا لتحصضل التـ ــدفقاا النقديـ ــة التعا ديـ ــة فقﻂ و ضر محـ ــتفظ باا لتحصضل التـ ــدفقاا النقديـ ــة التعا ديـ ــة م بض
األصوة المالضة.

تقييﻢ ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد دفعات للمبلغ األصلي والعوائد:

أل راح ذا التقييم  ،ضتم تعرض

المبلغ األصلي على أ ه القضمة العادلة لرصل المالي ع د االعترا

أ ـ ــه المقابل المادي للقضمة الزم ضة للنقـ ــود وللمماﻃر االئتما ضة المرت ـ ــة بالمبلغ األصلي تح ـ ـ
وتكالض

االئتماأ األساسضة األمرى مثل مماﻃر السضولة والتكالض

في إ ار تقضضم ما إكا نا ـ

األولي  ،ضتم تعرض

العائد على

السـ ــداد مالة فترة تم ضة معض ة ولمماﻃر

اإلدارضة) ونيلك امت الربح.

التـدفقاا النقديـة التعا ديـة ي م رد مـدفوعاا للمبلغ األصلي والعائـد ف أ اال نـك ي مـي بعضن االعتبار الشروط

التعا دي ــة لرداة و ــيم ضشمل تقضضم ما إكا ن ــاأ األصل المالي يحت ــوى على شروط تعا دي ــة ــد تغضر و ـ ـ
باعتبار أأ كلك لن ضستوفي يا الشرط.
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ومبلغ الت ــدفقاا النقدي ــة التعا دي ــة

اضمحالل قيمة األصﻮل المالية:

ضستب ـ ـ ـ ــدة المعضار ال ـ ـ ـ ــدولى للتقارضر المالضة ر م "2

ق ـ ـ ـ ــا لتعلضماا الب ك المركزي الصادرة بتارضي  96فبراضر  " 9102موكر المسارة

المحققة الوارد بتعلضماا ال ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك المركزي الصادرة بتارضي  06دضسمبر  9111ب موكر المسارة االئتما ضة المتو عة كما ضن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا موكر
اال محالة في القضمة ال دضدة على نافة األصوة المالضة باإل افة إلى بعﺾ إرت ا اا وتعاداا االئتماأ وعقود ال ما اا المالضة.
بمو ب المعضار الدولي للتقارضر المالضة ر م  2ضتم االعترا

علضه بمو ب تعلضماا

بمسائر االئتماأ بصورة مبﻜرة أكثر مما ناأ الو

ال نك المركزي الصادرم بتارني  06ديسم ر .9111
ض ـ ـ ــا ال ن ـ ـ ــك م ا ا من ثالو مراحل لقضال المسائر االئتما ضة المتو عة من األصوة المالضة المثبتة بالتكلف ـ ـ ــه المستالﻜة وأدواا ال ـ ـ ــدضس
بالقضمة العادلة من مالة ال ــدمل الشامل األمر  ،ت ــو األصوة باال تقاة بضن المراحل الثالو التالضة است ادا إلى التغضر في ودة االئتماأ
مني االعترا

األولي باا.

المرحلة االولى  :خسارة االئتمان المتﻮقعة على مدى  12شهرا

تت من المرحلة األولى االصوة المالضة عن ــداالعترا

األولي والتي ال ت طوي على تضادة و رضة في مم ــا ر االئتماأ منـ ــي االعترا

األولي أو التي تن وى على مماﻃر ائتما ضة م مف ة سبضا.
بال سبة لاــيم األصوة ضــتم االعترا
بدوأ مصم ممص

بمسائر ائتما ضة متو عة على مــدى  09شارا وتحتســب العوائــد على إ مالي القضمة الدفترنــة لرصوة

االئتماأ) مسائر االئتماأ المتو عة على مدى  09شارا ي المسائر االئتما ضة المتو عة التي ـد ت تر من حاالا

إمفام محتملة مالة 09شارا بعد تارضي القوائم المالضة.

المرحلة الثانية :خسارة االئتمان المتﻮقعة على مدى الحياة – مع عدم اضمحالل قيمة االئتمان

تت من المرحلة الما يـه االصــوة الماليـه التــى باـا تنــادم و رنــه فـى م ــا ر االئتمـاأ منــي االعتـ ار
على ا محالة القيمه  ،ضـتم االعتـ ار

االولـى ولكــس الضو ـد دليــل مو ــوعى

ب سـائر إئتمـاأ متو عـه علـى مـدة الحيـام لتلـك االصـوة ولكـس يسـتمر إحتسـا

العوائـد علـى إ مـالى

القيمه الدفترنـه لالصـوة  ،مسـارم االئتمـاأ المتو عـه علـى مـدى الحيـام ـى ال سـائر االئتما يـه المتو عـه الناتجـه مـس ميـ حـاالا االمفـام
المممنه على مدى العمر المتو لردام الماليه.

المرحلة الثالثة :خسارة االئتمان المتﻮقعة على مدى الحياة – اضمحالل قيمة االئتمان

تت من المرحلة الثالثة األصوة المالضة التي ضو د باا دلضل مو وعي على ا مفاح القضمة في تارضي القوائم المالضة بال سبة لاذه األصوة
ضتم االعترا

بمسائر إئتماأ متو عة على مدى الحضاة.

ـداء من  0ض اضر 9102
قـ ــا لتعلضماا الب ك المركزي المصري في 96فبراضر  ، 9102تم ت يـ ــا المعضار الدولي للتقارضر  IFRS2ابتـ ـ ً
و د ا ال نك بقضال الت ثضر ال اتر عن ت يا المعضار علي ال حو التالي وكلك قا للتعلضماا السال ككر ا:

اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولي للمعيار الدولي IFRS 9
احتياطى المداطر العام

(بااللف جنيه مصرى)

احتياطى القيمة العادلة

االرباح المحتجزة

الرصيد االفتتاحى في  1يناير 2019م

5393755

233303.00

33.393940

إجمالي األثر علي إعادة التصنيف والقياس

-

7.1

()7.1

إجمالي األثر علي الدسائر االئتمانية المتوقعة

()3093035

-

-

إجمالي االثر االولى عند التطبيق

()3093035

7.1

()7.1

الرصيد االفتتاحى المعدل في  1يناير 2019م

2303720

2333133.9

33.393107
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جـ  -الشركات التابعة والشقيقة

ضتم عرح االستمماراا في شرناا تابعة وشقيقة فى القوائم المالية المستقلة المرفقة على أسال التكلفة و ى تممل حصـة ال نـك الم اشـرة

فــى الملكيــة ولــيس علــى أســال تــائر أعمــاة وصــافى أصــوة ال ــرناا المســتممر فياــا  ،ــيا وتقــد القـوائم الماليــة المجمعــة تفامـاً اشــمل
للمرنــل المــالى المجم ـ و تــائر األعمــاة والتــدفقاا النقديــة المجمعــة لل نــك وشــرناته التابعــة المجموعــة) باإل ــافة إلــى حصــة ال نــك فــى
صافى أصوة شرناته ال قيقة .

جـ 1/الشركات التابعة

ـي ال ـرناا التـي يمتلــك ال نـك ب رنـا م اشــر أو يـر م اشـر القــدرة علـى الـتحمم فــي سياسـتاا الماليـة والت ــغيلية والقـدرة علـى الســي رة

علياا وعادة يموأ لل نك حصة ملكية تلند عس ص

حقوم التصون

.

جـ  2 /الشركات الشقيقة

ـي ال ـرناا التـي يمتلــك ال نـك ب رنـا م اشــر أو يـر م اشـر فــوكاً مـؤث اًر علياـا ولكـس ال يصــل الـى حـد الســي رة  ،وعـادة يمـوأ لل نــك

حصة ملكية مس  %91الى  %71مس حقوم التصون .
ضتم است دا

رنقة ال راء في المحاس ة عـس عمليـاا ا تنـاء ال نـك لل ـرناا  ،ونـتم يـال تكلفـة اال تنـاء بالقيمـة العادلـة أو المقابـل الـيي

دمــه ال نــك مــس أصــوة لل ـراء و/أو أدواا حقــوم ملكيــة مصــدرة و/أو الت المــاا تك ــد ا ال نــك و/أو الت المــاا يق لاــا يابــة عــس ال ــرنة
تعــلي م اش ـرة لعمليــة اال تنــاء  ،ونــتم يــال صــافي األصــوة بمــا فــي كلــك

المقتنــاة  ،وكلــك فــي تــارني الت ــادة مضــافاً إلياــا أيــة تكــالي

االلتلاماا المحتملة المقتناة القابلة للتحدضـد وكلـك بقيمتاـا العادلـة فـي تـارني اال تنـاء  ،بغـض النلـر عـس و ـود أيـة حقـوم لر ليـة وتعت ـر
اللنــادة فــي تكلفــة اال تنــاء عــس القيمــة العادلــة لحصــة ال نــك فــي كلــك الصــافي شــارة وإكا لـ
الم ار إليه  ،ضتم تسجيل الفرم م اشرة في ائمة الدمل

تكلفــة اال تنــاء عــس القيمــة العادلــة للصــافي

مس بند إضراداا مصروفاا) ت غيل أمرى .

ونــتم المحاسـ ة عــس ال ــرناا التابعــة وال ــقيقة فــي الق ـوائم الماليــة المســتقلة لل نــك ب رنقــة التكلفــة وفقـاً لاــيم ال رنقــة  ،تم ـ
بتكلفة اال تناء متضمنة أية شارة ون صم مناا أية مسائر ا محالة في القيمة  ،وتم
توتن

االســتمماراا

توتنعـاا األربـاي فـي ائمـة الـدمل عنـد اعتمـاد

يم األرباي وث وا حا ال نك في تحصيلاا .

د  -التقارير القطاعية

اع الن اط و مجموعة مس األصوة والعملياا المرت ة بتقديم منتجاا أو مدماا تتسـم بم ـا ر ومنـاف ت تلـ

بق اعاا أ

عـس تلـك المرت ـة

ة أمرى .والق اع الجغرافي ضرت ص بتقديم منتجـاا أو مـدماا دامـل بيةـة ا تصـادية واحـدة تتسـم بم ـا ر ومنـاف ت صـاا

عس تلك المرت ة بق اعاا غرافية تعمل في بيةة إ تصادية م تلفة.

هـ  -المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية

ضتم عرح القوائم المالية المستقلة لل نك بالجنيه المصرى و و عملة العرح لل نك ،تمسك حساباا ال نك بالجنيه المصرى وتم

المعامالا

بالعمالا األمرى مالة السنة على أسال أسعار الصر السـارنة فـي تـارني تنفيـي المعاملـة  ،ونـتم إعـادة تقيـيم أرصـدة األصـوة وااللت المـاا
كاا ال يعة النقدية بالعمالا االمرى في ااية السنة على أسال أسعار الصر السارنة في كلـك التـارني الـدوالر
ااية ديسم ر  9102والدوالر

 02.2036م في ااية ديسم ر  ، ) 9101ونتم االعت ار

 06.1407ـم فـي

في ائمة الدمل باألرباي وال سـائر الناتجـة

عس تسونة تلك المعامالا وبالفروم الناتجة عس التقييم بال نود التالية :
 صافي دمل المتا رة بالنس ة لرصوة وااللتلاماا بغرح المتا رة) . إضراداا مصروفاا) ت غيل أمرى بالنس ة ل ا ي ال نود). بنود الدمل ال امل االمر بحقوم الملكية بالنس ة لالستمماراا فى أدواا حقوم ملكية بالقيمة العادلة مس مالة الدمل ال امل االمرضتم تحليل التغيراا في القيمة العادلة لردواا المالية كاا ال يعة النقدية بالعمالا األ ن ية المصنفة استمماراا متاحة لل يـ
مـا بـيس فـروم تقيـيم تجـ

عـس التغيـراا فـي التكلفـة المسـتالكة لـرداة وفـروم تجـ
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أدواا دضـس)

عـس تغييـر أسـعار الصـر السـارنة وفـروم تجـ

عـس

تغيير القيمة العادلة لرداة  ،ونتم االعت ار

في ائمة الدمل بفروم التقييم المتعلقة بالتغييراا في التكلفـة المسـتالكة

ـمس عائـد التوميفـاا

واإلضـراداا الم ــاباة وبــالفروم المتعلقــة بتغييــر أســعار الصــر فــي بنــد إضـراداا مصــروفاا) ت ــغيل أمــرى ،ونــتم االعت ـ ار

ــمس حقــوم

الملكية بفروم التغيير في القيمة العادلة احتيا ي القيمة العادلة  /استمماراا مالية بالقيمة العادلة مس مالة ائمة الدمل ال امل االمر).
تتضــمس فــروم التقيــيم الناتجــة عــس ال نــود يــر كاا ال يعــة النقديــة األربــاي وال ســائر الناتجــة عــس تغيــر القيمــة العادلــة ممــل أدواا حقــوم
الملكيـة المحــتفظ باـا بالقيمــة العادلـة مــس مـالة األربــاي وال ســائر ونـتم االعتـ ار
استمماراا بالقيمة العادلة مس مالة ائمة الدمل ال امل االمر

بفـروم التقيــيم الناتجـة عــس أدواا حقـوم الملكيــة المصــنفة

مس احتيا ى القيمة العادلة في حقوم الملكية.

و  -األصول المالية

يقو ال نك بت ونب األصـوة الماليـة بـيس المجموعـاا التاليـة  :أصـوة ماليـة م وبـة بالقيمـة العادلـة مـس مـالة األربـاي وال سـائر  ،التوميفـاا

للعمالء م ارناا ومرابحاا ومضارباا للعمالء) ،واستمماراا مالية بالتكلفة المستالكة  ،واستمماراا مالية بالقيمة العادلة مس مالة ائمة
الدمل ال امل االمر  ،وتقو اإلدارة بتحدضد تصني

األولي.

استمماراتاا عند االعت ار

و 1/األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والدسائر

ت مل يم المجموعة أصوة مالية بالقيمة العادلة مس مالة االرباي وال سائر حيـا ضـتم ت ونـب األداة الماليـة علـى أ اـا بغـرح المتـا رة إكا

تــم ا تنات ــا وتحمــل يمتاــا بصــفة أساســية بغــرح بيعاــا فــي األ ــل القصــير أو إكا نا ـ تممــل ــلءًا مــس محفلــة أدواا ماليــة محــددة ضــتم
إدارتاا معًا وناأ ناس دليل على معامالا فعلية حدضمة ت ير إلى الحصوة على أرباي في األ ل القصير نما ضتم تصني الم تقاا على
أ اا بغرح المتا رة إال إكا تم ت صيصاا على أ اا أدواا تغ ية.
ال ضــتم إعــادة ت ونــب أيــة م ــتقة ماليــة مــس مجموعــة األدواا الماليــة المقيمــة بالقيمــة العادلــة مــس مــالة األربــاي وال ســائر وكلــك أثنــاء فت ـرة

االحتفــاظ باــا أو س ـرنا اا  ،نمــا ال ضــتم إعــادة ت ونــب أيــة أدام ماليــة ق ـالً مــس مجموعــة األدواا الماليــة بالقيمــة العادلــة مــس مــالة األرب ـاي

وال سائر إكا نا

يم األداة د تم ت صيصاا بمعرفة ال نك عند االعت ار

األولي ن داة تقيم بالقيمة العادلة مس مالة األرباي وال سائر.

في مي األحواة ال يقو ال نك ب عادة ت ونب أي أداة مالية قالً إلـى مجموعـة األدواا الماليـة المقيمـة بالقيمـة العادلـة مـس مـالة األربـاي أو
ال سائر.

 -وتشتمل ذه الم موعة على أصوة مالضة بغرح المتا رة والمشتقاا المالضة.

 -ضـ ــتم ت ونـ ــب األداة المالضة على أ اا بغرح المتا رة إكا تـ ــم ا ت ات ا بصفة أساسضة بغرح بضعاا في األ ل القصضر أو إكا نا ـ ـ

تمثل زءً ا من محفل ــة أدواا مالضة مح ــددة تض ــم أصوال و التزاماا مالضة أمرى ض ــتم إدارتاا معًا وتتسم ب ــنمص الحصوة على
أرباي فعلضة حدضثة من التعامل علضاا في األ ل القصضر أو نا ﺖ عبارة عن مشتقاا مالضة ضر ممصصة وفعالة ن دواا تغلية.

و 2/مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء
تممل أصوالً مالية ير م تقة كاا م لغ ثاب

أو ابل للتحدضد وليس

متداولة في سوم

ة فيما عدا :

 األصــوة التــي ضنــوي ال نــك بيعاــا فــو ًار أو فــي مــدى تمنــي صــير  ،ضــتم ت ون اــا فــي ــيم الحالــةمالة االرباي وال سائر

ــمس األصــوة بالقيمــة العادلــة مــس

 األصوة التي ا ال نك بت ون اا على أ اا بالقيمة العادلة مس مالة ائمة الدمل ال امل االمر عند االعت ار -األصوة التي لس يست ي ال نك بصورة و رنة استرداد يمة استممارم األصلي فياا ألس ا

و 3/االستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة

أمرى ب ال

األولي باا.

تد ور القدرة االئتما ية

ال ماليــة يــر م ــتقة كاا م لــغ ســداد محـدد أو ابــل للتحدضــد وتــارني اســتحقام محــدد
تممـل االســتمماراا الماليــة بالتكلفــة المســتالكة أصـو ً

ولدى إدارة ال نك النية والقدرة على االحتفاظ باا حتى تارني استحقا اا  ،ونتم إعادة ت ونب نل المجموعة على أ اا متاحة لل ي إكا باع

ال نك م لغ ا مس األصوة المالية بالتكلفة المستالكة باستمناء حاالا الضرورة.

و 4/االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر

تممل االستمماراا المالية بالقيمة العادلة مس مالة ائمة الدمل ال امل االمر أصوالً مالية ير م تقة تكوأ ناس النية لالحتفاظ باا
لمدة ير محددة و د ضتم بيعاا استجابة للحا ة إلى السيولة أو التغيراا في أسعار العائد أو الصر أو األسام.
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ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية:
ضتم االعت ار

بعملياا ال راء وال ي بال رنقة المعتادة لرصوة المالية في تارني المتا رة و و التارني الـيى ضلتـل فيـه ال نـك ب ـراء أو

بي ـ األصــل وكلــك بالنس ـ ة لالســتمماراا الماليــة بالتكلفــة المســتالكة واالســتمماراا الماليــة بالقيمــة العادلــة مــس مــالة ائمــة الــدمل ال ــامل
االمر.

ضتم است عاد األصوة المالية عندما تنتاي فتـرة سـرناأ الحـا التعا ـدي فـي الحصـوة علـى تـدفقاا قديـة مـس األصـل المـالي أو عنـدما
مناا أو إلغائاا

يحوة ال نك معلم الم ا ر والمناف المرت ة بالملكية إلى ر أمر ونتم است عاد االلتلاماا عندما تنتاي إما بالت ل

أو ا تااء مدتاا التعا دية .

ضــتم القي ــال الحقـ ـاً بالقيمــة العادل ــة لك ــل م ــس االســتمماراا المالي ــة بالقيم ــة العادلــة م ــس م ــالة ائم ــة الــدمل ال ــامل االم ــر وبالتكلف ــة

المستالكة لالستمماراا بالتكلفة المستالكة.
ضتم االعت ار

م اشرة في حقوم الملكية باألرباي وال سائر الناتجة عس التغيراا في القيمة العادلة لالستمماراا الماليـة بالقيمـة العادلـة

مــس مــالة ائمــة الــدمل ال ــامل االمــر وكلــك إلــى أأ ضــتم اســت عاد األصــل أو ا ــمحالة يمتــه عنــد ا ضــتم االعت ـ ار

باألرباي وال سائر المتراكمة التى س ا االعت ار
تم االعت ار

باا

مس حقوم الملكية.

في ائمة الدمل بالعائد المحسو ب رنقة التكلفة المسـتالكة وأربـاي ومسـائر العمـالا األ ن يـة ال اصـة باألصـوة كاا

ال يعة النقدية الم وبة بالقيمة العادلة مس مالة الدمل ال امل االمر  ،ونيلك ضتم االعتـ ار

عس أدواا حقوم الملكية الم وبة بالقيمة العادلة مس مالة الدمل ال امل االمر عندما ضن
ضتم تحدضد القيمة العادلة لالستمماراا المعلس عس أسعار ا في أسوام

تكــس نــاس ســوم

فــي ائمــة الــدمل

فـي ائمـة الـدمل بتوتنعـاا األربـاي الناتجـة

الحا لل نك في تحصيلاا.

ة على أسال أسعار ال لب الجارنة  Bid Priceأما إكا لم

ـ ة لرصــل المــالي أو لــم تت ـوافر أســعار ال لــب الجارنــة ،فيحــدد ال نــك القيمــة العادلــة باســت دا أحــد أســاليب التقيــيم

ونتضــمس كلــك اســت دا معــامالا محاضــدة حدضمــة أو تحليــل التــدفقاا النقديــة الم صــومة  ،أو مــاكر تســعير ال يــاراا أو ــرم التقيــيم

االمرى شائعة االست دا مس ل المتعامليس بالسوم وإكا لم ضـتممس ال نـك مـس تقـدضر القيمـة العادلـة ألدواا حقـوم الملكيـة الم وبـة بالقيمـة
العادلة مس مالة الدمل ال امل االمر  ،ضتم يال يمتاا بالتكلفة بعد مصم أي ا محالة في القيمة.
يقو ال نك ب عادة ت ونب األصل المالي الم و

مس مجموعة األدواا المالية بالقيمة العادلة مس مالة ائمة الدمل ال امل االمـر

ال عس مجموعة األدواا المالية بالقيمة العادلة مس مـالة ائمـة الـدمل ال ـامل االمـر
اليى يسرى عليه تعرنف – المدضو ياا سنداا) ق ً

إلى مجموعة األصوة المالية بالتكلفة المستالكة – وكلك عندما تتوافر لدى ال نك النية والقدرة على االحتفاظ بايم األصـوة الماليـة مـالة
المســتق ل المنلــور أو حتــى تــارني االســتحقام وتــتم إعــادة الت ونــب بالقيمــة العادلــة فــي تــارني إعــادة الت ونــب  ،ونــتم معالجــة أيــة أربــاي أو
مس حقوم الملكية وكلك على النحو التالي:

مسائر متعلقة بتلك األصوة التى تم االعت ار باا سابقًا
 -فـي حالــة األصــل المـالي المعــاد ت ون ــه الـيى لــه تــارني اسـتحقام ثابـ

ضــتم اسـتاالس األربــاي وال ســائر علـى مــدار العمــر المت قــي

لالستممار بالتكلفة المستالكة ب رنقة العائد الفعلي ونتم استاالس أي فرم بيس القيمة على أسال التكلفة المسـتالكة والقيمـة علـى

أسـال تــارني االســتحقام علـى مــدار العمــر المت قـي لرصــل المــالي باســت دا
ب ية أرباي أو مسائر س ا االعت ار

األصل المالي الحقًا ضتم االعت ار
 -في حالة األصل المالي اليى ليس له تارني استحقام ثابـ

رنقـة العائــد الفعلــي  ،وفـي حالــة ا ــمحالة يمــة

باا م اشرة

تلـل األربـاي أو ال سـائر

مس حقوم الملكية في األرباي وال سائر.

ـمس حقـوم الملكيـة حتـى بيـ األصـل أو

التصر فيه  ،عندئي ضتم االعت ار باا في األرباي وال سائر وفي حالة ا محالة يمة األصل المالي الحقاً ضتم االعتـ ار
أرباي أو مسائر س ا االعت ار باا م اشرة مس حقوم الملكية في األرباي وال سائر.

ب يـة

إكا ــا ال نــك بتعــدضل تقدض ارتــه للمــدفوعاا أو المق و ــاا فيــتم تســونة القيمــة الدفترنــة لرصــل المــالي أو مجموعــة األصــوة الماليــة)

لتعمس التدفقاا النقدية الفعلية والتقدضراا المعدلة على أأ ضتم إعادة حسا

المستق لية المقدرة بسعر العائد الفعلي لرداة المالية ونتم االعت ار

القيمة الدفترنـة وكلـك بحسـا

بالتسونة ن ضراد أو مصرو

القيمـة الحاليـة للتـدفقاا النقديـة

في األرباي وال سائر .

فــي مي ـ األح ـواة إكا ــا ال نــك ب عــادة ت ونــب أصــل مــالي ق ـًا لمــا ــو م ــار إليــه و ــا ال نــك فــي تــارني الحــا بلنــادة تقدض ارتــه
للمتحصــالا النقديــة المســتق لية تيجــة للنــادة مــا ســيتم اســتردادم مــس ــيم المتحصــالا النقديــة  ،ضــتم االعتـ ار بتـ ثير ــيم اللنــادة نتســونة

لسعر العائد الفعلي وكلك مس تارني التغير في التقدضر وليس نتسونة للرصيد الدفتري لرصل في تارني التغير في التقدضر.
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و 5/السياسة المالية المطبقة اعتبا ار مﻦ  1يناير 2019

يقو ال نك بت ونـب اصـوله المالضة بضن الم موعاا التالضة :أصوة مالضة ضـتم ضاساا بالتكلفـه المستالﻜة  ،أصوة مالضة بالقضمة العادلة

من مالة ال ـ ـ ــدمل الشامل االمر  ،أصوة مالضة بالقضمة العادلة من مالة االرباي والمسائر .ونس ـ ـ ــتند التص ض

االعماة الذي تدارر به االصوة المالضة والتدفقاا النقدية التعا دية.

بشك ـ ـ ــل عا الى موكر

و 1/5/األصﻮل المالية بالتكلفه المستهلﻜة:
ضحتفﻆ باألصل المالي
الاد

من موكر األعماة لرصوة المالضة المحتفﻆ باا لتحصضل التدفقاا ال قدضة التعا دضة.

من موكر األعماة و االحتفاظ باألصوة المالضة لتحصضل التدفقاا النقدية التعا دية المتمثلة في اصل مبلغ االستثمار والعوائد.
و حدو عر ي استث ائي بال سبة لاد

البض

ذا ال موكر وبالشروط الواردة في المعضار المتمثلة في:

 و ود تد ور في القدرة االئتما ضة لمصدر االداة المالضة. -أ ل مبضعاا من حضﺚ الدورنة والقضمة.

 -أأ تتم عملضة توثضق وا حة ومعتمدة لم رراا نل عملضة بض ومدى توافقاا م مت ل اا المعضار.

و 2/5/األصﻮل المالية بالقيمة العادلة مﻦ خالل الدخل الشامل االخر:

من موكر األعماة لرصوة المالضة المحتفظ باا لتحصضل التدفقاا النقدية التعا دية والبض .

يحتفظ باألصل المالي

كال مس تحصضل التدفقاا النقدية التعا دية والبض ضتكامالأ لتحقضق د

مبضعاا مرتفعة من حضﺚ الدورنة والقضمة بالمقار ة م

ال موكر.

موكر أعماة المحتفظ به لتحصضل التدفقاا النقدية التعا دية.

و 3/5/األصﻮل المالية بالقيمة العادلة مﻦ خالل االرباح والخسائر:
يحـ ـ ـ ـ ــتفظ باألصل المالي

من ماكر أعماة أمرى تت من المتا رة  ،إدارة االصوة المالضة على أسال القضمة العادلة  ،تعلـ ـ ـ ـ ــيم

التدفقاا النقدية عن ﻃرضق البض .

موكر األعماة لــيس االحتفاظ باألصل المالي لتحصضل التــدفقاا النقديــة التعا ديــة أو المحــتفظ به لتحصضل التــدفقاا النقديــة

ــد

التعا دية والبض .

تحصضل التدفقاا النقدية التعا دية حدو عر ي بال سبة لاد
وتتمثل خصائص نوذج االعمال :

•

يمله مجموعه مس اال

ال موكر.

ه مصممه الست رار م ر اا محددم
ه – م ر اا)

• يممل ا ار نامل لن اط محدد مدمالا – ا

• يممس اأ ضتضمس موكر االعماة الواحد ماكر اعماة فرعيه.

ز  -المقاصة بين األدوات المالية
ونا

ضتم إ راء المقاصة بيس األصوة وااللتلاماا المالية إكا ناأ ناس حا ـا و ي ابـل للنفـاك إل ـراء المقاصـة بـيس الم ـالغ المعتـر باـا
ناس النية إل راء التسونة على أسال صافي الم الغ ،أو الستال األصل وتسونة االلت ال في مأ واحد.

وتعرح بنود اتفا ياا شراء أورام حمومية مـ التـ ال ب عـادة ال يـ واتفا يـاا بيـ أورام حموميـة مـ التـ ال ب عـادة ال ـراء علـى أسـال

الصافي بالمرنل المالي

مس بند أورام حمومية .

حـ  -أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية
ضتم االعت ار بالم تقاا بالقيمة العادلة في تارني الدموة في عقد الم تقة  ،ونتم إعادة ياساا الحقًا بقيمتاا العادلة  .ونتم الحصوة
علـى القيمــة العادلــة مــس أســعار ا السـو ية المعلنــة فــي األسـوام الن ـ ة  ،أو المعــامالا السـو ية الحدضمــة  ،أو أســاليب التقيــيم ممــل مــاكر

التدفقاا النقدية الم صومة و ماكر تسعير ال ياراا  ،بحسب األحواة  .وتلار مي الم تقاا

مو ة  ،أو

مس االلتلاماا إكا نا

يمتاا العادلة سال ة .

مس األصوة إكا نا

يمتاا العادلة

ضتم معالجة الم تقاا المالية الضمنية الم مولة في أدواا مالية أمرى ممـل ميـار التحونـل فـي السـنداا القابلـة للتحونـل الـى أسـام ،

باعت ار ا م تقاا مستقلة عندما ال تكوأ ال صائ

اال تصادية والم ا ر لصـيقة بتلـك المرت ـة بالعقـد األصـلي ونـاأ كلـك العقـد يـر

م و بالقيمة العادلة مس مالة األرباي وال سائر  .ونتم يال تلك الم تقاا الضمنية بالقيمة العادلة ونتم االعت ار

العادلة في ائمة الدمل

مس بند صافي دمل المتا رة.
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بالتغيراا في القيمة

وال ضتم فصل الم تقاا الضمنية إكا امتار ال نك ت ونب العقد المرنب بالكامل بالقيمة العادلة مس مالة األرباي وال سائر.
باألرباي وال سائر الناتجة عس القيمة العادلة على ما إكا نا

تعتمد رنقة االعت ار

بعض الم تقاا على أ اا أياً مما ضلي:

ال ند المغ ى  .ونقو ال نك بت صي

الم تقة م صصة أداة تغ يـة  ،وعلـى

يعـة

* تغ ياا م ا ر القيمة العادلة لرصوة وااللتلاماا المعتر باا أو االرت ا اا المؤندة تغ ية القيمة العادلة) .

* تغ ياا م ا ر تدفقاا قدية مستق لية متو عة بدر ة ن يرة تنسب الى أصل أو الت ال معتر به  ،أو تنسب الى معاملة متن باا
تغ ية التدفقاا النقدية) .

* تغ ياا صافي االستممار في عمالا أ ن ية تغ ية صافي االستممار) .

ونتم است دا محاس ة التغ ية للم تقاا الم صصة لايا الغرح إكا توافرا فياا ال روط الم لوبة  .ونقو ال نك عند

بــالتوثيا المســتندي للعال ــة بــيس ال نــود المغ ــاة وأدواا التغ يــة  ،ونــيلك أ ــدا
التغ ي ــة الم تلف ــة  .ونق ــو ال ن ــك أيضـ ـًا عن ــد

إدارة ال

ة المعاملة

ــر واإلســتراتيجية مــس الــدموة فــي معــامالا
الم ــتقاا

ـ ـ ة التغ ي ــة ون ــيلك بص ــفة مس ــتمرة ب ــالتوثيا المس ــتندي لتق ــدضر م ــا إكا نا ـ ـ

المست دمة في معامالا التغ ية فعالة في مقابلة التغيراا في القيمة العادلة أو التدفقاا النقدية لل ند المغ ى.

حـ 1/تغطية القيمة العادلة

فــي ائمــة الــدمل بــالتغيراا فــي القيمــة العادلــة للم ــتقاا الم صصــة المؤ لــة لتغ يــاا القيمــة العادلــة  ،وكلــك مـ أيــة

ضــتم االعتـ ار

ر األصل أو االلت ال المغ ى .

تغيراا في القيمة العادلة المنسوبة ل

ونؤمي أثر التغيراا الفعالة في القيمة العادلة لعقود م ادالا سعر العائد وال نود المغ ـاة المتعلقـة باـا وكلـك الـى " صـافي الـدمل مـس

العائد " ونؤمي أثر التغيراا الفعالة في القيمة العادلة لعقود العملة المستق لية الى " صافي دمل المتا رة ".

ونؤمي أثر عد الفعالية في نافة العقود وال نود المغ اة المتعلقة باا الواردة في الفقرة السابقة الى " صافي دمل المتا رة " .

وإكا لــم تعــد التغ يــة تفــي ب ــروط محاس ـ ة التغ يــة  ،ضــتم اســتاالس التعــدضل الــيي تــم علــى القيمــة الدفترنــة لل نــد المغ ــى الــيي ضــتم

المحاس ة عنه ب رنقة التكلفة المستالكة  ،وكلك بتحميله على األرباي وال سائر على مدار السنة حتى االسـتحقام  .وت قـى

الملكية التعدضالا التي أ رن

على القيمة الدفترنة ألداة حقوم الملكية المغ اة حتى ضتم است عاد ا .

ـمس حقـوم

حـ 2/تغطية التدفقات النقدية
ضتم االعت ار

ونتم االعت ار

في حقوم الملكية بالجلء الفعاة مس التغيراا في القيمة العادلة للم تقاا الم صصة المؤ لة لتغ ياا التدفقاا النقدية

على الفور باألرباي وال سائر المتعلقة بالجلء ير الفعاة في ائمة الدمل " صافي دمل المتا رة ".

ونتم ترحيل الم الغ التي تراكم

في حقوم الملكية الى ائمة الدمل في فس الفتراا التي يموأ لل ند المغ ى ت ثير على األربـاي أو

ال سائر المتعلقة بالجلء الفعاة مس م ادالا العملة وال ياراا الى " صافي دمل المتا رة ".

وعندما تستحا أو ت اع أداة تغ ية أو إكا لم تعد التغ ية تفي ب روط محاس ة التغ ية  ،ت قى األربـاي أو ال سـائر التـي تراكمـ
مس حقوم الملكية  ،ونتم االعت ار

حقوم الملكية في كلك الو

باا في ائمة الدمل عندما ضتم االعت ار

أمي اًر بالمعاملة المتن باا .

أما إكا لم يعد مـس المتو ـ أأ تحـدو المعاملـة المتن ـ باـا  ،عنـد ا ضـتم ترحيـل األربـاي أو ال سـائر التـي تراكمـ

الفور الى ائمة الدمل.

حـ 3/تغطية صافي االستثمار

ضتم المحاس ة عس تغ ياا صافي االستممار مس تغ ياا التـدفقاا النقديـة  .ونـتم االعتـ ار

مس أداة التغ ية المتعلقة بالجلء الفعاة للتغ ية  ،بينما ضتم االعت ار

الفعاة .ونتم ترحيل األرباي أو ال سائر التي تراكم

فـي

فـي حقـوم الملكيـة علـى

ـمس حقـوم الملكيـة بـالربح أو ال سـارة

في ائمة الدمل على الفور بالربح أو ال سـارة المتعلقـة بـالجلء يـر

في حقوم الملكية الى ائمة الدمل عند است عاد العملياا األ ن ية.

حـ 4/المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية
ضــتم االعت ـ ار

فــي ائمــة الــدمل

التغ يــة  ،ونــتم االعت ـ ار

ــمس " صــافي دمــل المتــا رة " بــالتغيراا فــي القيمــة العادلــة للم ــتقاا يــر المؤ لــة لمحاس ـ ة

فــي ائمــة الــدمل " صــافي الــدمل مــس األدواا الماليــة الم وبــة عنــد

ـ تاا بالقيمــة العادلــة مــس مــالة األربــاي

االلتلمـاا
وال سائر " وكلك باألرباي وال سائر الناتجة عس التغيراا في القيمة العادلة للم تقاا التي ضتم إدارتاا باالرت ـاط مـ األصـوة و ا

المالية الم وبة عند

تاا العادلة مس مالة األرباي وال سائر.
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طـ  -إيرادات ومصروفات العائد

ف ــي ائم ــة ال ــدمل

ض ــتم االعتـ ـ ار

االدمارنة والتكالي

ــمس بن ــد " عائ ــد الم ــارناا والمض ــارباا والمرابح ــاا واإلضـ ـراداا الم ــاباة أو " تكلف ــة األوعي ــة

الم اباة " ب ضراداا ومصروفاا العائـد باسـت دا

عدا تلك الم وبة بغرح المتا رة أو التي تم ت ون اا عند
و رنقة العائد الفعلي ي رنقة حسا

رنقـة العائـد الفعلـي لجميـ األدواا الماليـة التـي تحمـل بعائـد فيمـا

تاا بالقيمة العادلة مس مالة األرباي وال سائر .

التكلفة المسـتالكة ألصـل أو التـ ال مـالي وتوتنـ إضـراداا العائـد أو مصـارنف العائـد علـى

مــدار عمــر األداة المتعلقــة باــا  .ومعــدة العائــد الفعلــي ــو المعــدة الــيي يســت د ل صــم التــدفقاا النقديــة المســتق لية المتو ـ ســداد ا أو
تحصيلاا مالة العمر المتو لرداة المالية  ،أو فتـرة تمنيـة أ ـل إكا نـاأ كلـك مناسـ اً وكلـك للوصـوة بد ـة الـى القيمـة الدفترنـة ألصـل أو
الت ال مالي  .وعند حسا

معدة العائد الفعلي  ،يقـو ال نـك بتقـدضر التـدفقاا النقديـة باألمـي فـي االعت ـار ميـ شـروط عقـد األداة الماليـة

ممل مياراا السداد الم مر) ولكس ال ضؤمي في االعت ـار مسـائر االئتمـاأ المسـتق لية  ،وتتضـمس رنقـة الحسـا

أو المق و ة بيس أ ار
وعنــد تصــني

المدفوعـة

نافـة األتعـا

العقد التي تعت ر لءًا مس معدة العائد الفعلي  ،نما تتضمس تكلفة المعاملة أية عالواا أو مصوماا .

التوميفــاا الم ــارناا والمرابحــاا والمضــارباا) ب اــا يــر منتلمــة أو مضــمحلة بحســب الحالــة ضــتم إيقــا

العائــد ال ــاص باــا ن ـ ضراد ونقــو ال نــك بــاالعت ار

إث ــاا

فــي ائمــة الــدمل ب ـ ضراداا ومصــروفاا العائــد علــي أســال االســتحقام ب رنقــة العائــد

األسمى حيا أأ الفروم بيس رنقة العائد األسمى و رنقة العائد الفعلي ليلك ال ند ير و رنة.

ى  -إيرادات األتعاب والعموالت
ضتم االعت ار

ب ضراداا األتعا

باألتعا

المستحقة عس مدمة عملياا التومي

أو تسايل

مس اإلضراداا عند ت دية ال دمة ونتم إيقا

والعموالا المتعلقة بالتوميفاا أو المدضو ياا ير المنتلمة أو المضمحلة  ،حيا ضتم يد ا في سجالا ام ية مارر

القوائم المالية  ،ونتم االعت ار

باا

مس اإلضراداا وفقاً لرسال النقدي عندما ضـتم االعتـ ار

التـي تممـل

بـ ضراداا العائـد بالنسـ ة لرتعـا

لءاً مممالً للعائد الفعلي لرصل المالي بصفة عامة ضتم معالجتاا باعت ار ا تعدضالً لمعدة العائد الفعلي.
ونتم ت يل أتعا

االرت اط على التوميفاا إكا ناأ ناس احتماة مر ح ب ه سو

ضتم سحب يم التوميفاا وكلك على اعت ـار

أأ أتعا االرت اط التي يحصل علياا ال نك تعت ر تعونضًا عس التدمل المستمر ال تناء األداة المالية  ،ثم ضتم االعت ار
العائد الفعلي على التومي  ،وفي حالة ا تااء فترة االرت اط دوأ إصدار ال نك لعملية التومي ضتم االعت ار باألتعـا

عند ا تااء فترة سرناأ االرت اط .
ب تعا

االعتـ ار

ونتم االعت ار

باألتعا

المتعلقة ب دواا الدضس التي ضتم ياسـاا بقيمتاـا العادلـة

ترونر التوميفاا الم ترنة

ـمس اإلضـراد عنـد االعتـ ار

باا بتعدضل معدة
ـمس اإلضـراداا

األولـي ونـتم االعتـ ار

مس اإلضراداا عند استكماة عملية الترونر وعد احتفاظ ال نك ب ية ـلء مـس التمونـل أو نـاأ ال نـك

يحتفظ بجلء له كاا معدة العائد الفعلي المتاي للم ارنيس ايمرنس .
ونتم االعت ار

في ائمة الدمل باألتعا

والعموالا الناتجة عس التفاوح أو الم ارنة في التفاوح على معاملة لصـالح ـر أمـر

– ممل ترتيب شراء أسام أو أدواا مالية أمرى أو ا تناء أو بي المن آا – وكلك عند استكماة المعاملة المعنية  .ونتم االعت ار

ب تعا

االست اراا اإلدارنة وال دماا األمرى عادة على أسال التوتن اللمني النس ي على مدار أداة ال دمـة ونـيا نافـة ال ـروط الـواردة بـالفقرة
 )02مس معيار المحاس ة المصرى ر م  .)00ونتم االعت ار

ونلة مس اللمس على مدار السنة التي ضتم أداء ال دمة فياا .

ب تعا

إدارة الت

يص المالي ومدماا الحفظ التي ضتم تقديماا على فتراا

ك  -إيرادات توزيعات األرباح
ضــتم االعت ـ ار

فــي ائمــة الــدمل بتوتنعــاا األربــاي عنــد صــدور الحــا فــي تحصــيلاا وكلــك عنــدما ضــتم إعــالأ ــيم األربــاي بواس ـ ة

الجمعية العامة للجاة المستممر فياا.

ل  -اضمحالل األصول المالية
ل  1 /السياسه الماليه المطبقه حتى  31ديسمبر 2010

يقــو ال نــك بم ار عــة نافــة أصــوله الماليــه فيمــا عــدا االصــوة الماليــه التــى ضــتم ياســاا بالقيمــه العادلــه مــس مــالة االربــاي وال ســائر

لتقدضر مدى و ود ا محالة فى يمتاا نما و مو ح اد ام.
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ل  1 /1 /األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة

يقو ال نك في تارني نل مرنل مالي بتقدضر ما إكا ناأ ناس دليل مو وعي علـى ا ـمحالة أحـد األصـوة الماليـة أو مجموعـة مـس

األصوة المالية  ،ونعد األصل المالي أو المجموعة مس األصوة المالية مضمحلة ونتم تحميـل ال سـائر االئتما يـة المتو عـة عنـدما يمـوأ
ناس دليل مو وعي على اال محالة تيجة لحدو أو أكمر مس األحداو التي و عـ

بعـد االعتـ ار

األولـى لالسـتممار حـدو ال سـارة

 )Loss eventونــاأ حــدو ال ســارة ضــؤثر عل ـى التــدفقاا النقديــة المســتق لية لرصــل المــالي أو لمجموعــة األصــوة الماليــة التــي يممــس

تقدضر ا بدر ة يعتمد علياا.

وتتضمس المؤشراا التي يست دماا ال نك لتحدضد و ود دليل مو وعي على مسائر اال محالة أيا مما ضلي :
 صعوباا مالية ن يرة توا ه المدضس . م الفة شروط اتفا ية التومي ممل عد السداد . تو إفالل المدضس أو دموله في دعوة تصفية أو إعادة يمل التمونل الممنوي له.التنافسي للعميل .
 تد ور الو يا ال نك ألس ا ا تصادية أو ا و ية للصعوباا المالية للعميل بمنحه امتياتاا أو تناتالا د ال ضوافا ال نـك علـى منحاـافي اللرو العادية .
 ا محالة يمة الضماأ. تد ور الحالة االئتما ية .ومس األدلة المو وعية على مسائر ا محالة مجموعة مس األصوة المالية و ود بيا اا وا حة ت ير الـى ا فـاح يممـس ياسـه

في التدفقاا النقدية المستق لية المتو عة مس يم المجموعة مني االعت ار

األولى على الر م مس عـد إمما يـة تحدضـد ـيا اال فـاح لكـل

أصل على حدة  ،ومماة تنادة عدد حاالا اإلمفام في السداد بالنس ة ألحد المنتجاا المصرفية .

ونقو ال نك بتقدضر السنة ما بيس و وع ال سارة والتعر علياا لكل محفلـة محـددة وتتـراوي ـيم السـنة بصـفة عامـة بـيس ثالثـة إلـى

أثنى ع ر شا ًار .

كما يقو ال نك أوال بتقدضر ما إكا ناأ ناس دليل مو وعي على اال محالة لكل أصل مالي على حدم إكا ناأ كو أ مية منفرداً
 ،ونتم التقدضر على مستوى إ مالي أو فردي لرصوة المالية التي ليس لاا أ مية منفردة  ،وفي يا المجاة ضراعى ما ضلي :

 إكا حدد ال نك أ ه ال ضو د دليل مو ـوعي علـى ا ـمحالة أصـل مـالي تـم د ارسـته منفـردًا ،سـواء نـاأ امـًا بياتـه أ ال  ،عنـد اضتم إ افة يا األصل م األصوة المالية التي لاا مصائ م ر عس عملياا التومي و االسـتممار م ـاباة ثـم ضـتم تقييماـا
معاً لتقدضر اال محالة وفقاً لمعدالا اإلمفام التارن ية .

 إكا حدد ال نك أ ه ضو د دليل مو وعي علـى ا ـمحالة أصـل مـالي  ،عنـد ا ضـتم د ارسـته منفـردًا لتقـدضر اال ـمحالة  ،وإكا ـترعس الدراسة و ود مسـائر ا ـمحالة  ،ال ضـتم ـم األصـل الـى المجموعـة التـي ضـتم حسـا مسـائر ا ـمحالة لاـا علـى أسـال
مجم .

 إكا تر عس الدراسة السابقة عد و ود مسائر ا محالة ضتم عندئيونتم يـال م لـغ م صـ

م األصل الى المجموعة .

مسـائر اال ـمحالة بـالفرم بـيس القيمـة الدفترنـة لرصـل وبـيس القيمـة الحاليـة للتـدفقاا النقديـة المسـتق لية

المتو عة  ،وال ضدمل في كلك مسائر عـس عمليـاا التوميـ

واالسـتممار المسـتق لية التـي لـم ضـتم تحملاـا بعـد  ،م صـومة باسـت دا معـدة

العائــد الفعلــي األصــلي لرصــل المــالي  .ونــتم ت فــيض القيمــة الدفترنــة لرصــل باســت دا حســا
االعت ار

بعبء اال محالة عس مسائر عملياا التومي

وإكا نــاأ التومي ـ

و االستممار في ائمة الدمل.

م صـ

مســائر اال ــمحالة ونــتم

أو االســتممار بالتكلفــة المســتالكة يحمــل معــدة عائــد متغيــر  ،عنــد ا يمــوأ ســعر ال صــم المســت د لقيــال أيــة

مسائر ا محالة و معدة العائد الفعلي وفقًا للعقد عند تحدضد و ود دليـل مو ـوعي علـى ا ـمحالة األصـل .ولر ـراح العمليـة ،ـد
يقــو ال نــك بقيــال مســائر ا ــمحالة القيمــة علــى أســال القيمــة العادلــة لــرداة باســت دا أســعار ســوم معلنــة ،وبالنس ـ ة لرصــوة الماليــة

المضمو ة  ،ضراعى إ افة القيمة الحالية للتدفقاا النقدية المستق لية المتو عة مس األصل المالي  ،وتلك التدفقاا التي د تنتر مس التنفيـي
على وبي الضماأ بعد مصم المصارنف المتعلقة بيلك .

وأل راح تقدضر اال محالة على مستوى إ مالي  ،ضتم تجمي األصوة المالية في مجموعاا مت اباة مس احية مصائ

مس عملياا التومي

و االستممار ،أي على أسال عملية التصني
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ال

ـر

التي يجرناا ال نك أمياً في االعت ار وع األصل والصـناعة والمو ـ

الجغ ارفــي و ــوع الضــماأ ومو ـ

المت ـ مراا والعوامــل األمــرى كاا الصــلة ،وت ـرت ص تلــك ال صــائ

بتقــدضر التــدفقاا النقديــة المســتق لية

للمجموعاا مس تلك األصوة لكو اا مؤش اًر لقدرة المدضنيس على دف الم الغ المستحقة وفقاً لل روط التعا دية لرصوة محل الدراسة .

وعند تقدضر اال محالة لمجموعة مس األصوة المالية على أسال معدالا اإلمفام التارن ية  ،ضتم تقدضر التدفقاا النقدية المستق لية

لل مجموعة علـى أسـال التـدفقاا النقديـة التعا ديـة لرصـوة فـي ال نـك ومقـدار ال سـائر التارن يـة لرصـوة كاا مصـائ

التومي ـ

م ـر عمليـاا

واالســتممار الم ــاباة لرصــوة التــي يحوت ــا ال نــك ونــتم تعــدضل مقــدار ال ســائر التارن يــة علــى أســال ال يا ــاا المعلنــة الحاليــة

بحيا تعمس أثر األحواة الحالية التـي لـم تتـوافر فـي السـنة التـي تـم ماللاـا تحدضـد مقـدار ال سـائر التارن يـة ونـيلك إللغـاء مثـار األحـواة

التي نا

مو ودة في الفتراا التارن ية ولم تعد مو ودة حاليًا .

ونعمل ال نك على أأ تعمس تو عاا التغيراا في التدفقاا النقدية لمجموعة مـس األصـوة الماليـة مـ التغيـراا فـي ال يا ـاا الموثـوم

باا كاا العال ة مس فترة الى أمرى  ،مماة ليلك التغيراا في معدالا ال الة  ،وأسعار العقاراا  ،ومو

التسدضداا وأية عوامل أمرى

ت ير الى التغيـراا فـي احتمـاالا ال سـارة فـي المجموعـة ومقـدار ا ،ونقـو ال نـك بـ راء م ار عـة دورنـة لل رنقـة واالفت ار ـاا المسـت دمة
لتقدضر التدفقاا المستق لية .

ل 2/االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر

يقــو ال نــك فــي تــارني نــل مرنــل مــالي بتقــدضر مــا إكا نــاأ نــاس دليــل مو ــوعي علــى ا ــمحالة أحــد أو مجموعــة مــس األصــوة

الماليـة الم وبــة

ـمس اســتمماراا ماليـة بالقيمــة العادلـة مــس مــالة ائمـة الــدمل ال ـامل االمــر ،وفـي حالــة االسـتمماراا فــي أدواا حقــوم

الملكية الم وبة متاحة لل ي  ،ضؤمي في االعت ار اال فاح الك ير أو الممتد في القيمة العادلة لرداة أل ل مس يمتاا الدفترنة  ،وكلك عند

تقدضر ما إكا ناأ ناس ا محالة في األصل.

مالة الفتراا التي ت دأ مس أوة ضناضر  ، 9101فيعد اال فاح ن يـ اًر إكا بلـغ  %01مـس تكلفـة القيمـة الدفترنـة  ،ونعـد اال فـاح

ممتدًا إكا استمر لفترة تلند عس تسعة أشار  ،وإكا توافرا األدلة الم ار إلياا ضتم ترحيل ال سارة المتراكمة مس حقوم الملكية ونعتر باا
في ائمة الدمل ،وال ضتم رد ا محالة القيمة اليي يعتر به بقائمة الدمل فيما ضتعلا ب دواا حقوم الملكية إكا حـدو ارتفـاع فـي القيمـة

القيمة العادلة ألدواا الدضس الم وبة بالقيمة العادلة مس مالة ائمة الدمل ال امل االمر ،ونـاأ مـس المممـس

العادلة الحقًا أما إكا ارتفع
ربص كلك االرتفاع بمو وعية بحدو و بعد االعت ار

باال محالة في ائمة الدمل ،ضتم رد اال محالة مس مالة ائمة الدمل.

ل 1/2/السياسه الماليه المطبقه اعتبا ار من  1يناير 2019م

ضقو ال ن ـ ــك بمرا عة كاف ـ ــة أصوله المالضة فضما ع ـ ــدا األصوة المالضة التى ض ـ ــتم ضاساا بالقضمة العادلة من مالة األرباي أو المسائر

لتقدضر مدى و ود ا محالة فى ضمتاا كما و مو ح أد ام.
ضتم تص ض

األصوة المالضة في تارضي القوائم المالضة

 -المرحلة االولى  :األصوة المالضة التي لم تشاد

من ثالو مراحل:

ارتفاعا و رضا في مماﻃر االئتماأ م ذ تارضي االعترا

المسارة االئتما ضة المتو عة لاا لمدة 09شار.

 المرحلة الثا ضة  :األصوة المالضة التي شادا ارتفاعا و رضا في مماﻃر االئتماأ م ذ االعتراوضتم حسا

المسارة االئتما ضة المتو عة لاا على مدى حضاة األصل.

 -المرحلة الثالثة  :األصوة المالضة التي شادا ا محالال في ضمتاا واليى يسـتو ب حسا

األولي وضتم حسا

األولي أو تارضي ضد التوﻇضفاا،

المسارة االئتما ضة المتو عة لاا على مـدى

حضاة االصل على أسال الفرم بضن القضمة الدفترنة لرداة وبضن القضمة الحالضة للتدفقاا النقدية المستقبلضة المتو عة.

ضتم ضال المسائر االئتما ضة ومسائر اال محالة في القضمة المتعلقة باألدواا المالضة على ال حو التالي:

• ضتم تص ض

االداة المالضة م مف ة المماﻃر ع د االعترا

من بل ادارة مماﻃر االئتماأ بالب ك.

• اكا تم تحدضــد اأ

األولي في المرحلة االولى وضتم مرا بة م ــا ر االئتماأ بشك ــل مستمر

اس تضادة و رضة في م ــر االئتماأ منــي االعترا

ضتم بعد اعتبار ا م محلة في يم المرحلة.

االولي  ،ضــتم قل االداة المالضة الى المرحلة الثا ضة حيــا ال

• في حالة و ود مﺆشراا عن ا محالة ضمة االداة المالضة فيتم قلاا للمرحلة الثالثة.
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• ضتم تص ض

االصوة المالضة التي ا ش ا او ا تا ا ال نـ ــك وتت من معـ ــدة مرتف من م ـ ــر االئتماأ عن معـ ــدالا ال ن ـ ــك لرصوة

المالضة م مف ة الم ــا ر عنــد االعترا

االولي بالمرحلة الثا ضة مباشرة ،وبالتالي ضــتم ضال مسائر االئتماأ المتو عة بش اا على

اسال المسائر االئتما ضة المتو عة على مدى حضاة األصل.

ل  2/2/الﺰيادة الجﻮهرية في مخاﻃر االئتمان:

ضعتبر الب ك أأ االداة المالضة ـ ـ ــد ش ـ ـ ــادا تضادة و رضة في مطر االئتماأ ع د تحقق واح ـ ـ ــد أو أكثر مما ضلي من المعاضضر الﻜمضة

وال وعضة ونيلك العوامل المتعلقة بالتو

ل  3/2/المعايير الﻜمية:

عن السداد.

ع د تضادة احتماالا اإلمفام مالة العمر المتبقي لرداة من تارضي المركز المالي مقار ة باحتماالا اإلمفام مالة العمر المتبقي

المتو

عند االعترا

األولي وكلك وفقا لاضكل المماﻃر المقبولة لدى ال نك.

ل  4/2/المعايير النﻮعية:

تمﻮيالت الﺘﺠﺰئﺔ المصرفﻴﺔ والﺸركات الصﻐﻴرة ومﺘﻨاﻫﻴﺔ الصﻐر
إكا وا ه العميل واحدا أو أكثر من األحداو التالضة:

 يقد العميل ب لب لتحونل السداد صضر األ ل الى ﻃوضل األ ل تض ة ت ثضراا سلبضة متعلقة بالتدفقاا النقدية للعميل. تمدضد المالة المم وحة للسداد ب اء على لب العميل. -مت مراا سابقة متكررة مالة اة  09شارا السابقة.

 -تغضراا ا تصادضة مستقبلضة سلبضة تﺆثر على التدفقاا المستق لية للعميل.

تمﻮيالت المﺆسﺴات والمﺸروﻋات المﺘﻮسﻄﺔ :
إكا ناأ العميل على ائمة المتابعة و/أو األداة المالضة وا اﺖ واحدا أو أكثر من األحداو التالضة:
 تضادة كبضرة بسعر العائد على األصل المالي ك تض ة لزضادة المماﻃر االئتما ضة. -تغضضراا سلبضة و رنة في ال شاط والﻈرو

 -طلب ال دولة تض ة صعوباا توا ه العميل

المادضة أو اال تصادضة التي ضعمل فضاا العميل.

 تغضضراا سلبضة و رضة في تائر التشغضل الفعلضة أو المتو عة أو التدفقاا النقدية . -تغضضراا ا تصادضة مستقبلضة تﺆثر على التدفقاا النقدية المستقبلضة للعميل

 -العالماا المبﻜرة لمشاكل التدفا النقدى/السضولة مثل الت مضر في مد ة الدائنيس  /التمونالا الت ارضة.

الﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ الﺴداد:
تدرر تم ـ ـ ـ ـ ـ ــونالا وتساضالا المﺆسساا والمشروعاا المتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة والصغضرة ومت ا ضة الصغر والت زئة المصرفضة

فترة عد السداد تزضد عن  )31ضو على األكثر وتقل عن  )21ضو .
الثا ضة اكا نا
الﺘرﻗﻲ ﺑﻴﻦ المراﺣل ()3 ، 2 ، 1
الﺘرﻗﻲ مﻦ المرﺣﻠﺔ الﺜاﻧﻴﺔ الى المرﺣﻠﺔ اﻻولى:

من المرحلة

ال ضتم قل االصل المالي من المرحلة الثا ضة الى المرحلة االولى إال بعد استضفاء ناف ــة الع اصر الﻜمضة وال وعضة الماصة بالمرحلة

األولى وسداد كامل المت مراا من األصل المالي والعوائد.

الﺘرﻗﻲ مﻦ المرﺣﻠﺔ الﺜالﺜﺔ الى المرﺣﻠﺔ الﺜاﻧﻴﺔ:
ال ضتم قل األصل المالي من المرحلة الثالثة الى المرحلة الثا ضة اال بعد استضفاء كافة الشروط التالضة:
-

استضفاء نافة الع اصر الﻜمضة وال وعضة الماصة بالمرحلة الثا ضة.
سداد  %97من ارصدة االصل المالي المستحقة بما في كلك العوائد المستحقة الم بة  /المامشة،
اال تلا في السداد لمدة  09شارا على اال ل.

غ  -االستثمارات العقارية

تتممل االستمماراا العقارنة في األ ار ي والم ا ي المملونة لل نك مس أ ل الحصوة على عوائد إيجارنه أو تنادة رأسمالية وبالتالي ال ت مل

األصوة العقارنة التي يمارل ال نك أعماله مس ماللاا أو تلك التي مل

ال رنقة المحاس ية الم قة بالنس ة لرصوة المابتة .
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إليه وفاء لدضوأ  .ونتم المحاس ة عس االستمماراا العقارنة بياا

م  -األصول غير الملموسة
م 1 /الشهرة

تتممل ال ارة الناتجة عس االستحواك على شرناا تابعة أو دمجاا فى اللنـادة فـى تكافـة تجميـ االعمـاة عـس حصـة ال نـك فـى القيمـة

العادلة ألصوة والتلاماا المن ة المستحوك علياا بما فى كلك االلتلاماا المحتملة القابلـة للتحدضـد التـى تفـى ب ـروط االعتـ ار

وكلـك فـى

تــارني االســتحواك  ،ونــتم امت ــار ال ــارة ســنوناً علــى أأ ضــتم ال صــم علــى ائمــة الــدمل بقيمــة اســتاالس ال ــارة بوا ـ  % 91ســنوناً أو
باال محالة فى يمتاا أضاما أك ر.

م 2 /برامج الحساب اآللي
ضــتم االعتـ ـ ار

االعت ـ ار

بالمص ــروفاا المرت ــة بت ــونر أو ص ــيا ة بـ ـرامر الحاس ــب ايلــي نمص ــرو

ن صــل يــر ملمــول بالمصــروفاا المرت ــة م اش ـرة ب ـرامر محــددة وتح ـ

ف ــي ائم ــة الــدمل عن ــد تك ــد ا  .ون ــتم

ســي رة ال نــك ومــس المتو ـ أأ ضتولــد عناــا منــاف

ا تصادية تتجاوت تكلفتاا ألكمر مس سنة  .وتتضمس المصروفاا الم اشرة تكلفة العامليس في فرنا ال ـرامر باإل ـافة الـى صـيب مناسـب

مس المصروفاا العامة كاا العال ة .
ونتم االعت ار

لاا  ،وتضا

نتكلفة ت ونر بالمصروفاا التي تؤدي الى اللنادة أو التوس في أداء بـرامر الحاسـب ايلـي عـس المواصـفاا األصـلية

الى تكلفة ال رامر األصلية .

ونتم استاالس تكلفة برامر الحسا

ايلي المعتر باا ن صل على مدار السنة المتو االستفادة مناا فيما ال ضلند عس ثالثة سنواا.

ن  -األصول الثابتة

تتممل األ ار ي والم ا ي بصفة أساسـية فـي مقـار المرنـل الرئيسـي والفـروع والمماتـب وتلاـر ميـ األصـوة المابتـة بالتكلفـة التارن يـة

ا صًا اإل الس ومسائر اال محالة وتتضمس التكلفة التارن ية النفقاا المرت ة م اشرة با تناء بنود األصوة المابتة.
ونتم االعت ار بالنفقاا الالحقة مس القيمة الدفترنة لرصل القائم أو باعت ار ا أصـالً مسـتقالً  ،حسـ ما يمـوأ مالئمـاً  ،وكلـك عنـدما

ال تدفا مناف ا تصادية مستق لية مرت ـة باألصـل الـى ال نـك ونـاأ مـس المممـس تحدضـد ـيم التكلفـة بدر ـة موثـوم باـا  .ونـتم
يموأ محتم ً

تحميل مصروفاا الصيا ة واإلصالي في السنة التي ضتم تحملاا
ال ضـتم إ ــالس األ ار ـي ونــتم حســا

مس مصروفاا الت غيل األمرى .

اإل ـالس لرصــوة المابتـة باســت دا

الت رندية على مدار األعمار اإل تا ية  ،نالتالي :

الم ا ي واإل اءاا
تحسيناا عقاراا مست رة
أثاو ممت ي وملائس
مالا نات ة وحاس ة وأ الة تكيي
وسائل قل
أ الة الحاسب ايلي  /لم ملية متكاملة

رنقــة القسـص المابـ

لتوتنـ التكلفــة بحيــا تصـل الــى القيمــة

 71سنة
 71سنة أو على فترة اإليجار إكا نا
 01سنواا
 7سنواا
 7سنواا
 7سنواا

أل

ونتم م ار عة القيمة الت رندية واألعمار اإل تا ية لرصـوة المابتـة فـي تـارني نـل مرنـل مـالي  ،وتعـدة نلمـا نـاأ كلـك ـرورنًا  .ونـتم
م ار عة األصوة التي ضتم إ الكاا بغرح تحدضد اال محالة عند و وع أحداو أو تغيراا في اللرو ت ير الى أأ القيمة الدفترنة د ال

تكــوأ ابلــة لالســترداد  .ونــتم ت فــيض القيمــة الدفترنــة لرصــل علــى الفــور الــى القيمــة االســتردادية إكا تادا القيمــة الدفترنــة عــس القيمــة

االستردادية .

وتممــل القيمــة االســتردادية صــافي القيمــة ال يعيــة لرصــل أو القيمــة االســت دامية لرصــل أضامــا أعلــى  ،ونــتم تحدضــد أربــاي ومســائر

االست عاداا مس األصوة المابتة بمقار ة صافي المتحصالا بالقيمة الدفترنة  .ونتم إدرار األرباي ال سائر)

ت غيل أمرى في ائمة الدمل .

س  -اضمحالل األصول غير المالية

مس إضراداا مصروفاا)

ال ضــتم اســتاالس األصــوة التــي لــيس لاــا عمــر إ تــا ي – باســتمناء ال ــارة – ونــتم امت ــار ا ــمحاللاا ســنوناً .ونــتم د ارســة ا ــمحالة
األصوة التي ضتم استاالكاا نلما ناأ ناس أحداو أو تغيراا في اللرو ت ير الى أأ القيمة الدفترنة د ال تكوأ ابلة لالسترداد.
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ونــتم االعتـ ار

ب ســارة اال ــمحالة وت فــيض يمــة األصــل بــالم لغ الــيي تلنــد بــه القيمــة الدفترنـة لرصــل عــس القيمــة االســتردادية .

وتممل القيمـة االسـتردادية صـافي القيمـة ال يعيـة لرصـل أو القيمـة االسـت دامية لرصـل ،أضامـا أعلـى  .ولغـرح تقـدضر اال ـمحالة  ،ضـتم
إلحام األصل ب صغر وحدة توليد قد مممنة  .ونتم م ار عة األصـوة يـر الماليـة التـي و ـد فياـا ا ـمحالة ل حـا مـا إكا نـاأ نـاس رد

لال محالة الى ائمة الدمل وكلك في تارني إعداد نل وائم مالية .

ع  -اإليجارات

تعت ر نافة عقود لاليجار التى يموأ ال نك رفاً فياا عقود أيجار ت غيلى ونتم معالجتاا نما ضلى :

ع 1/االستئجار
ضتم االعت ار

بالمدفوعاا تح

حسا

عقود االيجار الت غيلى م صوماً منه أية مصوماا ضـتم الحصـوة علياـا مـس المـؤ ر

المصروفاا فى ائمة الدمل ب رنقة القسص الماب

ع 2/التأجير

بالنس ة لرصوة المؤ رة إيجا ًار ت ـغيليًا تلاـر

على مدار فترة العقد .

ـمس األصـوة المابتـة فـي المرنـل المـالى وتالـك علـى مـدار العمـر اإل تـا ي المتو ـ

لرصل بياا ال رنقة الم قة على األصوة المماثلة  ،ونم

الماب

ـمس

إضراد اإليجار م صوماً منه أيـة مصـوماا تمـنح للمسـت ر ب رنقـة القسـص

على مدار فترة العقد .

ف  -النقدية وما في حكمها

أل راح إعداد ائمة التدفقاا النقدية ضتضمس بند النقدية وما في حمماا األرصدة التي ال تتجاوت استحقا اتاا ثالثة أشار مس تارني

اال تناء ،وتتضمس النقدية ،واألرصدة لدى ال نك المرنلي مارر إ ار سب االحتيا ي اإلللامي واألرصدة لدى ال نوس وأورام حمومية .

ص  -المدصصات األخرى
ضــتم االعت ـ ار

بم ص ـ

تكــالي

إعــادة الايملــة والم ال ــاا القا و يــة عنــدما يمــوأ نــاس الت ـ ال ــا و ي أو اســتداللي حــالي تيجــة

ألحداو سابقة ونموأ مس المر ح أأ ضت لب كلك است دا مـوارد ال نـك لتسـونة ـيم االلت المـاا  ،مـ إمما يـة إ ـراء تقـدضر ابـل لالعتمـاد

عليه لقيمة يا االلت ال .

وعندما يموأ ناس التلاماا مت ـاباة ف ـه ضـتم تحدضـد التـدفا النقـدي ال ـارر الـيي يممـس اسـت دامه للتسـونة باألمـي فـي االعت ـار ـيم

المجموعة مس االلتلاماا  .ونتم االعت ار

دامل يم المجموعة.

بالم صـ

حتـى إكا نـاأ نـاس احتمـاة

ـةيل فـي و ـود تـدفا قـدي مـارر بالنسـ ة ل نـد مـس

مس بند إضراداا مصروفاا) ت غيل أمرى.

ونتم رد الم صصاا التي ا تفي الغرح مناا نليًا أو لئيًا
ونــتم يــال القيمــة الحاليــة للمــدفوعاا المقــدر الوفــاء باــا لســداد االلت المــاا المحــدد لســداد ا أ ــل بعــد ســنة مــس تــارني المرنــل المــالى

باسـت دا معـدة مناســب لـياا أ ــل سـداد االلتـ ال – دوأ تـ ثرم بمعـدة الضـرائب السـاري – الـيي يعمــس القيمـة اللمنيــة للنقـود  ،وإكا نــاأ
األ ل أ ل مس سنة تحسب القيمة المقدرة لاللت ال ما لم يمس أثر ا و رناً فتحسب بالقيمة الحالية .

ض  -عقود الضمانات المالية

عقــود الضــما اا الماليــة ــي تلــك العقــود التــي يصــدر ا ال نــك ــما ًا لتمــونالا أو حســاباا ارنــة مدضنــة مقــد لعمالئــه مــس اــاا
أمرى  ،و ي تت لب مس ال نك أأ يقو بتسدضداا معينة لتعونض المستفيد مناا عس مسارة تحملاا بس ب عد وفاء مدضس عندما يسـتحا

السداد وفقًا ل روط أداة الدضس  .ونتم تقديم تلك الضما اا المالية لل نوس والمؤسساا المالية و ااا أمرى يابة عس عمالء ال نك .
ونتم االعت ار األولي في القـوائم الماليـة بالقيمـة العادلـة فـي تـارني مـنح الضـماأ التـي ـد تعمـس أتعـا الضـماأ  ،الحقـًا لـيلك  ،ضـتم
ب تعـا

الضـماأ فـي ائمـة

يال الت ال ال نك بمو ـب الضـماأ علـى أسـال م لـغ القيـال األوة  ،ا صـًا االسـتاالس المحسـو لالعتـ ار
الدمل ب رنقة القسص الماب على مدار عمر الضماأ  ،أو أفضـل تقـدضر للمـدفوعاا الم لوبـة لتسـونة أي التـ ال مـالي ـاتر عـس الضـما ة

الماليـة فـي تـارني المرنــل المـالى أضامـا أعلــى  .ونـتم تحدضـد تلــك التقـدضراا وفقـًا لل ـرة فـي معـامالا م ــاباة وال سـائر التارن يـة  ،معــلتة

بحمم اإلدارة .

ونتم االعت ار

في ائمة الدمل ب ية تنادة في االلتلاماا الناتجة عس الضما ة المالية
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مس بند إضراداا مصروفاا) ت غيل أمرى.

ق – مزايا العاملين

بالنس ة لنلم االشتراس المحدد ف اا ع ارة عس لوائح معاشاا يقـو ال نـك بمو اـا بسـداد اشـتراكاا ثابتـة لمن ـ ة منفصـلة وال يمـوأ

على ال نك الت ال ا و ى أو حممى لسداد ملند مس االشتراكاا إكا لم تكس المن ـ ة المتلقيـة لتلـك لتلـك االشـتراكاا تحـتفظ ب صـوة نافيـة

لسداد ملايا العامليس الناتجة عس مدمتام فى الفتراا الجارنة والسابقة

وبالنس ة لنلم االشتراس المحدد ضتم سداد اشتراكاا الى لوائح ت مينية للمعاشاا المقررة للعامليس بالق اع ال اص على أسال تعا د

إ ــارى أو إمتي ــارى وال ضن ـ ـ عل ــى ال ن ــك أى الت الم ــاا إ ــافية ب ــال
المستحقة لنلم االشتراس المحدد

ر  -ضرائب الدخل
تتضمس

االش ــتراكاا الوا ــب س ــداد ا  ،ون ــتم االعتـ ـ ار

باالش ــتراكاا

مس مصروفاا ملايا العامليس إكا ا العامليس بتقديم مدمة تع يام الحا فى تلك االشتراكاا .

رن ة الدمل على ربح أو مسارة السنة نل مس

رن ة الدمل المتعلقة ب نود حقوم الملكية التي ضتم االعت ار

رن ة السنة والضرن ة المؤ لة  ،ونـتم االعتـ ار

باا م اشرة

مس حقوم الملكية .

باـا بقائمـة الـدمل باسـتمناء

ونــتم االعتـ ار

بضـرن ة الــدمل علــى أســال صــافي الـربح ال ا ـ للضـرن ة باســت دا أســعار الضـرن ة الســارنة فــي تــارني إعــداد المرنــل

ونتم االعت ار

بالضرائب المؤ لة الناشةة عس فروم تمنية مؤ تة بيس القيمة الدفترنة لرصوة وااللتلاماا

المالى باإل افة الى التسوناا الضرن ية ال اصة بالسنواا السابقة .

قًا ألسس المحاس ية و يمتاا

ق ـًا لرســس الض ـرن ية  ،ــيا ونــتم تحدضــد يمــة الض ـرن ة المؤ لــة بنــاء علــى ال رنقــة المتو عــة لتحقــا أو تســونة ــيم األصــوة وااللت المــاا
باست دا أسعار الضرن ة السارنة في تارني إعداد المرنل المالى.
ونــتم االعت ـ ار

باألص ــوة الض ـرن ية المؤ لــة لل ن ــك عنــدما يمــوأ ن ــاس احتمــاة مــر ح ب مما ي ــة تحقيــا أربــاي ت ضـ ـ للض ـرن ة ف ــي

المستق ل يممس مس ماللاا اال تفاع بايا األصـل  ،ونـتم ت فـيض يمـة األصـوة الضـرن ية المؤ لـة بقيمـة الجـلء الـيي لـس ضتحقـا منـه المنفعـة

الضرن ية المتو عة مالة السنواا التالية  ،علـى أ ـه فـي حالـة ارتفـاع المنفعـة الضـرن ية المتو عـة ضـتم تنـادة األصـوة الضـرن ية المؤ لـة وكلـك
في حدود ما س ا ت فيضه .

ش  -التمويل

ضــتم االعت ـ ار بــالتمونالا التــي يحصــل علياــا ال نــك أوالً بالقيمــة العادلــة ا ص ـاً تكلفــة الحصــوة علــى التمونــل .ونقــال التمونــل الحق ـاً
بالتكلفــة المســتالكة  ،ونــتم تحميــل ائمــة الــدمل بــالفرم بــيس صــافي المتحصــالا وبــيس القيمــة التــي ســيتم الوفــاء باــا علــى مــدار فتـرة التمونــل

باست دا

رنقة العائد الفعلي .

ت  -رأس المال
ت1/

تكلفة رأس المال

ت2/

توزيعات األرباح

ضتم عرح مصارنف اإلصدار التي ترت ص بصورة م اشـرة ب صـدار أسـام دضـدة أو أسـام مقابـل ا تنـاء نيـاأ أو إصـدار ميـاراا مصـماً
مس حقوم الملكية وبصافي المتحصالا بعد الضرائب.
تم ـ توتنعــاا األربــاي مصــمًا علــى حقــوم الملكيــة فــي الســنة التــي تقــر فياــا الجمعيــة العامــة للمســا ميس ــيم التوتنعــاا .وت ــمل تلــك
التوتنعاا حصة العامليس في األرباي ومماف ة مجلس اإلدارة المقررة بالنلا األساسي والقا وأ.

ث  -أنشطة األمانة

يقــو ال نــك بملاولــة أ ـ ة األما ــة ممــا ضنــتر عنــه امــتالس أو إدارة أصــوة ماصــة ب ـ فراد أو أما ــاا  ،أو صــنادضا م اليــا مــا بعــد ا تاــاء

ال دمة ونتم است عاد يم األصوة واألرباي الناتجة عناا مس القوائم المالية لل نك حيا أ اا ليس

خـ  -أرقام المقارنة

ال لل نك.
أصو ً

تم أعادة ت ونب عناصر االصوة وااللتلاماا الماليه ب ر ا المقار ه لتتسا م اسلو العرح بالقوائم الماليه المستقله للفترم الحاليه محل

ت يا المعيار الدولى ر م  )2ألوة مرم وال ضتم اعادم ياساا وكلك
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قا لتعليماا ال نك المرنلى الصادرم بتارني  96ف راضر . 9102

 - 3إدارة المداطر المالية

ضتعرح ال نك تيجة لر

ة التي ضلاولاا إلي م ا ر ماليه متنوعة و وة الم ا ر و أسال الن اط المالي ونـتم تحليـل وتقيـيم

وإدارة بعض الم ا ر أو مجموعه مـس الم ـا ر مجتمعـه معـا  ،ولـيلك ضاـد

ال نـك إلـي تحقيـا التـواتأ المالئـم بـيس ال

ـر والعائـد ولـيا

تقليل ايثار السل ية المحتملة علي األداء المالي لل نك  ،ونعد أ م أ واع الم ا ر م ر االئتماأ وم ر السوم وم ـر السـيولة واألم ـار
الت غيلية األمرى  .ونتضمس م ر السوم م ر أسعار صر العمالا األ ن ية وم ر سعر العائد وم ا ر السعر األمرى .
و د تم و

سياساا إدارة الم ا ر لتحدضد الم ا ر وتحليلاا ولو

حـدود لل

ـر والر ابـة عليـه  ،ولم ار ـة الم ـا ر وااللتـ ال

ال بـ وة  .ونقــو ال نــك بم ار عــة دورنــة لسياســاا و لــم إدارة الم ــا ر
بالحــدود مــس مــالة أســاليب يعتمــد علياــا و لــم معلومــاا محدثــة أو ً
وتعدضلاا بحيا تعمس التغيراا في األسوام والمنتجاا وال دماا وأفضل الت يقاا الحدضمة .

ــوء السياســاا المعتمــدة مــس مجلــس اإلدارة  .وتقــو إدارة الم ــا ر بتحدضــد

وتــتم إدارة الم ــا ر عــس رنــا إدارة الم ــا ر فــي

وتقيــيم وتغ يــة الم ــا ر الماليــة بالتعــاوأ الوثيــا م ـ الوحــداا الت ــغيلية الم تلفــة بال نــك  ،ونــوفر مجلــس اإلدارة م ــاد ممتوبــة إلدارة

الم ا ر نمل  ،باإل افة الى سياساا ممتوبة تغ ي منا ا م ر محددة ممل م ر االئتماأ وم ر أسـعار صـر العمـالا األ ن يـة

 ،وم ــر أســعار العائــد ،واســت دا أدواا الم ــتقاا و يــر الم ــتقاا الماليــة  .باإل ــافة الــى كلــك ف ـ أ إدارة الم ــا ر تعــد مســةولة عــس

الم ار عة الدورنة إلدارة الم ا ر وبيةة الر ابة ب مل مستقل.

حﻮكمة إدارة المخاﻃر والمبادئ الخاصة بﺈدارة المخاﻃر
تقﻮم حﻮكمة إدارة المخاﻃر بالبنك على ما يلي:

 -0تدمل إداري وي في مض مستوضاا المﺆسسة بدءا من م لس اإلدارة ووصوال إلى إدارة فرم العمل الميدا ى المسئولة عن التشغضل.
 -9إﻃار عمل محﻜم لإل راءاا الداملضة والمباد اإلرشادضة.
 -3مرا بة مستمرة من بل م ـ ــوط األعماة والومـ ــائ
القواعد واإل راءاا.

المعاو ة وكذلك من ا ـ ــب ضئة مستقلة للر ابة على الم ـ ــا ر وااللتزا بتنفيـ ــي

وتعتبر ل اأ المماﻃر والمرا عة دامل مجلس اإلدارة مسﺆولة بشكل أكثر مصوصضة عن فح
رصد الم ا ر ومدى االلتزا بالقواعد.

مدى توافق إ ار العمل الداملى بغضة

فئات المداطر :

أ -خطر االئتمان  :بما في كلك م ر ال لد ) يممـل م ـر ال سـائر النا مـة عـس عجـل عمـالء ال نـك أو الجاـاا السـيادية مـس مصـدرى
األورام المالية أو ير م مس األ ار

عس الوفاء بالتلاماتام المالية .

وتتضـمس أيضـا م ـا ر االئتمـاأ م ـا ر إحـالة عقـد محـل عقـد م ـر االسـت داة) المرت ـة بمعـامالا السـوم .كمـا ـد ضرتفـ م ـر
االئتمـاأ أيضـا بسـ ب و ـود م ـا ر الترنـل والتـي تن ـ إمـا تيجـة مـنح تسـايالا ائتما يـة ك يـرة لعمـالء منفـردضس أو بسـ ب االئتمـاأ

الممنوي لمجموعاا مس العمالء تتسم بمعدالا إمفام مرتفعة.

ب -خطر السوق  :يممل م ر ال سائر النا مة عس التغير في أسعار السوم وأسعار العائد .

ج -خطـر التشـغيل  :ون ـمل الم ـا ر القا و يـة وم ـا ر االلتـ ال والم ـا ر المحاسـ ية وال يةيـة وم ـا ر السـمعة الـي ) ونممـل ال

ـر

النا م عس ال سائر أو الغت أو إصدار بيا اا مالية ومحاس ية ير د يقـة بسـ ب عـد مالئمـة اإل ـراءاا والـنلم الدامليـة أو اإلمـالة

باا أو بس ب م

بت ي أو أحداو مار ية عالوة على كلك يممس أأ ي مي م ر الت غيل شمل م ا ر االلت ال التي يقصد باا م ر

تعرح ال نك لعقوباا ا و ية أو إدارنة أو ت دض ية أو مسائر مالية بس ب عد االلت ال بالقواعد واللوائح كاا الصلة.

د -خطر أسعار العائد وأسعار الصرف المرتبطة بهيكل ميزانية البنك  :يممـل الم ـا ر النا مـة عـس ال سـائر أو اال فـاح المت قـي فـي

يمـة أصـوة ال نـك  -سـواء المدر ـة بقائمـة المرنـل المـالى أو مار اـا  -والناشـةة عـس التغيـراا فـي أسـعار العائـد أو أسـعار الصـر .

وتن

م ا ر أسعار العائد أو أسعار الصر المرت ة بايمل مي ال ية ال نك عس األ

معامالا على أدواا حقوم الملكية واالستمماراا وإصداراا السنداا ) .

هـ  -خطر السيولة  :يممل الم ا ر التي تتعلا بعد درة ال نك على الوفاء بالتلاماته و

ونقو ال نك بت صي

ة التجا ية ال نكية ومعامالا المرنل الرئيسي
استحقا اا .

موارد ك يرة لكي ضتممس مس االستمرار فى ت يا سياسة إدارة الم ا ر على أ

إ ار عمل إدارة الم ا ر والم اد األساسية التالية:
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ته ولكي يضمس التوافا التا بيس

 االستقالة التا إلدارة تقييم الم ا ر عس أ سا الت غيل. -ت يا اتجام ثاب

لتقييم ورصد الم ا ر في مي أ حاء ال نك.

م اشرة اإلدارة العامة ونتممل دورم في المسا مة في ت ونر

و دضر بالينر إأ سم الم ا ر مستقل عس مي كيا اا ال نك الت غيلية ونت

فعاة و ـوى ونعمـل بالقسـم فرنـا عمـل متنـوع
وتنادة ربحية ال نك عس رنا الت كد مس أأ إ ار عمل إدارة الم ا ر المعموة به و إ ار و
ومت ص في كيفية إدارة م ر االئتماأ وم ر السوم مس مالة ملياا الت غيل.

وعلى و ه ال صوص ف أ سم الم ا ر:

واعتماد األساليب المست دمة لتحليل وتقييم واعتماد ومتابعة م ا ر االئتماأ وم ا ر ال لداأ وم ا ر السـوم وم ـا ر

 -يقو بتوصي

الت ـغيل كمـا أ ـه يقـو بـ راء م ار عـة د يقـة لالسـتراتيجياا التجارنـة فـي المجـاالا العاليـة ال

ـورة ونسـعى ب ـمل دتو علـى تحسـيس

التن ؤ بممل يم الم ا ر وإدارتاا.
 يسـا م فـي إ ـراء تقيـيم مسـتقل عـس رنـا تحليـل المعـامالا التـي تتضـمس م ـا ر ائتمـاأ وعـس رنـا تقـديم الم ـورة فيمـا ي ـالمعامالا التي يقترحاا مدضري الم يعاا.
 -يقو بو

إ ار لكافة الم ا ر الت غيلية لل نك.

تقـو وحـدة األصـوة وااللت المـاا التابعـة لـإلدارة الماليـة بتقيـيم وإدارة أ ـواع الم ـا ر األمـرى األساسـية و ـى تحدضـدا م ـا ر عـد تـوفر
السيولة الالتمة والم ا ر المرت ة بامتالة تواتأ يمل المي ال ية العموميـة

تيجـة تغيـراا أسـعار العائـد أو أسـعار الصـر أو تيجـة

عد توافر سيولة نافية ) ونيلك تمونل ال نك ونل األ ل  ،وإدارة مت ل اا رأل الماة و يمل رأل الماة .
ت ت

إدارة ال ؤوأ القا و ية الداملية بال نك ب دارة الم ا ر القا و ية بينما ت ت

إدارة االلت ال ب دارة م ا ر االلت ال .

ونعت ر سم الم ا ر مسؤوال ب مل أساسي عس و ـ منلومـة فعالـة للتعامـل مـ الم ـا ر وتحدضـد األسـس والسياسـاا الالتمـة  ،كمـا
ت ارس وحدة األصوة وااللتلاماا التابعة لإلدارة المالية فى يم المسؤولية في بعض المجاالا ال اصة .
وتتـولى لجنـة الم ـا ر بال نـك مامـة م ار عـة ومنا ـة ال

ـواا األساسـية إلدارة الم ـا ر ال نكيـة الجو رنـة وتجتمـ ثالثـة أشـار علـى

األ ل .وأمي ار يقو مس فرنا الم ار عة الداملية والم ار عيس ال ار ييس بم ار ة م اد وإ راءاا وبنية إدارة الم ا ر بال نك.

 / 3أ خطر االئتمان

ضتعرح ال نك ل

ر االئتماأ و ـو ال

ـر النـاتر عـس يـا أحـد األ ـ ار

بالنس ة لل نك  ،ليلك تقـو اإلدارة بحـرص بـ دارة التعـرح لـيلك ال

بعـد الوفـاء بتعاداتـه  ،ونعـد م ـر االئتمـاأ أ ـم األم ـار

ـر  .ونتممـل م ـر االئتمـاأ بصـفة أساسـية فـي أ ـ ة التمونـل التـي

ضن ـ عناــا التمــونالا والتســايالا وأ ـ ة االســتممار التــي ضترتــب علياــا أأ ت ــتمل أصــوة ال نــك علــى أدواا الــدضس  .نم ـا ضو ــد م ــر
االئتماأ أيضًا في األدواا المالية مارر المرنـل المـالى ممـل ارت ا ـاا التمـونالا  .وتترنـل عمليـاا اإلدارة والر ابـة علـى م ـر االئتمـاأ
لدى فرنا إدارة م ر االئتماأ في إدارة التومي

وحداا الن اط بصفة دورنة.

واالستممار وإدارة الم ا ر اليي ضرف تقـارنرم الـى مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـا ورتسـاء

أ  1/قياس خطر االئتمان
التوظيفات والتسهيالت للعمالء

لقيال م ر االئتماأ المتعلا بالتوميفاا والتسايالا للعمالء  ،ضنلر ال نك في ثالثة ممو اا نما ضلي :

* احتماالا اإلمفام الت مر)  )Probability of defaultمس ل العميل أو الغير في الوفاء بالتلاماته التعا دية .

* المرنل الحالي والت ور المستق لي المر ح له اليي يستنتر منه ال نك الرصيد المعرح لإلمفام .)Exposure at default
* م ر اإلمفام االفت ار ي . )Loss given default

وتن ــوي أعمــاة اإلدارة اليوميــة لن ــاط ال نــك علــى تلــك المقــاضيس ل

ــر االئتمــاأ التــي تعمــس ال ســارة المتو عــة مــوكر ال ســارة

المتو عة  )The Expected Loss Modelالم لوبة مس لجنة باتة للر ابة المصرفية ونممس أأ تتعارح المقاضيس الت غيلية م عبء
اال محالة وفقًا لمعيار المحاس ة المصرى ر م  ، 96اليي يعتمد على ال سائر التي تحقق
المحققة) وليس ال سائر المتو عة إيضاي أ.)3/
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في تارني المرنـل المـالى مـوكر ال سـائر

يقــو ال نــك بتقيــيم احتمــاة الت ـ مر علــى مســتوى نــل عميــل باســت دا أســاليب تقيــيم دامليــة لتصــني

العمالء  .و ـد تـم ت ـونر تلـك األسـاليب للتقيـيم دامليـاً وت ارعـى التحلـيالا اإلحصـائية مـ الحمـم ال
تصــني

الجــدارة مفصــلة لم تل ـ

فةــاا

صـي لمسـةولي االئتمـاأ للوصـوة الـى

الجــدارة المالئــم .و ــد تــم تقســيم عمــالء ال نــك الــى أربـ فةــاا للجــدارة  .ونعمــس يمــل الجــدارة المســت د بال نــك نمــا ــو م ــيس فــي

الجدوة التالي مدى احتماة الت مر لكل فةة مس فةاا الجدارة  ،مما يعني بصفة أساسية أأ المراكل االئتما ية تنتقل بـيس فةـاا الجـدارة ت عـًا

للتغير في تقييم مدى احتماة الت مر  .ونتم م ار عة وت ونر أساليب التقييم نلما ناأ كلـك

تصني

ـرورناً  .ونقـو ال نـك دورنـاً بتقيـيم أداء أسـاليب

الجدارة ومدى درتاا على التن ؤ بحاالا الت مر .

فةاا التصني

التصنيف
0
9
3
4

الداملي لل نك

مدلول التصنيف
دضوأ يدة
المتابعة العادية
المتابعة ال اصة
دضوأ ير منتلمة

يعتمـد المرنـل المعـرح لإلمفــام علـى الم ـالغ التــي ضتو ـ ال نـك أأ تكــوأ ائمـة عنـد و ــوع التـ مر .علـى سـ يل الممـاة  ،بالنسـ ة للتمونــل ،

يموأ يا المرنل و القيمـة االسـمية  .وبالنسـ ة لالرت ا ـاا ،ضـدرر ال نـك نافـة الم ـالغ المسـحوبة فعـالً باإل ـافة الـى الم ـالغ األمـرى التـي
ضتو أأ تكوأ د سح حتى تارني الت مر ،إأ حدو .
وتممـل ال سـارة االفت ار ـية أو ال سـارة الحـادة تو عـاا ال نـك لمـدى ال سـارة عنـد الم ال ـة بالـدضس إأ حـدو التـ مر  .ونـتم التع يـر عـس كلــك

بنس ة ال سارة للدضس وبالت كد ي تل

كلك بحسب وع المدضس ،وأولونة الم ال ة  ،ومدى توافر الضما اا أو وسائل تغ ية االئتماأ األمرى.

أدوات الدين وأذون الدزانة واألذون األخرى

بالنس ة ألدواا الـدضس واألكوأ  ،يقـو ال نـك باسـت دا التصـنيفاا ال ار يـة ممـل تصـني

االئتماأ  ،وإأ لم تكس ممل يم التقييماا متاحة  ،ضتم اسـت دا

سـتا درد أ ـد بـور أو مـا يعادلـه إلدارة م ـر

ـرم مماثلـة لتلـك الم قـة علـى عمـالء االئتمـاأ  .ونـتم النلـر الـى تلـك

االستمماراا في األورام المالية واألكوأ على أ اا رنقة للحصوة على ودة ائتما ية أفضل وفي فس الو
مت ل اا التمونل .

توفر مصدر متـاي لمقابلـة

أ  2/سياسات الحد من وتجنب المداطر
يقو ال نك ب دارة والحد والتحمم في ترنل م ر االئتماأ على مستوى المدضس والمجموعاا والصناعاا والدوة .
ونقـو بتنلـيم مسـتوناا م ـر االئتمــاأ الـيي يق لـه وكلـك بو ـ حــدود لمقـدار ال

ـر الـيى سـيتم ولــه علـى مسـتوى نـل عميــل أو

مجموعة عمـالء  ،وعلـى مسـتوى األ ـ ة اال تصـادية والق اعـاا الجغرافيـة  .ونـتم م ار ـة تلـك الم ـا ر بصـفة مسـتمرة وتكـوأ ما ـعة

للم ار عة السنونة أو بصورة متكررة إكا دع

الحا ة الـى كلـك  .ونـتم اعتمـاد الحـدود لل

والمنتر والق اع والدولة مس ل مجلس اإلدارة بصفة رب سنونة.

ـر االئتمـا ي علـى مسـتوى العميـل  /المجموعـة

ونــتم تقســيم حــدود االئتمــاأ ألي عميــل بمــا فــي كلــك ال نــوس وكلــك بحــدود فرعيــة ت ــمل الم ــالغ دامــل ومــارر المرنــل المــالى  ،وحــد

الم ا ر اليومي المتعلا ب نود المتا رة ممل عقود الصر األ ن ي اي لة  .ونتم مقار ة الم الغ الفعلية م الحدود ضومياً.
ضــتم أيض ـًا إدارة م ــا ر التعــرح ل ــر االئتمــاأ عــس رنــا التحليــل الــدوري لقــدرة العمــالء والعمــالء المحتملــيس علــى مقابلــة ســداد

التلاماتام ونيلك بتعدضل حدود التومي

وفيما ضلي بعض وسائل الحد مس ال

نلما ناأ كلك مناس اً .

ر:

الضمانات

يض ال نك العدضد مس السياساا والضوابص للحد مس م ر االئتماأ  .ومس يم الوسائل الحصوة على
المقدمة  .ونقو ال نك بو

والتسايالا :

ما اا مقابل األمواة

واعد استرشادية لفةاا محددة مس الضما اا المق ولة  .ومس األ واع الرئيسية لضما اا التومي

* الر س العقاري .
* ر س أصوة الن اط ممل ايالا وال ضائ .
* ر س أدواا مالية ممل أدواا الدضس وحقوم الملكية .

العودة لصفحة الفهرس

43

و ال ًا ما يموأ التمونل على المدى األ وة لل رناا مضمو ًا بينما تكوأ التسايالا االئتما ية لرفراد بدوأ

ولت فيض مسارة االئتماأ الى الحد األد ى ،يسعى ال نك للحصوة على
مؤشراا اال محالة ألحد التمونالا أو التسايالا .
ضتم تحدضد الضما اا المت ية

أدواا الدضس وأكوأ ال ال ة بدوأ

ما اً ألصوة أمرى ب ال

ما اا إ افية مس األ ار

التومي

ماأ .

المعنية بمجرد ماور

يعة األداة وعادة ما تكوأ

والتسايالا بحسب

ماأ فيما عدا مجموعاا األدواا المالية المغ اة ب صوة Asset-Backed Securities

واألدواا المميلة التي تكوأ مضمو ة بمحفلة مس األدواا المالية .

المشتقات

يحتفظ ال نك ب راءاا ر ابية حصيفة على صافي المراكل المفتوحة للم تقاا أي الفرم بيس عقود ال ي وال راء على

مستوى نل مس القيمة والمدة  .ونموأ الم لغ المعرح ل

ر االئتماأ في أي و

للتع ير عس حجم األدواا القائمة  .ونتم إدارة يا ال

ر االئتما ي نجلء مس حد التمونل الكلي الممنوي للعميل وكلك م

تحقا منفعة لصالح ال نك أي أصل كو يمة عادلة مو ة اليي يممل لءاً
ال

ر المتو

تيجة للتغيراا في السوم  .وال ضتم عادة الحصوة على

فيما عدا الم الغ التي ي ل اا ال نك ن ضداعاا ام ية مس األ ار
ونن

مقابل تو

م ر التسونة في الموا

مس األو اا محدد بالقيمة العادلة لرداة التي

ةيالً مس القيمة التعا دية  /االفت ار ية المست دمة

ما اا في مقابل ال

األمرى .

ر االئتما ي على تلك األدواا

التي يموأ فياا السداد عس رنا النقدية أو أدواا حقوم ملكية أو أورام مالية أمرى أو

الحصوة على قدية أو أدواا حقوم ملكية أو أورام مالية أمرى ونتم و

األمرى لتغ ية م ا ر التسونة المجمعة الناتجة عس تعامالا ال نك في أي ضو .

حدود تسونة ضومية لكل مس األ ار

ترتيبات المقاصة الرئيسية Master Netting Arrangements

يقو ال نك بالحد مس م ا ر االئتماأ عس رنا الدموة في اتفا ياا تصفية رئيسية م األ ار

التي تممل حجم ا مس

المعامالا  .وال ضنتر بصفة عامة عس اتفا ياا التصفية الرئيسية أأ ضتم إ راء مقاصة بيس األصوة وااللتلاماا اللا رة
بالمرنل المالى وكلك ألأ التسونة عادة ما تتم على أسال إ مالي  ،إال أ ه ضتم ت فيض م ر االئتماأ المصاحب للعقود التي

في صالح ال نك عس رنا اتفا ياا التصفية الرئيسية وكلك أل ه إكا ما حدو تعمر  ،ضتم إ ااء وتسونة مي الم الغ م ال ر
األمر ب راء المقاصة  .ومس المممس أأ ضتغير مقدار تعرح ال نك لل

ر االئتما ي الناتر عس أدواا الم تقاا ال ا عة

التفا ياا التصفية الرئيسية وكلك مالة فترة صيرة ل اًر أل ه ضت ثر بمل معاملة ت ض لتلك االتفا ياا.

االرتباطات المتعلقة باالئتمان

ضتممل الغرح الرئيسي مس االرت ا اا المتعلقة باالئتماأ في الت كد مس إتاحة األمواة للعميل عند ال لب  .وتحمل عقود

الضما اا المالية  Guarantees and stand by letters of creditكاا م ر االئتماأ المتعلا بالتومي

 .وتكوأ

االعتماداا المستندية والتجارنة  Documentary and Commercial Letters of Creditالتي يصدر ا ال نك بالنيابة عس

العميل لمنح ر ثالا حا السحب مس ال نك في حدود م الغ معينة وبمو ب أحما وشروط محددة ال اً مضمو ة بمو ب
ال ضائ التي ضتم شحناا وبالتالي تحمل در ة م ا ر أ ل مس التمونل الم اشر.
وتممل ارت ا اا منح االئتماأ الجلء

ير المست د مس المصري به لمنح التومي  ،أو الضما اا ،أو االعتماداا

المستندية  .ونتعرح ال نك ل سارة محتملة بم لغ يساوي إ مالي االرت ا اا ير المست دمة وكلك بالنس ة ل
الناتر عس ارت ا اا منح االئتماأ  .إال أأ م لغ ال سارة المر ح حدوثاا في الوا

ر االئتماأ

يقل عس االرت ا اا ير المست دمة وكلك

ل اًر ألأ أ لب االرت ا اا المتعلقة بمنح االئتماأ تممل التلاماا محتملة لعمالء ضتمتعوأ بمواصفاا ائتما ية محددة  .ون ار ب
ال نك المدة حتى تارني االستحقام ال اصة بارت ا اا االئتماأ حيا أأ االرت ا اا ونلة األ ل عادة ما تحمل در ة أعلى

مس م ر االئتماأ بالمقار ة باالرت ا اا صيرة األ ل.

أ 3/سياسات االضمحالل والمدصصات
ترنل النلم الداملية للتقييم السابا بدر ة ن يرة على ت

واالستممار  .وب ال

كلك  ،ضتم االعت ار

يص الجودة االئتما ية وكلك مس بداية إث اا أ

فقص ب سائر اال محالة التي و ع
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ة التمونل

في تارني المرنل المالى أل راح التقارنر

المالية بناء على أدلة مو وعية ت ير الى اال محالة وفقًا لما سيرد كنرم بايا اإليضاي و ل ًار المتال

ال رم الم قة  ،تقل

عادة مسائر االئتماأ المحملة على القوائم المالية عس م لغ ال سارة المقدر باست دا موكر ال سارة المتو عة المست د في

الجدارة االئتما ية وأل راح واعد ال نك المرنلي المصرى .
م ص

أ ل ية الم ص

بالتومي

ال سائر االئتما ية المتو عة الوارد في المرنل المالى مستمد مس در اا التقييم الداملية األربعة  .وم كلك  ،ف أ
ضنتر مس ممر در ة مس التصني

 .ون يس الجدوة التالي النس ة لل نود دامل المرنل المالى المتعلقة

والتسايالا وال سائر االئتما ية المتو عة المرت ص باا لكل مس فةاا التقييم الداملي لل نك :
 31ديسمبر 2019م

تقييم البنك
للعمالء

توظيف وتسهيالت
%

ديون جيدة

مدصص الدسائر

االئتمانية المتوقعة

 31ديسمبر 2010م
توظيف وتسهيالت
%

%

مدصص الدسائر

االئتمانية المتوقعة
%

57.5

8.8

50.7

9.3

المتابعة العادية

11.9

35.5

15.8

35.8

المتابعة الداصة

-

-

-

-

ديون غير منتظمة

8.5
% 300

74.7

31.5

74.3

% 300

% 300

% 300

ناس أدلة مو وعية ت ير الى و ود ا محالة

تساعد أدواا التقييم الداملية اإلدارة على تحدضد ما إكا نا

قًا لمعيار المحاس ة

المصرى ر م  ، 96واستناداً الى المؤشراا التالية التي حدد ا ال نك :
صعوباا مالية ن يرة توا ه عميل التومي أو المدضس .
م الفة شروط اتفا ية التمونل ممل عد السداد .
تو إفالل العميل أو دموة في دعوة تصفية أو إعادة يمل التمونل الممنوي له .
التنافسي لعميل التومي
تد ور الو
يا ال نك ألس ا ا تصادية أو ا و ية بالصعوباا المالية لعميل التومي بمنحه امتياتاا أو تناتالا د ال ضوافا
ال نك على منحاا في اللرو العادية .
ا محالة يمة الضماأ .
تد ور الحالة االئتما ية .
-

تت لب سياساا ال نك م ار عة نل األصوة المالية التي تتجاوت أ مية س ية محددة على األ ل سنونًا أو أكمر عندما تقتضي
اللرو كلك ونتم تحدضد عبء ال سائر االئتما ية المتو عة على الحساباا التي تم تقييماا على أسال فردي وكلك بتقييم ال سارة
المحققة في تارني المرنل المالى على أسال نل حالة على حدة  ،ونجري ت يقاا على مي الحساباا التي لاا أ مية س ية بصفة
منفردة  .ون مل التقييم عادة الضماأ القائم  ،بما في كلك إعادة ت كيد التنفيي على الضماأ والتحصيالا المتو عة مس تلك الحساباا .
ونتم تكونس م ص

المتاحة والحمم ال

أ4/

مسائر ال سائر االئتما ية المتو عة على أسال المجموعة مس األصوة المتجا سة باست دا ال رة التارن ية

صي واألساليب اإلحصائية .

نموذج قياس المداطر البنكية العام
باإل افة الى فةاا تصني

الجدارة األربعة الم ينة في إيضاي أ ، 0/تقو اإلدارة بتصنيفاا في شمل مجموعاا فرعية أكمر

تفصي ً
ال بحيا تتفا م مت ل اا ال نك المرنلي المصرى  .ونتم تصني األصوة المعر ة ل ر االئتماأ في يم المجموعاا وفقاً
لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد ب مل ن ير على المعلوماا المتعلقة بالعميل و ا ه وو عه المالي ومدى ا تلامه في السداد.
ونقو ال نك بحسا

الم صصاا الم لوبة ال محالة األصوة المعر ة ل

ر االئتماأ  ،بما في كلك االرت ا اا المتعلقة

باالئتماأ  ،على أسال سب محددة مس ل ال نك المرنلي المصرى  .وفي حالة تنادة م ص

مسائر اال محالة الم لو

وفقاً

لقواعد ال نك المرنلي المصرى عس كلك الم لو أل راح إعداد القوائم المالية وفقًا لمعاضير المحاس ة المصرنة  ،ضتم تجنيب احتيا ي
مس حقوم الملكية مصماً على األرباي المحتجلة بمقدار تلك اللنادة  .ونتم تعدضل كلك االحتيا ي بصفة دورنة
الم ا ر ال نكية العا
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باللنادة والنق
على حسا

بحيا يعادة دائمًا م لغ اللنادة بيس الم صصيس  .ونعد يا االحتيا ي ير ابل للتوتن ون يس إيضاي /91أ) الحرنة

احتيا ي الم ا ر ال نكية العا مالة السنة المالية .

وفيما ضلي بياأ فةاا الجدارة للمؤسساا وفقاً ألسس التقييم الداملي مقار ة ب سس تقييم ال نك المرنلي المصرى و سب الم صصاا

الم لوبة ال محالة األصوة المعر ة ل
تصنيف البنك المركزي

ر االئتماأ :

نسبة

التصنيف

مدلول التصنيف

المدصص

1

مداطر مندفضة

صفر

1

2

مداطر معتدلة

مداطر مرضية

%1
%1

1

4

مداطر مناسبة

%2

1

5

مداطر مقبولة

%2

1

7

مداطر تحتاج لعناية خاصة

%5

3

مشكوك في تحصيلها

%20
%50

4

رديئة

%100

4

المصرى

3

.
0
9
10

المطلوب

%3

مداطر مقبولة حدياً
دون المستوى
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الداخلي

1

2

4

مدلول التصنيف الداخلي
ديون جيدة
ديون جيدة
ديون جيدة
ديون جيدة
ديون جيدة

المتابعة العادية
المتابعة الداصة

ديون غير منتظمة
ديون غير منتظمة
ديون غير منتظمة

في  31ديسمبر 2019م

(باأللف جنيه مصرى)

إيضاح

مرحلة
()1

مرحلة

مرحلة

مرحلة

مرحلة

رقم

أساس

أساس

أساس

أساس

أساس

فردى

جماعي

فردى

جماعي

جماعي

-

-

1.097

-

-

1.097

-

127

-

-

111

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

()35

أرصدة لدى البنوك

()35

مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء

()37

()1

11
-

()2

00.281

()2

149.020

-

()3

669.164

اإلجمالي

896.102

استثمارات مالية بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل
االخر

(/17د)

416

-

-

-

-

416

استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

(/38جـ)

64.999

-

-

-

-

64.999

مخصصات اخرى
(بدون مخصص القضايا بمبلغ  1.183الف جم)

()15

4.910

-

55.444

إجمالي خسائر االضمحالل

83.838

3.930

600

991

6.270

350.404

570.357

959.711

(باأللف جنيه مصرى)

في  1يناير 2019م
إيضاح
رقم
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

()35

أرصدة لدى البنوك

()35

مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء

()37

مرحلة
()1
أساس
فردى

مرحلة ()3
أساس
فردى

مرحلة ()3
أساس
جماعي

-

-

4.904

-

18.944

11
-

-

91.916

مرحلة ()1
أساس
جماعي

مرحلة ()1
أساس
جماعي

-

-

4.904

-

-

18.999

184.067

097.720

اإلجمالي

1.766.021

استثمارات مالية بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل االخر

(/17د)

6.086

-

-

-

-

6.086

استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

(/38جـ)

121.180

-

-

-

-

121.180

مخصصات اخرى
(بدون مخصص القضايا بمبلغ  1.151الف جم)

()15

-

19.492

319.984

إجمالي خسائر االضمحالل

317.418

11.538

1.671

991

18.788

385.151

793.010

3.158.131

(باأللف جنيه مصرى)

اثر التطبيق االولى للتعليمات في  1يناير 2019م

اثر التطبيق على االرباح المحتجزة
اثر التطبيق على االحتياطيات (احتياطى القيمة العادلة)

()760
760

اثر التطبيق على االحتياطيات (احتياطى مخاطر بنكية)

()319.135

قيمة التعديل فى 2719/1/1م المعدل بالتعليمات

()319.135

(باأللف جنيه مصرى)

اثر التطبيق االولى للتعليمات في  1يناير 2019م

اثر التطبيق على االستثمارات المالية (ادوات الدين)

()029.973

اثر التطبيق على البنوك
اثر التطبيق على مخصص العمالء
اثر التطبيق على مخصصات اخرى (الجزء الغير مغطى)

()23.529
()036.412
()09.030
()319.135

االجمالى
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أ 5/مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء

فيما يلي موقف أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء من حيث الجدارة لعمليات التوظيف و االستثمار:
تقييم ال نك

مشاركات ومرابحات ومضاربات

مشاركات ومرابحات ومضاربات

مع العمالء

مع العمالء

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل

1037223143

محل اضمحالل

130123.4.

0.393.062

اإلجمالي

1137343709

01.722.237

اإليرادات المقدمة والعوائد

()131393715

)0.961.201

مدصص خسائر االضمحالل

()09.3172

)231.390

الصافي

93.903902

1.316.626

متأخرات ليست محل اضمحالل

2.973.211

-

216

يدصم :

باأللف جنيه مصرى

االستثمارات المالية وفقا للمركز فى  1يناير 2019م
القيمة الدفترنة وفقا
لقواعد اعداد وتصونر

يعة االستممار

القيمة الدفترنة وفقا للمعيار  )2وبعد مصم ا مالى ال سائر االئتما ية

يمة التغير

المتو عة ECL

تيجة اعادة
الت ونب /
القيال

بالتكلفة

المستالكة

استمماراا مالية بغرح المتا رة

40.109

-

-

40.109

استمماراا مالية متاحة لل ي

4.210.132

-

-

929.414

استمماراا مالية محتفظ باا حتى تارني االستحقام

00.123.442

-

01.293.112

-

اكوأ م ال ة

07.161.726

-

04.226.601

-

30.014.124

-

97.202.602

القوائم المالية

اال مالى

بالقيمة العادلة مس مالة
االرباي او ال سائر

بالقيمة العادلة مس مالة

ائمة الدمل ال امل االمر

جيدة

333.426

002.940

70.910
-

4.290.111

مرحلة ()3

المتابعه العاديه

.370932.2

33.50

339703799

303294

-

المتابعه الداصه

-

129

-

129

غير منتظمه

-

-

130123.47

130123.47

.37123920

430093222

130123.47

1137343709

339743457

(باأللف جنيه مصرى)

 31ديسمبر 2010م
جيدة

مرحلة ()2

اإلجمالي

مرحلة ()3

5331035.4

473.79

-

533503243

المتابعه العاديه

13724

330933013

-

330953537

المتابعه الداصه

-

90.

-

90.

غير منتظمه

-

-

1332331.9

1332331.9

533123200

339423470

1332331.9

1035773935

اإلجمالي
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092.223

اإلجمالي

-

أسس التصنيف الداخلي

20.216

(باأللف جنيه مصرى)

مرحلة ()2

مرحلة ()1

-

4.619.762

.3747355.

اإلجمالي

ECLالمتو عة

6.216

 31ديسمبر 2019م

أسس التصنيف الداخلي

االئتما ية

-

تحليل اجمالى المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء وفقاً للمراحل :
مرحلة ()1

ا مالى ال سائر

 -يوضح الجدول التالي إجمالي مدصص الدسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمراحل :

(باأللف جنيه مصرى)

 31ديسمبر 2019م

أسس التصنيف الداخلي
جيدة

مرحلة ( )2جماعى

مرحلة ( )1جماعى

اإلجمالي

مرحلة ( )3جماعى

773193

23207

-

793400

المتابعه العاديه

00

1473520

-

1473.00

المتابعه الداصه

-

-

-

..931.4

-

..931.4

773201

1493727

..931.4

09.3172

غير منتظمه
اإلجمالي

-

-

(باأللف جنيه مصرى)

 1يناير 2019م
أسس التصنيف الداخلي
جيدة

مرحلة ( )2جماعى

مرحلة ( )1جماعى

اإلجمالي

مرحلة ( )3جماعى

913912

531.2

-

973074

المتابعه العاديه

24

1793591

-

1793.15

المتابعه الداصه

-

7

-

7

91393.

غير منتظمه
اإلجمالي

-

-

7903027

7903027

10437.0

7903027

130..3723

أ 7/أدوات دين واألوراق الحكومية

يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين واألوراق الحكومية وفقاً لوكاالت التقييم في أخر السنة المالية  ،بناء على تقييم ستاندرد أند بور وما يعادله .
 31ديسمبر 2019م

أوراق حكومية

باأللف جنيه مصرى

 AA -الى AA +

-

 A-الىA+

-

أقل من A -
اإلجمالي

استثمارات في أوراق مالية
باأللف جنيه مصرى
.003402

17371.30.5
17371.30.5

اإلجمالي

باأللف جنيه مصرى
.003402

132533112

132533112

1730023100

3437103253
3.357937.0

1030.33702

 31ديسمبر 2010م
استثمارات في أوراق مالية

أوراق حكومية

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

اإلجمالي

باأللف جنيه مصرى

 AA -الى AA +

-

5343.10

5343.10

 A-الىA+

-

133903590

133903590

أقل من A -

1530.0359.

9373032.0

243790305.

اإلجمالي

1530.0359.

113..334.0

2.373230.4

أ 0/االستحواذ على الضمانات
قام البنك خالل السنة الحالية بالحصول على أصول باالستحواذ على بعض الضمانات كما يلي :
طبيعة األصل
أراضى ومبانى

رد اضمحالل

القيمة الدفترية

باأللف جنيه مصرى
4.430
()884

بيع

()33.354

االجمالى

()7.518

يتم تبويب األصول التي تم االستحواذ عليها ضمن بند األصول األخرى بالمركز المالي  .ويتم بيع هذه األصول كلما كان ذلك عمليا .
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تركز مداطر األصول المالية المعرضة لدطر عمليات التوظيف و االستثمار

أ9 /

القطاعات الجغرافية
يممل الجدوة التالي تحليل ب م حدود م ر عملياا التومي

و االستممار لل نك بالقيمة الدفترنة  ،موتعة حسب الق اع الجغرافي في أمر السنة المالية

الحالية  .عند إعداد يا الجدوة  ،تم توتن الم ا ر على الق اعاا الجغرافية وفقاً للمنا ا المرت ة بعمالء ال نك :
 31ديسمبر 2019م

جمهورية مصر العربية
اإلسكندرية

القاهرة الكبرى
032173311

م ارناا ومرابحاا ومضارباا للعمالء:

2723100

دول الدليج

أوروبا

الوجه القبلي

والدلتا وسيناء
131033000

(باأللف جنيه مصرى)
دول أخرى

العربي

-

97.613

-

اإلجمالي
93.903902

استمماراا مالية :
 -بالقيمة العادلة مس مالة االرباي وال سائر

235043392
193247

9.1

-

2933097

4.133.7

7093001

431293.10

 بالقيمة العادلة مس مالة الدمل ال امل -بالتكلفة المستالكة

أصوة أمرى

3434003470

-

-

-

0.224.144

092.606

3.33023130

2333031.5

-

-

-

703191

-

23400335.

اإلجمالي في نهاية السنة الحالية

42.630.723

0.014.262

929.011

723.212

9.476.361

249.991

73.160.130

اإلجمالي في نهاية سنة المقارنة

36.032.696

203.476

27.711

0.171.027

9.422.422

127.926

40.772.601

-

2003012

-

-

071.271

4503017

قطاعات النشاط
يمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر عمليات التوظيف و االستثمار للبنك بالقيمة الدفترية ،موزعة حسب النشاط الذي يزاوله عمالء البنك :

(باأللف جنيه مصرى)

 31ديسمبر 2019م

مؤسساا مالية
مشاركات ومرابحات ومضاربات
للعمالء:

0.393.272

مؤسساا
صناعية
7.399.199

بي الجملة

اط عقاري

وتجارة التجلئة
463.109

177.691

اع
حمومي
642.342

أ

ة أمرى

044.219

أفراد

اإل مالي

232.361

93.903902

استمماراا مالية :
 بالقيمة العادلة مس مالة الدملال امل
 بالقيمة العادلة مس مالةاالرباي وال سائر

091.611
-

127.742
-

0.112.166

236.024
911.109
-

 -بالتكلفة المستالكة

361.607

-

أصوة أمرى

0.107.791

-

اإلجمالي في نهاية السنة الحالية

33.203790

.321735.9

23.5.3.34

اإلجمالي في نهاية سنة المقارنة

9.429.222

7.176.407

0.210.714

714.191

العودة لصفحة الفهرس
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033.914

0.136.032

-

431293.10

021.117

-

4503017

-

3.33023130
23400335.

-

-

-

36.103.793

-

-

-

-

-

134713.70

3.379.3074

13350392.

93933.0

5330.13031

134593720

92.734.136

0.401.101

924304.

40.772.601

/3ب  -خطر السوق

ر السوم المتممل في تقل اا القيمة العادلة أو التدفقاا النقدية المستق لية الناتجة عس التغير في أسعار السوم  .وننتر م ر

ضتعرح ال نك ل

السوم عس المراكل المفتوحة لمعدة العائد والعملة ومنتجاا حقوم الملكية  ،حيا أأ نل مناا معرح للتحرناا العامة وال اصة في السوم والتغيراا
في مستوى الحساسية لمعدالا السوم أو لرسعار ممل معدالا العائد ومعدالا أسعار الصر

تعر ه ل
ب1/

ر السوم الى محافظ للمتا رة أو لغير رح المتا رة.

وأسعار أدواا حقوم الملكية  .ونفصل ال نك مدى

ملدص القيمة المعرضة للدطر
إجمالي القيمة المعرضة للدطر طبقاً لنوع الدطر
(باأل لف جنيه مصرى)
 31شهرا ً حتى نهاية ديسمبر 1038م
أقل
أعلى
متوسط

 31شهر حتى نهاية ديسمبر 1039م
أقل
أعلى
متوسط
خطر أسعار الصرف
خطر سعر العائد
خطر أدوات الملكية
إجمالي القيمة عند الخطر

11.080.198
39.517.551
30.355.111
53.774.171

19.515.111
38.948.755
9.590.558
58.054.545

14.783.575
10.110.481
30.581.158
55.794.415

37.558.133
38.459.854
9.903.188
45.019.451

14.101.985
39.057.050
30.741.554
54.304.530

القيمة المعرضة للدطر لمحفظة المتاجرة طبقاً لنوع الدطر
 12شه اًر حتى نهاية ديسمبر 2019م

متوسط
311.519
311.519

خطر أسعار الصرف
خطر سعر العائد
خطر أدوات الملكية
إجمالي القيمة عند الخطر

أقل
304.995
304.995

أعلى
177.943
177.943

(باأل لف جنيه مصرى)
 12شه اًر حتى نهاية ديسمبر 2010م

متوسط
-

أعلى
-

القيمة المعرضة للدطر للمحفظة لغير غرض المتاجرة طبق ًا لنوع الدطر
 12شه اًر حتى نهاية ديسمبر 2019م

متوسط
خطر أسعار الصرف
خطر سعر العائد
خطر أدوات الملكية
إجمالي القيمة عند الخطر

13.955.859
39.517.551
30.355.111
53.550.711

ترت ص اللنادة في القيمة المعر ة لل
وتم حسا
القيمة المعر ة لل

أعلى

14.508.719
10.110.481
30.581.158
55.513.490

3.713.174
37.170.705
9.493.034
18.491.094

أقل
-

(باأل لف جنيه مصرى)

 12شه اًر حتى نهاية ديسمبر 2010م

أقل

19.515.111
38.948.755
9.590.558
58.054.545

متوسط
51.111.055
51.211.112
1.125.211
21.201.212

أعلى
22.222.111
51.211.212
52.122.112
12.522.152

أقل
5.125.212
51.012.121
1.215.252
01.212.212

ر  ،ماصة سعر العائد  ،باللنادة في حساسية سعر العائد في األسوام المالية العالمية .

النتائر المالثة السابقة للقيمة المعر ة لل

ر ب مل مستقل عس المراكل المعنية والتحرناا التارن ية لرسوام  .وال ي مل إ مالي

ر المتا رة و ير المتا رة القيمة المعر ة لل

متنوع .

ر لل نك وكلك ل اًر لالرت اط بيس أ واع ال

ر وأ واع المحافظ وما ضت عه مس ت ثير

ب 2/خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية
ضتعرح ال نك ل

ر التقل اا في أسعار صر العمالا األ ن ية على المرنل المالي والتدفقاا النقدية  .و د ا مجلس اإلدارة بو

للعمالا األ ن ية وكلك بالقيمة اإل مالية لكل مس المراكل في ااية اليو ونيلك مالة اليو التي ضتم م ار تاا لحلياً  .ونل
تعرح ال نك ل

ر تقل اا سعر صر

حدود

الجدوة التالي مدى

العمالا األ ن ية في ااية الفترة المالية  .ونتضمس الجدوة التالي القيمة الدفترنة لردواا المالية موتعة

بالعمالا الممو ة لاا :
العودة لصفحة الفهرس
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 31ديسمبر 2019م
جنيه مصرى
األصول المالية
قدية وأرصدة لدى ال نوس المرنلنة

أرصدة لدى ال نوس

م ارناا و مرابحاا ومضارباا م العمالء
استمماراا مالية :

يورو

دوالر أمريكي

جنيه إسترليني

اإلجمالي

عمالت أخرى

530.0370.

333033052

1193049

173..5

553072

0355.3424

2035453520

035993900

31.3002

1103730

132073510

3037003550

739203.74

137703220

بالقيمه العادله مس مالة الدمل ال امل

137013411

-

231343310

بالقيمه العادله مس مالة االرباي وال سائر

193247

2003012

بالتكلفه المستالكه

أصوة مالية أمرى

2031133594
233703474

1.301.3402

-

إجمالي األصول المالية

.53731370.

3231073.3.

90130.3

()432.0

جنيه مصرى

دوالر أمريكي

-

2933097
2523142

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك
األوعية االدخارية
التزامات مالية أخرى

(باأللف جنيه مصرى)

()107

يورو

93.903902

-

-

-

-

1503750

-

-

403445

23400335.

1340739.0

عمالت أخرى

4503017
3.33023130

().3100

17.3040

جنيه إسترليني

431293.10

100340.3013

اإلجمالي

7.815
58.038.513
1.431.358

115.157
15.593.711
355.731

3.555
913.858
()35.535

4
317.315
3.418

3.155.554
1.178

144.843
85.015.830
1.557.970

إجمالي االلتزامات المالية
صافي المركز المالى
ارتباطات متعلقة بالتوظيف
في نهاية سنة المقارنة
اجمالى األصول المالية

50.418.504
5.191.101
1.454.503

15.991.803
5.331.815
1.038.514

937.907
51.955
84.153

318.577
18.173
3.075

3.159.811
48.318
4.553

88.848.513
33.557.191
5.551.311

12.212.211

21.511.021

5.500.112

511.212

5.125.220

15.105.211

اجمالى االلتزامات المالية

21.101.150

01.152.110

5.222.121

512.112

5.125.111

15.112.515

صافي المركز المالي

2.122.111

1.010.221

11.112

21.011

()212

52.212.111

رفة المعامالا الدولية ): (Dealing Room

ماا

 تقديم تقار ضر دورنة عس حرنة األسوام المالية . -تنفيي توصياا لجنة األصوة وااللتلاماا التى تم

الموافقة علياا وعرح تقارنر بمدى التقد فى تنفيي تلك التوصياا .

 -التنسيا م وحدة إدارة األصوة وااللتلاماا فيما ضتعلا بالتحوط ال يعى

د الم ا ر التى د تن

عس معامالا ماصة وبما ضتفا م السياسة والتوصياا

المعتمدة للجنة إدارة األصوة وااللتلاماا .
 المسةولية عس إدارة السيولة على المدى القصير . -إعداد تقارنر دورنة ب ى مستجداا عس مو

األسوام وتو يه النلر ألى امتنا اا فى السيولة .

 إبالغ وحدة إدارة األصوة وااللتلاماا باالحتيا اا التمونلية لمعالجة فجوة السيولة .د
ضاد

ال نك مس إدارة م ر أسعار العائد :

ال نك إلى ت فيض در ة تعر ه لم ا ر يمل أسعار العائد إلى أ صى حد مممس م مراعاة أأ تكوأ يمه الم ا ر المت قية النا مة عس أسعار العائد في

حدود مستوى الحساسية المعتمد مس لجنة األصوة وااللتلاماا.

ونعر مستوى الحساسية ب ه التغير فى صافى القيمة الحالية لمراكل أسعار العائد المابتة المستق لية لل نك مقابل نل تنادة در ا  % 0بمنحنى سعر العائد وتتم

المتابعة الجدية لمدى الت ال ال نك بالحدود الم قة .

ب3 /

خطر تقلبات سعر العائد

ضتعرح ال نك يثار التقل اا في مستوناا أسعار العائد السائدة في السوم و و م ر التدفقاا النقدية لسعر العائد المتممل في تيبي

التدفقاا النقدية المستق لية

ألداة مالية بس ب التغيراا في سعر عائد األداة  ،وم ر القيمة العادلة لسعر العائد و و م ر تقل اا يمة األداة المالية تيجة للتغير في أسعار العائد في السوم ،
و د ضلند امت العائد تيجة لتلك التغيراا ولكس د تن فض األرباي في حالة حدوو تحرناا ير متو عة  .ونقو مجلس إدارة ال نك بو

االمتال

في إعادة تسعير العائد اليي يممس أأ يحتفظ به ال نك  ،ونل

الجدوة التالي مدى تعرح ال نك ل

لردواا المالية موتعة على أسال سعر توارني إعادة التسعير أو توارني االستحقام أضاما أ ر :
العودة لصفحة الفهرس
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حدود لمستوى

ر تقل اا سعر العائد اليي ضتضمس القيمة الدفترنة

(باأللف جنيه مصرى)

 31ديسمبر 2019م
أكثر من شهر حتى

أكثر من ثالثة

أكثر من سنة حتى

أكثر من خمس

ثالثة أشهر

أشهر حتى سنة

خمس سنوات

سنوات

1.875.374

-

-

-

أرصدة لدى البنوك

15.301.178

30.415.840

1.811.646

129.401

مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء

355.189

117.315

2.172.882

1.612.014

بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل

570

بالقيمه العادله من خالل االرباح والخسائر

5.319.538
500.089

11.908
450.037
1.758.559
500.089

1.591.451
500.089

إجمالي األصول المالية

15.875.138

35.494.519

حتى شهر واحد

بدون عائد

اإلجمالي

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

-

5.583.150

-

330.111

18.788.558

814.307

9.598.901

4.019.664

8.555.414

استثمارات مالية :
بالتكلفه المستهلكه
أصول مالية أخرى

حتى شهر واحد

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك
التزامات مالية أخرى
إجمالي االلتزامات المالية
فجوة إعادة تسعير العائد
في نهاية سنة المقارنة
اجمالى األصول المالية
اجمالى االلتزامات المالية
فجوة إعادة تسعير العائد

11.497.305

30.804.193

5.515.580

300.405.031

أكثر من شهر حتى

أكثر من ثالثة

أكثر من سنة حتى

أكثر من خمس

ثالثة أشهر

أشهر حتى سنة

خمس سنوات

سنوات

-

-

-

-

-

األوعية االدخارية والودائع
االخرى

8.309.080

3.598.157
39.140.454
500.089

1.507.581
1.553.044
-

-

4.319.538
450.037
15.181.318
1.400.155

بدون عائد

اإلجمالي

144.843

144.843

30.190.393
543.991
30.911.381
14.941.315

9.048.108
543.991
9.590.100
5.804.119

9.048.108
543.991
9.590.100
()3.583.310

13.997.703
543.994
11.519.595
857.430

19.449.597
19.449.597
()38.545.105

5.103.905
5.445.745
378.814

85.015.830
1.557.970
88.848.513
33.557.191

41.077.451
33.930.137
13.357.345

30.511.835
30.149.007
184.808

4.815.557
30.149.007
()5.531.140

38.405.095
38.489.551
()84.555

7.537.359
17.155.450
()39.518.193

7.050.850
1.135.718
1.814.311

93.513.059
83.570.383
30.050.888

/3ج خطر السيولة

م ر السيولة و م ر تعرح ال نك لصعوباا في الوفاء بتعاداته المرت ة بالتلاماته المالية عند االستحقام واست داة الم الغ التي ضتم سح اا .

ونممس أأ ضنتر عس كلك اإلمفام في الوفاء بااللتلاماا ال اصة بالسداد للمودعيس والوفاء بارت ا اا عملياا التومي

.

إدارة مخاطر السيولة
تتضمس عملياا الر ابة ل

ر السيولة الم قة بمعرفة إدارة ال ةوأ المالية بال نك ما ضلي :

* ضتم إدارة التمونل اليومي عس

رنا م ار ة التدفقاا النقدية المستق لية للت كد مس إمما ية الوفاء بمافة المت ل اا  .ونتضمس كلك إحالة األمواة عند

استحقا اا أو عند منحاا للعمالء  .ونتوا د ال نك في أسوام الماة العالمية لت كيد تحقيا كلك الاد
* االحتفاظ بمحفلة مس األصوة عالية التسونا التي مس المممس تسييلاا بساولة لمقابلة أية ا

* م ار ة سب السيولة بالمقار ة بالمت ل اا الداملية لل نك ومت ل اا ال نك المرنلي المصرى .
* إدارة الترنل وبياأ استحقا اا عملياا التومي

.

راباا ير متو عة في التدفقاا النقدية .

.

هدف البنك من إدارة السيولة
ضاد

ال نك لتمونل أ

ته على أسال أفضل األسعار المممنة في مل اللر و

ال يعية ،ولضماأ درته على الوفاء بالتلاماته في حالة حدوو أتمة .

وسعيا حو تحقيا يم الغاية ضت نى ال نك الم اد الرئيسية التالية إلدارة السيولة :
 إدارة السيولة فى المدى القصير وفقا لإل ار الر ابى. تنون مصادر التمونل. -االحتفاظ بمجموعة مس األصوة كاا سيولة عالية.

قياس ومتابعة هيكل مخاطر السيولة
ضتل

إ ار إدارة السيولة بال نك فى العملياا التالية :
 -متابعة تنون مصادر التمونل .

 التقييم المنتلم لايمل سيولة ال نك وت ورم علي مدار اللمس.العودة لصفحة الفهرس
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 -تقييم ال نك الحتيا اا التمونل على أسال التو عاا الواردة في الموات ة التقدضرنة بغرح الت

يص لحلوة مالئمة للتمونل .

ضتم تحدضد فجواا السيولة المتو عة عس رنا حصر ال نود التى تلار بقائمة المرنل المالي ال نك ومار اا حسب وع عملة وم اة االستحقام المت قية لتلك
ال نود وتتحدد توارني استحقام األصوة وااللتلاماا القائمة على أسال ال روط التعا دية للمعامالا و ماكر أ ماط سلوس العميل التارن ية
حساباا االستممار ) ونيا االفت ار اا التقليدية المتصلة ب عض بنود ائمة المرنل المالي نما فى حالة حقوم المسا ميس ( .

وأل راح الر ابة وإعداد التقارنر ضتم يال وتو

نما فى حالة

التدفقاا النقدية لليو واألس وع وال ار التالي  ،و ي الفتراا الرئيسية إلدارة السيولة  .وتتممل ق ة ال داية

لتلك التو عاا في تحليل االستحقا اا التعا دية لاللتلاماا المالية وتوارني التحصيالا المتو عة لرصوة المالية .
وتقو إدارة التومي

المحلى أيضاً بم ار ة عد الت ابا بيس األصوة متوس ة األ ل  ،ومستوى و وع الجلء ير المست د مس ارت ا اا عملياا التومي

 ،ومدى است دا تسايالا الحساباا الجارنة المدضنة وأثر االلتلاماا العر ية ممل م اباا الضماأ واالعتماداا المستندية .

منهج التمويل
ضتم م ار عة مصادر السيولة عس رنا فرنا منفصل ب دارة ال ةوأ المالية بال نك باد

توفير تنوع واس في العمالا  ،والمنا ا الجغرافية  ،والمصادر ،

والمنتجاا واي اة .

التدفقات النقدية غير المشتقة :
يممل الجدوة التالي التدفقاا النقدية المدفوعة مس ل ال نك ب رنقة االلتلاماا المالية ير الم تقة موتعة على أسال المدة المت قية مس االستحقا اا
التعا دية في تارني المرنل المالى  .وتممل الم الغ المدر ة بالجدوة التدفقاا النقدية التعا دية ير الم صومة  ،بينما ضدضر ال نك م ر السيولة على أسال
التدفقاا النقدية ير الم صومة المتو عة وليس

التعا دية :
 31ديسمبر 2019م
أكﺜر مﻦ ثالثﺔ
أشهر ﺣﺘى سﻨﺔ

أكﺜر مﻦ سﻨﺔ ﺣﺘى
خمس سﻨﻮات

أكﺜر مﻦ خمس
سﻨﻮات

30.190.393
543.991

9.048.108
543.991

9.048.108
543.991

13.997.703
543.994

144.843
15.553.501
-

144.843
85.015.830
1.557.970

إجمالﻲ اﻻلﺘﺰامات المالﻴﺔ وفقا لﺘاريخ
اﻻسﺘحقاق الﺘعاﻗدي

11.232.183

2.021.211

2.021.211

22.032.026

36.820.343

88.848.021

إجمالﻲ األصﻮل المالﻴﺔ وفقا لﺘاريخ
اﻻسﺘحقاق الﺘعاﻗدي

36.876.318

16.424.632

8.112.181

23.427.116

17.422.271

111.410.113

ﺣﺘى شهر واﺣد
اﻻلﺘﺰامات المالﻴﺔ
أرصدة مﺴﺘحقﺔ لﻠبﻨﻮك
األوﻋﻴﺔ اﻻدخاريﺔ والﻮدائع اﻻخرى
الﺘﺰامات مالﻴﺔ أخرى

أكﺜر مﻦ شهر ﺣﺘى
ثالثﺔ أشهر

(باأللف جنيه مصرى)

 31ديسمبر 2010م
ﺣﺘى شهر واﺣد
اﻻلﺘﺰامات المالﻴﺔ
أرصدة مﺴﺘحقﺔ لﻠبﻨﻮك
األوﻋﻴﺔ اﻻدخاريﺔ والﻮدائع اﻻخرى
الﺘﺰامات مالﻴﺔ أخرى
إجمالﻲ اﻻلﺘﺰامات المالﻴﺔ وفقا لﺘاريخ
اﻻسﺘحقاق الﺘعاﻗدي
إجمالﻲ األصﻮل المالﻴﺔ وفقا لﺘاريخ
اﻻسﺘحقاق الﺘعاﻗدي

أكﺜر مﻦ شهر ﺣﺘى
ثالثﺔ أشهر

أكﺜر مﻦ ثالثﺔ
أشهر ﺣﺘى سﻨﺔ

اإلجمالﻲ

(باأللف جنيه مصرى)

أكﺜر مﻦ سﻨﺔ ﺣﺘى
خمس سﻨﻮات

أكﺜر مﻦ خمس
سﻨﻮات

11.318.264
012.103

2.740.244
012.103

2.740.244
012.103

17.887.622
012.103

114.713
31.307.476
-

114.713
72.167.210
2.418.262

11.211.317

11.342.117

11.342.117

18.482.002

31.472.188

81.671.181

43.177.402

11.033.816

4.830.007

18.416.120

14.008.122

21.021.102

/3د إدارة رأس المال
تتممل أ دا

اإلجمالﻲ

ال نك عند إدارة رأل الماة  ،اليي ي مل عناصر أمرى باإل افة الى حقوم الملكية اللا رة بالمرنل المالي فيما ضلي

 االلت ال بالمت ل اا القا و ية واالحما ال رعية لرأل الماة في ماورنة مصر العربية وفي ال لداأ التي تعمل باا فروع ال نك . حماية درة ال نك على االستم اررنة وتممينه مس االستمرار في توليد عائد للمسا ميس واأل ار -الحفاظ على اعدة رأسمالية ونة تدعم النمو في الن اط .

العودة لصفحة الفهرس
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األمرى التي تتعامل م ال نك .

ضتم م ار عة نفاية رأل الماة واست داماا رأل الماة وفقاً لمت ل اا الجاة الر ابية ال نك المرنلي المصرى في ماورنة مصر العربية) ضومياً بواس ة
إدارة ال نك  ،مس مالة ماكر تعتمد على إرشاداا لجنة باتة للر ابة المصرفية ونتم تقديم ال يا اا الم لوبة وإضداعاا لدى ال نك المرنلي المصرى على
أسال رب سنوي
ون لب ال نك المرنلي المصرى أأ يقو ال نك بما ضلي :
 االحتفاظ بم لغ  711مليوأ نيه مصرى حداً أد ى لرأل الماة المصدر والمدفوع . االحتفاظ بنس ة بيس عناصر رأل الماة وبيس عناصر األصوة وااللتلاماا العر ية المر حة ب وتاأ الم ا ر تعادة أو تلند عس . %01المنلمة لرعماة المصرفية في ال لداأ التي تعمل باا  ،ونتكوأ بسص

وت ض فروع ال نك التي تعمل مارر ماورنة مصر العربية لقواعد اإلش ار
معيار نفاية رأل الماة مس ال رنحتيس التاليتيس :

الشريحة األولى  :و ي رأل الماة األساسي  ،ونتكوأ مس رأل الماة المدفوع بعد مصم القيمة الدفترنة ألسام ال لننة)  ،واألرباي المحتجلة
واالحتيا ياا الناتجة عس توتن األرباي فيما عدا احتيا ي الم ا ر ال نكية العا  ،ون صم منه أية شارة س ا االعت ار
الشريحة الثانية  :و ي رأل الماة المسا د  ،ونتكوأ مما يعادة م ص

باا وأية مسائر مرحلة .

الم ا ر العا وفق ًا ألسس الجدارة االئتما ية الصادرة عس ال نك المرنلي

المصرى بما ال ضلند عس  %0.97مس إ مالي األصوة وااللتلاماا العر ية المر حة ب وتاأ الم ا ر  ،و التوميفاا  /الودائ المسا دة التي تلند م الاا
عس ممس سنواا م استاالس  %91مس يمتاا في نل سنة مس السنواا ال مس األميرة مس م الاا) و  %47مس اللنادة بيس القيمة العادلة والقيمة
الدفترنة لكل مس االستمماراا المالية المتاحة لل ي والمحتفظ باا حتى تارني االستحقام وفي شرناا تابعة وشقيقة .
وعند حسا
عس ص

إ مالي بسص معيار نفاية رأل الماة  ،ضراعى أال ضلند رأل الماة المسا د عس رأل الماة األساسي وأال تلند التوميفاا الودائ ) المسا دة

رأل الماة األساسي .

ونتم تر يح األصوة ب وتاأ م ا ر تتراوي مس صفر الى  %011م وبة بحسب

يعة ال ر المدضس بمل أصل بما يعمس م ا ر عملياا التومي

و االستممار المرت ة به  ،وم أمي الضما اا النقدية في االعت ار  .ونتم است دا كاا المعالجة للم الغ مارر المرنل المالى بعد إ ارء التعدضالا لتعمس
ال يعة العر ية وال سائر المحتملة لتلك الم الغ.
* منظومة إدارة مداطر هيكل سعر العائد
ضتم تحدضد و يال يا ال

ر بمعرفة وحدة األصوة وااللتلاماا ) (ALMUالتابعة لإلدارة المالية بال نك ونتم تقييم الم ا ر وحدود ا واإل راءاا

التصحيحية الوا ب القيا باا بمعرفة لجنة األصوة وااللتلاماا ) (ALCOبرئاسة رئيس ال نك وعضونة المدضرنس التنفييضيس والمدضر المالي ومدضرو اإلداراا
التجارنة ومدضر ش مة الفروع والسمرتير العا ورئيس رفة المعامالا الدولية وتقو

رفة المعامالا الدولية بتنفيي اإل راءاا الضرورنة التي تقرر ا لجنة

األصوة وااللتلاماا لتصحيح الفجواا مس مالة التعامل في األسوام المالية وتعد الغرفة تقارنر ا بما حدو مس ت ور وعر اا على وحدة األصوة
وااللتلاماا ولجنة األصوة وااللتلاماا.
* مهام لجنة إدارة األصول وااللتزامات )(ALCO
 -ال

في الحدود المق ولة أل راح تحليل الحساسية.

 م ار عة االفت ار اا المست دمة فى تحدضد و يال الم ا ر والتحقا مس صحتاا واعتماد ا.استعراح م ا ر وفجواا أسعار العائد ومو

الحساسية بال نك والواردة بتقارنر وحدة إدارة األصوة وااللتلاماا ).(ALMU

 تقييم وتعدضل واعتماد التوصياا المقترحة لتعدضل الفجواا -إأ و دا -بما ضتفا م الحدود السابا اعتماد ا.* مهام وحدة إدارة األصول وااللتزامات )(ALMU
 توثيا سياسة إدارة الم ا ر كما تم إ رار ا بمعرفة لجنة األصوة وااللتلاماا والحفاظ علياا. إعداد النماكر المست دمة في تحدضد و يال الم ا ر والعمل على ت ونر ا باستمرار. -إعداد تقارنر بالقيم المعر ة لل

ر وت ور تلك القيم على مدار اللمس وعرح تلك التقارنر على لجنة إدارة األصوة وااللتلاماا.

 تقديم توصياا لتعدضل الفجواا بما ضتفا م الحدود السابا اعتماد ا. متابعة ت يا ارراا لجنة األصوة وااللتلاماا وإم ار ا بمدى التقد فى ت يا تلك الق ارراا. أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة :العودة لصفحة الفهرس
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ضتم يال األصوة المالية الم وبة ن صوة مالية بغرح المتا رة بالقيمة العادلة م أدرار فر وم التغير في القيمة العادلة بقائمة الدمل

مس بند

"صافى الدمل مس المتا رة " نما ضتم يال أدواا الدضس الم وبة ن صوة مالية بالقيمة العادلة مس مالة الدمل ال امل األمر بالقيمة العادلة م إدرار

فروم التغير في القيمة العادلة ب نود ائمة الدمل ال امل األمر
يال األسام المقيدة ب ورصة األورام المالية بالقيمة العادلة

مس " احتيا ي القيمة العادلة " وبالنس ة لالستمماراا في أدواا حقوم ملكية فيتم

قا لرسعار المعلنة بال ورصة في تارني القوائم المالية المستقلة " أما بالنس ة لرسام ير

المقيدة بال ورصة " فيما عدا االستمماراا االستراتيجية "فيتم تقييماا ب حدى ال رم الفنية المق ولة " رنقة التدفقاا النقدية الم صومة  ،رنقة مضاعفاا

القيمة " وإدرار فروم التقييم بقائمة الدمل ال امل األمر

مس " احتيا ي القيمة العادلة " وبالنس ة لالستمماراا االستراتيجية فتعت ر التكلفة او القيمة

األسمية بممابة القيمة العادلة لتلك االستمماراا.
ضو ح الجدوة أد ام األصوة وااللتلاماا المالية بالقيمة العادلة في القوائم المالية المستقلة في  30ديسم ر 9102

مس التسلسل الارمي للقيمة العادلة

بناء علي مستوناا المدمالا التي تعت ر و رنة لقيال القيمة العادلة نمل:

-المستوي األول :وتتممل مدمالا المستوي األوة في األسعار المعلنة

ير المعدلة( في األسوام الن

ة ألصوة أو التلاماا م ابقة يست ي ال نك

الوصوة إلياا في تارني القيال.
-المستوي الثانى :وتتممل مدمالا المستوي الما ي فى نافة المدمالا ب ال

أسعار معلس عناا

مس المستوي األوة وتكوأ يم المدمالا ملحومة

لرصل أو االلت ال ب مل م اشر أو ير م اشر.
المستوي الثالث :وتتممل مدمالا المستوي المالا في المدمالا ير الملحومة لرصل أو االلت ال .باأللف جنيه مصرى

األصوة المالية

المستوي األوة

المستوي الما ى

المستوي المالا

اال مالى

وثائا صنادضا استممار بالقيمة العادلة مس مالة الدمل ال امل األمر

-

0.011.627

-

0.011.627

911.109

-

-

911.109

021.117

-

-

021.117

9.270.924

-

-

9.270.924

وثائا صنادضا استممار بالقيمة العادلة مس مالة األر باي وال سائر
أدواا حقوم ملكية بالقيمة العادلة مس مالة األر باي وال سائر

أدواا حقوم ملكية بالقيمة العادلة مس مالة الدمل ال امل األمر

 تمويالت وتسهيالت للعمالءتلار التمونالا والتسايالا بالصافي بعد مصم م ص

مسائر اال محالة .

 أدوات دين بالتكلفة المستهلكةضتم ت ونب األصوة المالية ير الم تقة كاا الدفعاا وتوار يي االستحقام المابتة أو القابلة للتحدضد نادواا دضس بالتكلفة المستالكة "

مس موكر

األعماة لرصوة المالية المحتفظ باا لتحصيل التدفقاا النقدية التعا دية ".

ويتكون البسط لمعدل كفاية رأس المال من الشر يحتين التاليتين طبقا لبازل : II
الشريحة األولى  :و ى رأل الماة األساسي ونتكوأ مس رأل الماة المدفوع  -بعد مصم القيمة االدفترنة ألسام ال لننة -واألرباي المحتجلة
واالحتيا ياا القائمة التي ضن

القا وأ والنلا األساسى لل نك على تكونناا بعد توتن األرباي فيما عدا احتيا ي الم ا ر ال نكية العا واالحتيا ي

ال اص كما ي صم منه أية شارة س ا االعت ار

باا وأية مسائر مرحلة .

و د تم إدرار صافي األرباي المرحلية في ال رنحة األولي وكلك

قا لقرار مجلس إدارة ال نك المرنلي المصري بجلسته المنعقدة بتارني  07ف راضر

.9102

الشريحة الثانية  :و ى رأل الماة المسا د ونتكوأ مما يعادة رصيد الم صصاا الم لوبة مقابل أدواا الدضس  /التمونالا و التسايالا األئتما ية

المدر ة فى المرحلة األولى بما ال ضلند عس  % 0٫97مس إ مالي الم ا ر األئتما ية لرصوة وااللتلاماا العر ية المر حة ب وتاأ الم ا ر
والتمونالا  /الودائ المسا دة التي تلند م الاا عس ممس سنواا  -م استاالس  % 91مس يمتاا فى نل سنة مس السنواا ال مس األميرة مس م الاا
 باإل افة إلى  % 47مس اللنادة فى القيمة العادلة عس القيمة الدفترنة لكل مس االستمماراا المالية بالقيمة العادلة مس مالة الدمل ال امل األمروأدواا الدضس بالتكلفة المستالكة واالستمماراا فى شرناا تابعة وشقيقة و  % 47مس يمة األحتيا ي ال اص.
ونراعى عند حسا
عس ص

إ مالي بسص معدة كفاية رأل الماة أال ضلند رأل الماة المسا د عس رأل الماة األساسي وأال تلند التمونالا – الودائ  -المسا دة

رأل الماة األساسي.

ونتم تر يح األصوة ب وتاأ م ا ر تتراوي مس صفر إلى  % 911م وبة بحسب

يعة ال ر المدضس بمل أصل بما يعمس م ا ر االئتماأ المرت ة

به م أمي الضما اا النقدية في االعت ار ونتم است دا كاا المعالجة للم الغ مارر ائمة المرنل المالى بعد إ راء التعدضالا لتعمس ال يعة العر ية
وال سائر المحتملة لتلك الم الغ.
العودة لصفحة الفهرس
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تم إعداد معيار كفاية رأل الماة

قا لمت ل اا باتة  IIبناءاً على رار مجلس إدارة ال نك المرنلي المصري بجلسته المنعقدة بتار يي  01ديسم ر

 9109والتى أصدرا فى  94ديسم ر .9109

و د التل ال نك بمافة مت ل اا رأل الماة المحلية وفي الدوة التي تعمل باا فروعه ال ار ية مالة السنتيس الما يتيس.
ويلدص الجدول التالي مكونات رأس المال األساسي والمساند ونسب معيار كفاية رأس المال في نهاية السنة المالية الحالية :
 31ديسمبر 2019م
ألف جنيه مصرى

الشريحة األولى (رأس المال االساسى و االضافى):

 31ديسمبر 2010م
ألف جنيه مصرى

0.227.610

رأس المال المصدر والمدفوع

3304.3..9

أسهم خزينة ()-

()93092

االحتياطيات

131913559

241.116

احتياطى مداطر العام

1493153

-

)2.129

احتياطى مداطر معيار IFRS 9

-

األرباح المحتجزة (الدسائر المرحلة)

432.031..

3.649.991

األرباح ( /الدسائر) المرحلية ربع السنوية

حقوق األقلية

13.403549

0.429.304

939

201

337.701

إجمالى االستبعادات من رأس المال األساسى المستمر Common Equity

1394.3071

()50534.5

-

اجمالى رأس المال االساسى و االضافى

1137203549

2.941.122

اجمالى رصيد بنود الدخل الشامل االخر المتراكم بعد التعديالت الرقابية

)292.171

الشريحة الثانية (رأس المال المساند):
 %45من قيمة االحتياطى الداص

-

 %45من رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر

-

0.141.224

 %45من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة

3203.22

969.926

رصيد المدصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين و التسهيالت االئتمانية المطلوبة فى المرحلة األولى

07.042

14.302.

اجمالى مدصص خسائر االضمحالل للتمويالت و التسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة

-

-

067.141

اجمالى رأس المال المساند

4753440

0.420.967

إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات (اجمالى رأس المال)

1231953990

1.241.064

األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المداطر :

إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المداطر االئتمان ،السوق والتشغيل

إجمالى القاعدة الرأسمالية  /إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المداطر االئتمان والسوق والتشغيل

5534973105

70.372.149

%21390

% 02.19

وافا ال نك المرنلى المصرى فـى لسـته بتـارني  2ضوليـو  9107علـى التعليمـاا الر ابيـة لقيـال ال اصـة بالرافعـة الماليـة مـ إلـ ال ال نـوس بالحـد األد ـى لتلـك النسـ ة  ) %3علـى

أسال رب سنوى وكلك على النحو التالى  :كنس ة استرشادية مس ااية س تم ـر  9107وحتى عا . 9102

كما أو ب عس اإلفصاي عس النس ة وممو اتاا بس اً ومقاماً ) بالقوائم المالية المن ورة أسوةً بما يجرى عليه حالياً فيما ي
ونتكوأ بسص ومقا س ة الرافعة المالية مس ايتي :

 كنس ة مللمة اعت ا ار مس عا . 9101المعيار المعتمد على الم ا ر . )CAR

ممو اا ال سص ضتكوأ بسص النس ة مس ال رنحة األولى لرأل الماة بعد االست عاداا) المست دمة في بسص معيار نفاية رأل الماة المعتمد على الم ا ر .)CAR

ممو اا المقا ضتكوأ مقا النس ة مس نافة أصوة ال نك دامل ومارر المي ال ية – وفقاً للقوائم المالية  -و و ما ي لا علية "تعر اا ال نك" .

النس ة يجب أال تقل س ة ال رنحة األولى مس القاعدة الرأسمالية بعد االست عاداا ) الى إ مالى تعر اا ال نك عس (.)% 2

 31ديسمبر 2019م
ألف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2010م
ألف جنيه مصرى

أوال  :بسط النسبة
1137203549

الشريحة األولى من رأس المال بعد االستبعادات
ثانيا  :مقام النسبة

2.941.122

إجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل األوراق المالية

10233743372

23.111.492

التعرضات خارج الميزانية

33403394.

9.917.774

إجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية

10537703310

27.917.213

% 11300

نسبة الرافعة المالية %
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% 2.60

 - 4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة :
 /4أ خسائر االضمحالل في مشاركات ومرابحات ومضاربات
ض ار

ال نك محفلة م ارناا ومرابحاا ومضارباا لتقييم اال محالة على أسال رب سنوي على األ ل  .ونقو باست دا الحمم ال

صي عند

تحدضد ما إكا ناأ ضن غي تسجيل عبء اال محالة في ائمة الدمل  ،وكلك لمعرفة ما إكا ناأ ناس أية بيا اا موثوم باا ت ير الى أ ه ضو د ا فاح
يممس ياسه في التدفقاا النقدية المستق لية المتو عة مس محفلة المرابحاا وكلك ل التعر

على اال فاح على مستوى المرابحة الواحدة في تلك

المحفلة  .و د ت مل يم األدلة و ود بيا اا ت ير الى حدوو تغيير سل ي في درة محفلة مس عمالء التومي

محلية

على السداد لل نك  ،أو مرو

أو ا تصادية ترت ص بالتعمر في أصوة ال نك  .عند دولة التدفقاا النقدية المستق لية  ،تقو اإلدارة باست دا تقدضراا بناء على ال رة السابقة ل سائر
أصوة كاا مصائ

م ا ر عملياا التومي

و االستممار في و ود أدلة مو وعية ت ير الى اال محالة مماثلة لتلك الواردة في المحفلة  .ونتم

م ار عة ال رنقة واالفت ار اا المست دمة في تقدضر نل مس م لغ وتو ي

التد فقاا النقدية المستق لية بصورة منتلمة للحد مس أية امتالفاا بيس ال سارة

المقدرة وال سارة الفعلية بناء على ال رة .

 /4ب اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

يحدد ال نك ا محالة االستمماراا في أدواا حقوم الملكية بالقيمة العادلة مس مالة ائمة الدمل االمر عندما يموأ ناس ا فاح ا أو ممتد

في يمتاا العادلة عس التكلفة ونحتار تحدضداً ما إكا ناأ اال فاح اماً أو ممتداً إلى حمم ش صي  ،والت اك يا الحمم يقو ال نك بتقييم

مس عوامل

أمرى – التيبيباا  )Volatilityالمعتادة لسعر السام باإل افة إلى كلك د يموأ ناس ا محالة عندما يموأ ناس دليل على و ود تد ور في الحالة
المالية لل رنة المستممر فياا أو تدفقاتاا النقدية الت غيلية والتمونلية أو أداء الصناعة أو الق اع أو التغيراا في التكنولو يا .

 /4ج استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

ضتم ت ونب األصوة المالية ير الم تقة كاا دفعاا وتوارني استحقام ثابتة أو ابلة للتحدضد على أ اا استمماراا محتفظ باا حتى تارني االستحقام

ونت لب كلك الت ونب است دا الحمم ال

صي بدر ة عالية والت اك يا القرار يقو ال نك بتقييم النية والقدرة على االحتفاظ بتلك االستمماراا حتى تارني

االستحقام  ،وإكا أمفا ال نك في االحتفاظ بتلك االستمماراا حتى تارني االستحقام فيما عدا في بعض اللرو

ال اصة ممل بي نمية ير امة ر

ميعاد االستحقام عند ا ضتم إعادة ت ونب نل االستمماراا المحتفظ باا حتى تارني االستحقام إلى االستمماراا المتاحة لل ي  ،وبالتالي سو

ضتم يال

تلك االستمماراا بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستالكة إ افة إلى تعليا ت ونب أية استمماراا بيلك ال ند .

 /4د

القيمة العادلة للمشتقات

ضتم تحدضد القيمة العادلة لردواا المالية ير المقيدة في أسوام

ة باست دا أساليب التقييم وعندما ضتم است دا

لتحدضد القيمة العادلة ضتم امت ار ا وم ار عتاا دورنا بواس ة أفراد مؤ ليس ومستقليس عس الجاة التى ام

يم األساليب ممل النماكر

ب عداد ا .وتعتمد تائر التقييم العادلة الى حد ما

على ال رة .

/4ﻫ

ضرائب الدخل

ي ض ال نك لضرائب الدمل مما يستدعي است دا تقدضراا امه لتحدضد الم ص

اإل مالي للضرن ة علي الدمل و ناس عدد مس العملياا

والحساباا يصعب تحدضد الضرن ة الناائية عناا ب مل مؤند ونقو ال نك ب ث اا االلتلاماا عس النتائر المتو عة عس الفح
مدي احتماة
تؤثر علي

ا

رائب أ افية  ،وعندما يموأ ناس امتال

الضرن ي وفقا لتقدضراا

بيس النتيجة الناائية للضرائب والم الغ السابا تسجيلاا ف أ يم االمتالفاا سو

رن ة الدمل.

 - 5التحليل القطاعي

التحليل القطاعي لألنشطة
ضتضمس الن اط الق اعي العملياا الت غيلية واألصوة المست دمة في تقديم ال دماا المصرفية وإدارة الم ا ر المحي ة باا والعائد المرت ص
بايا الن اط التي د ت تل

عس با ي األ

ة األمرى  .ونتضمس التحليل الق اعي للعملياا وفقاً لرعماة المصرفية الواردة فيما ضلي -:

المؤسسات الكبيرة  ،والمتوسطة والصغيرة -:وت مل أ

ة الحساباا الجارنة والودائ والحساباا ارنة مدضنة عملياا التومي

والم تقاا المالية .

االستممار :ون مل أ

ة ا دمار ال رناا وشراء االستمماراا وتمونل إعادة يملة ال رناا واألدواا المالية .
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و االستممار

األفراد  :وت مل أ

أ

ة الحساباا الجارنة واالدمار والودائ والمرابحاا ال

صية والمرابحاا العقارنة .

ة أمرى  :وت مل األعماة المصرفية األمرى ن دارة األمواة .

وتتم المعامالا بيس األ
المرنل المالي لل نك .

ة الق اعية وفقاً لدورة الن اط العادي لل نك وتتضمس األصوة وااللتلاماا األصوة وااللتلاماا الت غيلية نما تم عر اا في

 - .صافي الدخل من العائد
 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر2010م

3391.3179
5303574
130733771
535203524
334303091
13032.3

430.03439
7243753
0073.1.
53.003000
232..32.5
.23391

()1013700
()43.0739.0
()437093..0
433003010

()903150
()430103.11
()4311.37.9
330123.95

باأللف جنيه مصرى

عائد عمليات مشاركات ومرابحات ومضاربات واإليرادات المشابهة من :
البنك المركزى المصرى
البنوك األخرى
العمالء
المجموع
عائد أدوات دين حكوميه
عائد استثمارات في أدوات دين محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والمتاحة للبيع
اإلجمالى

باأللف جنيه مصرى

930093.70

تكلفة األوعية االدخارية والتكاليف المشابهة من :
البنوك
العمالء
اإلجمالي
الصافي

7392934.4

 - 7إيرادات األتعاب والعموالت
 31ديسمبر2010م

 31ديسمبر 2019م

باأللف جنيه مصرى
303597
03970
43049
1943705

األتعاب والعموالت المرتبطة بعمليات التوظيف و االستثمار
أتعاب خدمات تمويل المؤسسات
أتعاب أعمال األمانة والحفظ
أتعاب أخرى
اإلجمالى

باأللف جنيه مصرى
343077
113949
53..0
2393007
2913501

24.3329

 - 0توزيعات األرباح

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى
955
01
473901
253.7.
743.93

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والدسائر
عائد صندوق استثمار
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
شركات تابعة وشقيقة

اإلجمالى

 - 9صافي دخل المتاجرة

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

عمليات النقد األجنبي
أرباح التعامل في العمالت األجنبية
(خسائر) تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية بغرض المتاجرة
أدوات حقوق الملكية بغرض المتاجرة

70301.
().3955
9.0
723029

اإلجمالى
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 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى
13320
244
.1390.
223..4
0.3134

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

403334
().3307
()20
413999

 - 10رد (عبء) االضمحالل عن خسائر عمليات التوظيف و االستثمار
 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

23321

أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

43027

أرصدة لدى البنوك

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

-

103144

-

مشاركات ومرابحات و مضاربات مع العمالء

5039.1
113920

()23507

اإلجمالى

003173

()173079

أدوات الدين بالتكلفة المستهلكة

 - 11مصروفات إدارية

مصروفات إدارية أخرى*

اإلجمالى

 31ديسمبر 2019م

()4003.55
()193151

()39231.4
()153077

()143191
()4413997
()5593070
()1300130.7

()113975
()420301.
()420379.
()0403012

 31ديسمبر 2019م

تحليل ألهم بنود مصروفات إدارية أخرى

باأللف جنيه مصرى

اإلهالك

()143492

 31ديسمبر 2010م

باأللف جنيه مصرى

تكلفة العاملين
أجور ومرتبات
تأمينات اجتماعية
تكلفة المعاشات
تكلفة نظم االشتراكات المحددة

-

باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

023032

513099

مزايا للعاملين (عالج طبى  +مصروفات تدريب)

.03015

513994

مصروفات صيانة (الحاسب األلى  +المباني وسيارات وآالت)

2.3177

213101

مصروفات تشغيل الحاسب األلى والصارف األلى

5930.7

333710

مياه وكهرباء وتليفونات

173.30

1.3470

مصروفات الدمغة

مصروفات بريد وسويفت

193900
103004

213209

استقبال وضيافة

173000

12377.

إيجار مقار الصارف األلى

203709
133.57

113013

أدوات كتابية ومطبوعات
في از إليكترون  /عموالت

03793

73552

33.54

43011

استشارات فنية

43494

23.75

خدمات اجتماعية

13790

13092

493110

اشتراكات ورسوم

53597

دعاية وإعالن

بدالت سفر وانتقال

5300.

مصروفات قضائية

ضرائب بدالف ضرائب الدخل

213551

مساهمة تكافلية لنظام التأمين الصحي

403190

11335.

73475

113055

23191

113027

أخرى

243500

934.0

10.3520

9.3.52

المجموع

5593070

425379.
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 -12إيرادات تشغيل أخرى

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

أرباح تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية ذات الطبيعة النقدية (بدالف التى
بغرض المتاجرة)
إيجار تشغيلي

()2213259

1543.10

()13715

1034.0

(عبء) مدصصات أخرى

41330.

اإلجمالى

313930

()910

()33455
1.03713

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر2010م

()7923751

().703159

باأللف جنيه مصرى

ضرائب الدخل الحالية

باأللف جنيه مصرى

200

أخرى

( – 13مصروفات) ضرائب الدخل

 31ديسمبر2010م

باأللف جنيه مصرى

وتتمثل ضرائب الدخل الحالية في األتى:
ضرائب الدخل الجارية

()5523751

()3503000

ضرائب الدخل المحسوبة على أساس معدل ضرائب * %20

()2403000

()3203159

اإلجمالى

()7923751

().703159

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

وفيما يلى الموقف الضريبى :
اوالً :ضريبة على أرباح األشداص االعتبارية
 تم

التسونة الناائية م مرنل ن ار المموليس وسداد الضرن ة المستحقة وكلك مني بداية

اط ال نك وحتى عا . 9101

 بالنس ة لعا  9102ضتم حالي ًا إعداد اإل رار الضرن ى وسيتم تقديمه فى الموعد المحدد ا و اً.

ثانياً  :ضريبة المرتبات واألجور
 تم

التسونة الناائية م مرنل ن ار المموليس وسداد الضرن ة المستحقة وكلك مني بداية

اط ال نك و حتى عا . 9101

 بالنس ة للفترة مس  9102/10/10حتى  9102/09/30تم تورند الضرن ة ال ارنة المستحقة فى الموعد المحدد ا و ا.

ثالثاً  :ضريبة الدمغة
 تم

التسونة الناائية م مرنل ن ار المموليس وسداد الضرن ة المستحقة وكلك مني بداية

اط ال نك و حتى عا 9102

 بالنس ة للفترة مس  9102/10/10وحتى  9102/09/30فقد تم تقديم اإل ارراا الضرن ية الرب سنونة في ميعاد ا وسداد الضرن ة المستحقة مس
وا عه .

رابعاً :الضريبة العقارية

 تم سداد مي الضرائب المستحقة على فروع ومقراا ال نك  ،وكلك وفقا للربص القديم.

 بداية مس ت يا القا وأ ر م  026لسنة  9111والمعموة به مس  9103/2/0تم سداد الضرائب المستحقة عس فروع ومقراا ال نك المرسل باا
ام اراا و م ال اا سداد) و كلك حتى عا  ، 9102بما فياا الم ال اا والم عوأ علياا لحيس صدور ارراا لجاأ عس .
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 - 14نصيب السهم في الربح
 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى
237143040
()1003000
()173000
235173040
4403197

صافي أرباح السنة
حصة العاملين
مكافأة مجلس اإلدارة
المتوسط المرجح لألسهم العادية المصدرة

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى
235193129
()1503000
()143000
233553129
3..3031

53720

نصيب السهم األساسي في الربح (بالجنيه)

.3420

 -تبويب وقياس األصول المالية واأللتزامات المالية :

يوضح الجدول التالى األصول المالية )قبل خصم أي مدصصات لالضمحالل) باألجمالى وفقا لتبويب نموذج األعمال :

باأللف جنيه مصرى

التكلفة المستالكة

 30ديسم ر 9102
قدية وأرصدة لدى ال نك المرنلى المصرى

1.771.904

م ارناا ومرابحاا ومضارباا م العمالء

01.727.124

أرصدة لدى ال نوس

أدواا دضس بالقيمة العادلة

أدواا حقوم ملكية بالقيمة

االمر

ال امل االمر

مس مالة الدمل ال امل

31.211.620

استمماراا مالية بالقيمة العادلة مس مالة الدمل ال امل االمر

إجمالي األصول

الدفترنة

-

-

1.771.904

-

-

01.727.124

-

-

استمماراا مالية بالتكلفة المستالكة

العادلة مس مالة الدمل

ا مالى القيمة

31.211.620

-

36.023.110

471.269
-

3.230.212

4.319.270

24.037.211

471.269

3.230.212

21.701.230

-

36.023.110

ضو ح الجدوة التالى األصوة المالية بالصافى وفقا لتعليماا ال نك المرنلي الصادرة في  06ديسم ر  9111ومعيار  IFRS 2وفقا لتعليماا البنك

المركزى الصادرة فى  2.فبراير 2019م

القياس وفقاً

تعليمات البنك المركزى

 1يناير 2019م

 1.ديسمبر 2000

قدية وأرصدة لدى ال نك المرنلى المصرى

أرصدة لدى ال نوس

اورام حمومية

م ارناا ومرابحاا ومضارباا م العمالء
أدواا الدضس

صنادضا استممار
صنادضا استممار
أدواا الدضس

المالية IFRS 9

تمونالا وتسايالا
تمونالا وتسايالا

التكلفة المستالكة

07.161.726

تمونالا وتسايالا
تمونالا وتسايالا

محتفظ باا حتى تارني

التكلفة المستالكة
التكلفة المستالكة
التكلفة المستالكة

محتفظ باا حتى تارني

القيمة العادلة مس مالة

متاحة لل ي

القيمة العادلة مس مالة

الدمل ال امل االمر
الدمل ال امل االمر

متاحة لل ي

القيمة العادلة مس مالة

متاحة لل ي

القيمة العادلة مس مالة

متاحة لل ي

إجمالي األصول

المعيار

الدولى

للتقارير

 1.ديسمبر 2000

التكلفة المستالكة

االستحقام

أدواا حقوم ملكية

القياس وفقاً

القيمة الدفترية وفقاً
تعليمات البنك المركزى

2.241.229

االستحقام

صنادضا استممار

باأللف جنيه مصرى

االرباي وال سائر

الدمل ال امل االمر

القيمة العادلة مس مالة
الدمل ال امل االمر

اعادة التبويب *

اثر المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS
9

-

49.009.622

-

1.316.626

-

00.120.123
99.376
9.733.606
929.414

)04.226.601

04.122.297
)99.376
)929.414

0.413.369

99.376

729.327

26.117

12.709.192

اعادة القياس *

)929.414
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للتقارير

IFRS 9
)4.724

الدولى

المالية

2.244.021

)01.277

49.123.294

)036.419

1.971.924

)70.910

97.202.602

)20.216

-

-

-

-

9.733.606

-

-

-

0.717.201

)6.216

619.424

)912.214

11.292.640

* ضرت ص إعادة القيال بتعدضالا ال سائر األئتما ية المتو عة بينما ي مل إعادة الت ونب تعدضالا ماصة بالتغيراا فى أسس القيال.

العودة لصفحة الفهرس
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المعيار

الدفترية

 -15نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصرى

31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى
13411311.
731473090

نقدية
أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي
اإلجمالى
يدصم  :مدصص خسائر االئتمانية المتوقعة
إجمالي ()2

035503214
()13790
()13790
0355.3424

إجمالي ()2( + )1
أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد

53.013250
230753174
0355.3424

اإلجمالى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى
1323730.5
.37113707
739403772
739403772
437393071
332093701
739403772

 - 1.أرصدة لدى البنوك
 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

1103223

حسابات جارية
ودائع

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى
10.3307

يدصم  :اإليرادات المقدمة للبنك المركزى المصرى

303.093490

()021

42300230.3

يدصم  :اإليرادات المقدمة للبنوك خارجية

()03213

()13.37

يدصم  :اإليرادات المقدمة للبنوك محلية

()1399.

()743.23

اإلجمالى ()1

3037003.91

4231123.79

()311

يدصم  :مدصص خسائر االئتمانية المتوقعة للبنوك خارجية

()13

-

يدصم  :مدصص خسائر االئتمانية المتوقعة للبنوك محلية

()120

-

إجمالي ()2

()133

-

إجمالي ()2( + )1

3037003550

4231123.79

2.30413320

2537343317

بنوك خارجية

039173103

143.043500

330303047

137733054

اإلجمالى

3037003550

4231123.79

أرصدة بدون عائد

1103223

10.3307

أرصدة ذات عائد

303.703335

41392.3292

اإلجمالى

3037003550

4231123.79

أرصدة متداولة

3037003550

4231123.79

اإلجمالى

3037003550

4231123.79

البنك المركزى المصرى بدالف نسبة االحتياطي اإللزامي
بنوك محلية
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 - 17مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء
 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

تجزئة :
سيارات

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

4153034

30.3209

1303040

1.23.73

موظفين

4413175
1043241

4413030

اجمالى التجزئة ()1

131703490

131.03211

سلع معمره واخرى
عقارية

1773499

مؤسسات :
شركات كبيره ومتوسطه

9321.3924

739103730

شركات متناهية الصغر

543171

013.01

إجمالى ()2

10355.3291

934093724

13205319.

شركات صغيره

134093305

اجمالى المشاركات و المضاربات والمرابحات للعمالء ()2+1

1137343709

1035773935

يدصم  :اإليرادات المقدمة

()131393715

()132.03910

يدصم  :مدصص خسائر االضمحالل

()09.3172

()9303321

الصافي يوزع الى:

93.903902

0330.3.9.

أرصدة متداولة

93.903902

0330.3.9.

اإلجمالى

93.903902

0330.3.9.
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بلغ
أل

القيمة العادلـة لـرورام الماليـة المتداولـة والتـى ال يممـس التصـر فياـا إال بموافقـة ال نـك
نيه مصرى مقابل م لغ  72.110أل
مرحلة ()1

ECL

نيه مصرى في تارني المقار ة .
مرحلة ()2

ECL

ـما ا لعمليـاا توميـ

تجارنـة فـى تـارني المي ال يـة م لـغ 72.110

 31ديسمبر 2019م

مرحلة ()3

ECL

اإلجمالي

(باأللف جنيه مصرى)
ECL

شركات كبيره

4340.3957

173.15

339.43357

1473493

503791

323070

035103105

1973970

شركات متوسطه

4033410

77.

.3332

2.

2973077

15030.0

70.3019

1593.70

افراد

130373700

203020

1.3901

.97

13403

1233097
4033052

953153

3373975

131703490
13205319.

1243.70

339.0

457

372

20

493031

443290

543171

443703

.37123910

773201

430093223

1493727

130123.40

..931.4

1137343709

09.3172

7003003

شركات صغيره

شركات متناهية
الصغر
اإلجمالي

شركات كبيره

ومتوسطه
افراد

شركات صغيره
ومتناهية الصغر
اإلجمالي

293.05

2132.1

 1يناير 2019م

3.930.3

(باأللف جنيه مصرى)

اإلجمالي

ECL

مرحلة ()1

ECL

مرحلة ()2

ECL

مرحلة ()3

ECL

40930.9

33.0.3251

173009

330923010

17934.5

4193..9

2123515

739103730

9793559

2.3907

213732

13053

1..3920

1443434

131.03211

1733194

72.3470

473140

273920

33442

73.3500

4333070

13490390.

4033..0

533123200

91393.

339423470

10437.0

1332331.9

7903027

1035773935

130..3723

مدصص خسائر االضمحالل ECL
تحليل حرنة م ص

مسائر اال محالة للم ارناا والمرابحاا والمضارباا م العمالء وفقاً لر واع :
(باأللف جنيه مصرى)

 31ديسمبر 2019م

الرصيد أول السنة
اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى للمعيار الدولي IFRS 9
الرصيد بعد التعديل في  1يناير 2019م
عبء االضمحالل خالل السنة
مبالغ تم إعدامها خالل السنة
مدصص انتفي الغرض منه
مناقلة
فروق تقييم
الرصيد في  31ديسمبر 2019م

افراد فقط

مؤسسات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية
الصغر

االجمالى

147370.
253400
1733194
53274
()3135.3
()1537.0
()53240
()13211

7023.15
1103914
0933529
29535.9
()1053290
()29.3995
53240
()2035.7

9303321
13.3402
130..3723
3003043
()13.3053
()31237.3
()213770

1243.70

09.3172

7713494

(باأللف جنيه مصرى)

 31ديسمبر 2010م
مؤسسات كبيرة ومتوسطة وصغيرة

افراد فقط
الرصيد أول السنة
عبء االضمحالل خالل السنة
مبالغ تم إعدامها خالل السنة
محول من المؤسسات لالفراد
مدصص انتفي الغرض منه
محول من مدصصات اخرى
فروق تقييم
الرصيد في  31ديسمبر 2010م

ومتناهية الصغر

130143444
553449
()2543252
()530..
()313747
333
43254
7023.15

1.03435
203094
()93400
530..
()293304
95
147370.
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االجمالى
131743079
753543
()2.33732
().13051
333
43349
9303321

 -10استثمارات مالية

باأللف جنيه مصرى
 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2010م

/10أ  -استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر *
أدوات دين – بالقيمة العادلة :

1973.30

.0932.0

130593192

9023.37

 -غير مدرجة في سوق األوراق المالية

131003.95

135053710

إجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ()1

431293.10

437203594

 -مدرجة في سوق األوراق المالية

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

13.923101

 -غير مدرجة في سوق األوراق المالية

وثائق صناديق استثمار :

135503979

حيث أن هذه االستثمارات غير
* بلغت االستثمارات المثبتة بالتكلفة  3.23303الف جم فى نهاية 2019م مقابل  4103934الف جم فى نهاية 2010م ُ
مقيدة بالبورصة ومن الصعوبة ايجاد مثيل لها مقيد بالبورصة لذا تعذرعلى البنك إجراء عملية تقييم لهذا االستثمارات.

/10ب  -استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والدسائر

أدوات حقوق ملكية – بالقيمة العادلة :
 مدرجة في سوق األوراق الماليةوثائق صناديق استثمار :
 -مدرجة في سوق األوراق المالية

1703005

413012

2003012

2923404

4503017

إجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والدسائر ()2

333349.

/10ج  -استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

أدوات دين :
 مدرجة في سوق األوراق الماليةأذون الدزانة
عمليات بيع اذون خزانة مع االلتزام باعادة الشراء
عوائد لم تستحق بعد
مدصص خسائر االئتمانية المتوقعة
إجمالي ( أ )

1031743975
()4.3799
()3773.00
()343431

1537193024
()3730.2
().1333..
-

103.9.3.37
()3035.4

1039743200
-

17371.30.5

 أدوات دين أخرىمدصص خسائر االئتمانية المتوقعة
إجمالي ( ب )

103...3073

3.33023130
4039.13773

إجمالي استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة ( أ  +ب ) ()3

إجمالي استثمارات مالية ()3+2+1

وتتمثل أذون خزانة في :

1530.0359.

1039743200

2.30423004
3131043094

باأللف جنيه مصرى
 31ديسمبر 2019م

أذون خزانة استحقاق  102يوم

-

أذون خزانة استحقاق  273يوم
أذون خزانة استحقاق  3.5يوم
عوائد لم تستحق بعد

عمليات بيع اذون خزانة مع االلتزام باعادة الشراء

مدصص خسائر االئتمانية المتوقعة

1503000
1030243975

123.193024

()3773.00

().1333..

()4.3799

()3730.2

17371.30.5
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13.003000
135003000

()343431

إجمالي ( أ )

 31ديسمبر 2010م

-

1530.0359.

 - 10استثمارات مالية  -تابع

/10د  -استثمارات في شركات تابعة وشقيقة
بلغ

س ة مسا مة ال نك في ال رناا التابعة وال قيقة نما ضلي :

 31ديسمبر 2019م
التلاماا

ال لد

أصوة

مقر

ال رنة

بدوأ حقوم

ال رنة

ال رنة

إضراداا

باألل

باألل

باألل

نيه مصرى

نيه مصرى

القيمة

مسائر)

ال رنة

الملكية)

نيه مصرى

أرباي /

الدفترنة

ال رنة
باألل

سة

المسا مة

باألل

نيه مصرى

نيه مصرى

أ -شركات تابعة :
اإلسماعيلية الو نية للصناعاا الغيائية "فوديمو" )7

مصر

21.717

44.261

71.111

)2.746

03.111

%34.29

األفا لإلستممار والتنمية الصناعية )7

مصر

609.114

313.790

740.111

)04.223

37.911

%41.11

ية )7

مصر

40.022

44.063

04.241

)9.222

-

%44.44

مصر

617.309

326.499

712.022

1.129

26.291

%41.11

مصر

962.721

091.122

976.121

1.021

94.042

%70.31

القا رة لصناعة الكرتوأ " نوباس " )7

مصر

473.194

941.421

477.147

3.134

61.207

%30.32

صرافة بنك فيصل )7

مصر

6.703

33

22.223

901

4.371

%12.11

فيصل لالستمماراا المالية )7

مصر

204.137

04.163

40.166

91.001

602.267

%22.22

فيصل لتداوة األورام المالية )7

مصر

36.017

4.274

4.726

0.139

93.221

%22.21

ال ا ة للصناعاا اإللكترو ية )7

مصر

002.169

09.211

31.212

01.712

%91.11

الفيصل لإلستممار والتسونا العقارى )7

مصر

417.729

012.742

77.117

4.221

%9.71

الو نية الحدضمة للصناعاا ال
إيموباس لصناعة مواد التغلي

)7

مصر لصناعة مواد التغلي

" إيجي ار

" )7

)6.012
9.376

00135.4

اإلجمالى ( أ )
شرناا شقيقة:مست في مصر الدولي )7

مصر

310.606

12.763

372.621

012.612

02.633

%94.31

المصرنـة للت ميس التكافلي على الممتلكاا )4

مصر

424.274

27.660

022.999

044.117

24.223

%39.27

عربية للوسا ة في الت ميس )9

مصر

673

0.637

6

)020

-

%97.11

اوراسمو لإلسماأ والتعمير )3

مصر

0.111.667

0.932.392

042.631

)06.100

016.111

%41.11

العربية ألعماة الت اير " أراديس " )3

مصر

214

013

127

07

-

%41.11

الجيلة لل وناا والصناعاا الكيماونة )0

مصر

2.241

3.260

9.632

096

-

%41.72

اإلجمالى (ب)

200340.

اإلجمالى ( أ +ب )

130023050

أدر

بعض ال رناا ن رناا تابعة ر م ا فاح س ة المسا مة فياا عس  %71حيا أأ مصرفنا يمتلك ب رنا م اشر و ير م اشر القدرة على

التحمم في السياساا المالية والت غيلية لتلك ال رناا .
-0

ال يا اا الواردة

-9

ال يا اا الواردة

قاً للقوائم المالية في 9106/09/30

-3

ال يا اا الواردة

قاً للقوائم المالية في 9102/09/30

-4

ال يا اا الواردة

قاً للقوائم المالية في 9101/09/30

-7

ال يا اا الواردة

قاً للقوائم المالية في 9102/16/31
قاً للقوائم المالية في 9102/12/31
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 - 10استثمارات مالية  -تابع

/10د  -استثمارات في شركات تابعة وشقيقة
بلغ

س ة مسا مة ال نك في ال رناا التابعة وال قيقة نما ضلي :
ال لد
مقر
ال رنة

 31ديسمبر 2010م
التلاماا
ال رنة
بدوأ حقوم
الملكية)
باألل
نيه مصرى

أصوة
ال رنة
باألل
نيه مصرى

إضراداا
ال رنة

أرباي /
مسائر)
ال رنة

القيمة
الدفترنة

باألل
نيه مصرى

باألل
نيه مصرى

باألل
نيه مصرى

سة
المسا مة

أ -شركات تابعة :
اإلسماعيلية الو نية للصناعاا الغيائية "فوديمو" )2

مصر

011.132

49.049

69.610

7.221

03.111

%34.29

األفا لإلستممار والتنمية الصناعية )2

مصر

102.240

767.249

737.740

4.272

37.911

%41.11

ية )2

مصر

41.611

47.461

03.472

)3.031

0

%44.44

مصر

1.931

47.371

012

)3.227

-

%71.62

مصر

611.026

310.216

410.336

00.971

26.291

%41.11

مصر

314.619

072.164

062.111

09.741

94.042

%70.31

القا رة لصناعة الكرتوأ " نوباس " )2

مصر

771،372

340.136

301.192

01.716

61.207

%30.32

اإلسالمية للمروة الحيوا ية )4

مصر

0.624

6.271

4.901

0.124

-

%17.99

صرافة بنك فيصل )7

مصر

6.327

30

3.737

420

4.371

%12.11

فيصل لالستمماراا المالية )2

مصر

622.223

92.726

96.772

01.160

602.267

%22.22

فيصل لتداوة األورام المالية )2

مصر

36.443

4.024

7.020

9.112

93.221

%22.21

ال ا ة للصناعاا اإللكترو ية )2

مصر

001.944

2.719

96.134

97.100

%91.11

الفيصل لإلستممار والتسونا العقارى )3

مصر

411.477

011.222

00.273

4.221

%9.71

الو نية الحدضمة للصناعاا ال
العالمية لإلستيراد والتصدضر )0
إيموباس لصناعة مواد التغلي

)2

مصر لصناعة مواد التغلي

" إيجي ار

" )2

)3.921
4.629

09.30.9

اإلجمالى ( أ )
شرناا شقيقة:مست في مصر الدولي )9

مصر

023.331

61.341

023.494

02.664

02.633

%94.11

المصرنـة للت ميس التكافلي على الممتلكاا )6

مصر

0.912.374

209.241

000.161

12.926

31.603

%94.27

عربية للوسا ة في الت ميس )7

مصر

673

0.637

6

)020

-

%97.11

اوراسمو لإلسماأ والتعمير )7

مصر

0.069.092

0.929.031

36.063

)34.311

016.111

%41.11

العربية ألعماة الت اير " أراديس " )7

مصر

621

014

477

-

%41.11

اإلسالمية لإلستممار والتنمية )7

مصر

3.122

212

77

-

%43.22

الجيلة لل وناا والصناعاا الكيماونة )7

مصر

2.241

3.260

9.632

0

%41.72

1
)321
096

اإلجمالى (ب)

15.3327

اإلجمالى ( أ +ب )

13052339.

أدر

بعض ال رناا ن رناا تابعة ر م ا فاح س ة المسا مة فياا عس  %71حيا أأ مصرفنا يمتلك ب رنا م اشر و ير م اشر القدرة على

التحمم في السياساا المالية والت غيلية لتلك ال رناا .
-0

ال يا اا الواردة

-9

ال يا اا الواردة

قاً للقوائم المالية في 9112/09/30

-3

ال يا اا الواردة

قاً للقوائم المالية في 9101/14/31

-4

ال يا اا الواردة

قاً للقوائم المالية في 9106/09/30

-7

ال يا اا الواردة

قاً للقوائم المالية في 9102/09/30

-6

ال يا اا الواردة

قاً للقوائم المالية في 9101/09/30

-2

ال يا اا الواردة

قاً للقوائم المالية في 9101/16/31

قاً للقوائم المالية في 9101/12/31
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/10هـ ( -خسائر) االستثمارات المالية
 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

خسائر(أرباح) بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

()143505

()93

()93909

(خسائر) اضمحالل أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

()93737

()2503.52

اإلجمالى

()243335

()2513507

(عبء) اضمحالل شركات تابعة وشقيقة

93134

 -19أصول غير ملموسة
 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

رصيد أول السنة

223573

10390.

إضافات

3.39..

223421

استهالك

()193090

()103034

اإلجمالى

403441

223573

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

 -20أصول أخرى

9143.93

اإليرادات المستحقة

األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون (بعد خصم االضمحالل) *

2133000

2203.20

مسدد تحت حساب الضرائب

33.3539

4403012

مستحقات على شركة فيصل لالستثمار والتسويق االعقارى

1703915
1403000

..3.99

التأمينات والعهد

93000

1033.1

المصروفات المقدمة

دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

223440
003010

2333.3

القرض الحسن

54

..

اإلجمالى

23400335.

230.03020

مشروعات تحت التنفيذ **

5043009

أخرى

* تتممل في وحداا سمنية وإدارنة وأ ار ى تم االستحواك علياا مقابل تسونة مدضو ية بعض عمالء التومي
ونتم إم ار ال نك المرنلى المصرى بمو

**

0113390

1403000

393139

يم األصوة نلما ناأ كلك مممناً .

تلك األصوة في ااية نل شار وفقاً لمت ل اا المادة  61مس القا وأ  11لسنة . 9113

بيا اا نالتالى :
411.101
أل

م

فرع ال نك  /العاصمة االدارنة الجدضدم

37.279أل

م

فرع ال نك  /ال يي تاضد

90.912أل

م

فرع ال نك  /المق م

90.314أل

م

فرع ال نك  /بنى سونف

أل

م

فرع ال نك  /الرحا

06.711أل

م

فرع ال نك  /ش يس الكو

041

ونتم بي

30033.2
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 - 21أصول ثابتة
أراضي ومباني
الرصيد في 2010/1/1م
التكلفة
مجمع اإلهالك
صافي القيمة الدفترية في 2010/1/1م
الرصيد في 2010/1/1م
صافي القيمة الدفترية في 2010/1/1م
إضافات
تكلفة إهالك
صافي القيمة الدفترية في 2010/12/31م
الرصيد في 2019/1/1م
التكلفة
مجمع اإلهالك
صافي القيمة الدفترية في 2019/1/1م
الرصيد في 2019/1/1م
صافي القيمة الدفترية في 2019/1/1م
إضافات
تكلفة إهالك

باأللف
جنيه مصرى

تحسينات
أصول
مستأجرة
باأللف
جنيه مصرى

آالت
ومعدات
باأللف
جنيه مصرى

أخرى

اإلجمالى

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

113.341
)099.000
260.932

1.226
)3.131
7.271

62.191
)41.196
92.224

904.377
)041.112
66.961

0.024.702
)303.969
160.972

260.932
024.019
)00.691
293.202

7.271
)276
7.919

92.224
01.013
)4.901
33.612

66.961
21.717
)93.622
003.024

160.972
974.221
)41.967
0.127.219

0.172.471
)033.230
293.202

1.226
)3.224
7.919

22.293
)44.936
33.612

914.241
)020.266
003.024

0.492.312
)373.792
0.127.219

9233719
453741
()123330

53202
229
().7.

333.07
5.345.
()73245

1133174
9.3520
()423.75

130753702
190394.
().23934

 - 22أرصدة مستحقة للبنوك

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

حسابات جارية
اإلجمالى

2443041
2443041

بنوك ومؤسسات خارجية
اإلجمالى
أرصدة بدون عائد
اإلجمالى
أرصدة متداولة
اإلجمالى

2443041
2443041
2443041
2443041
2443041
2443041

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى
1043713
1043713
1043713
1043713
1043713
1043713
1043713
1043713

 - 23األوعية االدخارية و شهادات االدخار
 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

539203735
52355932.1
2732743.43
2013171
0.30353010
239393.22
03309.3100
0.30353010
.32013905
7930333905
0.30353010
0.30353010
0.30353010

حسابات تحت الطلب
حسابات ألجل وبﺈخطار
شهادات ادخار
أخرى *
اإلجمالى
حسابات مؤسسات
حسابات االفراد
اإلجمالى
أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد متغير
اإلجمالى
أرصدة متداولة
اإلجمالى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

237333753
5533453050
2035993342
37032.3
793057321.
237..3000
7.3290333.
793057321.
33112301.
7539453200
793057321.
793057321.
793057321.

* تتضمن بند األوعية االدخارية وشهادات اإلدخار أرصدة قدرها  253.22ألف جنيه مصرى مقابل  303950ألف جنيه مصرى في تاريخ المقارنة  ،تمثل
ضمان الرتباطات غير قابلة لإللغاء خاصة باعتمادات مستنديه – استيراد وتصدير والقيمة العادلة لتلك الودائع هي تقريبا قيمتها الحالية .
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 - 24التزامات أخرى

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

عوائد مستحقة للعمـــالء
دائنون متنوعون *
توزيعات مساهمين
التزامات ضريبية (ضرائب دمغة نسبية) **
أرصدة دائنة متنوعة
حصيلة كوبونات عمالء البنك
الزكاة المستحقة شرعا
شيكات موقوفة الدفع
مصروفات مستحقة
حصة العاملين في األرباح
اإلجمالى

* بيا اا نالتالي -:

 09.411أل
 7.364أل
 33.421أل

م
م
م

232993029
513242
..3944
113329
333.59
750
993591
33703
23.
.79
235.73970

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى
230073237
5534.4
743550
735.2
923993
9.7
0.343.
2300.
503
374
234003252

اء عملياا تحصيل
رائب المرت اا وما فى حمماا
متنوعة

** يممل الم الغ المجن ة لمقابلة م ال ة مرنل ن ار المموليس بضرن ة دمغة س ية على عملياا المرابحاا والم ارناا والمضارباا و يم الم الغ تسدد ت اعاً
الى مصلحة الضرائب نل رب سنة قاً لقا وأ رائب الدمغة .

 - 25مدصصات أخرى
ج

الرصيد في أول السنة كما سبق إصدارها
اثر التطبيق االولى للتعليمات
الرصيد بعد التعديل
فروق تقييم عمالت أجنبية
انتفى الغرض منها
تدعيمات
محول الى مدصص العمالء
االجمالي

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

223209
193131
413340
()914
()493204
17334.
03400

43392
022
23201
993
03400

مدصص التزامات عرضية منتظم
مدصص ارتباطات عن توظيفات منتظم
مطالبات قضائية
مدصص التزامات عرضية غير منتظم
إجمالـى

19300.
19300.
1
()23043
53490
()333
223209

1739.4
33252
993
223209

 - 2.رأس المال المدفوع
يبلغ رأس المال المدفوع مبلغ  3304.3..9ألف جنيه مصرى في  31ديسمبر 2019م بقيمة أسمية  1دوالر للسهم وجميع األسهم مسدده بالكامل .
اإلجمالي
أسهم عادية
عدد األسهم
باأللف جنيه مصرى
باأللف جنيه مصرى
الرصيد في أول السنة
أسهم مجانية بواقع  % 20ممولة من
األرباح المحتجزة
الرصيد في نهاية السنة *

3..3030350.

137753.01

137753.01

7333..3117
440319.3703

132703900
3304.3..9

132703900
3304.3..9

وافقت الجمعية غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به ليصبح واحد مليار دوالر امريكى بدال من خمسمائة مليون دوالر امريكى وتعديل نص
المادة ( ) 7من النظام االساسى للبنك بما يعكس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من  3..3030350.دوالر امريكى الى  440319.3703دوالر
امريكى بزيادة قدرها  7333..3117دوالر امريكى ممولة من االرباح المحتجزة بتوزيع أسهم مجانية على السادة المساهمين بواقع  % 20من االسهم
المملوكة لهم بذات عملة المساهمة تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية فى اجتماعها بتاريخ 2019/7/10م .
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 - 27االحتياطيات
 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

احتياطي المداطر البنكية العام

953123

احتياطي رأسمالي *

223403

احتياطي قانوني (عام)

احتياطي القيمة العادلة

احتياطي المداطر العام **

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

131.9315.

9173244

1394.3071

233303.00

1493153

احتياطى مداطر معيار *** IFRS 9
احتياطي خاص

-

إجمالي

1703504

33302370.

223403

-

3353510
333..1

330103010

* يمثل أرباح بيع أصول ثابتة تم تحويلها لالحتياطي الرأسمالى قبل إجراء توزيعات األرباح وتم تكوينه وفقاَ للمادة  40من القانون  159لسنة 1901م.
** طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى الصادرة فى  2.فبراير 2019م يتم دمج كال من اإلحتياطى الداص  -إئتمان و إحتياطى المداطر البنكية العام -
إئتمان وإحتياطى مداطر  IFRS 9فى أحتياطى واحد بﺈسم إحتياطى المداطر العام على أن يتم خصم الفرق بين المدصصات وفقا للدسائر االئتمانية
المتوقعة والمدصصات المطلوبة وفقا للتعليمات السابقة على إحتياطي المداطر العام.
*** وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى بتاريخ 2010/1/20م وفى أطار االستعداد لتطبيق معيار  IFRS 9فأنه يتعين على البنوك تكوين احتياطى مداطر
معيار  IFRS 9بنسبة  % 1م ن اجمالى المداطر االئتمانية المرجحة بأوزان المداطر وذلك من صافى الربح بعد الضريبة من عام 2017م ويتم ادراجه
ضمن بند رأس المال االساسى للقاعدة الرأسمالية وال يتم استددامه اال بموافقة البنك المركزى المصرى.

أ -احتياطي المداطر البنكية العام
 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

الرصيد في أول السنة المالية

1703504

المحول الى احتياطى المداطر البنكية عن أصول آلت ملكيتها للبنك *

13355.

143075

المحول الى احتياطى المداطر البنكية

-

13071

المحول الى احتياطى المداطر العام

()093017

-

الرصيد في نهاية السنة المالية

953123

1703504

1543.30

* طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى يتم تدعيم احتياطي المداطر البنكية العام سنويا بما يعادل  % 10من قيمة األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون
إذا لم يتم التصرف في هذه األصول خالل المدة المحددة وفقاً للقانون .

ب  -احتياطي قانوني (عام)

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

الرصيد في أول السنة المالية

9173244

محول من األرباح السنة المالية السابقة إلي احتياطي قانوني (عام)

2513912

1723100

الرصيد في نهاية السنة المالية

131.9315.

9173244
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ج  -احتياطي رأسمالي

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

الرصيد في أول السنة المالية

99.413

90.706

محول من األرباح السنة المالية السابقة إلي احتياطي رأسمالي

-

112

الرصيد في نهاية السنة المالية

99.413

99.413

د  -احتياطي القيمة العادلة
 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

الرصيد في أول السنة المالية

اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولي للمعيار الدولي  – IFRS 9المحول من

االحتياطى لالرباح المحتجزة *

233303.00

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى
130753705
-

7.1

(خسائر) أرباح التغير في القيمة العادلة

()3943.71

2043171

الدسائر األئتمانية المتوقعة ألدوات الدين

43.

-

خسائر اضمحالل أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

(إيضاح /10هـ)

الرصيد في نهاية السنة المالية

93737

2503.52

1394.3071

233303.00

* المحول لالرباح المحتجزة نتيجة اعادة تبويب احد االصول لمحفظة استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح
والخسائر .
ذ  -احتياطي المداطر العام

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

الرصيد في أول السنة المالية

-

المحول من احتياطى مداطر معيار IFRS 9

3353510

-

المحول من االحتياطى الداص  -ائتمان

333..1

-

المحول من احتياطى المداطر البنكية العام  -ائتمان

093017

-

اثر التطبيق االولى للتعليمات

()3093035

-

الرصيد في نهاية السنة المالية

1493153

-
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 - 20األرباح المحتجزة (متضمنة أرباح السنة) .

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

رصيد األرباح المحتجزة (متضمنة أرباح السنة) في أول السنة المالية

.3150300.

اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولي

()7.1

-

أثر تغير سياسات محاسبية

2753115

-

المحول من االرباح المحتجزة لزيادة رأس المال

()132703900

صافي أرباح السنة المالية

237143040

43.40371.

235193129

يوزع كاآلتي :
-

المحول الى االحتياطي الرأسمالي

-

المحول الى احتياطى مداطر معيار IFRS 9

()007

()3353510

المحول الى احتياطي قانوني (عام)

()2513912

()1723100

توزيعات للمساهمين

()5253701

()3903103

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

()143000

()123000

االجـــــمـــــالــــى

.39343.07

.31593077

()1503000

حصة العاملين

-

المحول الى احتياطى المداطر البنكية العام
رصيد األرباح المحتجزة (متضمنة أرباح السنة) في نهاية السنة المالية *

.39343.07

()903000

()13071
.3150300.

* األرباح المحتجزة تمثل الفائض المرحل من أرباح البنك سنوياً وحتى األن .

 - 29النقدية وما في حكمها
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية  ،تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ استحقاقها ثالثة أشهر من تاريخ
االقتناء :

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصرى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

13411311.

1323730.5

أرصدة لدى البنوك

3037003550

4231123.79

اإلجمالي

4031993.74

4333493.74

 - 30التزامات عرضية وارتباطات
أ  -مطالبات قضائية

يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك في  31ديسمبر  2019م وتم تكوين مدصص لتلك القضايا خالل السنة الحالية والسنوات السابقة
وما تم تكوينه يمثل التزام قانونى نتج عن حدث في الماضى وأمكن تقديره بدرجة يعتمد عليها ومن المتوقع تحقق خسائر عنها وسبق أن تحملت به

نتائج أعمال البنك في السنوات الماضية .
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ب  -ارتباطات رأسمالية
بلغ

تعا داا ال نك عس ارت ا اا رأسمالية 262.200أل

نيه مصرى عس السنة المالية المنتاية في  30ديسم ر  9102متمملة فى ارت ا اا عس

تعا داا أصوة ثابتة وتو د ثقة نافية لدى اإلدارة مس تحقا إضراداا صافية وتوافر تمونل لتغ ية تلك االرت ا اا.

ج  -ارتباطات عن عمليات التوظيف و االستثمار

تتممل ارت ا اا ال نك ال اصة بارت ا اا عس عملياا التومي

و االستممار فيما ضلي :
 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

ارتباطات عن توظيفات

430493127

0.03299

خطابات ضمان

اعتمادات مستنديه استيراد

3973.4.
29.3530

4373711

اإلجمالي

535.33122

13..93900

األوراق المقبولة

-

193019

3.33090

 - 31المعامالت مع أطراف ذوي عالقة
تتممل المعامالا وأرصدة األ ار

كوي العال ة في ااية السنة المالية فيما ضلي :

أ  -مشاركات ومرابحات ومضاربات ألطراف ذوي عالقة
أعضاء اإلدارة العليا وأفراد
العائلة المقربين

 31ديسمبر
2019م

باأللف جنيه
مصرى

شركات تابعة وشقيقة

 30ديسم ر

 31ديسمبر

نيه

باأللف جنيه

9101
باألل

2019م

مصرى

مصرى

 30ديسم ر
9101
باألل

نيه

مصرى

مشاركات ومرابحات ومضاربات وتسهيالت للعمالء

أوة السنة المالية

1.503

0.112

103.515

221.211

م ارناا ومرابحاا ومضارباا صادرة مالة السنة

511

5.221

445.057

011.252

م ارناا ومرابحاا ومضارباا محصلة مالة السنة

()551

()5.211

()417.511

أمر السنة

1.571

0.125

110.050

225.101

عائد المشاركات والمرابحات والمضاربات *

150

212

58.433

15.211

* العائد المذكور ضمن الرصيد المدين للعمليات

()255.212

 الم ارناا والمرابحاا والمضارباا الممنوحة ألعضاء اإلدارة العليا وأفراد العائلة المقربيس مالة عا  9102ال الغة  793ألمصرى

مقابل  0.117أل

المقار ة ) .

نيه مصرى مالة سنة المقار ة ) تسدد رب سنوناَ و شارناً بمعدة عائد %04

العودة لصفحة الفهرس

75

نيه

مقابل عائد  %04في سنة

ب  -ودائع من أطراف ذوي عالقة

شركات تابعة وشقيقة
 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى

المستحق للعمالء
الودائع في أول السنة

11.297

032.296

الودائع التي تم ربطها خالل السنة

0.129.147

0.276.239

الودائع المستردة خالل السنة

فروق تقييم

)0.209.064

)0.117.204

)217

)02

الودائع في أخر السنة

61.010

11.297

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

31.149

03.000

الودائع السابقة بدون ضمان وتحمل عائد متغير وتسترد عند الطلب.

ج  -معامالت مع أطراف ذوى عالقة :
 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

مساهمات واستثمارات لدى مجموعة دار المال األسالمى وشركاتها

-

 31ديسمبر 2010م
باأللف جنيه مصرى
37.139

 وفقاً لقرار مجلس إدارة ال نك المرنلى المصرى بجلسته المنعقدة بتارني  7ضوليو  9100وفي إ ار التعليماا المتعلقة بحونمة ال نوس ا هضتعيس على نل بنك – وفقاً لايم التعليماا – اإلفصاي عس القيمة اإل مالية على أسال متوسص شاري) لما ضتقا ام الع روأ أصحا
الممافآا والمرت اا األك ر في ال نك مجتمعيس  ،وت عاً ليلك فقد بلغ المتوسص ال ارى المينور عس السنة المالية المنتاية فى  9102م لغ
09.402.702

نيه مصري.
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د  -صناديق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى (ذو العائد الدوري وذو العائد التراكمى)
 صندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى (ذو العائد الدوري)الصندوم أحد األ

ة المصرفية المرم

باا لل نك بمو ب ا وأ سوم رأل الماة ر م  27لسنة  0229والئحته التنفييية  ،وتقو ب دارة

الصندوم شرنة يرمس إلدارة صنادضا االستممار ،و د بلغ عدد وثائا استممار يا الصندوم  711111وثيقة يمتاا  71.111.111نيه
مصرى مص

لل نك  71111وثيقة مناا يمتاا االسمية  011نيه مصرى) لم اشرة

اط الصندوم.

و د ا ال نك ب راء عدد  069491وثيقة المحتفظ باا بم لغ  99.291.426نيه مصرى بلغ

بم لغ  01.296.113نيه مصرى .
و د بلغ
كما بلغ

يمتاا اإلستردادية في  30ديسم ر 9102

القيمة اإلستردادية للوثيقة في  30ديسم ر  9102م لغ  006.73نيه بعد توتنعاا در ا  24.97نيه مصرى مني بدء الن اط
عدد وثائا الصندوم القائمة في كاا التارني  144272وثيقة .

 صندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى وبنك التجارى الدولى ( ذو العائد التراكمى)الصندوم أحد األ

ة المصرفية المرم

باا لل نك م ال نك التجارى الدولي بمو ب ا وأ سوم رأل الماة ر م  27لسنة  0229والئحته

التنفييية  ،وتقو ب دارة الصندوم شرنة سى أى اس ت ما جمن
مليوأ وثيقة يمتاا  011.111.111نيه مصرى مص

إلدارة صنادضا االستممار  ،و د بلغ عدد وثائا استممار يا الصندوم

لل نك  97111وثيقة مناا يمتاا االسمية  9.711.111نيه مصرى) لم اشرة

اط الصندوم.

و د ا ال نك ب ارء عدد  32111وثيقة المحتفظ باا بم لغ  9.161.713نيه مصرى بلغ

بم لغ  3.210.701نيه مصرى .
و د بلغ

يمتاا اإلستردادية في  30ديسم ر 9102

القيمة اإلستردادية للوثيقة في  30ديسم ر  9102م لغ  019.12نيه مصرى نما بلغ

عدد وثائا الصندوم القائمة في كاا

التارني  920713وثيقة .
و قاً لعقد إدارة الصندوم ونيلك
اإلدارنة االمرى التي ضؤدضاا له  ،و د بلغ إ مالي األتعا
رة االكتتا

 9102أدر

مس بند إضراداا األتعا

يحصل بنك فيصل على أتعا

وعموالا مقابل إشرافه على الصندو يس ونيلك ال دماا

والعموالا  611.369نيه مصرى عس السنة المالية المنتاية في  30ديسم ر

والعموالا بقائمة الدمل.
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تقرير مراقبا الحسابات
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وال دماا المالية ضو يتد)
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك
عن العام المالي المنتهى فى  31ديسمبر سنة 2019م
الموافق  5جماد أول  1441هـ

الحمد لله ر العالميس  ،والصالة والسال على أشر المرسليس وماتم الن ييس محمد بس ع دالله اليي أرسله الله رحمة للعالميس  ،وعلي
مله وأصحابه أ معيس ومس إ تدى باديه وات
فقد إ تمعـ

شرنعته وعمل باا إلى ضو الدضس  ..وبعد.

يةـة الر ابة ال ـرعية ل نـك فيصـل اإلسـالمى المصرى فى ضو االحد  2مس ف راضر سنة  9191الموافـا  07مس

ماد امر  0440ـ بمقر ـا الرسمى بم ني ال نك الرئيسى بالقا رة  ،وفي يا اال تماع ا

يةة الر ابة ال رعية مممل ال نك فيما ورد

بالمي ال ية و ائمة الدمل بال نك تفصيالً على النحو الم يس بمحضر الجلسة للعا المالي لل نك المنتاي في  30ديسم ر  9102الموافا 7
ماد أوة  0440ـ و د ت يس للايةة مس المنا ة حوة يم المي ال ية أأ بنك فيصل اإلسالمي المصري يقو ب عماله المالية اإلستممارنة

ومدماته المصرفية للمتعامليس معه في إ ار أحما وم اد ال رنعة اإلسالمية الغراء  ،و د فو

الايةة المو رة فضيلة رئيس الايةة فى

كتابة التقرنر الناائى للايةة اليى حسيرف للجمعية العمومية على يا األسال  ،نما فو ته فى التو ي عليه .
ـيا وما ورد بمحضـر ا تماع يةة الر ابة ال رعية لل نك مس منا ـة بيـا اا مي ال ية ال نك م ممملي ال نك الم تصيس ضؤند ايتــى :

 -0حرص ال نـك دائماً علي أأ تكوأ أعماله ومدماته المالية اإلستممارنة والمصرفية في إ ار أحما وم اد ال رنعة اإلسالمية.
 -9مراعاة أحما ال رنعة اإلسالمية بالنس ة لللناة الممل

باا وصندوم بيتاا التاب له مورداً ومصرفاً.

لذلـــــــــــــــــك

ترى الايةة أأ ما ا به بنك فيصل اإلسالمي المصري مس أعماة مالية وإستممارنة ومدماا مصرفية واة العا المالي المنتاي في 30

ديسم ر  9102الموافا  7ماد أوة  0440ـ والم ار إليه تفصيالً فى يا التقرنر  ،ي فى إ ـار أحمـا وم اد ال ـرنعة اإلسالمية
الغـراء  ،وعلى أسـال ما أصدرته يةة الر ابة ال رعية مس فتاوى وأحما .

هذا والله الموفق والهادي دائماً إلي طريق الحق والصواب لما فيه خير العباد والبالد واإلسالم والمسلمين في كل مكان.

تحريرا ً فى :

 51جماد اخر 5115هـ
 9فـــبرايـــر 0202م
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صندوق الزكاة
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الميزانية بصندوق الزكاة
في  31ديسمبر 2019م الموافق  5جماد أول 1441هـ
البيــــان

األصــول :

قدية وأرصدة بال نك

 31ديسمبر 2019
جنيه مصري

31.324.347
7.419.041

7.419.041

أ ار ي وم ا ي في حياتم الصندوم
اإلسماأ ال البي فى حياتة الغير

0.422.014

أسام في حياتم الغير

جنيه مصري

2.147.373

92.212.146

أ ار ي وم ا ي في حياتم الغير

م

 31ديسمبر

2010م

9.112.439

02.262.421
0.422.014

9.021.697

حساباا االستممار ال يري

911.261.122

016.701.241

إجمالي األصول

2.0311231.4

2203.053452

الدصــوم :

حقوم مستحقي اللناة

71.013.320

97.104.143

مقابل اإلسماأ ال البي ال يري

0.422.014

0.422.014

مقابل أسام في حياتة الغير

9.112.439

9.021.697

مقابل أ ار ي وم ا ي في حياتة الغير

7.419.041

7.419.041

مقابل حساباا االستممار ال يري

911.261.122

016.701.241

إجمالي الدصوم

2.0311231.4

2203.053452
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المـــــوارد والمصـــــارف
في  31ديسمبر 2019م الموافق  5جماد أول 1441هـ
البيــــان

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر

م

جنيه مصري

المـــــــوارد :

2010م

جنيه مصري

نقدية وأرصدة بالبنك ( أول العام )

730453353

زكوات محصلة من عمالء البنك وأخرون

0.343.3221

3034.03473

1530723920

1030033.20

عائد حساب االستثمار

234903100

94.3701

الزكاة علي حقوق ملكية البنك

1032523591

عوائد حسابات االستثمار الديرية

1032033700

1034.43471

موارد متنوعة

373104

40230.1

إجمالي الموارد :

المصــــارف :
أفراد

____________

____________

703.103797

1213373340.
.232..3947

طالب

330..3095

مساجد

134..3290

3532993270
9973243

1253.75

هيئات طبية وجمعيات خيرية مشهرة

2330493539

2.30003201

مصاريف إدارية

3293470

2.23975

نقدية وأرصده بالبنك ( أخر العام )

إجمالي المصارف

3033943345

730453353

____________

___________

703.103797

1213373340.
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صندوق الزكاة لبنك فيصل اإلسالمي المصري

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في  31ديسمبر 2019الموافق  5جماد أول 1441هـ .
نبذة عن الصندوق

يعتبر النشاط الذى يقوم به صندوق الزكاة في مجال تحقيق التكافل االجتماعى من أهم المالمح التى تميز نشاط البنك في العديد من

المؤسسات الشبيهة وذلك منذ إنشائه حيث أن الربط بين النشاطين االقتصادى واالجتماعى له أثار إيجابية فعالة في تحقيق مسيرة التنمية.

بالنظر لحجم أعمال الصندوق خالل عام التقرير نجد أن موارده بلغت 11414مليون جنيه مصرى بدالف رصيد أول المدة البالغ نحو

7مليون جنيه مصرى وذلك مقابل  307ألف جنيه مصرى في عام 1900م وليبلغ حجم الموارد المجمعة للصندوق حتى نهاية عام 2019م

نحو500مليون جنيه مصرى منها  22.مليون جنيه مصرى تمثل الزكاة المستحقة شرعاً على حقوق ملكية البنك والباقى زكاة من أصحاب
حسابات االستثمار ومن األفراد فضالً عن الهبات والتبرعات وعوائد الحسابات الديرية وأخرى  ،ولقد وجهت هذه الموارد الى المستحقين

ورعاية طالب العلم في صورة نقدية وعينية أو من خالل إنشاء المساكن الطالبية في المدن الجامعية في عدة مدن ( القاهرة  ،أسيوط ،

سوهاج  ،المنصورة  ،شبين الكوم ) كما شمل اإلنفاق أيضاً عمارة المساجد وتزويد المستشفيات الحكومية والمستوصفات الطبية باألجهزة
الطبية في جميع المحافظات هذا باإلضافة الى مسابقات القرآن الكريم ودار رعاية الطفل اليتيم وقد بلغ ما تم صرفه بالفعل 91مليون جنيه

مصرى تم توزيعها كالتالى:

( القيمة باألف جنيه )

أوجه اإلنفاق (المصارف)

أفراد

طالب

مساجد

هيئات طبية وجمعيات مشهرة

مصاريف إدارية

اإلجمالي

المبالغ

.232.7

330.7

134.7

233049

03329

903979

 -الفرد هو أساس استقامة األمة والنهوض بالمجتمع لذلك كان لزاما على صندوق الزكاة االهتمام بدعم األفراد ومضاعفة اإلنفاق حيث تم

صرف مبلغ .213مليون جنيه مصرى مقارنة بالعام السابق بمبلغ  3513مليون جنيه مصرى ونتطلع بزيادة الدعم في السنوات القادمة.

ـــ للثقة الكبيره والسمعة الطيبة التى يتمتع بها صندوق الزكاة فقد أودع أهل البر والدير مبالغ في حسابات خيرية ( وقف خيرى ) حتى
نهاية عام 2019م مبلغ 201مليون جنيه مصرى تصرف عوائدها في المصارف الشرعية للزكاة وأعمال البر والدير سواء منها عائده

لصندوق الزكاة أو لجهات خيرية ومستشفيات أو دور األيتام وفقاً لعقود االستثمار الديرى.
ـــ ومن أهم أنشطة الصندوق أنه قام بﺈنشاء دار رعاية لأليتام بالمقطم على مساحة 2200م 2تتسع لعدد 1.0طفل وخصص لها حساب
رقم  2.2500لتلقى التبرعات.

 -يتم اتباع األساس النقدى عند إثبات موارد ومصارف الصندوق

ـــ تمثل األراضى والمبانى في حيازة الصندوق والبالغ قيمتها 2710مليون جنيه مصرى مبنى إدارة الزكاة بالزيتون ومبنى دار رعاية الطفل
اليتيم بالمقطم وقطعتى أرض الهضبه الوسطى بالمقطم وقطعة أرض أخرى بالمقطم وعدد  4.شقه سكنيه وفيال بقرية سما العريش

بمحافظة شمال سيناء وفيال بوالق الدكرور بالجيزة والتى انتقلت من حيازة الغير بعد وفاة طرفى الهبه.

ـــ تمثل األراضى والمبانى في حيازة الغير البالغ قيمتها 515مليون جنيه مصرى وهى شقة بمحافظة الجيزة وفيال بمدينة القاهرة الجديدة وقد

تم التبرع بهم لصندوق الزكاة ولن يتم إستالمهم إال بعد وفاة أصحابهم وفقاً لنص الهبة.
ـــ تمثل األسهم في حيازة الغير والبالغ قيمتها 2مليون جنيه مصرى تم التبرع بها من أحد فاعلى الدير تصرف عوائدها في المصارف
الشرعية في أعمال البر ولن يتم إستالمها إال بعد وفاة المتبرع وفقاً لنص الهبة.

ـــ يمثل اإلسكان الطالبى الديرى والبالغ قيمته 115مليون جنيه مصرى المبانى والتجهيزات بمدينة المنصورة والتى تم تسليمها إلدارة جامعة
األزهر إلدارتها.

ـــ ألغراض إعداد الميزانية تم معادلة األرصده بالعمالت األجنبية بالجنيه المصرى على أساس أسعار الصرف المعلنه بالبنك المركزى في
نطاق السوق الحرة للنقد األجنبى في تاريخ إعداد القوائم المالية للصندوق.

ـــ ألغراض إعداد الميزانية تم معادلة األرصدة بالعمالت األجنبية بالجنيه المصري علي أساس أسعار الصرف المعلنة بالبنك المركزي في
نطاق السوق الحرة للنقد األجنبي في تاريخ إعداد القوائم المالية للصندوق.
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مرفق ()1

التــوزيــع القـطـــاعـي لشـــركـــات البــنــــك

يـقـوم البـنــك بﺈستثـمـار جزء من أموالـه إسـتثـمـا اًر مبـاشـ ًرا في تأسيـس الشـركـات بالمسـاهـمـة في رؤوس أموالهــا مع مستـثمـريـن آخـريـن من ذوي الدـبرات المتـمـيـزة .

وقـد حـرص البـنــك علي تـنـوع وتعـدد هذه الشـركــات لتغـطـي كــافـة أوجه مجـاالت النـشـ اط اإلقـتـصــادي  ،وقـد أسهـمـت هـذه الشـركــات فـي دفـع عـجـلـة التـنمـيـة بالبـالد وإتـاحـة اآلالف من فـرص العـمل أمـام المواطنيــن .ومعـظـم
هـذه الشـركـات لهـا الريـادة في مجـال نـشـاطهــا بﺈعـتبـارهـا من أولى الشـركـات في هـذه المجـاالت مثـل مجـال الـدواء والرعـايـة الطـبـيــة المتـكاملــة واإلنتـاج الصنـاعـي والحـيـوانـي  ..وقـد ساهـمـت هـذه الشـركـات بﺈنـتــاجهـا في

تـغـطيــة جـانب كــبيـر من إحـتيـاجــات الســوق المحـلـي والتـصديـر إلي الدــارج .

ويـبلـغ عـدد الشركـات التي أسـسهــا وســاهـم فـيهـا البـنــك (  ) 40شركـة ( منهـا  31شركـة متـاحـة للبـيـع  17 ،شركـة تـابعـة وشـقيـقـة ) وقـد بـلغــت رؤوس أمـوالهـا المـصـدرة (  03771مليـار جـم و  713مـليـون دوالر

أمريكي و 13492مليار جـنـيــه ســودانـي ) تعــادل نـحـو  203739مليـار جـم مـدفــوع مـنـهـا نـحـو  203.01مليـار جـم بـعـد تـــقـيـيــم العـمـالت بأسـعــار الصــرف فـي  2019 / 12 / 31م ويـســاهـم فـيهــا البـنــك بحـصــة قـدرهـــا
نـحـو  23042مليــار جـم تـبلــغ تـكـلـفـتهــا نـحـو  43273مليـار جـم وقـيـمتهــا الدفـتـريـة نـحـو  33590مليـار جـم .
وفيمـا يـلي بـيـــان التـوزيع القطــاعي المجمع لهـذه الشـركــات :
الـقــطـــــــــــــاع

عدد

الشركات

القيمة باأللف

جـنـيــــه مــصــري
الـمــصــدر

رؤوس أمــــوال الشــركــات الـمـصــدرة والمـدفـوعــة

الـمــدفــوع

دوالر أمـريــكـي
الـمــدفــوع

الـمــصــدر

جـنـيــــه ســودانـي
الـمــصــدر

حــصـــــة

تــكلـفـــــة

القـيـمــــة

المسـاهـمـة

المسـاهـمـة

الدفـتريــة

جـــم

جـــم

جـــم

الـمــدفــوع

األنشطة العقارية والتأجير

3

250000

250000

-----

-----

-----

-----

10990

11702

9.02

الزراعة وإستغالل الغابات وقطع األشجار

1

15000

15000

-----

-----

-----

-----

903

909

909

صناعة المنتجات الغذائية ،المشروبات ،الدخان

1

45000

45000

-----

-----

-----

-----

15.24

32030

13000

أعمال التشييد والبناء

2

251975

194225

-----

-----

-----

-----

47010

193493

139573

الفنادق والمطاعم ( اإلقامة وخدمات الغذاء )

1

3915000

3915000

-----

-----

-----

-----

7.091

31930.

31930.

صناعة المواد والمنتجات الكيماوية ومنتجات الجلود

7

324100

324100

150000

150000

-----

-----

245402

.10547

5002..

صناعة المعادن والحديد والصلب

1

35000

35000

-----

-----

-----

-----

5250

.111

.111

صناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة

1

142034

142034

-----

-----

-----

-----

1903

1797

9.1

الوساطة المالية والتأمين (الددمات المالية بدالف البنوك)

13

25.4051

25.4551

425592

425592

-----

-----

13.7.34

1394075

040232

األنشطة اإلجتماعية واإلدارية والتعليم

4

204520

204520

-----

-----

-----

-----

29..3

79140

750..

إمدادات الكهرباء  ،الغاز  ،المياه

3

32450

32450

137409

137409

-----

-----

112744

4.00.1

4.00.1

النقل والتدزين واإلتصاالت والمعلومات

4

502200

502200

-----

-----

-----

-----

207.0

51957

51957

صناعة الزجاج  ،السيراميك  ،مواد البناء

1

00000

00000

-----

-----

-----

-----

35200

35200

35200

صناعة األجهزة الكهربائية والمنزلية والمعدات واآلالت

2

194730

194730

-----

-----

1

205000

205000

40

0770..0

0712.10

تجارة الجملة والتجزئة
اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
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713001

713001

91

-----

-----

3...5

3.595

10507

-----

-----

25790

10070..

10070..

1492097

1492097

2042372

4273114

3509733

م

الـــبـــــيــــــــــــــــــــان

1

النوباريـة للهندسـة الزراعـيـة والميكـنـة

نــــــــــوع
المساهـمـة

نــســبـــــة
مسـاهـمـة
الـبـنــــــك

رأس
مــــــــال
الشركــة
المصــدر

متاحة للبيـع

%.302

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

رأس
مــــــــال
الشركــة
المدفـوع

نــــــــوع
العـمـلـــة

عـــــدد
أسـهــم
حـصــة
البـنـــك

حـــصــــة
مسـاهـمـة
الـبـنــــــك
جــــــم

القـيـمــــة
اإلسـميــة
لـسـهــــم
الشـركـــة

قطاع الزراعة وإستغالل الغابات وقطع االشجار

15000

15000

جـم

15000

15000

جــم

90274

جم

10

تـكـلـفـــــة
المساهـمة
المرتبــــط
عـلـيـهــــا جــــــم

القـيـمــــة
الدفـتريــة
جــــــم

903

909

909

903

909

909

بلد
المقر

البحيره

تـاريــــخ
مـزاولــة
النـشـــاط
1903م

قطاع صناعة المنتجات الغذائية  3المشروبات
1

النوباريـة للهندسـة الزراعـيـة والميكـنـة

متاحة للبيـع

%.302

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
صندوق اإلستثمار العقاري العربي المباشر

15000

15000

جـم

15000

15000

جـم

20000

20000

جـم

90274

جم

10

903

909

909

903

909

909

البحيره

1903م

قطاع األنشطة العقارية والتأجير

2

الفيصل لإلستثمار والتسويق العقارى

100

2000

2100

0

الجيزه

2000م

تــابـعــــة

2350%

200000

200000

جم

49900

جم

100

4990

4990

4990

القاهره

201.

3

المصريـة إلنشـاء وإدارة المراكـز التجاريـة

متاحة للبيـع

13333%

30000

30000

جـم

400000

جم

10

4000

4.12

4.12

القاهره

2000م

250000

250000

جــم

10990

11702

9.02

1

متاحة للبيـع

10300%

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

20000

جم

قطاع أعمال التشيد والبناء
1
2

أوراســكـــوم لـإلســكــــان والـتــعــمـيــــر

أرضك للتـنميـة واإلستثمــار العـقــاري

شـقـيـقــة

40300%

50000

50000

جـم

20000

جم

1000

20000

1.0000

10.000

الجيزه

200.م

متاحة للبيـع

19320%

201975

144225

جـم

2701000

جم

10

27010

33493

33493

القاهره

1999م

251975

194225

جــم

47010

193493

139573

31930.

31930.

الجيزه

7.091

31930.

31930.

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

قطاع الفنادق والمطاعم (اإلقامة وخدمات الغذاء)
1

العربيـة لإلستثمارات الفندقيـة والسياحيــة

متاحة للبيـع

1394%

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

3915000

3915000

جـم

3915000

3915000

جــم

7.0905

100

جم

7.091

2005م

قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيماوية ومنتجات الجلود
1

إيكوبـاك لصناعة مواد التغليـف وطباعتها

تــابـعــــة

40300%

125000

125000

جـم

1000000

جم

50

50000

7.720

7.720

.-Oct

م1990

2

مـصر لصناعة مواد التغليف " إيجيراب "

تــابـعــــة

51330%

40000

40000

جـم

205500

جم

100

20550

31014

24147

.-Oct

م2000

3

الجـيــزة للبويـات والصناعـات الكيماويــة

شـقـيـقــة

40357%

..00

..00

جـم

145710

جم

22

320.

320.

0

.-Oct

م1907

تــابـعــــة

31337%

125000

125000

جـم

392150

جم

100

39215

.0715

.0715

.-Oct

م2005

5

العـربيـة ألعـمــال التـطهيـر " أراديـــس "

شـقـيـقــة

40300%

500

500

جـم

2000

جم

100

200

209

0

الجيزه

1904م

.

الوطـنيـة الحـديثـة للصناعــات الدـشبيــة

تــابـعــــة

44344%

27000

27000

جـم

12000

جم

1000

12000

12000

1

االسكندريه

1994م

7

حـــــــلـــــــــــوان لــألســـــمـــــــــــــدة

متاحة للبيـع

5300%

150000

150000

دوالر أمريكي

7500000

$

1

120311

410.03

410.03

حلوان

2007م

324100

324100

جــم

245402

.10547

5002..

150000

150000

دوالر أمريكي

4

الـقـاهــرة لصناعـة الكرتـون " كـوبـاك "

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
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90

م

نــــــــــوع

الـــبـــــيــــــــــــــــــــان

المساهـمـة

نــســبـــــة

رأس مــــــــال

رأس مــــــــال

مسـاهـمـة

الشركــة

المصــدر

المدفـوع

%15300

35000

35000

جـم

35000

35000

جــم

الـبـنــــــك

الشركــة

نــــــــوع

العـمـلـــة

عـــــدد أسـهــم

حـصــة البـنـــك

القـيـمــــة اإلسـميــة

لـسـهــــم الشـركـــة

حـــصــــة

مسـاهـمـة

الـبـنــــــك جــــــم

تـكـلـفـــــة المساهـمة
المرتبــــط عـلـيـهــــا
جــــــم

القـيـمــــة

الدفـتريــة
جــــــم

بلد

المقر

تـاريــــخ
مـزاولــة

النـشـــاط

قـطـــاع صناعة المعادن والحديد والصلب
1

العالمية للمسبوكـات والصناعات المتطورة

متاحة للبيـع

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

525000

10

جم

5250

.111

.111

5250

.111

.111

الشرقيه

2007م

قــطــاع صناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة
1

جــــولـــــدن تـــكـــــس لـألصــــــــواف

متاحة للبيـع

%1333

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

142034

142034

جـم

142034

142034

جــم

190345

10

جم

1903

1797

9.1

1903

1797

9.1

الشرقيه

1905م

قــــطـــــــــاع الوساطة المالية والتأمين ( الددمات المالية بدالف البنوك )
1

صـــرافـــــــة بـــنــــــك فـــيـــــصــــــــل

تــابـعــــة

%07300

5000

5000

جـم

4350

4350

4350

4350

الجيزه

1993م

2

فــيـــصـــــل لـإلسـتـثـمــارات الـمــالـيـــة

تــابـعــــة

%99399

.20000

.20000

جـم

.199.50

100

جم

.199.5

.199.5

.199.5

الجيزه

2011م

3

فيصل لتداول االوراق الماليه

تــابـعــــة

%79390

30000

30000

جم

2397000

10

جم

23970

23970

23970

القاهره

201.

4

المصريه االماراتيه لتامينات الحياه التكافلى

متاحة للبيـع

%9395

.0000

.0000

جم

597000

10

جم

5970

7337

7337

القاهره

2015م

5

عــربـيـــة لـلــوســاطــة فــي الـتـأمـيــــن

شـقـيـقــة

%25300

2000

1700

جـم

50000

10

جم

500

45.

0

الجيزه

2011م

.

المصريـة للتأمين التكافلي علي الممتلـكـات

شـقـيـقــة

%32375

104000

104000

جـم

.02.00

100

جم

.02.0

74773

74773

القاهره

2000م

7

المـصريـة إلعــــادة التـمـويــل الـعـقـــاري

متاحة للبيـع

%1307

373321

373321

جـم

4000

1000

جم

4000

10004

10004

القاهره

2007م

0

بـيـــت الـتـأمـيــن المـصــري الـسـعـــودي

متاحة للبيـع

%13350

230000

230000

جـم

3105000

10

جم

31050

29943

29943

الجيزه

2003م

9

الـدوليـة للتأجيـر التمويلـي " إنكـوليـس "

متاحة للبيـع

%10300

200000

200000

جـم

1999999

10

جم

20000

15555

15555

الجيزه

1997م

10

المصريـة للتأميـن التكافلـي علي الحـيـــاة

متاحة للبيـع

%9324

200000

200000

جـم

104703

100

جم

10470

22710

22710

القاهره

2000م

11

ايادى لالستثمار والتنميه

متاحة للبيـع

%33.9

..0530

..0530

جم

243703

100

جم

24370

3154.

3154.

القاهره

2015م

12

دار الـــــمـــــــــــال اإلسـالمي البهامس

متاحة للبيـع

%0320

39031.

39031.

دوالر أمريكي

320051

$100

513410

513410

0

البهامس

1901م

13

التـنميـة اإلسالميـة ( السـودان ) المحـدودة

متاحة للبيـع

%7330

3527.

3527.

دوالر أمريكي

25747.2

$1

41303

40777

0

السودان

1905م

25.4051

25.4551

جــم

13.7.34

1394075

040232

425592

425592

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

 1000جم

دوالر أمريكي

قـطـــــاع األنشطة االجتماعية واإلدارية والتعليم
1

الــمــشـــروعــــــات الـتـعـلـيـــمـيــــــــة *

متاحة للبيـع

%73..

.000

.000

جـم

45900

10

جم

4.0

931

931

الشرقيه

1900م

2

مـسـتــشـفـــى مــــصـــــر الــدولـــــــــي

شـقـيـقــة

%24330

00000

00000

جـم

19443

1000

جم

19443

23707

19.33

الجيزه

1903م

3

مـسـتــشـفـــى الـقــاهــرة الـتـدـصـصــي

متاحة للبيـع

%7353

7.520

7.520

جـم

57.009

10

جم

57.0

30203

30203

القاهره

1901م

4

الـمــنــــــى لـلدـــدمـــــات الـطـبـــيـــــــة

متاحة للبيـع

%9352

1000

جم

4000

1.300

1.300

الجيزه

2004م

29..3

79140

750..

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

العودة لصفحة الفهرس

42000

42000

جـم

204520

204520

جــم

92

4000

م

الـــبـــــيــــــــــــــــــــان

نوع

المساهـمـة

نــســبـــــة

رأس

مسـاهـمـة

مــــــــال

الـبـنــــــك

الشركــة المصــدر

رأس

نــــــــوع

مــــــــال

الشركــة المدفـوع

العـمـلـــة

عـــــدد

أسـهــم حـصــة
البـنـــك

القـيـمــــة

اإلسـميــة لـسـهــــم
الشـركـــة

حـــصــــة

مسـاهـمـة

الـبـنــــــك جــــــم

تـكـلـفـــــة

المساهـمة المرتبــــط
عـلـيـهــــا جــــــم

القـيـمــــة

الدفـتريــة
جــــــم

بلد

المقر

تـاريــــخ
مـزاولــة

النـشـــاط

قطاع إمدادات الكهرباء  3الغاز  3المياه
1

غـــــاز الـســـويـــس " ســــوجــــــاز "

متاحة للبيـع

737.%

22000

22000

جـم

170.9

جم

100

1707

2.5.

2.5.

السويس

2003م

2

مـــــالــتـــــي جــــــــاز

متاحة للبيـع

7327%

10450

10450

جـم

7.00

جم

100

7.0

945

945

المنوفيه

2002م

3

مــيــــدور لـلـكـهـربـــاء " مـيــدالـيــك "

متاحة للبيـع

5300%

137409

137409

دوالر أمريكي

.0745

$

100

110277

4.52.0

4.52.0

االسكندريه

2001م

32450

32450

جــم

112744

4.00.1

4.00.1

137409

137409

دوالر أمريكي

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

قطاع صناعة الزجاج  3السيراميك  3مواد البناء
1

األفــق لإلسـتثـمـار والتنـميــة الصناعـيــة

تــابـعــــة

%40300

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

00000

00000

جـم

00000

00000

جــم

2514297

14

جم

35200

35200

35200

35200

35200

35200

المنوفيه

2000م

قطاع صناعة األجهزة الكهربائية والمنزلية والمعدات واآلالت
1

المصريـة للتصنيـع " سيلتال  -باسيفيك "

متاحة للبيـع

%2339

.9730

.9730

جـم

1..45.

10

جم

1..5

1595

0

القاهره

190.م

2

شركه الطاقه للصناعات االلكترونيه واالضاءه

تــابـعــــة

%20300

125000

125000

جـم

350000

100

جم

35000

35000

10507

القاهره

2015

3...5

3.595

10507

194730

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

جــم

194730

قطاع تجارة الجملة والتجزئة
1

ابـــن ســيـــنـــــــــا " فـــــارمــــــــــا "

متاحة للبيـع

%12350

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

205000

205000

جـم

205000

205000

جــم

103159257

0325

جم

25790

10070..

10070..

25790

10070..

10070..

القاهره

2002م

قطاع النقل والتدزين واإلتصاالت والمعلومات
1

صـــنـدوق تـنـمـيـــــة الـتـكـنــولــوجـيـــا

متاحة للبيـع

%11354

130000

130000

جـم

1500000

10

جم

100

جم

15000

15000

15000

الجيزه

2005م

2

األهــلــــي ألجـهــزة الـحــاســـب اآللـــــي

متاحة للبيـع

%10300

5000

5000

جـم

5000

500

3772

3772

الجيزه

1990م

3

المـصـريـــــة لإلسـتـعـــــالم اإلئـتـمـــانــــي

متاحة للبيـع

%3357

90000

90000

جـم

003572

4

جم

3214

32014

32014

القاهره

2000م

4

مـصـر للمقاصـة واإليـداع والقـيد المركــزي

متاحة للبيـع

%0374

277200

277200

جـم

20539

100

جم

القاهره

199.م

502200

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

جــم

502200

2054

1171

1171

207.0

51957

51957

قطاعات اخرى
1

الـبــنـــــك اإلســـالمـــــي الـســـودانـــــي

متاحة للبيـع

%03.0

401030

401030

جنيه سوداني

209.3.72

 0313ج س

9.7

2404

2404

السودان

1903م

2

بـنــك فـيــصـــل اإلســالمــي الـســودانــي

متاحة للبيـع

%2350

1000000

1000000

جنيه سوداني

25021.05

 1300ج س

0001

19752

19752

السودان

1970م

3

بـنـــك تــنـمـيــة الصـــادرات بالـســــودان

متاحة للبيـع

%0302

910.7

910.7

جنيه سوداني

1059.9

 0310ج س

7

410

0

السودان

1904م

1492097

1492097

جنيه سوداني

9055

22.4.

2223.

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي
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مرفق ()2

فروعنا

المركز الرئيسي وفرعى القاهرة والجيزة

فرع  :القاهرة

• العنواأ  3 :شارع  96ضوليو  -القا رة
• التليفوأ :
• )19 92161294 – 92161293 - 92161232
• فاكس)19 92166244 :
• الر م ال رندي 00730 :
• العنواأ ال ر ي :فيصل بنك – القا رة
• صندوم برند 9446 :
• السونف FIEG EG CX CAI :
cairo@faisalbank.com.eg
عنواأ ال رند اإللكترو ي :
www.faisalbank.com.eg
• المو اإلليمترو ي :

فرع  :الجيزة
• العنواأ  042 :شارع التحرنر  -ميداأ الجالء – الد ى  -الجيلة
• تليفوأ )19 32690912/7/6/2 :
• فاكس )19 32690910 :
• العنواأ ال ر ى  :فيصل بنك  -القا رة
• الر م ال رندى 09300 :
• تليمس F.BANK.UN 91279 - 23121 :
• ص 913 : .القا رة
• سونف FIEG EG CX MAI :
• ال رند اإللكترو ى giza@faisalbank.com.eg :
فروع القاهرة الكبرى
فرع  :الدقى
• العنواأ 02 :ك الفالو ا– العجوتة  -الجيلة
• تليفوأ )19 33192703 - 33141402 – 33447212:
• فاكس )19 33467193 :
• الر م ال رندى  09400 :العجوتة
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى dokki@faisalbank.com.eg :
فرع  :األ زهر
• العنواأ  016 :شارع و ر القائد – سم الجمالية – القا رة
• تليفوأ )19 97200911 – 97234963 - 97206340 :
• فاكس )19 92162731 :
• الر م ال رندى 00000 :
• ص 91 : .
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى azhar@faisalbank.com.eg :
العودة لصفحة الفهرس
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فرع  :غمرة
• العنواأ  04 :أ شارع الس – اللا ر  -القا رة
• تليفوأ )19 97214276 - 97214224 – 92121691 :
• الر م ال رندى 00920 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى ghamra@faisalbank.com.eg :

• فاكس )19 97214191 :
•ص1: .

فرع  :السيدة زينب
• العنواأ  31 :شارع ع د المجيد الل اأ – السيدة تننب – القا رة
• تليفوأ )19 93600111 - 93632032 :
• الر م ال رندى 00790 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى saydah@faisalbank.com.eg :

• فاكس )19 97399619 :
• ص  7 : .الدواونس

فرع  :مصر الجديدة
• العنواأ  19 :شارع عمماأ بس عفاأ – بيس ميدا ى سفير وترنوم – مصر الجدضدة  -القا رة
• تليفوأ )19 92264412 - 92264423 - 92264427 :
• فاكس )19 92264422 :
• ص  7269 : .ليوبوليس ر
• الر م ال رندى 00272 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى helio@faisalbank.com.eg :
فرع  :مدينة نصر
• العنواأ  07 :شارع احمد اسم ودة – متفرع مس شارع ع ال العقاد – مدضنة صر – القا رة
• تليفوأ )19 94192741 - 94192429 - 94193246 :
• الر م ال رندى 00320 :
• فاكس )19 94193726 :
• ص 1919 : .
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى nasrcity@faisalbank.com.eg :
فرع  :زيزينيا
• العنواأ  :أما الجامعة االمرنمية – التجم ال امس – القا رة الجدضدة
• تليفوأ )19 96113211 – 96113222 :
)19 96113211
• فاكس :
•ص.
• الر م ال رندى 00137 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى zizinia@faisalbank.com.eg :
فرع  . :اكتوبر
• العنواأ  :ر م  32 . 31المحور المرنلى – مدضنة  6أكتوبر
• تليفوأ )19 31947972 – 31947102 - 31947971 :
)19 31947433
• فاكس :
• الر م ال رندى 09726 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى october@faisalbank.com.eg :
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•ص.

 014 :التجم ال امس

 91 :الحى المالا

فرع  :العبور
• العنواأ  :مدضنة الع ور – ول ستيى – سور ادى  A.Cميالأ محل 2.1
• تليفوأ )19 44191416 – 44191417 - 44191414 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
)19 44191961
• فاكس :
• الر م ال رندى 01000 :
• ال رند اإللكترو ى obour@faisalbank.com.eg :
فرع  :الهرم
• العنواأ  931 :شارع الار  -الجيلة
)19 32111242 – 32111244 - 32111236 - 32111231
• تليفوأ :
• الر م ال رندى 09000 :
)19 32111233
• فاكس :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى haram@faisalbank.com.eg :
فرع  :شب ار
• العنواأ  70 :شارع ش ار  -القا رة
)19 92232126 – 92232127 - 92232124
• تليفوأ :
)19 97221000
• فاكس :
• ال رند اإللكترو ى :

• الر م ال رندى 09000 :
• سونف FIEG EG CX XXX :

shubra@faisalbank.com.eg

فرع  :مدينتى
• العنواأ  000 :بالدور األوة – م نى ال رناا وال نوس – من قة الم ا ى اإلدارنة بالمرحلة األولى – مدضنتى  -القا رة الجدضدة
10111022110 – 10111012100 - 10111022322
• تليفوأ :
• فاكس )19 90012217 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى madinaty@faisalbank.com.eg :
فرع  :المعادى
• العنواأ  69 :شارع نور يت المعادى -م نى بي ال رة – بجوار سفارة الياباأ – المعادى  -القا رة
)19 97967173 – 9767174
• تليفوأ :
فاكس ) 19 9763163 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى maadi@faisalbank.com.eg :
منطقة االسكندرية والوجة البحرى
فرع  :االسكندرية
• العنواأ  :بالمقر المؤ بفرع مص فى نامل الكائس بر م  324.329أبرار األش ار – رنا الحرنة م أحمد شو ى –
مص فى نامل  -االسمندرنة
)13 7466931 – 7466979 - 7466932
• تليفوأ :
• ص 0907 : .
)13 7466961
• فاكس :
• سونف FIEG EG CX ALX :
• الر م ال رندى 90030 :
• ال رند اإللكترو ى alex@faisalbank.com.eg :
فرع  :مصطفى كامل
• العنواأ  324.329 :أبرار األش ار – رنا الحرنة م أحمد شو ى – مص فى نامل  -االسمندرنة
• تليفوأ )13 7467496 – 7467921 - 7466132 - 7496141 :
• الر م ال رندى 90300 :
)13 7466127
• فاكس :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ص  010 : .سيدى ابر
• ال رند اإللكترو ى alex2@faisalbank.com.eg :
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فرع  :المنتزة
• العنواأ  621 :أ) رنا الجيت – م تقا شارع أ لس بناحية ميامى – سم المنتلة  -االسمندرنة
• ص  931 : .ممتب برند السرايا
)13 7799091 – 7799092 - 7799096
• تليفوأ :
• سونف FIEG EG CX XXX :
)13 7799017
• فاكس :
• ال رند اإللكترو ى montazah@faisalbank.com.eg :
فرع  :العجمى
• العنواأ  :المرنل التجارى – عجمى ستار موة – بوابة  – 1رنا اإلسمندرنة م روي – اما وحدة مرور العجمى – من قة
العجمى  -اإلسمندرنة
)13 4301232 – 4301241 - 4301237 - 4301249
• تليفوأ :
• الر م ال رندى  90990 :ممتب برند الاا وفيل
)13 4301234
• فاكس :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى agamy@faisalbank.com.eg :
فرع  :المنصورة
• العنواأ  0 :شارع لع حر – المنصورة – الد الية
)171 9317071 – 9301229 - 9302267
• تليفوأ :
• الر م ال رندى 37000 :
• ال رند اإللكترو ى mansoura@faisalbank.com.eg :

• فاكس )171 9307637 :
• سونف FIEG EG CX XXX :

فرع  :دمياط الجديدة
• العنواأ  :عة ر م  – 17المن قة المرنلنة – مدضنة دمياط الجدضدة – محافلة دمياط
• فاكس )172 9401913 :
)172 9401919 – 9401910
• تليفوأ :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• الر م ال رندى 37402 :
• ال رند اإللكترو ى domiat@faisalbank.com.eg :
فرع  :المحلة الكبرى
• العنواأ  :شارع الجيت – عمارة االو ا – المحلة الك رى  -الغربية
)141 9932924 – 9932211 - 9930211
• تليفوأ :
• ص 944 : .
)141 9946102
• فاكس :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• الر م ال رندى 30200 :
• ال رند اإللكترو ى mehalla@faisalbank.com.eg :
فرع  :الزقازيق
• العنواأ  :عمارة العقادضس – ميداأ المنتلة – الل اتنا  -ال ر ية
)177 9311712 – 9311716
• تليفوأ :
• الر م ال رندى 44700 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى zagazig@faisalbank.com.eg :

• فاكس )177 9304691 :
• ص437 : .

فرع  :العاشر من رمضان
• العنواأ  :مرنل الحى األوة – عمارة ر م  – 4أما اإلدارة التعليمية – العاشر مس رمضاأ
• فاكس )107 323166 :
)107 323394 – 323301 - 323302
• تليفوأ :
• ص997 : .
• الر م ال رندى 44632 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى tenthramadan@faisalbank.com.eg :
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فرع  :دمنهور
• العنواأ  :شارع ال يي محمد ع د الكرنم – دمناور – ال حيرة
• تليفوأ )147 3300022 – 3301122 - 3300111 :
• الر م ال رندى 99700 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى damanhour@faisalbank.com.eg :

• فاكس )147 3304111 :
• ص99000 : .

فرع  :طنطا
• العنواأ  9 :شارع محمد سعيد باشا – اصية شارع الجالء  -ميداأ الجاورنة – ن ا  -الغربية
• فاكس )141 3912216 :
• تليفوأ )141 3912217 – 3912213 - 3912219 :
• ص323 : .
• الر م ال رندى 30000 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى tanta@faisalbank.com.eg :
فرع  :بنها
• العنواأ  :شارع ال حر – م نى قابة الت يقييس – بناا – القليوبية
• تليفوأ )103 3972160 – 3962942 :
• الر م ال رندى 03700 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى banha@faisalbank.com.eg :

• فاكس :

)103 3974219

فروع منطقة القنال
فرع  :السويس
• العنواأ  3 :شارع الجالء  -السونس
• تليفوأ )169 3429230 – 3249246 :
• الر م ال رندى 43000 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى suez@faisalbank.com.eg :

• فاكس )169 3429221 :
• ص 22 : .

فرع  :إالسماعيلية
• العنواأ  02 :ك عرابى م شارع الجيت – الحى اإلفر جى بجوار فيال ناة السونس  -اإلسماعيلية
• تليفوأ )164 3207192 - 3207191 -3207191 – 3207137 :
• فاكس )164 3207102 :
• ص 01 : .
• الر م ال رندى 40700 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى ismailia@faisalbank.com.eg :
فرع  :بورسعيد
• العنواأ  4 :ك ري ال حر – برر اردأ سيتى بجوار أمس الدولة حى شرم بورسعيد  -بورسعيد
• تليفوأ )166 3999276 - 3999272 :
• فاكس )166 3999102 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى portsaid@faisalbank.com.eg :
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منطقة الوجة القبلى
فرع  :الفيوم
• العنواأ  31 :ممرر شارع سعد تعلوة – بجوار مجم المصالح الحمومية – مدضنة الفيو  -الفيو
• تليفوأ )114 9066011 - 9066900 – 9066901 :
• فاكس )114 9066912 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى fayoum@faisalbank.com.eg :
فرع  :المنيا
• العنواأ  944 :شارع الحرنة – نور يت النيل – عمارة االو ا  -المنيا
• تليفوأ )116 9302173 - 9302179 - 9302170 – 9302174 :
•ص.
• فاكس )116 9302163 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى menia@faisalbank.com.eg :
فرع  :سوهاج
• العنواأ  :شارع با ه – م نى الت يقييس  -سو ار
• تليفوأ )123 9011439 :
• فاكس )123 9011432 :
• الر م ال رندى 19000 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• ال رند اإللكترو ى sohag@faisalbank.com.eg :

•ص.

94 :

06 :

فرع  :أسيوط
• العنواأ  :أمتداد شارع يسرى ار ب  -أسيوط
• تليفوأ )111 9332960 - 9343309 - 9343303 :
• ص 009 : .
• فاكس )111 9333232 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• الر م ال رندى 20700 :
• ال رند اإللكترو ى assiut@faisalbank.com.eg :
فرع  :أسوان
• العنواأ  24 :شارع أب اة التحرنر – متفرع مس شارع أبو سم ل  -عمارة األو ا  -أسواأ
• تليفوأ )122 9316721 - 9441010 :
• ص 071 : .
• فاكس )122 9441749 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• الر م ال رندى 10700 :
• ال رند اإللكترو ى aswan@faisalbank.com.eg :
فرع  :قنا
• العنواأ  :م نى قابة الت يقييس – امتداد شارع األ صر – مدضنة العماة  -نا
• تليفوأ )126 7342301 - 7342307 - 7342306 – 7342302 :
• ص  99 : .ممتب نا الرئيسي
• فاكس )126 7342304 :
• سونف FIEG EG CX XXX :
• الر م ال رندى 13000 :
• ال رند اإللكترو ى qena@faisalbank.com.eg :
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فروع قيد االفتتاح
 المقطم – العاصمة االدارية الجديدة – الشيخ زايد – بنى سويف- الرحاب – شبين الكوم

مراسلوا البنك

Currency

Bank Name

Account Number

USD

The Bank of New York Mellon. New York

812-2288-212

EUR

UniCredit Bank Austria . Vienna
UniCredit Spa. Milan
011011112211

JPY

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD..
Tokyo

GBP

The Bank of New York Mellon. New York
London

SAR

Riyad Bank. Riyadh

2121210191

9111211829921

IBAN

S
WIFT / BIC Code
IRVT US 2N

BKAU AT WW
IT28 U111 1821 9181 1111 8222 111
UNCR IT MM
IT11D121292101001101111
BCIT ITMM
2211
-

BOTK JP JT

GB020RVT11111192211221

IRTV GB 1X

SA8911111119111211829921

RIBL SA RI
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الدط الساخن
19051
البريد اإللكترونى لقطاعات وإدارات البنك الرئيسية
البريد االلكتروني

الجهة
مكتب المحافظ

Governor@faisalbank.com.eg

قطاع المراجعة الداخلية

Mails@faisalbank.com.eg

وحدة االلتزام وإدارة مكافحة غسل األموال

Compliance@faisalbank.com.eg

قطاع نظم المعلومات

Infosys@faisalbank.com.eg

اإلدارة العامة للموارد البشرية

Humanres@faisalbank.com.eg

اإلدارة العامة للتدريب

Training@faisalbank.com.eg

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية

Admindept@faisalbank.com.eg

اإلدارة العامة للعالقات الدارجية

Foreigndept@faisalbank.com.eg

اإلدارة العامة للحوالت والنقد األجنبى

Forex@faisalbank.com.eg

إدارة التجزئة المصرفية

Retail@faisalbank.com.eg

إدارة التمويل العقارى

Realestate@faisalbank.com.eg

إدارة العامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

Sme@faisalbank.com.eg

إدارة حسابات المراسلين

corres@faisalbank.com.eg

قطاع التوظيف المحلي

Localinv@faisalbank.com.eg

إدارة العالقات العامة

Publicrelat@faisalbank.com.eg

قطاع المداطر

Risk@faisalbank.com.eg

إدارة بطاقات الفي از

Card-center@faisalbank.com.eg

إدارة القوام المالية

financedept@faisalbank.com.eg

العودة لصفحة الفهرس

010

