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 عٍ انبُك
 

 

 مجمس اإلدارة
 

 

 صاحب السمو الممكي األمير
 محمػػػػػػػػػد الفيصػؿ آؿ سػػػػػعػود*

 الرئيػس
 الشـــيخ / إبراىيم بن خميفة آل خميفــــــــــــــــــــة

 )ممثاًل لمصرف فيصل اإلسالمي / جيرسي(
 الدكتـــور / حاتــــــم عبــــد الجميـــل القر نشاوى
 )ممثاًل لمشركة الخميجية لإلستثمارات المالية(

 األسـتاذ / خالــــــد عبد اهلل جناحـــــــــــــــــــــى
 )ممثاًل لمشركة اإلسالمية لالستثمار الخميجي / الشارقة(

 / راتب محمد محمد راتباألسـتاذ 
 )ممثاًل لييئة األوقاف المصرية(

 األسـتاذ / عبد الحميــــد محمد أبو موســــــى
 )محافظ البنك(

 األسـتاذ / عمــر عبـــدى عمـــــــــــــــــــــــــــى
 صاحب السمو الممكي األمير

 عمــــــــرو محمــــــد الفيصـــــــــل آل سعـــــود
 / ماجـــد غالـــب محمـــد غالـــــــباألسـتاذ 

 )ممثاًل لمشركة المصرية لألعمال والتجارة (
 األسـتاذ / محمــد محســـن محمـــد محجــوب
 األسـتاذ / مصطفـى أبو بكـــر محمد عـــــــــزام
 األسـتاذ / يوسف بن عباس بن حسن أشعري
 دودة ()ممثاًل لدار المال اإلسالمي لمخدمات اإلدارية المح

 الشركة المصرية لالستثمارات
 المحافــــــظ

 األسـتاذ / عبد الحميـد محمد أبو موسـى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 و03/0/1101* توفي إني رحًت هللا تعبني بتبرٍخ 

  بترتَب أبجذً.** انسبدة أعضبء يجهس اإلدارة 
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 تشكيؿ لجاف مجمس اإلدارة
 

 

 المجنػػة التنفيػػذية(  1
 

      رئيسػاً             صاحب السمو الممكي األمير/ عمػرو محمد الفيصػػػؿ -
 ضواً ػع                         األسػػػػػػػػتاذ / عبد الحميد محمد أبو موسػى )محافظ البنؾ(  -
 ،،             ػػػه جنػاحػػػػػػػػػىخػالػػػػػػػػد عبػد المػػػاألسػػػػػػػػتاذ /  -
      ،،             بف عباس بف حسف أشعري األسػػػػػػػػتاذ / يوسؼ -
 ،،               األستاذ/ رأفػت مقػبؿ حسػيف )مساعد الرئيس التنفيذي( -
 (  لجنػػة المراجعػػة2

 

 رئيسػاً                         عػػػػمىاألستاذ / عمػػػػػػػػر عبػػػػػػػػدى  -
 ضواً ػع                        األستاذ / مصطفػى أبو بكر محمد عػزاـ -
 ،،             األستاذ / محمد محسف محمد محجػػوب -
 (  لجنػػة سياسػات المخاطػر3

 

 رئيسػاً                           األسػػػتاذ / عمػػػػػر عبػػػػػػػدى عمػػػػػػى                                -
 ضواً ػع                          األسػػػتاذ / عبدا لحميد محمد أبو موسى  )محافظ البنؾ(          -
 ،،                            األسػػػتاذ / مصػطفى أبو بكػػػر عػػػػزاـ                              -
 ،،                       األستاذ / محمد محسػف محمد محجػوب                                -
 (  لجنػػة الحكومة والترشيحات4

 

 رئيسػاً                                  األسػػػتاذ / مصػطفػػى أبو بكػػػر عػػػػزاـ                      -
 ضواً ػع                           الدكتػػور / حاتػـ عبدا لجميؿ القرنشػاوى                         -
 ،،                            األسػػتاذ / ماجػػػد غالػػب محمػػد غالػػب                           -
 (  لجنػػة المرتبػات والمكافآت5

 

 رئيسػاً                                األسػػػتاذ /  محمد محسػف محمد محجػوب                   -
 ضواً ػع                              األستاذ / عمػػػػػػر عبػػػػػػػدى عمػػػػػػى                           -
 ،،                           األسػػػتاذ /  ماجػػد غالػػػب محمػػد غالػب                          -
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 هيئة الرقابة الشػرعية

 
 رئيسػاً  فضيمة الدكتور / نصػػػػػػػػػر فريػػػػد محمد واصػؿ -

 نائب الرئيس فضيمة الدكتور / عمي جمعػػه محمػػد عبد الوهاب -

 عضواً  *األستاذ الدكتور / محمػػػد رأفػػػػػت عثمػػػػػػػػػػػػاف  -

 عضواً  األستاذ المستشار / عبد العاطى محمود الشافػػػػعى -

 عضواً  األستاذ الدكتور / محمػػػػد الشحػػػػات الجنػػػػػػػػدى -

 
 

 مراقبا الحسابات

 
 األستاذ / محمد صالح الديف عيسى أبو طبؿ

 فتحي الكيالني األسػتاذ / شريؼ محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
    و .13/01/1105توفي إني رحًت هللا تعبني بتبرٍخ   *
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 كممة رئيس مجمس اإلدارة

 
 

 السادة األفاضؿ مساهمو بنؾ فيصؿ اإلسالمي المصري..

 وبركاته..السالـ عميكـ ورحمة اهلل 

في بداية كممتي أجد لزامًا أن أنعى إلى حضراتكم المغفور لو صاحب السمو الممكـي األميـر محمـد الفيصـل بـن عبـدالعزيز 
مؤســس بنــك فيصــل اإلســالمي المصــري ورئــيس مجمــس إدارتــو ورائــد الصــيرفة اإلســالمية فــي العــالم والــذى وافتــو  -آل ســعود 

م بعد أن أتم بناء ىذا الصرح الكبير باذاًل الفكـر والجيـد ومحتحميـًا بالصـبر والمثـابرة مـن 7102المنية في الرابع عشر من يناير 
ين سـنة ىــي عمـر ىـذا البنـكو ونــدعو اهلل سـبحانو وتعـالى أن يجازيـو خيــر أجـل تحقيـق  اإلنجـازات والنجاحـات عمــى مـدى أربعـ

 الجزاء عما قدمو ليذا البمد ولكافة المسممين وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتو... وبعدو

عامــــًا شــــديد  –بحــــق  –مو الــــذى يحعــــد 7102نمتقــــى اليــــوم معــــًا لنســــتعرض ســــويًا نتــــائل أعمــــال بــــنككم عــــن العــــام المــــالى 
 لما حفل بو من تطورات سياسية واقتصادية بالغة األىمية عمى المستويْين الدولى والمحمى.الخصوصية 

فعمى صعيد التطورات الدولية جاء انفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبى كأبرز ىذه التطورات حيث يحتوقع أن يسفر ذلـك 
ــد ترامــبو باالنتخابــات األمريكيــة  عــن تــداعيات سياســية واقتصــادية لكــلي مــن الطــرفْينو كمــا أن فــوز المرشــ  الجميــورى ودونال

ــأثير عمــى االتجاىــات  يحفتــرض أن يزيــد مــن حالــة الغمــوض فــى االقتصــاد العــالمى لمــا لــدى الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن ت
( نقطـة 4/0ر )االقتصادية فى العالمو وأحختـتم عـام التقريـر بحـدث ىـام آخـر تمثـل فـى رفـع الفائـدة عمـى الـدوالر األمريكـى بمقـدا

%( فـى نيايـة 0.4م تصـل بمعـدالت الفائـدة عمـى الـدوالر إلـى )7102مئوية مع توقعات بارتفاعات تدريجية أخرى خـالل عـام 
%( 1.0م إلـى )7102ذلك العام... وفى إطار ذلك يتوقع صندوق النقد الدولى أن يتباطأ النمو االقتصـادى العـالمى فـى عـام 

 %(.1.4م ليصل إلى )7102ثم يتعافى قمياًل فى عام 

( 07أمــا عمــى الصــعيد المحمــى فباإلضــافة إلــى اتفــاق الحكومــة مــع صــندوق النقــد الــدولى عمــى مــن  مصــر  قرضــًا قيمتــو )
( سنوات... كانت ىناك أحداثًا بارزة أخرى عمى مستوى التطورات النقدية والمصرفيةو حيـث شـيدت 1مميار دوالر عمى مدى )

ير صدور مجموعة من القرارات والقواعد الرقابية الجديدة تمحورت أغمبيا حول إلزام البنوك بتقميل الشيور األولى من عام التقر 
ـــة التوجـــو لـــدعم األرصـــدة الرأســـمالية لـــدى البنـــوك لمواجيـــة كافـــة أنـــواع  ـــار الناجمـــة عـــن مخـــاطر التركـــز والســـيولة وأىمي اآلث

بتحريــر أســعار الصــرف إلعطــاء مرونــة لمبنــوك لتســعير  م تحديــدًا صــدر قــرار1/00/7102المخــاطر.. ومــع نيايــة العــام وفــى 
شــراء وبيــع النقــد األجنبــى بيــدف اســتعادة تداولــو داخــل القنــوات الشــرعية ومحاولــة إنيــاء تعــامالت الســوق الموازيــةو وفــى نفــس 

ذه القـرارات مجتمعـة %(و وقد أثرت ىـ1التوقيت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى رفع أسعار العوائد الرئيسية بواقع )
م وامتد تأثيرىا إلى قـدرتيا ومـدى التزاميـا بـالمقررات الرقابيـة فـى 7102عمى أنشطة ونتائل أعمال البنوك المصرية خالل عام 

 .(III)وبازل  (II)إطار اتفاقيتى بازل 
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متأثرًا بحالة عدم اليقين التى  وفى ىذه البيئة التى ىيمنت عمييا ىذه التطورات واألحداث جاء أداء البنك خالل عام التقرير
صـاحبت ىـذا الوضـعو واسـتطاع بـنككم تحقيـق أفضـل النتـائل... حيـث أسـفرت جيـود اإلدارة التنفيذيـة عـن تحقيـق البنـك ألرقـام 
ومؤشـرات ماليــة ىــى األعمـى عمــى مــدى ســنوات النشـاط الممتــدة إلــى مــا يقـرب مــن أربعــين ســنةو ورغـم أن تراجــع ســعر صــرف 

م إال أن عــام التقريــر شــيد 10/07/7102مــام العمــالت الرئيســية أثةــر بصــفة عامــة إيجابيــًا عمــى النتــائل فــى الجنيــو المصــرى أ
إضافًة إلـى ذلـك تحقيـق إنجـازات فعميـة سـاىمت فـى تعظـيم مسـتوى األرقـام والمؤشـرات المسـجمة. وبـذلك فقـد حـافظ البنـك عمـى 

ــ ن فــى ذات الوقــت مركــزه التنافســى عمــى المســتويْين اإلقميمــى ريادتــو ألنشــطة الصــيرفة اإلســالمية داخــل الســوق المصــرى وأم 
دارة جميــع أنــواع المخــاطر المتعمقـــة باألنشــطة والعمميــات مــع توجيــو الـــدعم  والــدولىو كمــا نجحــت اإلدارة فــى تحديـــد ورصــد واو

خــرى المســتحدثة خــالل عــام الكــافى لمقاعــدة الرأســمالية لمواجيــة ىــذه المخــاطر ولضــمان االلتــزام بالقواعــد الرقابيــة المطبقــة واأل
م وأىميا المعايير ذات العالقة بكفاية رأس المال والرفع المالى ومؤشرات السيولة وضوابط االئتمان المصرفى ومخاطر 7102

 أسعار الصرف.

ـــــى مـــــا يعـــــادل           ـــــة األصـــــول وااللتزامـــــات العرضـــــية واالرتباطـــــات( إل ىـــــذا وقـــــد تصـــــاعد حجـــــم األعمـــــال )ممـــــثاًل فـــــى جمم
م أمــا أرصــدة األوعيــة والشــيادات االدخاريــة )األمــوال تحــت اإلدارة( فبمغــت 10/07/7102( مميــار جنيــو مصــرى فــى 22.4)

( مميـار جـم تتـوزع عمـى نحـو ومميـون ومائـة وخمسـين ألـف حسـابو يتـولى البنـك 24.0جممتيا فى نياية عام التقرير ما يعادل )
ل )إدارتيا لصال  عمالئو.. كمـا أن تمـك األرصـدة أصـبح %( مـن إجمـالى الموجـودات. وبـالنظر إلـى أن األوعيـة 58.8ت تمـول

والشيادات االدخارية تمثل المصدر الرئيسى واألىم لألموال تحت اإلدارة لدى مصرفنا وفى إطار جيود اإلدارة لتنميـة مصـادر 
ك وعــاًء ادخاريــًا جديــدًا تحــت م فقــد اســتحدث البنــ7102تمــك األمــوال وتواكبــًا مــع التطــورات التــى حــدثت بالســوق المحمــى عــام 

مســمى وشــيادات ازدىــار الخماســيةو يحصــرف عائــده شــيريًا )تحــت الحســاب( بحيــث يــتم تســوية العائــد فــى نيايــة كــل ربــع وفقــًا 
م 7102لألرقــام الفعميــة المحققــة... وقــد حــاز ىــذا الوعــاء إقبــااًل كبيــرًا مــن العمــالء ففــى الفتــرة منــذ إصــداره فــى آخــر أغســطس 

 ( مميون جم.482ة العام بمغ رصيده نحو )وحتى نياي

وعمــى صــعيد آخــر نجــ  البنــك خــالل عــام التقريــر فــى إتاحــة مجموعــة مــن الخــدمات التمويميــة لممتعــاممين ورجــال األعمــال 
تتوافق جميعيا مع الشـريعة اإلسـالمية فضـاًل عـن خصائصـيا الفنيـة التـى سـاىمت فـى جـذب شـرائ  جديـدة مـن العمـالء إلييـاو 

إلدارة من استثمار وتوظيف األموال تحت اإلدارة وكافة الموارد المتاحة لمتشـغيل فـى أوجـو ومجـاالت تمبـى احتياجـات وتمكنت ا
قطاعات األعمال المختمفة ووفقًا لضوابط االئتمان المصرفى المقررة من الدولة وأجيزتيا حيـث توزعـت جممـة اسـتثمارات البنـك 

والخاصـة والشــركات والمشــروعات المتوســطة وعمــالء التجزئــة المصــرفية مــن  فـى ضــوء ىــذه الضــوابط عمــى المؤسســات العامــة
األفراد والقطاع العائمى وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناىية الصغرو ىـذا وقـد وصـل صـافى أرصـدة التوظيـف واالسـتثمار 

فة األرصدة غير المنتظمـة ( مميار جم عممًا بأن كا25.0م إلى ما يعادل )7102)بعد استبعاد المخصص( فى نياية ديسمبر 
بالمحــافظ االســتثمارية مغطــاة بالكامــل بمخصصــات كافيــة وبضــمانات يحعتــد بيــا وقابمــة لمتنفيــذ عمييــا وأن مســتوى مخــاطر ىــذه 
المحــافظ عنــد حــدود آمنــة وبمــا يعنــى أن القيمــة المعرضــة لممخــاطر تتناســب تمامــًا مــع مــا تــم تخصيصــو مــن أرصــدة رأســمالية 

 ممعايير الرقابية المقررة.لمقابمتيا وفقًا ل
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( 5.4ىذا وقـد  نجحـت اإلدارة التنفيذيـة لمبنـك فـى الوصـول ب جمـالى حقـوق الممكيـة مـع نيايـة عـام التقريـر إلـى مـا يعـادل )
%( 00م مـا نسـبتو )10/07/7102مميار جم وبما ساىم كثيرًا فى دعم القاعدة الرأسماليةو وأصبحت حقوق الممكية تمثـل فـى 

م وكــان 7108%( فــى نيايــة عــام 2.2األعمــال )األصــول ل االلتزامــات العرضــية ل االرتباطــات( مقابــل  ) مــن إجمــالى حجــم
م عـن طريـق األربـاح المحتجـزة وتوزيـع 7102%( خـالل عـام 71البنك قد أحدث زيادة فـى رأسـمالو المصـدر والمـدفوع بنسـبة )

( مميــون 182.0صــب  رأس المــال المصــدر والمــدفوع )( مميــون دوالر أمريكــى لي1..8أســيم مجانيــة عمــى المســاىمين بقيمــة )
 ( مميون سيم أو ما يعادلو بالجنيو المصرى.182.0دوالر أمريكى موزعًا عمى )

وفى ضـوء مـا تقـدم فقـد انعكسـت التطـورات الجيـدة ألنشـطة البنـك الرئيسـية خـالل العـام محـل التقريـر عمـى نتـائل األعمـالو 
مو وترتـب عمـى ذلـك زيـادة أرصـدة 7108( مميـارًا عـن عـام 4.8( مميـار جـم مقابـل )2.4حيث تحققت إيـرادات إجماليـة بنحـو )

ـــة إلـــى ) ـــة والشـــيادات االدخاري ـــى أصـــحاب األوعي ـــد الموزعـــة عم ـــل )1015العوائ ـــون جـــم مقاب ( مميونـــًا عـــن عـــام 7422( ممي
تثمار العـام بالجنيـو المصـرى %( لحسـابات االسـ2.2مو كما رتبت أيضًا زيادة معدالت العائد السنوية لتصل إلى نحـو )7108

%( لشــيادات االدخــار 07.2%( لشــيادات االدخــار الســباعية ونمــاءو و)07.28%( لشــيادات االدخــار الثالثيــة و)00.78و)
 الخماسية وازدىارو.

وتضــم ن ىــذا اإلجمــالى أرباحــًا  ( مميــون جــم1.12.527التقريــر جــاء بنحــو )وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إجمــالى أربــاح  عــام 
( 57..1( مميونــًا واحتيــاطى مخــاطر بنكيــة ومبــالغ محولــة لالحتيــاطى الرأســمالى ب جمــالى قــدره )428..014محتجــزة بقيمــة )

م مقابــل 7102يمثــل صــافى الــرب  القابــل لمتوزيــع لعــام  ( مميــون جنيــو مصــرى فيــو7552.478والبــالغ )مميــون.. أمــا البــاقى 
 م.7108ونًا عن عام ( ممي280.221)

م إلـى 7102وفيما يتعمق بأنشطة وخدمات التجزئة المصرفية فقد ارتفع عدد بطاقات الفيزا المصـدرة لتصـل فـى نيايـة عـام 
( ألــف بطاقــة جديــدة خــالل عــام التقريــرو ووصــل عــدد ماكينــات 018( ألــف بطاقــة حيــث تــم إصــدار نحــو )122أكثــر مــن )

( ماكينــة جديــدة خــالل العــام... 81( ماكينــة بعــد أن أضــيفت )720م إلــى )10/07/7102الصــارف اآللــى التابعــة لمبنــك فــى 
وتنتشر الماكينات داخل مقار الفروع وخارجيا وبمراكز التسوق والميادين العامة فى جميع المـدن الرئيسـية داخـل الـبالدو ولمنـع 

قـارئ حسـابات البطاقـات الموجـود بماكينـات الصـارف  قيام الياكرز بنسخ بيانات البطاقات والتعامل عمييا تم تنفيذ نظام حماية
 اآللى لدى مصرفنا.

م كما سمف اإلشارةو فقد حرصت اإلدارة عمـى 7102وفضاًل عن إصدار الشيادة االدخارية الخماسية وازدىارو خالل عام 
زيــادة عــدد الجــوائز الممنوحــة ألصــحاب األوعيــة والشــيادات االدخاريــة لتصــل إلــى مائــة رحمــة عمــرة فــى الســنةو وتتمتــع كافــة 

 ز رحالت العمرة فضاًل عن إتاحة تنفيذ عمميات استثمارية بضمانيا. األوعية والشيادات االدخارية لدى البنك بجوائ

عـادة ىندسـة الفـروع     واستكمااًل ألنشطة التجزئة المصرفية لدى مصـرفنا وفيمـا يخـص التوسـع الجغرافـى لوحـدات البنـك واو
عــام افتتــاح فــرع جديــد بمدينــة وتيســير إجــراءات العمــل بيــا بيــدف االرتقــاء بمســتوى الخــدمات المتاحــة لمعمــالءو فقــد تــم خــالل ال

( فرعـًا تغطـى معظـم محافظـات 11م إلـى )7102العاشر من رمضان وليصل بذلك العـدد اإلجمـالى لمفـروع العاممـة فـى نيايـة 
م فـ ن البنـك فـى سـبيمو 7102والمدن الرئيسية بالجميوريةو وفضاًل عن انتقال وفرع مصر الجديـدةو إلـى مقـر جديـد خـالل عـام 
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مو كمـا يخطــط البنـك لالنتيـاء فــى 7102ييـز فــروع مـدينتى والمعـادى وبورســعيد الفتتاحيـا خـالل العــام الحـالى لالنتيـاء مـن تج
 نفس العام من أعمال تطوير فروع واإلسماعيمية والزقازيق واإلسكندريةو.

عديد من األوجو كالتبرعات أما بالنسبة لممسئولية االجتماعية لمبنك والتزامو الدائم تجاه أفراد المجتمعو فقد شممت أنشطتو ال
الخاصــة بالمستشــفيات وبتطــوير العشــوائيات والميــادين العامــة والمنــاطق األثريــة وكــذا اإلنشــاءات العامــة بعــدد مــن المحافظــات 
إضـافًة إلـى خـدمات التكافـل االجتمـاعى المتاحــة لممسـتحقين مـن خـالل صـندوق الزكــاة وأيضـًا القـروض الحسـنة المقدمـة لــذوى 

صــة واالحتياجــات فضــاًل عــن ســداد مــديونيات الغــارمين والتــدريب الصــيفى لطمبــة الجامعــات المصــرية فــى مجــال الظـروف الخا
عاشـــة وتربيـــة وتعمـــيم وتـــوفير الرعايـــة الصـــحية لألطفـــال اليتـــامى مـــن خـــالل ودار الطفـــل اليتـــيمو التابعـــة  الصـــيرفة اإلســـالمية واو

( 811ر المســئولية االجتماعيــة حتــى نيايــة عــام التقريــر أكثــر مــن )لمبنــك... ىــذا وقــد بمغــت جممــة المبــالغ المنصــرفة فــى إطــا
 مميون جم.

م الذى يحعد بحق عامـًا صـعبًا لجميـع وحـدات الجيـاز 7102حضرات المساىمين.. ىذه ىى أىم إنجازات البنك خالل عام 
جديــدةو ممــا رتةــب ضــغوطًا المصــرفى المصــرىو وذلــك لمــا حفــل بــو ذلــك العــام مــن قــرارات جريئــة مــع اإللــزام بمقــررات رقابيــة 

امتدت آثارىا إلى االقتصاد الوطنى بل والمجتمـع المصـرى ككـلو ولكـن بفضـل اهلل جـاءت األرقـام والمؤشـرات لتحقـق مـا كانـت 
تيــدف إليــو اإلدارة مــن االلتــزام الكامــل بقواعــد وضــوابط العمــل المصــرفى وعمــى وجــو الخصــوص معــايير وكفايــة رأس المــالو 

م 7102فـى نيايـة ديسـمبر  CARفقد سجل معيار كفاية رأس المـال المعتمـد عمـى المخـاطر لرقابية األىم... باعتبارىا األداة ا
%(و أما معيار كفاية رأس المال 01.278يبمغ ) -بعد إضافة الدعامة التحوطية   -حد أدنى مقرر %( مقابل013110نحو )

 %( كحد أدنى مقرر.1) مقابل%( 83.4)فبمغ  LRغير المعتمد عمى المخاطر )الرافعة المالية( 

وجدير بالذكر أن البنـك حـرص خـالل السـنوات الماضـية عمـى إنشـاء مجموعـات متكاممـة مـن الشـركات التـى تقـدم خـدماتيا 
لمبنك وعمالئوو ففى مجال التكافل والتأمين اإلسالمى ف ن البنك مؤسس ومساىم رئيسى فـى كـل مـن الشـركة المصـرية لمتـأمين 

كات والمسئوليات وشركة بيت التـأمين المصـرى السـعودى والشـركة المصـرية اإلماراتيـة لتأمينـات الحيـاة التكـافمى التكافمى لمممتم
والشركة المصرية لمتأمين التكافمى وحيـاةو. أمـا بالنسـبة لشـركات المجموعـة الماليـة فقـد أسـس البنـك ويسـاىم بالنسـبة األكبـر فـى 

وفــى شــركة فيصــل لتــداول األوراق الماليــة  –لتــى تحعــد الــذراع االســتثمارى لمبنــك ا -كــل مــن شــركة فيصــل لالســتثمارات الماليــة 
وشركة صرافة فيصل وشـركة الفيصـل لالسـتثمار والتسـويق العقـارىو كمـا أن بنـك فيصـل اإلسـالمى المصـرى مؤسـس ومسـاىم 

 أجير التمويمى داخل السوق المصرية.رئيسى فى الشركة الدولية لمتأجير التمويمي وإنكوليسو التى تحعد أكبر شركة فى مجال الت

فى ختام كممتى ال يسعنى إال أن أسجل خالص شكرى وتقديرى لمسادة عمالء البنك ولجميـع مراسـميو عمـى تعـاونيم وثقـتيم 
الغاليـــةو كمـــا أنـــوه بـــالجيود الصـــادقة لـــإلدارة والعـــاممينو وكـــذا بـــالفيم المتبـــادل والتواصـــل والتنســـيق المثمـــر مـــع مســـئولى البنـــك 

 لمركزى المصرى والسادة رئيس وأعضاء ىيئة الرقابة الشرعية.ا

 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو.
 رئيس مجلس اإلدارة

 عمرو محمد الفيصل آل سعود
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 التطورات االقتصادية المحمية
 

مؤشرات االقتصاد م إصدار العديد من القوانين والقرارات االقتصادية الصعبة بيدف معالجة التراجع فى 7102شيد عام 
القومىو وجاء عمى رأس تمك القرارات اإلصالحية قرار تحرير أسعار الصرف وما تبعو من تحريك لمعدالت العوائد الرئيسيةو 
ىذا باإلضافة إلى قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية والسعى نحو إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام من خالل استيداف 

الخدمات العامة فى مجاالت الصحة والتعميم والبنية األساسيةو يضاف إلى ذلك التوجو إلى األسواق  رفع جودة وكفاءة
 والمؤسسات الدولية لجذب المزيد من التدفقات االستثمارية األجنبية.

 ونعرض فيما يمى ألهـ التطورات وفقًا ألحدث أرقاـ متاحة : 

( مميار دوالر خالل عام 2.57األجنبية لدى البنك المركزى المصرى بنحو )ارتفعت االحتياطيات الدولية من العمالت  
 م.7108( مميارًا فى نياية عام 02.448( مميارًا مقابل )74.728م لتصل فى نيايتو إلى )7102

 م بنحــو7102بالرغم من قيـام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برفع معــدالت العائـد الرئيسية خالل عام  
%(و إال أن مؤشرات البورصة المصرية شيدت خالل 1م بنحو )1/00/7102%( عمى ثالث مراحل آخرىا فى 8.8)

( .07114.5%( ليغمق عند مستوى )22و بنسبة )  EGXعام التقرير ارتفاعات كبيرة فقد زاد المؤشر الرئيسى و
و    EGX%( ومؤشر و77.4ى زاد بنسـبة )و لألسيم الصـغيرة والمتـوسـطة الـذ  EGXنقـطــةو وبالمثــل مؤشـر و

 %(.15.2األوسـع نطـاقـًا وقد زاد بنسبة )
تراجع سعر صرف الجنيو المصرى أمام العمالت األجنبية الرئيسية بنسب كبيرةو حيث جاء انخفاضو أمام الـدوالر  

%( 010.4بنســبة )( جم و .01.78( جم/ دوالر  أى بنحــو )05.122( جم/ دوالر إلى )2.515األمريــكى من )
%( ليستقر السعر فى نياية العام عمى 077.4( جم وبنسبة )01.4مقابل انخفاض أمام اليورو  األوروبى قيمتو )

 ( جم/ يورو...05.5)
كل من تحويالت المصريين العاممين بالخارج ورسوم  –م 7102خالل الشيور التسعة األولى من عام  –انخفضت  

%( 08.2يرادات السياحيةو وجاء االنخفاض فى تحويالت العاممين بالخارج بنسبة )المرور فى قناة السويس واإل
مو أما رسوم مرور قناة 7108( مميار فى نفس الفترة من عام 04.701( مميار دوالر مقابل )58..00لتقتصر عمى )

وفيما يخص  ( مميارًاو1.520( مميار دوالر مقابل )1.228%( لتقتصر عمى )7.45السويس فانخفضت بنسبة )
( مميار فى الفترة 8.154( مميار دوالر مقابل ).0.50%( لتبمغ )24.7اإليرادات السياحية فقد تراجعت بنسبة )

 م.7108المقابمة من عام 
%( من 58م وبما يمثل )7102( مميار جم فى نياية سبتمبر 7285.17وصل إجمالى الدين العام المحمى إلى ) 

مو أما 7108%( من الناتل المحمى فى ذات التاريخ من عام 51.4مميار بنسبة ) (7..778الناتل المحمى مقابل )
%( من الناتل المحمى 02.1م وبما نسبتو )7102/./11( مميار دوالر في 21.081الدين الخارجي فجاء بنحو )

 م.7108%( من الناتل المحمى في نياية سبتمبر 01.7( مميارًا وبنسبة )42.045مقابل )
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/ 7108لمؤشرات الصادرة عن وزارة التخطيط تراجع معدل نمو الناتل المحمى خالل العام المالي أظيرت أحدث ا 
مو وتوقع صندوق النقد الدولى أن 7108/ 7104%( خالل العام المالي 4.4%( مقارنًة بنحو )4.1م ليبمغ )7102

 م.7102/ 7102%( خالل العام المالي 8..1يتراجع معدل النمو إلى )
( مميار 8..11م ارتفاع العجز الكمى إلى )7102/ 7108ئل الختامية لمموازنة العامة لمدولة لمعام المالي أظيرت النتا 

% 00.8( مميار جم خالل العام المالى السابق عميو )4..72% من الناتل المحمى(و مقابل عجز قدره )07.1جنيو )
( 012.1م( إلى ارتفاع العجز الكمى إلى )7102أكتوبر  –من الناتل المحمى(. وأشارت البيانات الفعمية لمفترة )يوليو 

% من الناتل المحمى( خالل نفس 1.8( مميار جم )2.2.% من الناتل المحمى( مقارنًة بعجز قدره )1.1مميار جم )
 م.7108الفترة من عام 

عجز كمى  م عن تحقيق7102/ 7108أسفرت معامالت االقتصاد المصرى مع العالم الخارجي خالل العام المالي  
( مميار دوالر خالل العام المالى 1.2( مميار دوالر مقابل فائض كمى بمغ نحو )7.5بميزان المدفوعات بمغ نحو )

م( مقابل 7102( مميار دوالر خالل الفترة )يوليو / سبتمبر ..0السابقو فى حين حقق الميزان فائضًا كميًا بمغ نحو )
 م.7108خالل   نفس الفترة من عام مميار دوالر(  1.2عجزًا كميًا بمغ نحو )

 م.7108%( فى ديسمبر 00.12م مقابل )7102%( في ديسمبر 71.72ارتفع معدل التضخم السنوي إلى ) 
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 تقييـ أداء البنؾ خالؿ عاـ التقرير
 

م عن تحقق مجموعة من النتائل أبرزىا 7102أسفرت جيود البنك وما انتيجو من سياسات مالية خالل السنة المالية 
 2412.1مميون جنيو مصري و وتحقيق إيرادات إجمالية بما يعادل    24.52.7وصول  إجمالي ميزانية البنك إلى ما يعادل  

من قدرة البنك عمى توزيع عوائد ألصحاب األوعية االدخارية بنسب بمغ مميون جنيو مصري و ىذا وقد دعمت تمك اإليرادات 
%  07.28% لشيادات االدخار الثالثية و 00.78% لحسابات االستثمار العام بالعممة المحمية و 2.88متوسطيا السنوي 

سابات االستثمار % لح2..1% لشيادات االدخار الخماسية ازدىار و  07.21لحساب شيادات االدخار السباعية نماء و 
 في% لحسابات االستثمار بعممة اليورو ........ ىذا إلى جانب مواجية االلتزامات المختمفة المتمثمة 2..1بالعمالت األجنبية و 

بناء المخصصات لمواجية مخاطر عمميات التوظيف واالستثمار وتغطية النفقات الجاريـة )المصروفات العمومية واإلدارية 
 اة المستحقة شرعًا عمى أموال البنك وضرائب الدخل(.واإلىالك والزك

جنيو مصري يمثل ربحًا صافيًا و يحول منو  مميون 7552.4إلييا مبمغ ىذا وقد تبقى بعد الوفاء بااللتزامات السابق اإلشارة 
 طبقا إلحكام القانون( مميـون جنيو مصري الى حساب االحتياطي الرأسمالي ) قيمة ناتل بيع بعض أصول البنك الثابتة 1.2مبمغ 

جنيو  مميون 7552.4لمتوزيع قدره  مميون جنية مصري احتياطي مخاطر بنكية ليتبقى بعد ذلك صافى رب  قابل 1.4 غوكذا مبم
 1مصرى
  -وتجدر اإلشارة إلى ما يمي : 

لمتعميمات الصادرة عن البنك م أعدت وفقا 10/07/7102القوائم المالية لمبنك فى نياية العام المالى المنتيى بتاريخ  -0
م بتعديل قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية لمبنوك وأسس االعتراف 7115ديسمبر  02المركزي المصري بتاريخ 

 والقياس.
م لم يتم تعديميا بناءا عمى توجييات البنك المركزي المصري 7108أسعار صرف العمالت األجنبية لسنة المقارنة  -7

جم لمدوالر في  2.2110م مقابل 7102جنية مصري فى نياية السنة المالية  05.7228لدوالر مراقبا الحسابات )ا
 م(.7108نياية السنة المالية 

 

 نتائج األعمػػػاؿ:  -1
 

مميون جنيو مصري و ىذا وقد نتجت تمك األرباح كمحصمة لعنصري اإليرادات  7552.4بمغ صافى أرباح السنة ما يعادل 
 والنفقات و وذلك وفقا لما تظيره قائمة الدخل كما يمي :

 

 عنصر اإليرادات:  1 - 1
  مميون جنيو مصري تولدت من أنشطة البنك المختمفة وفقًا  2412.1تحقق عن فترة التقرير مجمل إيرادات تعادل

 لالتي:
  8471.7إيرادات عن عمميات المشاركات والمضاربات والمرابحات تجارية واستثمارات عقارية وأخرى بمبمغ 

 % من أجمالي اإليرادات. 21.7مميون جنيو مصري وتمثل نسبة 
  من  7.4مميون جنيو مصري وتمثل نسبة  022.1إيرادات عن أداء الخدمات المصرفية المختمفة بمغت %

 اجمالى اإليرادات.
  يرادات تشغيل أخرى بما يعادل  0501.8صافى دخل المتاجرة وتوزيعات األرباح و أرباح االستثمارات المالية واو

 % من أجمالي اإليرادات. 74.4مميون جنيو مصري وتمثل نسبة 
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 : عنصر النفقات  2- 1
 -جنيو مصري تتمثل فيما يمي:  مميون 2..480ت جمالي النفقاإبمغت 

 األوعية االدخارية:عائد  0- 0-7
مميون جنيو مصري  1015.1بمغ إجمالي العائد الموزع عمى أصحاب األوعية االدخارية ما قيمتو  

 النفقات. % من إجمالي 4..2بنسبة 
 النفقات الجارية: 0-7-7

عمى  بمغ إجمالي النفقات الجارية )المصروفات العمومية واإلدارية واإلىالك والزكـــاة المستحـقة شــرعاً   
 إجمالي النفقات. % من 04.4مميون جنيو مصري بنسبة  ..287يساوى أمــوال البنك( ما 

 المخصصـــــــــــــــات:   0-7-1
مميون  01.5بمغ صافى رد )عبء(خسائر االضمحالل عن عمميات التوظيف واالستثمار ما يساوى   

 ( % من إجمالي النفقات.1.7جنيو مصري بنسبة )
 مصروفات ضرائب الدخل:    0-7-4

 % من إجمالي النفقات.  02.4مميون جنية مصري بنسبة  8..21بمغ ما تم سدادة كضرائب مبمغ   
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 حجـ األعماؿ واألنشطة الرئيسية: -2
 

 حجـ األعماؿ: 1- 2
بمغـت االلتزامـات  مميون جنيـو مصـري كمـا 24.52.7م ما يعادل 7102بمغ إجمالي ميزانية البنك في نياية ديسمبر    

 1مميون جنيو مصري  0125.2العرضية واالرتباطات خارج الميزانية ما يعادل 
 

 األوعية االدخارية: 2-2
 24078.8م مـا يعـادل 7102بمغت أرصدة الحسابات الجارية واالستثمارية وشيادات االدخار في نياية ديسمبر   

% مـــن  58.8يـــة واالســـتثمارية وشـــيادات االدخـــار نســـبة مميـــون جنيـــو مصـــريو وتشـــكل جممـــة أرصـــدة الحســـابات الجار 
 إجمالي الميزانية.

 أرصدة التوظيؼ واالستثمار:  2-3
مميـون  25077.7م ما يعادل 7102بمغت أرصدة التوظيف واالستثمار )بعد خصم المخصص( في نياية ديسمبر 

 الميزانية.% من إجمالي 1.5.جنيو مصري وتشكل جممة أرصدة التوظيف واالستثمار نسبة 
ىــذا ويحــرص البنــك عمــى تقــديم التمويــل الــالزم فــي شــتى القطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة التــي تتفــق وأىــداف الخطــة 

 االقتصادية واالجتماعية لمدولة.
 شركات البنؾ: 2-4

مية و أو يوجو البنـك جـزءًا مـن اسـتثماراتو فـى تأسـيس الشـركات التابعـة لـو والتـي تعمـل وفقـا لمبـادئ الشـريعة اإلسـال  
المســاىمة فــى رؤوس أمــوال مثــل ىــذا النــوع مــن الشــركات مــع آخــرين و ويحــرص البنــك عمــى تنــوع وتعــدد الشــركات التــي 
يؤسسيا أو يساىم فى رؤوس أمواليا حتـى تغطـى كافـة أوجـو النشـاط االقتصـادي مـع تـوفير االحتياجـات التمويميـة ليـا وفقـا 

تاحـــــة  آالف فرص العمل أمام المواطنينوىذا لألساليب الشرعية و وتسيم ىذه الشركات فى د فع عجمة التنمية فى البالد واو
مميــون جنيــو  77802.1مميــون جنيــو مصــري مــدفوع منيــا مبمــغ 778.2.1بمغــت رؤوس  أمواليــا المصــدرة مــا يعــادل  دوقــ

ميون جنيـو مصـري م 1417.1مميون جنيو مصري و تبمغ تـكمفتيا  1..705مصري تبمغ حصة مساىمة البنك فييا مبمغ  
 1% من اجمالى الميزانية  4.1م بنسبة 7102مميون جنية مصري في نياية سنة   1175.1وقيمتيا الدفترية 

 ( جدوؿ بشركات البنؾ 1مرفؽ  )  
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 المعايير والنسب المصرفية : -3
التعميمـات الصـادرة مـن البنـك يتمتع مصرفنا بوضع مناسب بالنسبة لممعايير المصرفية المتعـارف عمييـا و ويمتـزم بكافـة   

 المركزي المصري فى ىذا المجال .
 

 العمالة والتدريب والفروع : -4
 

 

 العمالة والتدريب :   4-1
أن تحسين وتطوير أداء البنك يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بالعنصـر البشـرى ذلـك العنصـر الـذي يتطمـب كـل اىتمـام ورعايـة 

وتحمــل المســؤولية والتــدريب المســتمر باعتبــاره العنصــر الفعــال فــى تحقيــق مــن اســتمرار تنميــة قدراتــو ومضــاعفة خبرتــو 
ستراتيجية البنك .  أىداف واو

 
عاماًل في نياية  0512عاماًل مقابل  0252ومن ىذا المنطمق فقد بمغ عدد العاممين فى نياية العام المالى الحالي 

اممين مـن خـالل الـدورات التدريبيـة الداخميـة والخارجيـة العام المالى السابق وحرصت الخطة التدريبية عمـى رفـع كفـاءة العـ
( 21( متــدرب لبــرامل تدريبيــة بمــغ عــددىا ) 0221وقــد شــمل النشــاط التــدريبي خــالل الفتــرة المعــد عنيــا التقريــر نحــو ) 

برنـــامل   شـــممت كافـــة المســـتويات الوظيفيـــة فضـــال عـــن قيـــام البنـــك بـــأداء دوره فـــي خدمـــة المجتمـــع مـــن خـــالل التـــدريب 
( فرصــة تدريبيــة لمطمبــة خــالل 481لصــيفي لطمبــة كميــات التجــارة والمعاىــد التجاريــة ومــا يعادليــا حيــث تــم تــوفير عــدد )ا

 م .7102شيري يوليو وأغسطس 
 الفػػػػػػػروع:   4-2

م 7102( فرعــا تغطــى معظــم أنحــاء الــبالد وســوف يــتم خــالل ســنة 11يبمــغ عــدد فــروع البنــك العاممــة داخــل الــبالد )
  افتتاح فروع جديدة لمبنك.ب ذن اهلل

  بفروع البنؾ( جدوؿ 2مرفؽ  )
 
 

 ـ :2117الموازنة التخطيطية لمسنة المالية  -5
 

م معبــرة عــن أىــداف البنــك وسياســتو وخطــط العمــل لمعــام المــذكور 7102أعــدت الموازنــة التخطيطيــة لمســنة الماليــة 
الســنوات الماضــية وكــذا الظــروف المحيطــة المــؤثرة عمــى واســتندت تقــديراتيا إلــى دراســات التجاىــات أرقــام النشــاط خــالل 

 المناخ االقتصادي والمصرفي العام وقد أظير مشروع الموازنة المالم  التالية:
 %. 7.1زيادة في أرصدة األوعية االدخارية بنسبة قدرىا  األوعية االدخارية: 8-0
 %. 7.4قدرىا زيادة في عمميات التوظيف المختمفة بنسبة عمميات التوظيف:  8-7
 1% صافى بعد خصم الزكاة 01.1بواقع توزيعات المساىمين:    8-1

م والتــي تقضــى بخضــوع توزيعــات 7104لســنة  81مكــرر مــن القـرار بقــانون رقــم  82تجـدر اإلشــارة أنــو وفقــا لممــادة 
وتوريـدىا إلـى شـركة % والبنـك ممـزم باحتجـاز قيمـة ىـذه الضـريبة 01األرباح التي تجرييا شركات األموال لضريبة بسعر 

 مصر لممقاصة و الحفظ المركزي. 
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 انقوائى انًبنَت

  الميزانية المستقمة 
 هػ 1438ربيع ثانى  2ـ الموافؽ 2116ديسمبر  31في 

                  
 إٌضاح 

 رقم
 م6132ديسمبر  13

 مصرىجنيه  باأللف

 م6132ديسمبر  13
 مصرىجنيه  باأللف

    األصول

 192,69612 291,39226 (51) البنك المركزى المصرىنقدٌة وأرصدة لدى 

 69,239,02 3191,39206 (51) أرصدة لدى البنوك

 ,,931690, 19,12,,3,9 (51) أوراق حكومٌة

 6,9602 3,9212 (51) أصول مالٌة بغرض المتاجرة

 293139126 29,2,9661 (51) مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء

    

    ماليةاستثمارات 

 6296229006 3,,296,69 /أ(02) متاحة للبٌع

 3309,06 -  استثمارات عقارٌة

 ,393669,2 60926291,2 /ب(02) محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق

 ,39160903 391669310 /ج(02) استثمارات فً شركات تابعة وشقٌقة

 69026 319116 (05) أصول غٌر ملموسة

 3911,9,11 3902,9161 (00) أصول أخرى

 ,,,2,69 0369006 (02) أصول ثابتة

 22923190,0 6,9,069660  األصول إجمالي

    

    االلتزامات وحقوق الملكية

    االلتزامات

 31,9061 6369603 (02) أرصدة مستحقة للبنوك 

 96169321,, 2,93629,01 (01) اإلدخار تاالدخارٌة وشهادااألوعٌة 

 3966692,6 ,6961,936 (01) أخرىالتزامات 

 ,06916 ,32963 (01) مخصصات أخرى

 ,239662922 2292,69316  إجمالي االلتزامات

    حقوق الملكية

 3912,9122 392019232 (01) رأس المال المدفوع

 396009213 690609312 (01) احتٌاطٌات

 39,1,9120 19,129,61 /د(01) صافً أرباح السنة واألرباح المحتجزة 

 ,,960691, 091,29363  إجمالي حقوق الملكية

 22923190,0 6,9,069660  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

 
 

 
 ( جزء ال ٌتجزأ من القوائم المالٌة المستقلة .22( إلى )5اإلٌضاحات المرفقة من )  -
 تقرٌر مراقبا الحسابات مرفق   -
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 قائمة الدخؿ المستقمة 
 

 هػ 1438ربيع ثانى  2ـ الموافؽ 2116ديسمبر  31المالية المنتهية في  عف السنة
 

 

 
 إيضاح 

 رقم

 م6132ديسمبر  13

 مصرىجنيه  باأللف

 م6132ديسمبر  13

 مصرىجنيه  باأللف

    

 ,9161922, 29,619610 (1) عائد مشاركات ومرابحات ومضاربات واإلٌرادات المشابهة

 (,69,26960) (1931091,3) (1) والتكالٌف المشابهةاالدخارٌة األوعٌة تكلفة 

 39,119601 696069326 (1) صافي الدخل من العائد

    

 3119612 3629112 (1) إٌرادات األتعاب والعموالت

 39162, 2,,3669 (1) توزٌعات األرباح

 09616 ,32901 (1) صافً دخل المتاجرة

 (19012,) 0290,3 /د(02) أرباح )خسائر( االستثمارات المالٌة

 (1,,629) 319623 (52) االستثمارعملٌات التوظٌف ورد )عبء( االضمحالل عن خسائر 

 (2269,26) (26192,6) (55) مصروفات إدارٌة

 (369263) (,16966)  الزكاة المستحقة شرعا

 3093,2 3921,9006 (50) إٌرادات تشغٌل أخرى

 39,339,33 192629001  الربح قبل ضرائب الدخل

 (,226922) (61,9,61) (52) )مصروفات( ضرائب الدخل

 62190,6 690069,16  صافي أرباح السنة

 1,,39 69066 (52) نصيب السهم في الربح ) جنيه(

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 ( جزء ال ٌتجزأ من القوائم المالٌة المستقلة .22( إلى )5اإلٌضاحات المرفقة من )   -
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 الممكية المستقمة قائمة التغير في حقوؽ 
 هـ 3,10ربيع ثانى  6م الموافق 6132ديسمبر  13عن السنة المالية المنتهية في 

 

 
 إيضاح

 رقم

 رأس المال

 المدفوع
 االحتياطيات

 األرباح

 المحتجزة
 اإلجمالى صافي أرباح السنة

 
 باأللف

 جنيه مصرى

 باأللف

 جنيه مصرى

 باأللف

 جنيه مصرى

 باأللف

 جنيه مصرى

 باأللف

 جنيه مصرى

       
 ,,960691, 62692,6 393029623 396009213 3912,9122  م6132يناير  3األرصدة في 

 39,669026 - - 39,669026 -  صافي التغير في االستثمارات المالية المتاحة للبيع 

 296219613 - - 696239,00 -  صافي الدخل المعترف به مباشرة في حقوق الملكية
 (6,69,63) (6,69,63) - - -  توزيعات أرباح

 - - (2639321) - 2639321  المحول إلى رأس المال
 - (629102) - 629102 -  احتياطى قانوني )عام(المحول إلى 

 - (66,) - 66, -  المحول إلى احتياطات أخرى
 - (,101902) ,101902 - -  المحول إلى أرباح محتجزة

 ,1,9,1 - - ,1,9,1 -  المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية عن أصول الت ملكيتها للبنك

 690069,16 690669,16 - - -  صافي أرباح السنة

 091,29363 690069,16 9,22,,391 ,69066961 392019232  م قبل التعديل الى احتياطي مخاطر بنكية6132ديسمبر  13األرصدة في 

 - (16,) - 16, -  المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية العام

 091,29363 690069112 9,22,,391 690609312 392019232 (,6(،)60) م6132ديسمبر  13األرصدة في 

       
 196619222 26193,2 ,,1,91, 393119263 3912,9122  م كما سبق إصدارها6132يناير  3األرصدة في 

 6,9236 - - 6,9236 -  صافي التغير في االستثمارات المالية المتاحة للبيع 

 196,29306 - - 396109600 -  صافي الدخل المعترف به مباشرة في حقوق الملكية
 (6239,31) (6239,31) - - -  توزيعات أرباح 

 - (,26910) - ,26910 -  المحول الى احتياطى قانوني)عام(
 - (,329,0) - ,329,0 -  المحول إلى احتياطات أخرى
 - (6069,36) 6069,36 - -  المحول إلى أرباح محتجزة

 662 - - 662   ملكيتها للبنكالمحول إلى احتياطي المخاطر البنكية عن أصول الت 

 62190,6 62190,6 - - -  صافي أرباح السنة

 ,,960691, 62190,6 393029623 396069103 3912,9122  م قبل التعديل الى احتياطي مخاطر بنكية6132ديسمبر  13األرصدة في 

 - (39621) - 39621 -  المحول الى احتياطي المخاطر البنكية العام

 ,,960691, 62692,6 393029623 396009213 3912,9122 (,6(،)60) م6132ديسمبر  13 األرصدة في
 
 

 المسااااااااااتقلة  ٌتجاااااااااازأ ماااااااااان القااااااااااوائم المالٌااااااااااة جاااااااااازء ال( 22( إلااااااااااى )5ماااااااااان إٌضاااااااااااح )إلٌضاااااااااااحات المرفقااااااااااة ا -
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 قائمة التدفقات النقدية المستقمة 
 هػ 1438ربيع ثانى  2ـ الموافؽ 2116ديسمبر 31المنتهية في عف السنة المالية 

 
 م6132ديسمبر  13 م6132ديسمبر  13 رقم إٌضاح 

 مصرى جنيه باأللف مصرى جنيه باأللف  

    التدفقات النقدية في أنشطة التشغيل

 39,339,33 192629001  صافً األرباح قبل الضرائب
    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيلتعديالت لتسوية صافي األرباح مع 

 119211 ,129,1 (05،02) إهالك واستهالك

 61090,6 61,9220 (51،02) اضمحالل األصول

 1 66 (01) فروق إعادة تقٌٌم المخصصات األخرى بالعمالت األجنبٌة

 2,93,0 (2290,6) (01) ) رد ( عبء مخصصات اخرى
 (62,) (,32,922) /د(02) استثمارات مالٌة  أرباح ( (

 (66,) (201) (50) ثابتة أصولبٌع  ( أرباح) 

 (39162,) (2,,3669) (1) توزٌعات أرباح محصلة

 (,226922) (61,9,61) (52) ضرائب دخل مسددة 

    

 3911696,0 ,696619,1  أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول وااللتزامات من أنشطة التشغيل
    األصول وااللتزاماتصافي التغير في 

 6109216 (,69113922) (51) أرصدة لدى البنك المركزي فً إطار نسبة االحتٌاطً اإللزامً

 (,69161910) (192169006) (51) شهور 2أوراق حكومٌة استحقاق أكثر من 

 ,962, ,31936 (51) أصول مالٌة بغرض المتاجرة

 (1629366) (391129116) (51،00) ومضاربات للعمالء * مرابحاتمشاركات و

 (39126,) (,961,,,) (00) أصول أخرى

 2,9666 069,20 (02) أرصدة مستحقة للبنوك

 9,2,9320, 3,90009161 (01) أوعٌة ادخارٌة وشهادات ادخار

 2,,6269 3,9,12, (01) التزامات أخرى

 19,239213 31963,9161  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (6293,3) (9162,,3) (02) )مدفوعات( لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهٌز الفروع

 (19,23) (9233,) (05) ملموسة غٌر أصول )مدفوعات( لشراء

 66, 201 (50) أصول ثابتة متحصالت من

 39162, 2,,3669 (1) توزٌعات أرباح محصلة

 (69,219326) 619,169003 /ج(01/د،02/أ،02) استثمارات مالٌة متاحة للبٌع *

 -         3309,06  استثمارات عقارٌة

 (3369020) ,61,966 /ج(02) استثمارات فً شركات تابعة و شقٌقة

 (,39326926) (6691,29632) /ب(02) محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق استثمارات مالٌة

 (,9622900,) (,293219,0)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة االستثمار

    
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (6269306) (6,29661)  توزٌعات األرباح المدفوعة *

 (6269306) (6,29661)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل

 (3912692,2) ,9161933,  السنة النقدية وما في حكمها خالل في الزيادةصافي 

 3692129363 3392,69262  السنةأول ـ رصٌد النقدٌة وما فً حكمها 

 3392,69262 32902292,2  السنةآخر  ـ رصيد النقدية وما في حكمها

    وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :

 192,69612 291,39226  المركزىنقدٌة وأرصدة لدى البنك 

 69,239,02 3191,39206  أرصدة لدى البنوك

 ,,931690, 19,12,,3,9  أوراق حكومٌة أخرى قابلة للخصم لدى البنك المركزى المصرى

 (69,2,93,1) (,,2911192)  أرصدة لدى البنك المركزي فً إطار نسبة االحتٌاطً

 (,,2963,90) (96269602,)  شهور ( 2من  أكثر) أوراق حكومٌة استحقاق

 3392,69262 32902292,2 (22) النقدية وما في حكمها
 

 * لم تتضمن قائمة التدفقات النقدية معامالت غير نقدية تتمثل فيما يلى:
 19010,ألف جنيه مصرى باإلضافة إلى ديوون معدوموة بمبلوغ  229303أصول أخرى بمبلغ لم يشمل التغير في بند مرابحات ومشاركات للعمالء الحركة على أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون ببند  -

 ألف جنيه مصرى للعمالء والبنوك والمخصصات األخرى.

ألف جنيه مصورى كموا توم إضوافة  391269262العادلة بمبلغ ة لم يشمل التغير في بند استثمارات مالية متاحة للبيع فروق التقييم والتى أدرجت ببندى خسائر اضمحالل استثمارات مالية واحتياطى القيم -
 ألف جنيه مصرى تمثل أرباح بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع خالل السنة. ,02911مبلغ 

 ألف جنيه مصرى. 6,69,63لم تتضمن توزيعات األرباح المدفوعة الحركة على دائنو توزيعات مساهمين ببند أرصدة دائنة أخرى بمبلغ  - 
 

 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقمة .14( إلى )0اإليضاحات المرفقة من إيضاح ) -
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 قائمة التوزيعات المقترحة لألرباح
 هػ 1438ربيع ثانى  2ـ الموافؽ 2116ديسمبر  31عف السنة المالية المنتهية في 

 
مػف قػانوف البنػؾ المركػزي  84مف النظاـ األساسي لمبنؾ ، وتتوقؼ عممية التوزيع عمى قرار البنؾ المركزي المصرى وفقا ألحكاـ المادة  59* يتـ توزيعه وفقا لما تقضى به المادة 

 ـ . 2113لسنة  88المصرى و الجهاز المصرفي و النقد رقـ 
 

العػاـ المػالى السػابؽ  % فػى نهايػة11مقابػؿ توزيػع مػف القيمػة االسػمية لمسػهـ  %7 جنيػه مصػري بنسػبة 1,27866ريكػي يعػادؿ دوالر أم 1,17نصيب السهـ في التوزيػع  -1**
 .)القيمة االسمية لمسهـ واحد دوالر أمريكي(

 ت القانونية الالزمة لذلؾ.عد اتخاذ االجراءمميوف جـ ب 211 % مما يممكة كؿ مساهـ خصمًا مف االرباح المحتجزة بتكمفة بنحو3يتـ توزيع أسهـ مجانية بواقع   -2 
 

% والبنػؾ ممػـز باحتجػاز هػذ  11ـ والتي تقضى بخضوع توزيعات األرباح التي تجريها شركات األمواؿ لضػريبة بسػعر 2114لسنة  53مكرر مف القانوف رقـ  56وفقا لممادة  -3 
  .الضريبة وتوريدها إلى شركة مصر المقاصة والحفظ المركزى

 

 
 
 
 
 
 

  

 ـ2115ديسمبر  31 ـ2116ديسمبر  31 
 مصريباأللؼ جنيه  باأللؼ جنيه مصري 

 753,847 2,887,417 صافي أرباح السنة )مف واقع قائمة الدخؿ(
   يخصـ :

أرباح بيع أصوؿ ثابتة محولة لالحتياطي الرأسمالي طبقًا 
 ألحكاـ القانوف

(581) (927) 

 (1,251) (412) احتياطي المخاطر البنكية العاـ
 751,671 2,886,425 صافي أرباح السنة القابمة لمتوزيع*

   يضاؼ :
 1,186,761 1,571,625 أرباح محتجزة في أوؿ السنة

 - (521,161) المحوؿ مف األرباح المحتجزة لزيادة رأس الماؿ خالؿ السنة
   

 1.186.761 1,149,465 صافى األرباح المحتجزة
 1,938,431 3,935,891 اإلجمالي

     يوزع كاآلتي :
 75,385 288,741 احتياطي قانوني )عاـ(
 229,421 451,111 توزيعات لممساهميف**

 56,111 75,111 حصة العامميف
 7,111 9,111 مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة
 1,571,625 3,113,149 أرباح محتجزة في أخر السنة

 1,938,431 3,935,891 اإلجمالي
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 االيضاحات المتممة 
 

 معمومات عامة - 1
 

خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالسـتثمار فـي جميوريـة مصـر العربيـة والخـارج مـن خـالل  يقدم بنك فيصل األسالمى المصرى
 القاىرة. –يوليو  72شارع  1فرعًا و والمركز الرئيسي لمبنك الكائن في  11

 

 ةم والئحتـو التنفيذيـ0.50لسـنة  047م المعـدل بالقـانون رقـم 0.22لسنة  45شركة مساىمة مصرية بموجب القانون رقم  البنكأسس ت 
 والبنك مدرج في البورصة المصرية لألوراق المالية . في جميورية مصر العربيةو

 

وتم اعتمادىا من مجمس إدارة البنك فى اجتماعو   م7102يناير  .وافقت لجنة المراجعة عمى القوائم المالية لمبنك فى اجتماعيا بتاريخ 
 م .7102فبراير  7بتاريخ 

 
 

 ممخص السياسات المحاسبية  -2
 

يـر فيما يمي أىم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد ىذه القوائم المالية المسـتقمة والتـي يـتم إتباعيـا بثبـات إال إذا تـم اإلفصـاح عـن غ
 ذلك:

  المالية المستقمةأسس إعداد القوائـ  -أ 
وتعــديالتيا ووفقــًا لتعميمــات البنــك  7112يــتم إعــداد القــوائم الماليــة المســتقمة وفقــًا لمعــايير المحاســبة المصــرية الصــادرة خــالل عــام 

المتفقـة مـع المعـايير المشـار إلييـا و وعمـى أسـاس التكمفـة  7115ديسـمبر  02المركزي المصرى المعتمدة من مجمس إدارتـو بتـاريخ 
ة تقيــيم األصــول وااللتزامــات الماليــة بغــرض المتــاجرة و واالســتثمارات الماليــة المتاحــة لمبيــع وعقــود المشــتقات التاريخيــة معدلــة ب عــاد

 المالية و كما تم إعدادىا طبقا ألحكام القوانين المحمية ذات الصمة . 
   

يـتم إعــداد ىــذه القـوائم الماليــة المســتقمة لمبنــك طبقـًا ألحكــام القــوانين المحميـة ذات الصــمة و وســوف يقــوم البنـك أيضــا ب عــدادً  القــوائم 
الماليـة المجمعـة لمبنــك وشـركاتو التابعــة طبقـًا لمعـايير المحاســبة المصـرية و وســيتم تجميـع الشـركات التابعــة تجميعـًا كميــًا فـي القــوائم 

أكثر من نصف حقـوق التصـويت أو لديـو القـدرة  –بصورة مباشرة أو غير مباشرة  –المجمعة وىي الشركات التي لمبنك فييا  المالية
عمـى السـيطرة عمـى السياسـات الماليـة والتشـغيمية لمشـركة التابعـة بصـرف النظـر عـن نوعيـة النشـاط و ويمكـن الحصـول عمـى القـوائم 

ك . ويــتم عــرض االســـتثمارات فــي شـــركات تابعــة وشــقيقة فـــي القــوائم الماليـــة المســتقمة لمبنـــك الماليــة المجمعــة لمبنـــك مــن إدارة البنـــ
 ومعالجتيا محاسبيًا بالتكمفة ناقصًا خسائر االضمحالل.

 

م حتــى يمكــن 7102ديســمبر  10وتقــرأ القــوائم الماليــة المســتقمة لمبنــك مــع قوائمــو الماليــة المجمعــة عــن الســنة الماليــة المنتييــة فــي 
ل عمى معمومات كاممة عن المركز المالي لمبنك عـن نتـائل أعمالـو وتدفقاتـو النقديـة والتغيـرات فـي حقـوق الممكيـة عـن السـنة الحصو 

 المنتيية في ذلك التاريخ .
 

 الشركات التابعة والشقيقة -ب 
 الشركات التابعة 1ب/

الـتحكم فـي سياسـتيا الماليـة والتشـغيمية والقـدرة عمـى ىي الشركات التي يمتمـك البنـك بطريـق مباشـر أو غيـر مباشـر القـدرة عمـى 
 السيطرة عمييا وعادة يكون لمبنك حصة ممكية تزيد عن نصف حقوق التصويت .
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 الشركات الشقيقة 2ب / 
ىي الشركات التي يمتمك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر نفوذًا مؤثرًا عمييا ولكن ال يصـل الـى حـد السـيطرة و وعـادة يكـون 

 % من حقوق التصويت.81% الى 71لمبنك حصة ممكية من 
يــتم اســتخدام طريقــة الشــراء فــي المحاســبة عــن عمميــات اقتنــاء البنــك لمشــركات و ويــتم قيــاس تكمفــة االقتنــاء بالقيمــة العادلــة أو 

و/أو التزامـات يقبميـا المقابل الذي قدمو البنك من أصول لمشراء و/أو أدوات حقـوق ممكيـة مصـدرة و/أو التزامـات تكبـدىا البنـك 
نيابة عن الشركة المقتناة و وذلك في تاريخ التبـادل مضـافًا إلييـا أيـة تكـاليف تعـزي مباشـرة لعمميـة االقتنـاء و ويـتم قيـاس صـافي 
األصول بما فـي ذلـك االلتزامـات المحتممـة المقتنـاة القابمـة لمتحديـد وذلـك بقيمتيـا العادلـة فـي تـاريخ االقتنـاء و بغـض النظـر عـن 
ذا قمـت تكمفـة  وجود أية حقوق لألقمية وتعتبر الزيادة في تكمفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك في ذلك الصافي شـيرة واو
االقتناء عن القيمة العادلة لمصـافي المشـار إليـو و يـتم تسـجيل الفـرق مباشـرة فـي قائمـة الـدخل ضـمن بنـد إيـرادات )مصـروفات( 

 تشغيل أخرى .
  

المحاســـبة عـــن الشـــركات التابعـــة والشــقيقة فـــي القـــوائم الماليـــة المســـتقمة لمبنـــك بطريقــة التكمفـــة وفقـــًا ليـــذه الطريقـــة و تثبـــت ويــتم 
االسـتثمارات بتكمفـة االقتنــاء متضـمنة أيــة شـيرة ويخصـم منيــا أيـة خســائر اضـمحالل فـي القيمــة و وتثبـت توزيعــات األربـاح فــي 

 ألرباح وثبوت حق البنك في تحصيميا .قائمة الدخل عند اعتماد توزيع ىذه ا
 

 التقارير القطاعية -ج 
قطــاع النشــاط ىــو مجموعــة مــن األصــول والعمميــات المرتبطــة بتقــديم منتجــات أو خــدمات تتســم بمخــاطر ومنــافع تختمــف عــن تمــك 

ة واحـدة تتسـم بمخـاطر المرتبطة بقطاعات أنشـطة أخـرى. والقطـاع الجغرافـي يـرتبط بتقـديم منتجـات أو خـدمات داخـل بيئـة اقتصـادي
 ومنافع تخصيا عن تمك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في بيئة اقتصادية مختمفة.

 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية -د 
عمـى أسـاس أسـعار الصـرف السـارية فـي السـنة تمسك حسابات البنك بالجنيو المصـرى وتثبـت المعـامالت بـالعمالت األخـرى خـالل 

عمـى السـنة ذات الطبيعـة النقديـة بـالعمالت األخـرى فـي نيايـة  وااللتزامـاتويـتم إعـادة تقيـيم أرصـدة األصـول و تاريخ تنفيذ المعاممـة 
م في ج 232110م والدوالر = 7102جم في نياية ديسمبر  0537228) الدوالر =  أساس أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ

ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عـن تسـوية تمـك المعـامالت وبـالفروق الناتجـة و  م (7108ديسمبر  نياية
 عن التقييم بالبنود التالية :

 بغرض المتاجرة( . تصافي دخل المتاجرة )بالنسبة لألصول وااللتزاما -
 لباقي البنود(. إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى )بالنسبة -

 

يــتم تحميــل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة ذات الطبيعــة النقديــة بــالعمالت األجنبيــة المصــنفة اســتثمارات متاحــة لمبيــع  
)أدوات دين( ما بين فروق تقييم نتجت عن التغيرات في التكمفة المستيمكة لألداة وفـروق نتجـت عـن تغييـر أسـعار الصـرف السـارية 

روق نتجــت عــن تغييــر القيمــة العادلــة لــألداة و ويــتم االعتــراف فــي قائمــة الــدخل بفــروق التقيــيم المتعمقــة بــالتغييرات فــي التكمفــة وفــ
المســتيمكة ضــمن عائــد التوظيفــات واإليــرادات المشــابية وبــالفروق المتعمقــة بتغييــر أســعار الصــرف فــي بنــد إيــرادات )مصــروفات( 

/ اســتثمارات ماليــة حقــوق الممكيـة بفــروق التغييــر فــي القيمـة العادلــة )احتيــاطي القيمـة العادلــة  تشـغيل أخــرىو ويــتم االعتـراف ضــمن
 متاحة لمبيع( .

تتضـمن فــروق التقيــيم الناتجــة عــن البنـود غيــر ذات الطبيعــة النقديــة األربــاح والخســائر الناتجـة عــن تغيــر القيمــة العادلــة مثــل أدوات 
العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر ويــتم االعتــراف بفــروق التقيــيم الناتجــة عــن أدوات حقــوق حقــوق الممكيــة المحــتفظ بيــا بالقيمــة 

 الممكية المصنفة استثمارات مالية متاحة لمبيع ضمن احتياطى القيمة العادلة في حقوق الممكية .
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 األصوؿ المالية -هػ 
اليــة مبوبــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر و يقــوم البنــك بتبويــب األصــول الماليــة بــين المجموعــات التاليــة : أصــول م

التوظيفات لمعمالء )مشاركات ومرابحات ومضاربات لمعمالء(و واسـتثمارات ماليـة محـتفظ بيـا حتـى تـاريخ االسـتحقاق و واسـتثمارات 
 مالية متاحة لمبيع و وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف استثماراتيا عند االعتراف األولي .

 

  األصوؿ المالية المبوبة بالقيمة العادلة مف خالؿ األرباح والخسائر 1هػ/
تشــمل ىــذه المجموعــة أصــول ماليــة بغــرض المتــاجرة حيــث يــتم تبويــب األداة الماليــة عمــى أنيــا بغــرض المتــاجرة إذا تــم اقتناؤىــا 

فظــة أدوات ماليــة محــددة يــتم وتحمــل قيمتيــا بصــفة أساســية بغــرض بيعيــا فــي األجــل القصــير أو إذا كانــت تمثــل جــزءًا مــن مح
إدارتيا معًا وكان ىناك دليل عمى معامالت فعمية حديثة تشـير إلـى الحصـول عمـى أربـاح فـي األجـل القصـير كمـا يـتم تصـنيف 

 المشتقات عمى أنيا بغرض المتاجرة إال إذا تم تخصيصيا عمى أنيا أدوات تغطية .

دوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك ال يتم إعادة تبويب أية مشتقة مالية من مجموعة األ 
 أثناء فترة االحتفاظ بيا أو سريانيا و كما ال يتم إعادة تبويب أية أداه مالية نقاًل من مجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة من

البنك عند االعتراف األولي كأداة تقيم بالقيمة العادلة من  خالل األرباح والخسائر إذا كانت ىذه األداة قد تم تخصيصيا بمعرفة
 خالل األرباح والخسائر .

فــي جميــع األحــوال ال يقــوم البنــك ب عــادة تبويــب أي أداة ماليــة نقــاًل إلــى مجموعــة األدوات الماليــة المقيمــة بالقيمــة العادلــة مــن 
 المتاجرة.خالل األرباح أو الخسائر أو إلى مجموعة األصول المالية بغرض 

 

 مشاركات ومرابحات ومضاربات لمعمالء 2هػ/
 تمثل أصواًل مالية غير مشتقة ذات مبمغ ثابت أو قابل لمتحديد وليست متداولة في سوق نشطة فيما عدا :

األصــول التــي ينــوي البنــك بيعيــا فــورًا أو فــي مــدى زمنــي قصــير و يــتم تبويبيــا فــي ىــذه الحالــة ضــمن األصــول بغــرض  -
 المتاجرة.

 األصول التي قام البنك بتبويبيا عمى أنيا متاحة لمبيع عند االعتراف األولي بيا. -

األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوىرية استرداد قيمة استثماره األصمي فييا ألسباب أخـرى بخـالف تـدىور القـدرة  -
 االئتمانية

 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاؽالمالية  االستثمارات 3هػ/

تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بيا حتى تـاريخ االسـتحقاق أصـواًل ماليـة غيـر مشـتقة ذات مبمـغ سـداد محـدد أو قابـل لمتحديـد 
وتـــاريخ اســـتحقاق محـــدد ولـــدى إدارة البنـــك النيـــة والقـــدرة عمـــى االحتفـــاظ بيـــا حتـــى تـــاريخ اســـتحقاقيا و ويـــتم إعـــادة تبويـــب كـــل 

ذا بــاع البنــك مبمــغ ىــام مــن األصــول الماليــة المحــتفظ بيــا حتــى تــاريخ االســتحقاق باســتثناء المجموعــة عمــى أنيــا متاحــة لمبيــع إ
 حاالت الضرورة .

 

 المتاحة لمبيعالمالية  االستثمارات 4هػ/
 تمثل االستثمارات المالية المتاحة لمبيع أصواًل مالية غير مشتقة تكون ىناك النية لالحتفاظ بيا لمـدة غيـر محـددة وقـد يـتم بيعيـا

 استجابة لمحاجة إلى السيولة أو التغيرات في أسعار العائد أو الصرف أو األسيم .
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 ويتبع ما يمي بالنسبة لألصوؿ المالية :
يــتم االعتــراف بعمميــات الشــراء والبيــع بالطريقــة المعتــادة لألصــول الماليــة فــي تــاريخ المتــاجرة وىــو التــاريخ الــذى يمتــزم فيــو البنــك 

 . ستثمارات المالية المتاحة لمبيعلك بالنسبة لالستثمارات المالية المحتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاق واالبشراء أو بيع األصل وذ
يتم اسـتبعاد األصـول الماليـة عنـدما تنتيـي فتـرة سـريان الحـق التعاقـدي فـي الحصـول عمـى تـدفقات نقديـة مـن األصـل المـالي أو 

ة بالممكيــة إلــى طــرف أخــر ويـــتم اســتبعاد االلتزامــات عنــدما تنتيــي إمـــا عنــدما يحــول البنــك معظــم المخــاطر والمنـــافع المرتبطــ
 بالتخمص منيا أو إلغائيا أو انتياء مدتيا التعاقدية . 

 

يــتم القيــاس الحقــًا بالقيمــة العادلــة لكــل مــن االســتثمارات الماليــة المتاحــة لمبيــع وبالتكمفــة المســتيمكة لالســتثمارات المحــتفظ بيــا حتــى 
 . تاريخ االستحقاق 

 يتم االعتراف مباشرة في حقوق الممكية باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحـة لمبيـع
وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو اضمحالل قيمتو عندىا يتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسـائر المتراكمـة التـى سـبق 

 الممكية بيا ضمن حقوقاالعتراف 

يــتم االعتــراف فــي قائمــة الــدخل بالعائــد المحســوب بطريقــة التكمفــة المســتيمكة وأربــاح وخســائر العمــالت األجنبيــة الخاصــة باألصــول 
ذات الطبيعــة النقديــة المبوبــة متاحــة لمبيــع و وكــذلك يــتم االعتــراف فــي قائمــة الــدخل بتوزيعــات األربــاح الناتجــة عــن أدوات حقــوق 

 ع عندما ينشأ الحق لمبنك في تحصيميا . الممكية المبوبة متاحة لمبي

 

أمـا إذا  Bid Priceيتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المعمن عن أسعارىا في أسواق نشطة عمـى أسـاس أسـعار الطمـب الجاريـة 
ام أحــد أســاليب لـم تكــن ىنـاك ســوق نشـطة لألصــل المــالي أو لـم تتــوافر أسـعار الطمــب الجاريـةو فيحــدد البنــك القيمـة العادلــة باسـتخد

التقييم ويتضمن ذلك استخدام معامالت محايدة حديثة أو تحميل التدفقات النقدية المخصـومة و أو نمـاذج تسـعير الخيـارات أو طـرق 
ذا لــم يــتمكن البنــك مــن تقــدير القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الممكيــة  التقيــيم األخــرى شــائعة االســتخدام مــن قبــل المتعــاممين بالســوق واو

 ة متاحة لمبيع و يتم قياس قيمتيا بالتكمفة بعد خصم أي اضمحالل في القيمة .المبوب

ـــع الـــذى يســـرى عميـــو تعريـــف  ـــة المتاحـــة لمبي  –يقـــوم البنـــك ب عـــادة تبويـــب األصـــل المـــالي المبـــوب ضـــمن مجموعـــة األدوات المالي
المــديونيات )ســـندات( نقـــاًل عـــن مجموعــة األدوات الماليـــة المتاحـــة لمبيـــع إلــى مجموعـــة األصـــول الماليـــة المحــتفظ بيـــا حتـــى تـــاريخ 

وذلــك عنــدما تتــوافر لــدى البنــك النيــة والقــدرة عمــى االحتفــاظ بيــذه األصــول الماليــة خــالل المســتقبل المنظــور أو حتــى  –االســتحقاق 
التبويــب بالقيمــة العادلــة فــي تــاريخ إعــادة التبويــب و ويــتم معالجــة أيــة أربــاح أو خســائر متعمقــة بتمــك  تــاريخ االســتحقاق وتــتم إعــادة

 األصول التى تم االعتراف بيا سابقًا ضمن حقوق الممكية وذلك عمى النحو التالي : 

ســائر عمــى مــدار العمــر المتبقــي فــي حالــة األصــل المــالي المعــاد تبويبــو الــذى لــو تــاريخ اســتحقاق ثابــت يــتم اســتيالك األربــاح والخ
لالستثمار المحتفظ بو حتى تاريخ االستحقاق بطريقة العائد الفعمي ويتم استيالك أي فرق بين القيمة عمى أساس التكمفـة المسـتيمكة 
ـــة  والقيمـــة عمـــى أســـاس تـــاريخ االســـتحقاق عمـــى مـــدار العمـــر المتبقـــي لألصـــل المـــالي باســـتخدام طريقـــة العائـــد الفعمـــي و وفـــي حال
اضــمحالل قيمــة األصــل المــالي الحقــًا يــتم االعتــراف بأيــة أربــاح أو خســائر ســبق االعتــراف بيــا مباشــرة ضــمن حقــوق الممكيــة فــي 

 األرباح والخسائر .

فـي حالـة األصـل المـالي الـذى لـيس لـو تـاريخ اسـتحقاق ثابــت تظـل األربـاح أو الخسـائر ضـمن حقـوق الممكيـة حتـى بيـع األصــل أو 
ذ يتم االعتراف بيـا فـي األربـاح والخسـائر وفـي حالـة اضـمحالل قيمـة األصـل المـالي الحقـًا يـتم االعتـراف بأيـة التصرف فيو و عندئ

 أرباح أو خسائر سبق االعتراف بيا مباشرة ضمن حقوق الممكية في األرباح والخسائر. 
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تريـة لألصـل المـالي )أو مجموعـة األصـول الماليــة( إذا قـام البنـك بتعـديل تقديراتـو لممـدفوعات أو المقبوضـات فيـتم تســوية القيمـة الدف
لتعكس التدفقات النقدية الفعمية والتقديرات المعدلة عمـى أن يـتم إعـادة حسـاب القيمـة الدفتريـة وذلـك بحسـاب القيمـة الحاليـة لمتـدفقات 

 اد أو مصروف في األرباح والخسائر .النقدية المستقبمية المقدرة بسعر العائد الفعمي لألداة المالية ويتم االعتراف بالتسوية ك ير 

فــي جميــع األحــوال إذا قــام البنــك ب عــادة تبويــب أصــل مــالي طبقــًا لمــا ىــو مشــار إليــو وقــام البنــك فــي تــاريخ الحــق بزيــادة تقديراتــو 
ىــذه الزيــادة لممتحصــالت النقديــة المســتقبمية نتيجــة لزيــادة مــا ســيتم اســترداده مــن ىــذه المتحصــالت النقديــة و يــتم االعتــراف بتــأثير 

 كتسوية لسعر العائد الفعمي وذلك من تاريخ التغير في التقدير وليس كتسوية لمرصيد الدفتري لألصل في تاريخ التغير في التقدير .

 المقاصة بيف األدوات المالية -و 
يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان ىناك حق قانوني قابل لمنفاذ إلجراء المقاصة بين المبـالغ المعتـرف بيـا 

 وكانت ىناك النية إلجراء التسوية عمى أساس صافي المبالغو أو الستالم األصل وتسوية االلتزام في آن واحد. 

كومية مع التزام ب عادة البيع واتفاقيات بيع أوراق حكوميـة مـع التـزام ب عـادة الشـراء عمـى أسـاس وتعرض بنود اتفاقيات شراء أوراق ح
 الصافي بالمركز المالي ضمن بند أوراق حكومية .

 

 أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية -ز 
عــادة قياســيا الحقــًا بقيمتيــا العادلــة . ويــتم يــتم االعتــراف بالمشــتقات بالقيمــة العادلــة فــي تــاريخ الــدخول فــي عقــد المشــتقة و ويــتم إ

الحصول عمى القيمة العادلة من أسعارىا السوقية المعمنة في األسواق النشطة و أو المعامالت السوقية الحديثة و أو أسـاليب التقيـيم 
ات ضـمن األصـول إذا مثل نماذج التدفقات النقدية المخصـومة ونمـاذج تسـعير الخيـارات و بحسـب األحـوال . وتظيـر جميـع المشـتق

 كانت قيمتيا العادلة موجبة و أو ضمن االلتزامات إذا كانت قيمتيا العادلة سالبة .

يتم معالجة المشتقات المالية الضمنية المشمولة في أدوات مالية أخرى و مثل خيار التحويل في السندات القابمة لمتحويـل الـى أسـيم 
الخصــائص االقتصــادية والمخــاطر لصــيقة بتمــك المرتبطــة بالعقــد األصــمي وكــان ذلــك و باعتبارىــا مشــتقات مســتقمة عنــدما ال تكــون 

العقد غير مبـوب بالقيمـة العادلـة مـن خـالل األربـاح والخسـائر . ويـتم قيـاس تمـك المشـتقات الضـمنية بالقيمـة العادلـة ويـتم االعتـراف 
 رة .بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل ضمن بند صافي دخل المتاج

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

تعتمــد طريقــة االعتــراف باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن القيمــة العادلــة عمــى مــا إذا كانــت المشــتقة مخصصــة أداة تغطيــة و وعمــى 
 قوم البنك بتخصيص بعض المشتقات عمى أنيا أيًا مما يمي :طبيعة البند المغطى . وي

 تغطيات مخاطر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المعترف بيا أو االرتباطات المؤكدة )تغطية القيمة العادلة( . *
تنسب الى معاممة متنبأ بو و أو فتغطيات مخاطر تدفقات نقدية مستقبمية متوقعة بدرجة كبيرة تنسب الى أصل أو التزام معتر  *

 بيا )تغطية التدفقات النقدية( .
 تغطيات صافي االستثمار في عمالت أجنبية )تغطية صافي االستثمار( . *

 

 ويتم استخدام محاسبة التغطية لممشتقات المخصصة ليذا الغرض إذا توافرت فييا الشروط المطموبة
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لمعالقـــة بـــين البنـــود المغطـــاة وأدوات التغطيـــة و وكـــذلك أىـــداف إدارة الخطـــر  ويقـــوم البنـــك عنـــد نشـــأة المعاممـــة بـــالتوثيق المســـتندي
واإلســتراتيجية مــن الــدخول فــي معــامالت التغطيــة المختمفــة . ويقــوم البنــك أيضــًا عنــد نشــأة التغطيــة وكــذلك بصــفة مســتمرة بــالتوثيق 

فـي مقابمـة التغيـرات فـي القيمـة العادلـة أو التـدفقات  المستندي لتقدير ما إذا كانت المشتقات المستخدمة في معامالت التغطية فعالـة
 النقدية لمبند المغطى .

 

 

 تغطية القيمة العادلة 1ز/

يتم االعتراف في قائمة الدخل بـالتغيرات فـي القيمـة العادلـة لممشـتقات المخصصـة المؤىمـة لتغطيـات القيمـة العادلـة و وذلـك مـع 
 األصل أو االلتزام المغطى . أية تغيرات في القيمة العادلة المنسوبة لخطر

ويؤخذ أثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود مبادالت سعر العائد والبنود المغطاة المتعمقة بيا وذلك الى و صـافي الـدخل 
  .قبمية الى و صافي دخل المتاجرة ومن العائد و ويؤخذ أثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود العممة المست

 ويؤخذ أثر عدم الفعالية في كافة العقود والبنود المغطاة المتعمقة بيا الواردة في الفقرة السابقة الى و صافي دخل المتاجرة و . 

ذا لم تعد التغطية تفي بشروط محاسبة التغطية و يتم اسـتيالك التعـديل الـذي تـم عمـى القيمـة الدفتريـة لمبنـد المغطـى الـذي يـتم  واو
ريقــة التكمفــة المســتيمكة و وذلــك بتحميمــو عمــى األربــاح والخســائر عمــى مــدار الفتــرة حتــى االســتحقاق . وتبقــى المحاســبة عنــو بط

 ضمن حقوق الممكية التعديالت التي أجريت عمى القيمة الدفترية ألداة حقوق الممكية المغطاة حتى يتم استبعادىا .
 

 تغطية التدفقات النقدية 2ز/

الممكية بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لممشتقات المخصصـة المؤىمـة لتغطيـات التـدفقات يتم االعتراف في حقوق 
 النقدية . ويتم االعتراف عمى الفور باألرباح والخسائر المتعمقة بالجزء غير الفعال في قائمة الدخل و صافي دخل المتاجرة و .

يــة الــى قائمــة الــدخل فــي نفــس الفتــرات التــي يكــون لمبنــد المغطــى تــأثير عمــى ويــتم ترحيــل المبــالغ التــي تراكمــت فــي حقــوق الممك
 األرباح أو الخسائر المتعمقة بالجزء الفعال من مبادالت العممة والخيارات الى و صافي دخل المتاجرة و .

اح أو الخســائر التـــي وعنــدما تســتحق أو تبـــاع أداة تغطيــة أو إذا لــم تعـــد التغطيــة تفــي بشـــروط محاســبة التغطيــة و تبقـــى األربــ
تراكمت في حقوق الممكية في ذلك الوقت ضمن حقوق الممكية و ويتم االعتراف بيا في قائمة الدخل عندما يتم االعتراف أخيـرًا 
بالمعاممة المتنبأ بيا . أمـا إذا لـم يعـد مـن المتوقـع أن تحـدث المعاممـة المتنبـأ بيـا و عنـدىا يـتم ترحيـل األربـاح أو الخسـائر التـي 

 اكمت في حقوق الممكية عمى الفور الى قائمة الدخل .تر 
 

 تغطية صافي االستثمار 3ز/

بــالرب  أو ويــتم االعتــراف ضــمن حقــوق الممكيــة  يــتم المحاســبة عــن تغطيــات صــافي االســتثمار مــن تغطيــات التــدفقات النقديــة .
الخسارة من أداة التغطية المتعمقة بـالجزء الفعـال لمتغطيـة و بينمـا يـتم االعتـراف فـي قائمـة الـدخل عمـى الفـور بـالرب  أو الخسـارة 

قائمـة الــدخل عنــد اســتبعاد التــي تراكمــت فـي حقــوق الممكيــة الــى المتعمقـة بــالجزء غيــر الفعـال. ويــتم ترحيــل األربــاح أو الخسـائر 
 .نبيةالعمميات األج
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 المشتقات غير المؤهمة لمحاسبة التغطية 4ز/

يـــتم االعتـــراف فـــي قائمـــة الـــدخل ضـــمن و صـــافي دخـــل المتـــاجرة و بـــالتغيرات فـــي القيمـــة العادلـــة لممشـــتقات غيـــر المؤىمـــة  
بالقيمـة العادلـة مـن لمحاسبة التغطية و ويتم االعتراف في قائمة الدخل و صافي الدخل من األدوات المالية المبوبـة عنـد نشـأتيا 

خالل األرباح والخسائر و وذلك باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لممشـتقات التـي يـتم إدارتيـا باالرتبـاط 
 مع األصول وااللتزامات المالية المبوبة عند نشأتيا العادلة من خالل األرباح والخسائر .

 

 إيرادات ومصروفات العائد  -ح 
والمضــاربات والمرابحــات واإليــرادات المشــابية أو و تكمفــة األوعيــة  تم االعتــراف فــي قائمــة الــدخل ضــمن بنــد و عائــد المشــاركايــت

االدخارية والتكاليف المشابية و ب يرادات ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائد الفعمـي لجميـع األدوات الماليـة التـي تحمـل بعائـد 
 بغرض المتاجرة أو التي تم تبويبيا عند نشأتيا بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .فيما عدا تمك المبوبة 

وطريقة العائد الفعمي ىي طريقة حساب التكمفة المستيمكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائـد أو مصـاريف العائـد عمـى    
ىـو المعـدل الـذي يسـتخدم لخصـم التـدفقات النقديـة المسـتقبمية المتوقـع سـدادىا  مدار عمر األداة المتعمقة بيا . ومعدل العائد الفعمـي

أو تحصيميا خـالل العمـر المتوقـع لـألداة الماليـة و أو فتـرة زمنيـة أقـل إذا كـان ذلـك مناسـبًا وذلـك لموصـول بدقـة الـى القيمـة الدفتريـة 
بتقدير التدفقات النقدية باألخذ في االعتبار جميع شروط عقد  ألصل أو التزام مالي . وعند حساب معدل العائد الفعمي و يقوم البنك

األداة المالية )مثل خيارات السداد المبكر( ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمـان المسـتقبمية و وتتضـمن طريقـة الحسـاب كافـة 
ــة أيــة األتعــاب المدفوعــة أو المقبوضــة بــين أطــراف العقــد التــي تعتبــر جــزءًا مــن معــدل العائــد ا لفعمــي و كمــا تتضــمن تكمفــة المعامم

 عالوات أو خصومات .

وعند تصنيف التوظيفات )المشاركات والمرابحات والمضاربات( بأنيا غير منتظمة أو مضمحمة بحسب الحالة يتم إيقاف إثبات     
العائد الخاص بيا ك يراد ويقوم البنك باالعتراف في قائمة الدخل ب يرادات ومصروفات العائد عمي أسـاس االسـتحقاق بطريقـة العائـد 

 يقة العائد األسمى و طريقة العائد الفعمي لذلك البند غير جوىرية. األسمى حيث أن الفروق بين طر 

 إيرادات األتعاب والعموالت -ط 
يـــتم االعتـــراف باألتعـــاب المســـتحقة عـــن خدمـــة عمميـــات التوظيـــف أو تســـييل ضـــمن اإليـــرادات عنـــد تأديـــة الخدمـــة ويـــتم إيقـــاف    

ت أو المـــديونيات غيــر المنتظمـــة أو المضــمحمة و حيـــث يــتم قيـــدىا فـــي االعتــراف بـــ يرادات األتعــاب والعمـــوالت المتعمقــة بالتوظيفـــا
سجالت ىامشية خارج القوائم المالية و ويتم االعتراف بيا ضمن اإليرادات وفقًا لألساس النقدي عندما يتم االعتراف ب يرادات العائد 

مــة يــتم معالجتيــا باعتبارىــا تعــدياًل لمعــدل العائــد بالنســبة لألتعــاب التــي تمثــل جــزءًا مكمــاًل لمعائــد الفعمــي لألصــل المــالي بصــفة عا
 الفعمي.

ويــتم تأجيــل أتعــاب االرتبــاط عمــى التوظيفــات إذا كــان ىنــاك احتمــال مــرج  بأنــو ســوف يــتم ســحب ىــذه التوظيفــات وذلــك عمــى     
ة المالية و ثم يتم االعتراف بيـا اعتبار أن أتعاب االرتباط التي يحصل عمييا البنك تعتبر تعويضًا عن التدخل المستمر القتناء األدا

ــة انتيــاء فتــرة االرتبــاط دون إصــدار البنــك لعمميــة التوظيــف يــتم االعتــراف  بتعــديل معــدل العائــد الفعمــي عمــى التوظيــف و وفــي حال
 باألتعاب ضمن اإليرادات عند انتياء فترة سريان االرتباط .

يتم قياسيا بقيمتيا العادلة ضمن اإليراد عند االعتـراف األولـي ويـتم االعتـراف ويتم االعتراف باألتعاب المتعمقة بأدوات الدين التي   
بأتعاب ترويل التوظيفات المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال عممية الترويل وعدم احتفـاظ البنـك بأيـة جـزء مـن القـرض أو كـان 

 .البنك يحتفظ بجزء لو ذات معدل العائد الفعمي المتاح لممشاركين اآلخرين 
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ويـتم االعتـراف فــي قائمـة الـدخل باألتعــاب والعمـوالت الناتجـة عــن التفـاوض أو المشـاركة فــي التفـاوض عمـى معاممــة لصـال  طــرف 
وذلــك عنــد اســتكمال المعاممــة المعنيــة . ويــتم  –مثــل ترتيــب شــراء أســيم أو أدوات ماليــة أخــرى أو اقتنــاء أو بيــع المنشــ ت  –أخــر 

ت اإلدارية والخدمات األخرى عادة عمى أساس التوزيع الزمني النسبي عمى مدار أداة الخدمة وكذا كافة االعتراف بأتعاب االستشارا
(. ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ 00( من معيار المحاسبة المصرى رقم ).0الشروط الواردة بالفقرة )

 ى مدار الفترة التي يتم أداء الخدمة فييا .التي يتم تقديميا عمى فترات طويمة من الزمن عم
 

 إيرادات توزيعات األرباح -ي 
يــتم االعتــراف فــي قائمــة الــدخل بتوزيعــات األربــاح عنــد صــدور الحــق فــي تحصــيميا وذلــك عنــدما يــتم إعــالن ىــذه األربــاح بواســطة 

  الجمعية العامة لمجية المستثمر فييا.
 

 اضمحالؿ األصوؿ المالية -ؾ 
 

 األصوؿ المالية المثبتة بالتكمفة المستهمكة 1ؾ / 

يقوم البنك في تاريخ كل مركز مالي بتقدير ما إذا كان ىناك دليل موضوعي عمى اضمحالل أحد األصول المالية أو مجموعـة 
ما من األصول المالية و ويعد األصل المالي أو المجموعة من األصول المالية مضمحمة ويتم تحميـل خسـائر االضـمحالل عنـد

نتيجة لحدث أو أكثر من األحداث التـي وقعـت بعـد االعتـراف األولـى لالسـتثمار  يكون ىناك دليل موضوعي عمى االضمحالل
( وكــان حـــدث الخســارة يـــؤثر عمــى التــدفقات النقديـــة المســتقبمية لألصـــل المــالي أو لمجموعـــة Loss event)حــدث الخســارة 

 عمييا. األصول المالية التي يمكن تقديرىا بدرجة يعتمد

 وتتضمن المؤشرات التي يستخدميا البنك لتحديد وجود دليل موضوعي عمى خسائر االضمحالل أيا مما يمي : 

 صعوبات مالية كبيرة تواجو المدين . -
 مخالفة شروط اتفاقية التوظيف مثل عدم السداد . -
 توقع إفالس المدين أو دخولو في دعوة تصفية أو إعادة ىيكل التمويل الممنوح لو. -
 تدىور الوضع التنافسي لممقترض . -
قيام البنك ألسـباب اقتصـادية أو قانونيـة لمصـعوبات الماليـة لممقتـرض بمنحـو امتيـازات أو تنـازالت قـد ال يوافـق البنـك  -

 عمى منحيا في الظروف العادية .
 اضمحالل قيمة الضمان. -
 تدىور الحالة االئتمانية .  -

مجموعة من األصول المالية وجـود بيانـات واضـحة تشـير الـى انخفـاض يمكـن ومن األدلة الموضوعية عمى خسائر اضمحالل 
قياسو في التدفقات النقدية المستقبمية المتوقعة من ىذه المجموعة منذ االعتراف األولى عمى الرغم مـن عـدم إمكانيـة تحديـد ىـذا 

 ألحد المنتجات المصرفية .االنخفاض لكل أصل عمى حدة و ومثال زيادة عدد حاالت اإلخفاق في السداد بالنسبة 
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ويقوم البنك بتقدير الفترة ما بين وقوع الخسارة والتعرف عمييا لكل محفظة محددة وتتراوح ىذه الفترة بصفة عامة بين ثالثة  
 إلى أثنى عشر شيرًا .

إذا كــان ذو كمــا يقــوم البنــك أوال بتقــدير مــا إذا كــان ىنــاك دليــل موضــوعي عمــى االضــمحالل لكــل أصــل مــالي عمــى حــده  
أىميــة منفــردًا و ويــتم التقــدير عمــى مســتوى إجمــالي أو فــردي لألصــول الماليــة التــي لــيس ليــا أىميــة منفــردة و وفــي ىــذا المجــال 

 يراعى ما يمي :
إذا حدد البنك أنو ال يوجد دليل موضوعي عمى اضمحالل أصل مالي تم دراستو منفردًاو سواء كان ىامًا بذاتو أم ال و  -

إضافة ىذا األصل مع األصول المالية التي ليا خصائص خطر عن عمميات التوظيف و االستثمار مشابية  عندىا يتم
 ثم يتم تقييميا معًا لتقدير االضمحالل وفقًا لمعدالت اإلخفاق التاريخية .

 
االضمحالل و إذا حدد البنك أنو يوجد دليل موضوعي عمى اضمحالل أصل مالي و عندىا يتم دراستو منفردًا لتقدير  -

ذا نتل عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل و ال يتم ضم األصل الى المجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل  واو
 ليا عمى أساس مجمع .

 

 إذا نتل عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم عندئذ ضم األصل الى المجموعة . -
 

ويـــتم قيـــاس مبمـــغ مخصـــص خســـائر االضـــمحالل بـــالفرق بـــين القيمـــة الدفتريـــة لألصـــل وبـــين القيمـــة الحاليـــة لمتـــدفقات النقديـــة  
االســـتثمار المســـتقبمية التـــي لـــم يـــتم تحمميـــا بعـــد و عـــن عمميـــات التوظيـــف و المســـتقبمية المتوقعـــة و وال يـــدخل فـــي ذلـــك خســـائر 
لألصــل المــالي . ويــتم تخفــيض القيمــة الدفتريــة لألصــل باســتخدام حســاب  مخصــومة باســتخدام معــدل العائــد الفعمــي األصــمي

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

ذا كــان   يكــون ســعر الخصــم أو االســتثمار المحــتفظ بــو حتــى تــاريخ االســتحقاق يحمــل معــدل عائــد متغيــر و عنــدىا  التوظيــفواو
المستخدم لقياس أية خسـائر اضـمحالل ىـو معـدل العائـد الفعمـي وفقـًا لمعقـد عنـد تحديـد وجـود دليـل موضـوعي عمـى اضـمحالل 
األصل . ولألغراض العممية و قد يقوم البنك بقياس خسائر اضمحالل القيمة عمى أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام أسعار 

لألصــول الماليــة المضــمونة و يراعــى إضــافة القيمــة الحاليــة لمتــدفقات النقديــة المســتقبمية المتوقعــة مــن ســوق معمنــة و وبالنســبة 
 األصل المالي و وتمك التدفقات التي قد تنتل من التنفيذ عمى وبيع الضمان بعد خصم المصاريف المتعمقة بذلك .

لماليـة فـي مجموعـات متشـابية مـن ناحيـة خصـائص وألغراض تقدير االضمحالل عمى مستوى إجمالي و يـتم تجميـع األصـول ا
االستثمار و أي عمى أساس عممية التصنيف التي يجرييا البنك أخذًا في االعتبار نـوع األصـل ن عمميات التوظيف و الخطر م

ير والصناعة والموقع الجغرافي ونوع الضـمان وموقـف المتـأخرات والعوامـل األخـرى ذات الصـمة . وتـرتبط تمـك الخصـائص بتقـد
التدفقات النقدية المستقبمية لممجموعات من تمك األصول لكونيا مؤشرًا لقدرة المـدينين عمـى دفـع المبـالغ المسـتحقة وفقـًا لمشـروط 

 التعاقدية لألصول محل الدراسة .

لنقديــة التاريخيــة و يــتم تقــدير التــدفقات ا وعنــد تقــدير االضــمحالل لمجموعــة مــن األصــول الماليــة عمــى أســاس معــدالت اإلخفــاق
المســـتقبمية لممجموعـــة عمـــى أســـاس التـــدفقات النقديـــة التعاقديـــة لألصـــول فـــي البنـــك ومقـــدار الخســـائر التاريخيـــة لألصـــول ذات 

االستثمار المشابية لألصول التي يحوزىا البنك ويتم تعديل مقـدار الخسـائر التاريخيـة عمـى عمميات التوظيف و خصائص خطر 
يث تعكس أثر األحوال الحالية التي لم تتوافر في الفترة التي تم خالليا تحديد مقـدار الخسـائر أساس البيانات المعمنة الحالية بح

 التاريخية وكذلك إللغاء آثار األحوال التي كانت موجودة في الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حاليًا .
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مــن األصــول الماليــة مــع التغيــرات فــي البيانــات  ويعمــل البنــك عمــى أن تعكــس توقعــات التغيــرات فــي التــدفقات النقديــة لمجموعــة
ـــرات فـــي معـــدالت البطالـــة و وأســـعار العقـــارات و وموقـــف  ـــرة الـــى أخـــرى و مثـــال لـــذلك التغي الموثـــوق بيـــا ذات العالقـــة مـــن فت

راجعـة التسديدات وأية عوامل أخرى تشير الى التغيـرات فـي احتمـاالت الخسـارة فـي المجموعـة ومقـدارىا و ويقـوم البنـك بـ جراء م
 دورية لمطريقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبمية .

 

 االستثمارات المالية المتاحة لمبيع 2ؾ/

يقــوم البنــك فــي تــاريخ كــل مركــز مــالي بتقــدير مــا إذا كــان ىنــاك دليــل موضــوعي عمــى اضــمحالل أحــد أو مجموعــة مــن   
ة لمبيـع و وفـي حالـة االسـتثمارات فـي أدوات حقـوق الممكيـة المبوبـة متاحـة األصول المالية المبوبة ضمن استثمارات ماليـة متاحـ

ا لمبيع و يؤخذ في االعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لـألداة ألقـل مـن قيمتيـا الدفتريـة و وذلـك عنـد تقـدير مـ
 .إذا كان ىناك اضمحالل في األصل

% مــن تكمفــة القيمــة الدفتريــة و ويعــد 01و فيعــد االنخفــاض كبيــرًا إذا بمــغ  7101خــالل الفتــرات التــي تبــدأ مــن أول ينــاير   
ذا تــوافرت األدلــة المشــار إلييــا يــتم ترحيــل الخســارة المتراكمــة مــن  االنخفــاض ممتــدًا إذا اســتمر لفتــرة تزيــد عــن تســعة أشــير و واو

ي يعتــرف بــو بقائمــة الــدخل فيمــا يتعمــق بــأدوات حقــوق الممكيــة ويعتــرف بيــا فــي قائمــة الــدخلو وال يــتم رد اضــمحالل القيمــة الــذ
حقوق الممكية إذا حدث ارتفاع في القيمة العادلة الحقًا أما إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات الدين المبوبـة متاحـة لمبيـع و وكـان 

د االضـمحالل مـن من الممكن ربط ذلك االرتفاع بموضوعية بحـدث وقـع بعـد االعتـراف باالضـمحالل فـي قائمـة الـدخل و يـتم ر 
 خالل قائمة الدخل .

 

 االستثمارات العقارية -ؿ 
تتمثــل االســتثمارات العقاريــة فــي األراضــي والمبــاني الممموكــة لمبنــك مــن أجــل الحصــول عمــى عوائــد إيجاريــو أو زيــادة رأســمالية   

إليـو وفـاء لـديون . ويـتم المحاسـبة عـن  وبالتالي ال تشمل األصول العقارية التي يمـارس البنـك أعمالـو مـن خالليـا أو تمـك التـي آلـت
 االستثمارات العقارية بذات الطريقة المحاسبية المطبقة بالنسبة لألصول الثابتة .

 

 األصوؿ غير الممموسة -غ 
   
 برامج الحساب اآللي 1غ/ 

عند تكبدىا . ويتم يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة برامل الحاسب اآللي كمصروف في قائمة الدخل 
االعتراف كأصل غير ممموس بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامل محددة وتحت سيطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنيا منافع 
اقتصادية تتجاوز تكمفتيا ألكثر من سنة . وتتضمن المصروفات المباشرة تكمفة العاممين في فريق البرامل باإلضافة الى نصيب 

 . مصروفات العامة ذات العالقةمناسب من ال

ويتم االعتراف كتكمفة تطوير بالمصروفات التي تؤدي الى الزيادة أو التوسع في أداء برامل الحاسب اآللي عن المواصفات 
 األصمية ليا و وتضاف الى تكمفة البرامل األصمية .

ة المتوقع االستفادة منيا فيما ال يزيد عن ثالثة ويتم استيالك تكمفة برامل الحساب اآللي المعترف بيا كأصل عمى مدار الفتر 
 سنوات .
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 األصوؿ الثابتة  -ـ 
تتمثــل األراضــي والمبــاني بصــفة أساســية فــي مقــار المركــز الرئيســي والفــروع والمكاتــب وتظيــر جميــع األصــول الثابتــة بالتكمفــة    

 التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة.التاريخية ناقصًا اإلىالك وخسائر االضمحالل وتتضمن التكمفة 

ويتم االعتراف بالنفقات الالحقـة ضـمن القيمـة الدفتريـة لألصـل القـائم أو باعتبارىـا أصـاًل مسـتقاًل و حسـبما يكـون مالئمـًا و وذلـك    
وكان مـن الممكـن تحديـد ىـذه التكمفـة بدرجـة موثـوق  عندما يكون محتماًل تدفق منافع اقتصادية مستقبمية مرتبطة باألصل الى البنك

 بيا . ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح في الفترة التي يتم تحمميا ضمن مصروفات التشغيل األخرى .
يمـة لتوزيـع التكمفـة بحيـث تصـل الـى القطريقة القسـط الثابـت استخدام ب ألصول الثابتةلىالك حساب اإليتم ال يتم إىالك األراضي و 

 : التخريدية عمى مدار األعمار اإلنتاجية و كالتالي
 

 سنة 51 المباني واإلنشاءات
 سنة أو عمى فترة اإليجار إذا كانت أقؿ 51 تحسينات عقارات مستأجرة

 سنوات 11 أثاث مكتبي وخزائف
 سنوات 5 آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكييؼ

 سنوات 5 وسائؿ نقؿ
 سنوات 5 آلية متكاممة أجهزة الحاسب اآللي / نظـ

 

ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة في تاريخ كل مركز مالي و وتعدل كمما كان ذلك ضروريًا . ويـتم  
مراجعــة األصــول التــي يــتم إىالكيــا بغــرض تحديــد االضــمحالل عنــد وقــوع أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير الــى أن القيمــة 
الدفتريــة قــد ال تكــون قابمــة لالســترداد . ويــتم تخفــيض القيمــة الدفتريــة لألصــل عمــى الفــور الــى القيمــة االســتردادية إذا زادت القيمــة 

 الدفترية عن القيمة االستردادية .
أربــاح وخســائر وتمثــل القيمــة االســتردادية صــافي القيمــة البيعيــة لألصــل أو القيمــة االســتخدامية لألصــل أييمــا أعمــى و ويــتم تحديــد 

االســتبعادات مـــن األصـــول الثابتـــة بمقارنـــة صـــافي المتحصـــالت بالقيمـــة الدفتريـــة . ويـــتم إدراج األربـــاح )الخســـائر( ضـــمن إيـــرادات 
 )مصروفات( تشغيل أخرى في قائمة الدخل .

 اضمحالؿ األصوؿ غير المالية -ف 
ويـتم اختبـار اضـمحالليا سـنويًا. ويـتم دراسـة اضـمحالل  –باسـتثناء الشـيرة  –ال يتم استيالك األصول التي لـيس ليـا عمـر إنتـاجي 

تريـــة قـــد ال تكـــون قابمـــة األصـــول التـــي يـــتم اســـتيالكيا كممـــا كـــان ىنـــاك أحـــداث أو تغيـــرات فـــي الظـــروف تشـــير الـــى أن القيمـــة الدف
 .لالسترداد

بـو القيمـة الدفتريـة لألصـل عـن القيمـة االسـتردادية .  ويتم االعتراف بخسارة االضـمحالل وتخفـيض قيمـة األصـل بـالمبمغ الـذي تزيـد
وتمثل القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل و أييما أعمى . ولغرض تقدير االضمحالل و 

ا اضـمحالل لبحـث مـا إذا كـان يتم إلحاق األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة . ويتم مراجعة األصول غيـر الماليـة التـي وجـد فييـ
 ىناك رد لالضمحالل الى قائمة الدخل وذلك في تاريخ إعداد كل قوائم مالية .

 اإليجارات - س
بالنسبة لألصول المؤجرة إيجارًا تشغيميًا تظير ضمن األصول الثابتة في المركز المالى وتيمك عمى مـدار العمـر اإلنتـاجي المتوقـع  

ة عمى األصـول المماثمـة و ويثبـت إيـراد اإليجـار ناقصـًا أيـة خصـومات تمـن  لممسـتأجر بطريقـة القسـط لألصل بذات الطريقة المطبق
 الثابت عمى مدار فترة العقد .
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 النقدية وما في حكمها - ع
التـي ال تتجـاوز اسـتحقاقاتيا ثالثـة أشـير مـن رصـدة األألغراض إعـداد قائمـة التـدفقات النقديـة يتضـمن بنـد النقديـة ومـا فـي حكميـا  

رصــدة لــدى البنــوك األو  ي خــارج إطــار نســب االحتيــاطي اإللزامــيلــدى البنــك المركــز تــاريخ االقتنــاء و وتتضــمن النقديــة و واألرصــدة 
 وأوراق حكومية .

 
 

 المخصصات األخرى -ؼ 
عنــدما يكــون ىنــاك التــزام قــانوني أو اســتداللي حــالي نتيجــة يــتم االعتــراف بمخصــص تكــاليف إعــادة الييكمــة والمطالبــات القانونيــة  

ألحــداث ســابقة ويكــون مــن المــرج  أن يتطمــب ذلــك اســتخدام مــوارد البنــك لتســوية ىــذه االلتزامــات و مــع إمكانيــة إجــراء تقــدير قابــل 
 لالعتماد عميو لقيمة ىذا االلتزام .

ق النقدي الخـارج الـذي يمكـن اسـتخدامو لمتسـوية باألخـذ فـي االعتبـار ىـذه وعندما يكون ىناك التزامات متشابية ف نو يتم تحديد التدف
المجموعة من االلتزامات . ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان ىناك احتمال ضئيل في وجـود تـدفق نقـدي خـارج بالنسـبة لبنـد 

 .مجموعةمن داخل ىذه ال
 ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى. ويتم رد المخصصات التي انتفي الغرض منيا كميًا أو جزئياً   
ويتم قياس القيمة الحالية لممدفوعات المقدر الوفاء بيا لسداد االلتزامات المحدد لسدادىا أجـل بعـد سـنة مـن تـاريخ المركـز المـالى    

ذا  الـذي يعكـس القيمـة –دون تـأثره بمعـدل الضـرائب السـاري  –باستخدام معدل مناسب لـذات أجـل سـداد االلتـزام  الزمنيـة لمنقـود و واو
 كان األجل أقل من سنة تحسب القيمة المقدرة لاللتزام ما لم يكن أثرىا جوىريًا فتحسب بالقيمة الحالية .

 

 عقود الضمانات المالية -ص 
جيـات عقود الضمانات المالية ىي تمك العقـود التـي يصـدرىا البنـك ضـمانًا لقـروض أو حسـابات جاريـة مدينـة مقـدم لعمالئـو مـن    

أخرى و وىي تتطمب من البنك أن يقوم بتسديدات معينـة لتعـويض المسـتفيد منيـا عـن خسـارة تحمميـا بسـبب عـدم وفـاء مـدين عنـدما 
ــدين . ويــتم تقــديم تمــك الضــمانات الماليــة لمبنــوك والمؤسســات الماليــة وجيــات أخــرى نيابــة عــن  ــًا لشــروط أداة ال يســتحق الســداد وفق

 عمالء البنك .

عتراف األولي في القوائم المالية بالقيمة العادلـة فـي تـاريخ مـن  الضـمان التـي قـد تعكـس أتعـاب الضـمان و الحقـًا لـذلك و ويتم اال   
يتم قياس التـزام البنـك بموجـب الضـمان عمـى أسـاس مبمـغ القيـاس األول و ناقصـًا االسـتيالك المحسـوب لالعتـراف بأتعـاب الضـمان 

عمى مدار عمر الضمان و أو أفضل تقدير لممدفوعات المطموبة لتسوية أي التزام مالي نـاتل  في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت
عن الضمانة المالية في تاريخ المركز المـالى أييمـا أعمـى . ويـتم تحديـد تمـك التقـديرات وفقـًا لمخبـرة فـي معـامالت مشـابية والخسـائر 

 التاريخية و معززة بحكم اإلدارة .

تشــغيل  ائمـة الـدخل بأيــة زيـادة فــي االلتزامـات الناتجـة عــن الضـمانة الماليــة ضـمن بنـد إيــرادات )مصـروفات(ويـتم االعتـراف فــي ق  
 .أخرى

 رائب الدخؿض  -ؽ 
تتضــمن ضــريبة الــدخل عمــى ربــ  أو خســارة الفتــرة كــل مــن ضــريبة الفتــرة والضــريبة المؤجمــة و ويــتم االعتــراف بيــا بقائمــة الــدخل 

 المتعمقة ببنود حقوق الممكية التي يتم االعتراف بيا مباشرة ضمن حقوق الممكية .باستثناء ضريبة الدخل 

ويــتم االعتــراف بضــريبة الــدخل عمــى أســاس صــافي الــرب  الخاضــع لمضــريبة باســتخدام أســعار الضــريبة الســارية فــي تــاريخ إعــداد 
 المركز المالى باإلضافة الى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة .
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ويتم االعتراف بالضرائب المؤجمة الناشئة عن فـروق زمنيـة مؤقتـة بـين القيمـة الدفتريـة لألصـول وااللتزامـات طبقـًا ألسـس المحاسـبية 
وقيمتيا طبقًا لألسس الضريبية و ىذا ويتم تحديد قيمة الضـريبة المؤجمـة بنـاء عمـى الطريقـة المتوقعـة لتحقـق أو تسـوية قـيم األصـول 

 خدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد المركز المالى .وااللتزامات باست

ويـتم االعتـراف باألصـول الضـريبية المؤجمــة لمبنـك عنـدما يكـون ىنــاك احتمـال مـرج  ب مكانيـة تحقيــق أربـاح تخضـع لمضـريبة فــي   
بقيمـة الجـزء الـذي لـن يتحقـق منـو المستقبل يمكن من خالليا االنتفاع بيذا األصل و ويتم تخفيض قيمة األصول الضـريبية المؤجمـة 

المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية و عمى أنو في حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضـريبية 
 المؤجمة وذلك في حدود ما سبق تخفيضو .

 

 التمويؿ -ر 
 يتم االعتراف بالتمويالت التي يحصل عمييا البنك أواًل بالقيمة العادلة ناقصًا تكمفة الحصول عمى التمويل . 

ويقاس التمويل الحقًا بالتكمفة المستيمكة و ويتم تحميل قائمـة الـدخل بـالفرق بـين صـافي المتحصـالت وبـين القيمـة التـي سـيتم الوفـاء 
 ام طريقة العائد الفعمي .بيا عمى مدار فترة االقتراض باستخد

 

 رأس الماؿ -ش 
 

 تكمفة رأس الماؿ 1ش/
يتم عرض مصاريف اإلصدار التي ترتبط بصورة مباشرة ب صدار أسيم جديدة أو أسيم مقابل اقتناء كيان أو إصدار خيارات    

 خصمًا من حقوق الممكية وبصافي المتحصالت بعد الضرائب .
 

 

 توزيعات األرباح 2ش/
 

توزيعات األرباح خصمًا عمى حقوق الممكية في الفترة التي تقر فييا الجمعية العامة لممساىمين ىذه التوزيعات. وتشمل تثبت    
 تمك التوزيعات حصة العاممين في األرباح ومكافأة مجمس اإلدارة المقررة بالنظام األساسي والقانون.

 

 أنشطة األمانة -ت 
ممــا ينــتل عنــو امــتالك أو إدارة أصــول خاصــة بــأفراد أو أمانــات و أو صــناديق مزايــا مــا بعــد  يقــوم البنــك بمزاولــة أنشــطة األمانــة   

 .مبنك حيث أنيا ليست أصواًل لمبنكانتياء الخدمة ويتم استبعاد ىذه األصول واألرباح الناتجة عنيا من القوائم المالية ل

 أرقاـ المقارنة - ث
 ضروريًا لتتوافق مع التغيرات في العرض المستخدم في السنة الحالية.يعاد تبويب أرقام المقارنة كمما كان ذلك    

 

 الماليةإدارة المخاطر  - 3
 

دارة     يتعرض البنك نتيجة لألنشطة التي يزاوليا إلي مخاطر ماليو متنوعة وقبول المخاطر ىو أساس النشاط المالي ويتم تحميل وتقييم واو
مجتمعو معا و ولذلك ييدف البنك إلي تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد ولذا تقميل اآلثار بعض المخاطر أو مجموعو من المخاطر 

السمبية المحتممة عمي األداء المالي لمبنك و ويعد أىم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيمية 
 عمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى .األخرى . ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف ال
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ن وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحميميا ولوضع حدود لمخطر والرقابة عميو و ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود م   

راجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديميا بحيث خالل أساليب يعتمد عمييا ونظم معمومات محدثة أواًل بأول . ويقوم البنك بم
 تعكس التغيرات في األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة .

 
وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجمس اإلدارة . وتقوم إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية    

المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيمية المختمفة بالبنك و ويوفر مجمس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل و 
باإلضافة الى سياسات مكتوبة تغطي مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف العمالت األجنبية و وخطر أسعار 

المشتقات وغير المشتقات المالية . باإلضافة الى ذلك ف ن إدارة المخاطر تعد مسئولة عن لمراجعة الدورية إلدارة  العائدو واستخدام أدوات
 .لمخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقلا

 

 االئتمافخطر / أ   3
االئتمان أىم األخطار بالنسبة يتعرض البنك لخطر االئتمان وىو الخطر الناتل عن قيام أحد األطراف بعدم الوفاء بتعيداتو و ويعد خطر 

لمبنك و لذلك تقوم اإلدارة بحرص ب دارة التعرض لذلك الخطر . ويتمثل خطر االئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنيا 
ئتمان أيضًا في القروض والتسييالت وأنشطة االستثمار التي يترتب عمييا أن تشتمل أصول البنك عمى أدوات الدين . كما يوجد خطر اال

األدوات المالية خارج المركز المالى مثل ارتباطات القروض . وتتركز عمميات اإلدارة والرقابة عمى خطر االئتمان لدى فريق إدارة خطر 
دارة المخاطر الذي يرفع تقاريره الى مجمس اإلدارة واإلدارة العميا النشاط بصفة ورؤساء وحدات  االئتمان في إدارة التوظيف واالستثمار واو

 .دورية
 

 قياس خطر االئتماف 1/ أ
 

 التوظيفات والتسهيالت لمعمالء   
 لقياس خطر االئتمان المتعمق بالتوظيفات والتسييالت لمعمالء و ينظر البنك في ثالثة مكونات كما يمي :

 

 الوفاء بالتزاماتو التعاقدية .( من قبل العميل أو الغير في Probability of defaultاحتماالت اإلخفاق )التأخر( ) *
 Exposure atالمركز الحالي والتطور المستقبمي المرج  لو الذي يستنتل منو البنك الرصيد المعرض لإلخفاق ) *

default). 
 ( .Loss given defaultخطر اإلخفاق االفتراضي ) *

 

تمان التي تعكس الخسارة المتوقعة )نموذج الخسارة وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط البنك عمى تمك المقاييس لخطر االئ
( المطموبة من لجنة بازل لمرقابة المصرفية ويمكن أن تتعارض المقاييس التشغيمية مع The Expected Loss Modelالمتوقعة 

المركز المالى و الذي يعتمد عمى الخسائر التي تحققت في تاريخ  72عبء االضمحالل وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
 ( .1)نموذج الخسائر المحققة( وليس الخسائر المتوقعة )إيضاح أ/

 
يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر عمى مستوى كل عميل باستخدام أساليب تقييم داخمية لتصنيف الجدارة مفصمة لمختمف فئات 

اإلحصائية مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان لموصول العمالء . وقد تم تطوير تمك األساليب لمتقييم داخميًا وتراعى التحميالت 
الى تصنيف الجدارة المالئم. وقد تم تقسيم عمالء البنك الى أربع فئات لمجدارة . ويعكس ىيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما ىو 

ن المراكز االئتمانية تنتقل بين مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكل فئة من فئات الجدارة و مما يعني بصفة أساسية أ
فئات الجدارة تبعًا لمتغير في تقييم مدى احتمال التأخر . ويتم مراجعة وتطوير أساليب التقييم كمما كان ذلك ضروريًا . ويقوم البنك 

 دوريًا بتقييم أداء أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتيا عمى التنبؤ بحاالت التأخر .
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 خمي لمبنؾفئات التصنيؼ الدا 
 مدلوؿ التصنيؼ   التصنيؼ 
 ديون جيدة   0  
 المتابعة العادية   7  
 المتابعة الخاصة   1  
 ديون غير منتظمة   4  

 

يعتمد المركز المعرض لإلخفاق عمى المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر. عمى سبيل المثال و بالنسبة 
ىو القيمة االسمية . وبالنسبة لالرتباطاتو يدرج البنك كافة المبالغ المسحوبة فعاًل باإلضافة الى  لمقرض و يكون ىذا المركز

 المبالغ األخرى التي يتوقع أن تكون قد سحبت حتى تاريخ التأخر و إن حدث .
 

حدث التأخر . ويتم التعبير عن  وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن
ذلك بنسبة الخسارة لمدين وبالتأكد يختمف ذلك بحسب نوع المدينو وأولوية المطالبة و ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية 

 االئتمان األخرى .
 

 أدوات الديف وأذوف الخزانة واألذوف األخرى    
باستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد أند بور أو ما يعادلو إلدارة خطر بالنسبة ألدوات الدين واألذون و يقوم البنك 

ن لم تكن مثل ىذه التقييمات متاحة و يتم استخدام طرق مماثمة لتمك المطبقة عمى عمالء االئتمان . ويتم النظر الى  االئتمان و واو
لمحصول عمى جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر مصدر تمك االستثمارات في األوراق المالية واألذون عمى أنيا طريقة 

 متاح لمقابمة متطمبات التمويل .
 
 
 

 سياسات الحد مف وتجنب المخاطر 2/ أ
 

 
 يقـو البنؾ بإدارة والحد والتحكـ في تركز خطر االئتماف عمى مستوى المديف والمجموعات والصناعات والدوؿ .

 

 

االئتمان الذي يقبمو وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبولو عمى مستوى كل مقترض و أو ويقوم بتنظيم مستويات خطر 
مجموعة مقترضين و وعمى مستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية . ويتم مراقبة تمك المخاطر بصفة مستمرة وتكون 

ذلك . ويتم اعتماد الحدود لمخطر االئتماني عمى مستوى  خاضعة لممراجعة السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة الى
 المقترض / المجموعة والمنتل والقطاع والدولة من قبل مجمس اإلدارة بصفة ربع سنوية.

 
ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل المبالغ داخل وخارج المركز المالى و وحد 

 .لمبالغ الفعمية مع الحدود يومياً اليومي المتعمق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجمة . ويتم مقارنة االمخاطر 
 

يتم أيضًا إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحميل الدوري لقدرة المقترضين والمقترضين المحتممين عمى مقابمة 
 التوظيف كمما كان ذلك مناسبًا . سداد التزاماتيم وكذلك بتعديل حدود
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 وفيما يمي بعض وسائل الحد من الخطر :

 

 الضمانات 
يضع البنك العديد من السياسات والضوابط لمحد من خطر االئتمان . ومن ىذه الوسائل الحصول عمى ضمانات مقابل 

الضمانات المقبولة . ومن األنواع الرئيسية األموال المقدمة . ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من 
 لضمانات التوظيف والتسييالت :

 

 *  الرىن العقاري . 
 *  رىن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع . 
 *  رىن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الممكية . 

 

تسييالت االئتمانية لألفراد بدون ضمان . وغالبًا ما يكون التمويل عمى المدى األطول لمشركات مضمونًا بينما تكون ال
ولتخفيض خسارة االئتمان الى الحد األدنى و يسعى البنك لمحصول عمى ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد 

 ظيور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو التسييالت .
 

يتم تحديد الضمانات المتخذة ضمانًا ألصول أخرى بخالف التوظيف والتسييالت بحسب طبيعة األداة وعادة ما تكون 
 Asset-Backedأدوات الدين وأدون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة بأصول 

Securities دوات المالية .واألدوات المثيمة التي تكون مضمونة بمحفظة من األ 
  

 المشتقات 
يحتفظ البنك ب جراءات رقابية حصيفة عمى صافي المراكز المفتوحة لممشتقات أي الفرق بين عقود البيع والشراء عمى 
مستوى كل من القيمة والمدة . ويكون المبمغ المعرض لخطر االئتمان في أي وقت من األوقات محدد بالقيمة العادلة 

عة لصال  البنك أي أصل ذو قيمة عادلة موجبة الذي يمثل جزءًا ضئياًل من القيمة التعاقدية / لألداة التي تحقق منف
االفتراضية المستخدمة لمتعبير عن حجم األدوات القائمة . ويتم إدارة ىذا الخطر االئتماني كجزء من حد اإلقراض الكمي 

ق . وال يتم عادة الحصول عمى ضمانات في مقابل الممنوح لمعميل وذلك مع الخطر المتوقع نتيجة لمتغيرات في السو 
 الخطر االئتماني عمى تمك األدوات فيما عدا المبالغ التي يطمبيا البنك ك يداعات ىامشية من األطراف األخرى .

 
و وينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فييا السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ممكية أو أوراق مالية أخرى أ

مقابل توقع الحصول عمى نقدية أو أدوات حقوق ممكية أو أوراق مالية أخرى ويتم وضع حدود تسوية يومية لكل من 
 األطراف األخرى لتغطية مخاطر التسوية المجمعة الناتجة عن تعامالت البنك في أي يوم .

 

 Master Netting Arrangementsترتيبات المقاصة الرئيسية  
من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقيات تصفية رئيسية مع األطراف التي تمثل حجم ىام من يقوم البنك بالحد 

المعامالت . وال ينتل بصفة عامة عن اتفاقيات التصفية الرئيسية أن يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الظاىرة 
الي و إال أنو يتم تخفيض خطر االئتمان المصاحب لمعقود بالمركز المالى وذلك ألن التسوية عادة ما تتم عمى أساس إجم

التي في صال  البنك عن طريق اتفاقيات التصفية الرئيسية وذلك ألنو إذا ما حدث تعثر و يتم إنياء وتسوية جميع المبالغ 
ن أدوات مع الطرف األخر ب جراء المقاصة . ومن الممكن أن يتغير مقدار تعرض البنك لمخطر االئتماني الناتل ع

المشتقات الخاضعة التفاقيات التصفية الرئيسية وذلك خالل فترة قصيرة نظرًا ألنو يتأثر بكل معاممة تخضع لتمك 
 االتفاقيات .
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 االرتباطات المتعمقة باالئتماف
وتحمل عقود  يتمثل الغرض الرئيسي من االرتباطات المتعمقة باالئتمان في التأكد من إتاحة األموال لمعميل عند الطمب .

ذات خطر االئتمان المتعمق بالتوظيف . وتكون  Guarantees and stand by letters of creditالضمانات المالية 
التي يصدرىا البنك بالنيابة  Documentary and Commercial Letters of Creditاالعتمادات المستندية والتجارية 

ك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالبًا مضمونة عن العميل لمن  طرف ثالث حق السحب من البن
 .درجة مخاطر أقل من القرض المباشربموجب البضائع التي يتم شحنيا وبالتالي تحمل 

 
وتمثل ارتباطات من  االئتمان الجزء غير المستخدم من المصرح بو لمن  التوظيف و أو الضمانات و أو االعتمادات 

عرض البنك لخسارة محتممة بمبمغ يساوي إجمالي االرتباطات غير المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان المستندية . ويت
الناتل عن ارتباطات من  االئتمان . إال أن مبمغ الخسارة المرج  حدوثيا في الواقع يقل عن االرتباطات غير المستخدمة 

ان تمثل التزامات محتممة لعمالء يتمتعون بمواصفات ائتمانية محددة وذلك نظرًا ألن أغمب االرتباطات المتعمقة بمن  االئتم
. ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات طويمة األجل عادة ما تحمل 

 .لمقارنة باالرتباطات قصيرة األجلدرجة أعمى من خطر االئتمان با
 

  

 االضمحالؿ والمخصصاتسياسات  3أ/
 

تركز النظم الداخمية لمتقييم السابق بدرجة كبيرة عمى تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار . 
وبخالف ذلك و يتم االعتراف فقط بخسائر االضمحالل التي وقعت في تاريخ المركز المالى ألغراض التقارير المالية بناء عمى 
أدلة موضوعية تشير الى االضمحالل وفقًا لما سيرد ذكره بيذا اإليضاح ونظرًا الختالف الطرق المطبقة و تقل عادة خسائر 
االئتمان المحممة عمى القوائم المالية عن مبمغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة المتوقعة المستخدم في الجدارة االئتمانية 

 مركزي المصرى .وألغراض قواعد البنك ال
 

مخصص خسائر االضمحالل الوارد في المركز المالى في نياية السنة مستمد من درجات التقييم الداخمية األربعة . ومع ذلك و 
ف ن أغمبية المخصص ينتل من آخر درجة من التصنيف . ويبين الجدول التالي النسبة لمبنود داخل المركز المالى المتعمقة 

 ت واالضمحالل المرتبط بيا لكل من فئات التقييم الداخمي لمبنك :بالتوظيف والتسييال
 

 ـ2115ديسمبر  31 ـ2116ديسمبر   31 تقييـ البنؾ

 لمعمالء
توظيؼ 
 وتسهيالت

% 

مخصص خسائر 
 االضمحالؿ

% 

توظيؼ 
 وتسهيالت

% 

مخصص خسائر 
 االضمحالؿ

% 
 831 2830 0232 .2.3 ديون جيدة

 832 34. 737 31. المتابعة العادية
 031 131 130 131 المتابعة الخاصة

 5531 7738 5030 0235 ديون غير منتظمة
 011% 011% 011% 011% 
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تساعد أدوات التقييم الداخمية اإلدارة عمى تحديد ما إذا كانت ىناك أدلة موضوعية تشير الى وجود اضمحالل طبقًا لمعيار 

 المؤشرات التالية التي حددىا البنك :و واستنادًا الى  72المحاسبة المصرى رقم 
 

 صعوبات مالية كبيرة تواجو عميل التوظيف أو المدين .  -
 مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد . -
 توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة ىيكل التمويل الممنوح لو .  -
 تدىور الوضع التنافسي لعميل التوظيف  -
قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية لعميل التوظيف بمنحو امتيازات أو تنازالت قد ال  -

 يوافق البنك عمى منحيا في الظروف العادية .
 اضمحالل قيمة الضمان . -
 تدىور الحالة االئتمانية .  -

 

أىمية نسبية محددة عمى األقل سنويًا أو أكثر عندما تقتضي تتطمب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز   
الظروف ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل عمى الحسابات التي تم تقييميا عمى أساس فردي وذلك بتقييم الخسارة المحققة في 

ية نسبية بصفة منفردة . تاريخ المركز المالى عمى أساس كل حالة عمى حدة و ويجري تطبيقيا عمى جميع الحسابات التي ليا أىم
 ويشمل التقييم عادة الضمان القائم و بما في ذلك إعادة تأكيد التنفيذ عمى الضمان والتحصيالت المتوقعة من تمك الحسابات .

 

ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل عمى أساس المجموعة من األصول المتجانسة باستخدام الخبرة التاريخية المتاحة والحكم 
 واألساليب اإلحصائية . الشخصي

 
 

 نموذج قياس المخاطر البنكية العاـ 4أ/
 

 

و تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل مجموعات فرعية أكثر  0باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح أ/
لخطر االئتمان في ىذه المجموعات تفصياًل بحيث تتفق مع متطمبات البنك المركزي المصرى . ويتم تصنيف األصول المعرضة 

و المالي ومدى انتظامو في وفقًا لقواعد وشروط تفصيمية تعتمد بشكل كبير عمى المعمومات المتعمقة بالعميل ونشاطو ووضع
 .السداد

ويقوم البنك بحساب المخصصات المطموبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان و بما في ذلك االرتباطات المتعمقة 
باالئتمان و عمى أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي المصرى . وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطموب 
وفقًا لقواعد البنك المركزي المصرى عن ذلك المطموب ألغراض إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية و يتم تجنيب 

ضمن حقوق الممكية خصمًا عمى األرباح المحتجزة بمقدار تمك الزيادة . ويتم تعديل ذلك احتياطي المخاطر البنكية العام 
االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائمًا مبمغ الزيادة بين المخصصين . ويعد ىذا االحتياطي غير قابل لمتوزيع 

 ة العام خالل السنة المالية ./أ( الحركة عمى حساب احتياطي المخاطر البنكي75ويبين إيضاح )
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وفيما يمي بيان فئات الجدارة لممؤسسات وفقًا ألسس التقييم الداخمي مقارنة بأسس تقييم البنك المركزي المصرى ونسب المخصصات 
 المطموبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر   االئتمان :

تصنيؼ البنؾ المركزي 
 مدلوؿ التصنيؼ المصرى

نسبة 
المخصص 
 المطموب

التصنيؼ 
 مدلوؿ التصنيؼ الداخمي الداخمي

 ديون جيدة 0 صفر مخاطر منخفضة 0
 ديون جيدة 0 %0 مخاطر معتدلة 7
 ديون جيدة 0 %0 مخاطر مرضية 1
 ديون جيدة 0 %7 مخاطر مناسبة 4
 ديون جيدة 0 %7 مخاطر مقبولة 8
 المتابعة العادية 7 %1 مخاطر مقبولة حدياً  2
 المتابعة الخاصة 1 %8 تحتاج لعناية خاصةمخاطر  2
 ديون غير منتظمة 4 %71 دون المستوى 5
 ديون غير منتظمة 4 %81 مشكوك في تحصيميا .
 ديون غير منتظمة 4 %011 رديئة 01
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 الحد األقصى لخطر االئتماف قبؿ الضمانات 5أ/
  

 ـ2115ديسمبر  31 ـ2116ديسمبر  31 البنود المعرضة لخطر االئتمان في المركز المالي
 باأللؼ جنيه مصرى باأللؼ جنيه مصرى 

     * مشاركات و مرابحات ومضاربات مع العمالء
     أفراد
  566,723  637,193 مرابحات شخصية -
  314,889  371,978 مرابحات عقارية -

     مؤسسات
  3,167,982  3,188,119 مرابحات ومضاربات لدى العمالء -
  2,642,494  3,566,241 مرابحات مشتركة ) شركات( -

  (543,193)  (724,143) اإليرادات المقدمة
مخصص خسائر االضمحالل لعمميات التوظيف 

 واالستثمار
(1,178,458) 5,959,721 (1,147,828) 5,111,167 

     * استثمارات مالية: 
  23,128,112  1,345,865 متاحة لمبيع

  1,157,524  28,555,336 تاريخ اإلستحقاقمحتفظ بيا حتى 
 25,594,959 1,319,433 31,761,524 1,859,323 أصول أخرى 

 31,696,126  37,721,244  اإلجمالى 
* البنود المعرضة لخطر االئتماف خارج المركز 

     المالي 

  231,833  617,488 ارتباطات عن التوظيفات
  31,239  21,414 األوراق المقبولة
  225,833  244,456 خطابات ضمان

  315,917  451,588 اعتمادات مستنديو استيراد
  418  - اعتمادات مستنديو تصدير

  41,115  44,749 عقود المبادلة
 836,235  1,378,695  اإلجمالي
 

م وذلك بدون األخذ في االعتبار أية 7108ديسمبر  10م و 7102ديسمبر   10يمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض لو في 
   ضمانات . بالنسبة لبنود المركز المالى  تعتمد المبالغ المدرجة عمى صافي القيمة الدفترية التي تم عرضيا في المركز المالى .
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 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء  6أ/

 االستثمار:عملٌات التوظٌف و العمالء من حٌث الجدارة لفٌما ٌلً موقف أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع 

 

 تقييم البنك
مشاركات ومرابحات 
 ومضاربات مع العمالء

مشاركات ومرابحات 
 ومضاربات مع العمالء

 ـ2115ديسمبر  31 ـ2116ديسمبر 31 
 باأللؼ جنيه مصرى باأللؼ جنيه مصرى 

 5,141,159 6,118,615 ال يوجد عميها متأخرات أو اضمحالؿ
 44,211 261,313 متأخرات ليست محؿ اضمحالؿ

 1,517,719 1,383,413 محؿ اضمحالؿ
 6,692,188 7,762,321 اإلجمالي
   يخصـ :

 (543,193) (724,143) اإليرادات المقدمة والعوائد 
 (1,147,828) (1,178,458) مخصص خسائر االضمحالؿ

 5,111,167 5,959,721 الصافي
 

 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء ) ال يوجد عمييا متأخرات أو اضمحالل ( 
يتم تقييم جودة عمميات التوظيف و االستثمار لمحفظة مشاركات ومرابحات ومضاربات التي ال يوجد عمييا متأخرات وليست محل  

 اضمحالل وذلك بالرجوع الى التقييم الداخمي المستخدم بواسطة البنك .
 

 )باأللؼ جنيه مصرى(         ـ2116ديسمبر  31
 

 التقييـ
إجمالي مشاركات ومرابحات  مؤسسات أفراد

مرابحة مباشرة ومشتركة  مرابحة عقارية مرابحة شخصية ومضاربات مع العمالء
 وأخرى

 5,422,638 4,871,276 251,632 311,731 جيدة
 695,977 511,639 83,878 111,461 المتابعة العادية
 6,118,615 5,381,915 335,511 411,191 اإلجمالي

    
 
 

 )باأللؼ جنيه مصرى(    ـ 2115ديسمبر  31
 

 
 التقييـ

إجمالي مشاركات ومرابحات  مؤسسات أفراد
 مرابحة عقارية مرابحة شخصية ومضاربات مع العمالء 

مرابحة مباشرة 
 ومشتركة وأخرى

 431813.00 135223727 7013772 7243407 جيدة
 27535.8 42.3251 203128 553012 المتابعة العادية
 0823181 0823181 - - المتابعة الخاصة

 .83041308 438113115 7543117 .187384 اإلجمالي
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 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء توجد عميها متأخرات وليست محؿ اضمحالؿ
 

يومًا ولكنيا ليست محل  اضمحالل و إال إذا توافرت معمومات أخرى  1.توجد عمييا متأخرات حتى ىي مشاركات ومرابحات ومضاربات التي 
 تفيد عكس ذلك . وتتمثل مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء التي يوجد عمييا متأخرات وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة لمضمانات

 المتعمقة بيا فيما يمي :
 

 )باأللؼ جنيه مصرى(    ـ2116ديسمبر  31            
  مؤسسات أفراد 

 اإلجمالى مرابحة مباشرة وأخرى اإلجمالي مرابحة عقارية مرابحة شخصية 

 24,317 16,571 7,737 441 7,297 يوماً  31متأخرات حتى 
 13,159 8,871 4,188 1,114 3,184 يوماً  61الى  31متأخرات أكثر مف 
 222,937 221,649 1,288 259 1,129 يوماً  91 الى 61متأخرات أكثر مف 

 261,313 247,191 13,213 1,813 11,411 اإلجمالي
 48,315 36,171 12,145 4,384 7,761 القيمة العادلة لمضمانات

 

       
 )باأللؼ جنيه مصرى(    ـ2115ديسمبر  31

  مؤسسات أفراد 
 اإلجمالى مباشرة وأخرىمرابحة  اإلجمالي مرابحة عقارية مرابحة شخصية 

 19,289 9,736 9,553 73 9,481 يوماً  31متأخرات حتى 
 11,368 7,171 3,298 755 2,543 يوماً  61الى  31متأخرات أكثر مف 
 14,553 12,942 1,611 315 1,296 يوماً  91الى  61متأخرات أكثر مف 

 44,211 29,748 14,462 1,143 13,319 اإلجمالي
 19,266 11,884 7,382 554 6,828 لمضمانات القيمة العادلة

  
 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء محؿ اضمحالؿ بصفة منفردة

 * مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء
بمـــغ رصـــيد مشـــاركات ومرابحـــات ومضـــاربات محـــل اضـــمحالل بصـــفة منفـــردة قبـــل األخـــذ فـــي االعتبـــار التـــدفقات النقديـــة مـــن الضــــمانات 

 ألف جنيو مصرى . 031513411
 

وفيمــا يمــي تحميــل بالقيمــة اإلجماليــة مشــاركات ومرابحــات ومضــاربات محــل اضــمحالل بصــفة منفــردة متضــمنًا القيمــة العادلــة لمضــمانات التــي 
 حصل عمييا البنك في مقابل تمك التوظيفات :

 

 )باأللؼ جنيه مصرى(       ـ2116ديسمبر 31
 

 التقييـ لمفترة الحالية
 مؤسسات أفراد

مرابحة مباشرة 
 ومشتركة

إجمالي مشاركات ومرابحات 
 مرابحة عقارية مرابحة شخصية ومضاربات مع العمالء

مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء محؿ 
 اضمحالؿ بصفة منفردة

 
224,493 

 
33,665 

 
1,125,245 

 
1,383,413 

 117,911 117,231 671 -      القيمة العادلة لمضمانات
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 )باأللؼ جنيه مصرى(  ـ 2115ديسمبر  31

 التقييـ لمفترة الحالية
 مؤسسات أفراد

مرابحة مباشرة 
 ومشتركة

إجمالي مشاركات 
ومرابحات ومضاربات 

 مع العمالء
 مرابحة عقارية مرابحة شخصية

مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء محؿ 
 1,517,719 1,277,421 29,444 211,855 اضمحالؿ بصفة منفردة

 158,531 141,331 15 17,186 القيمة العادلة لمضمانات
 

 
 ـ2116ديسمبر 31

 باأللؼ جنيه مصرى
 ـ 2115ديسمبر  31

 باأللؼ جنيه مصرى
   مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء 

   مؤسسات
 3,167,982 3,188,119 مرابحات ومضاربات لدى العمالء -
 2,642,494 3,566,241 مرابحات مشتركة ) شركات( -

   أفراد
 566,723 637,193 مرابحات شخصية -
 314,889 371,978 مرابحات عقارية -

 6,692,188 7,762,321 اإلجمالي
 (543,193) (724,143) يخصـ اإليرادات المقدمة والعوائد

 (1,147,828) (1,178,458) يخصـ مخصص خسائر االضمحالؿ
 5,111,167 5,959,721 الصافي 

 أدوات ديف واألوراؽ الحكومية  7أ/
 د بور وما يعادله .                     يمثؿ الجدوؿ التالي تحميؿ أدوات الديف واألوراؽ الحكومية وفقًا لوكاالت التقييـ في أخر السنة المالية ، بناء عمى تقييـ ستاندرد أن

 

 ـ2116ديسمبر  31
 

 اإلجمالي استثمارات في أوراؽ مالية حكوميةأوراؽ  
 باأللؼ جنيه مصرى باأللؼ جنيه مصرى باأللؼ جنيه مصرى 

AA-  الىAA+ 732,388 - 732,388 
A- الىA+ 156,591 - 156,591 

 A- 14,491,936 3,192,525 17,683,461أقؿ مف 
    غير مصنؼ
 18,572,441 3,192,525 15,379,915 اإلجمالي

 
 

 

 االستحواذ عمى الضمانات 8أ/
 : قاـ البنؾ خالؿ السنة الحالية بالحصوؿ عمى أصوؿ باالستحواذ عمى بعض الضمانات كما يمي

 طبيعة األصؿ
 القيمة الدفترية

 باأللؼ جنيه مصرى
 482 أراضى ومبانى

 (55,663) بيع
 (55,181) اإلجمالى

 . األصوؿ األخرى بالمركز المالي . ويتـ بيع هذ  األصوؿ كمما كاف ذلؾ عمميا يتـ تبويب األصوؿ التي تـ االستحواذ عميها ضمف بند
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 االستثمارعمميات التوظيؼ و تركز مخاطر األصوؿ المالية المعرضة لخطر  9 أ/ 
 

  
 القطاعات الجغرافية

  

الدفترية و موزعة حسب القطاع يمثل الجدول التالي تحميل بأىم حدود خطر عمميات التوظيف و االستثمار لمبنك بالقيمة 
الجغرافي في أخر السنة المالية الحالية . عند إعداد ىذا الجدول و تم توزيع المخاطر عمى القطاعات الجغرافية وفقًا لممناطق 

 المرتبطة بعمالء البنك :
 

 ـ2116ديسمبر 31   
 )باأللؼ جنيه مصرى(                          

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمهورية مصر العربية 

 أوروبا
دول الخليج 

 العربي
 اإلجمالي دول أخرى

 القاهرة الكبرى 
 اإلسكندرية

 والدلتا وسيناء

الوجه 

 القبلي

 19,12,,3,9 - - -        - - 19,12,,3,9 أوراق حكومٌة

 3,9212 - - -        - - 3,9212 أصول مالٌة بغرض المتاجرة

 مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء:
       

        مرابحات ألفراد :

 21691,1 - - -        6190,2 63196,1 129116, مرابحات شخصٌة -

 1619,60 - - -        329,26 3169633 6269032 مرابحات عقارٌة -

        مرابحات لمؤسسات :

 ,19300911 - - -        6,,229 3911,9321 ,69336912 مرابحات مباشرة -

 1922296,3 1119666 32,93,3 -        - - 193129660 مشتركةمرابحات  -

 
       

 696269163 1119666 32,93,3 -        31696,1 ,39166933 ,290669,2  اإلجمالى

 (66,93,1) (609136) (3,9023) -        (92,1,) (,361911) (2,09123) ٌخصم اإلٌرادات المقدمة والعوائد

 (391609,20) (,3963,) (669336) -        (3,9603) (3019200) (0329221) االضمحاللٌخصم مخصص خسائر 

 29,2,9661 61192,3 3669661 -        ,609,3 391329106 92369,21, الصافً

        استثمارات مالٌة :

 60926291,2 - - -        - - 60926291,2 محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق -

 3,,296,69 3966,9111 1,9262, ,396,1910 - ,62966, 3902696,6 للبٌـع متاحة   -

 3902,9161 ,1 - 6,9226 - - 3901,9266 أصول أخرى   -

 2296119,66 3921,9062 ,,3912396 3962,9623 ,609,3 39132,,39 2391169626 الحالية السنةاإلجمالي في نهاية 

 693139136, 06,9012 2,290,0 2639126 0,,6,9 393169302 1096229166 اإلجمالي في نهاية سنة المقارنة
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 قطاعات النشاط
 البنؾ :يمثؿ الجدوؿ التالي تحميؿ بأهـ حدود خطر عمميات التوظيؼ و االستثمار لمبنؾ بالقيمة الدفترية، موزعة حسب النشاط الذي يزاوله عمالء 

 ـ2116ديسمبر  31                 
 )باأللؼ جنيه مصرى(

بيع الجممة وتجارة  نشاط عقاري مؤسسات صناعية مؤسسات مالية 
 التجزئة

 قطاع
 اإلجمالي أفراد أنشطة أخرى حكومي

 14,491,936 - - 14,491,936 - - - - أوراؽ حكومية
 19,616 - 19,616 - - - - - أصوؿ مالية بغرض المتاجرة:

         مشاركات ومرابحات ومضاربات لمعمالء:
         مرابحات ألفراد :

 637,193 637,193 - - - - - - مرابحات شخصية -
 371,978 371,978 - - - - - - مرابحات عقارية -

         مرابحات لمؤسسات :
 3,188,119 - 142,544 - 965,819 259,863 962,169 857,614 مرابحات مباشرة -
 3,566,241 - 11,159 61,117 - 286,787 3,149,187 159,191 مرابحات مشتركة -

 7,762,321 1,118,171 152,613 61,117 965,819 546,651 4,111,356 1,116,815 المجموع
 (724,143) (94,143) (14,236) (5,692) (91,111) (51,997) (374,217) (94,857) يخصـ اإليرادات المقدمة والعوائد

 (1,178,458) (212,679) (19,561) (7,821) (123,812) (71,171) (514,187) (131,337) يخصـ مخصص خسائر االضمحالؿ
 5,959,721 711,349 118,816 47,514 751,916 425,582 3,122,952 791,611 الصافي 

         استثمارات مالية :
 28,576,396 - - 28,555,336 - - - 21,161 االستحقاؽمحتفظ بها حتى تاريخ   -
 5,797,941 - 1,719,114 975,247 144,321 1,241,781 1,153,113 565,586 متاحة لمبيػع   -

 1,859,323 - - - - 32,987 - 1,826,336 أصوؿ أخرى
 56,713,922 711,349 1,857,416 44,169,123 896,237 1,699,349 4,275,955 3,214,593 السنة الحالية اإلجمالي في نهاية

 42,131,117 716,374 1,117,716 33,376,371 893,159 1,126,156 2,691,678 2,231,673 المقارنة اإلجمالي في نهاية سنة
 
 



 

 لصفحة الفهرس العودة

51 

  خطر السوؽ -/ب 3
العادلة أو التدفقات النقدية المستقبمية الناتجة عف التغير في أسعار السوؽ . يتعرض البنؾ لخطر السوؽ المتمثؿ في تقمبات القيمة 

وينتج خطر السوؽ عف المراكز المفتوحة لمعدؿ العائد والعممة ومنتجات حقوؽ الممكية ، حيث أف كؿ منها معرض لمتحركات العامة 
عار مثؿ معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرؼ وأسعار أدوات والخاصة في السوؽ والتغيرات في مستوى الحساسية لمعدالت السوؽ أو لألس

 حقوؽ الممكية . ويفصؿ البنؾ مدى تعرضه لخطر السوؽ الى محافظ لممتاجرة أو لغير غرض المتاجرة.
 ممخص القيمة المعرضة لمخطر 1ب/

 إجمالي القيمة المعرضة لمخطر طبقًا لنوع الخطر 
 )باإللؼ جنيه مصرى(         

 ـ2115شهرًا حتى نهاية  ديسمبر  12 ـ2116حتى نهاية ديسمبر  شهراً  12 
 أقؿ أعمى متوسط أقؿ أعمى متوسط 

 971,654 1,196,558 1,173,151 228,977 1,912,131 1,186,922 خطر أسعار الصرؼ
 7,936,436 11,714,743 9,554,411 11,621,614 19,997,147 12,833,861 خطر سعر العائد

 6,149,942 6,497,662 6,279,262 6,388,598 11,951,488 7,191,348 الممكيةخطر أدوات 
 14,957,132 18,418,963 16,916,724 17,238,179 32,861,766 21,212,131 إجمالي القيمة عند الخطر

 

 القيمة المعرضة لمخطر لمحفظة المتاجرة طبقًا لنوع الخطر 
 )باإللؼ جنيه مصرى(         

 ـ2115شهرًا حتى نهاية  ديسمبر  12 ـ2116حتى نهاية ديسمبر شهرًا  12 
 أقؿ أعمى متوسط أقؿ أعمى متوسط 

 - - - - - - خطر أسعار الصرؼ
 - - - - - - خطر سعر العائد

 - - - - - - خطر أدوات الممكية
إجمالي القيمة عند 

 الخطر
- - - - - - 

 المتاجرة طبقًا لنوع الخطرالقيمة المعرضة لمخطر لممحفظة لغير غرض  
 )باإللؼ جنيه مصرى(         

 ـ2115شهرًا حتى نهاية  ديسمبر  12 ـ2116شهرًا حتى نهاية ديسمبر  12 
 أقؿ أعمى متوسط أقؿ أعمى متوسط 

 971,654 1,196,558 1,173,151 228,977 1,912,131 1,186,922 خطر أسعار الصرؼ
 7,936,436 11,714,743 9,554,411 11,621,614 19,997,147 12,833,861 خطر سعر العائد

 6,149,942 6,497,662 6,279,262 6,388,598 11,951,488 7,191,348 خطر أدوات الممكية
 14,957,132 18,418,963 16,916,724 17,238,179 32,861,766 21,212,131 إجمالي القيمة عند الخطر

 
 المعرضة لمخطر ، خاصة سعر العائد ، بالزيادة في حساسية سعر العائد في األسواؽ المالية العالمية .ترتبط الزيادة في القيمة  
 

وتـ حساب النتائج الثالثة السابقة لمقيمة المعرضة لمخطر بشكؿ مستقؿ عف المراكز المعنية والتحركات التاريخية لألسواؽ . وال  
وغير المتاجرة القيمة المعرضة لمخطر لمبنؾ وذلؾ نظرًا لالرتباط بيف أنواع الخطر وأنواع يشكؿ إجمالي القيمة المعرضة لمخطر المتاجرة 

 المحافظ وما يتبعه مف تأثير متنوع .
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 خطر تقمبات سعر صرؼ العمالت األجنبية 2ب/

وقد قاـ مجمس اإلدارة  يتعرض البنؾ لخطر التقمبات في أسعار صرؼ العمالت األجنبية عمى المركز المالي والتدفقات النقدية . 
يمخص بوضع حدود لمعمالت األجنبية وذلؾ بالقيمة اإلجمالية لكؿ مف المراكز في نهاية اليوـ وكذلؾ خالؿ اليـو التي يتـ مراقبتها لحظيًا . و 

التالي القيمة  الجدوؿ التالي مدى تعرض البنؾ لخطر تقمبات سعر صرؼ العمالت األجنبية في نهاية السنة المالية . ويتضمف الجدوؿ
 الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها :

 
 )باأللؼ جنيه مصرى(     ـ2116ديسمبر   31

 يورو دوالر أمريكي جنيو مصرى 
جنيو 
 إسترليني

 اإلجمالي عمالت أخرى

       األصول المالية
 231.03282 243247 073.15 423107 131423812 .73.0.378 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

 0131403852 0388537.0 2.3585 15034.1 8..232153 032.73.81 أرصدة لدى البنوك
 0434.13.12 -    -     -      01382431.0 13.023548 أوراق حكومية

 0.3212 -    -     -      -      0.3212 أصول مالية بغرض المتاجرة
 83.8.3271 -    -     24 737.03252 .132223.2 مع العمالءمشاركات و مرابحات ومضاربات 

       استثمارات مالية :  
 832.23.40 -    413205 2883442 .43271317 1283442 متاحة لمبيع  -
 75382231.2 -    -     -      .73218321 7835413282 محتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاق  -

 0358.3171 (713825) 4432.0 (123255) 823854 0350.3104 أصول مالية أخرى
 2130123022 3188..038 0203728 031423875 1131223520 4137873042 إجمالي األصول المالية

 

 
 

  

 يورو دوالر أمريكي جنيو مصرى 
 جنيو

 إسترليني
 اإلجمالي عمالت أخرى

       االلتزامات المالية
 7023750 32.1. 4 223.02 0723271 13.45 أرصدة مستحقة لمبنوك

 2430783451 038573572 0723771 7030.1. 74304.3127 1231483558 األوعية االدخارية
 .73714307 3784. .42 13484 02731.2 731453888 التزامات مالية أخرى  

 22382235.1 032103221 07232.1 031103821 .743445342 1.31.53155 إجمالي االلتزامات المالية 
 238213721 (73405) 443857 443.25 8320.3157 .581328 صافي المركز المالى

 0312532.8 7.3522 04 473108 030083111 .0.0305 ارتباطات متعمقة بالتوظيف 
       في نياية سنة المقارنة

 81327.3215 2723011 00.32.7 4223271 0731413184 4131243222 اجمالى األصول المالية 
 8030443878 .2723.7 .21345 4253011 .3.82314. 1.3.053275 اجمالى االلتزامات المالية 

 738583701 024 423111 38.1. 731513118 0423015 صافي المركز المالي 
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 خطر تقمبات سعر العائد 3 ب/
خطر التدفقات النقدية لسعر العائد يتعرض البنك آلثار التقمبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وىو 

المتمثل في تذبذب التدفقات النقدية المستقبمية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد األداة و وخطر القيمة العادلة لسعر 
جة لتمك العائد وىو خطر تقمبات قيمة األداة المالية نتيجة لمتغير في أسعار العائد في السوق و وقد يزيد ىامش العائد نتي

التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح في حالة حدوث تحركات غير متوقعة . ويقوم مجمس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى 
 االختالف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ بو البنك.

 

ة لألدوات المالية ويمخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقمبات سعر العائد الذي يتضمن القيمة الدفتري
 موزعة عمى أساس سعر تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ االستحقاق أييما أقرب:

 )باأللؼ جنيه مصرى(     ـ2116ديسمبر   31

 

 
 حتى شهر واحد

أكثر مف شهر 
ثالثة حتى 

 أشهر

أكثر مف ثالثة 
 أشهر حتى سنة

أكثر مف سنة 
حتى خمس 
 سنوات

أكثر مف خمس 
 اإلجمالي بدوف عائد سنوات

        االلتزامات المالية
 7023750 0023000 - - 003.82 - 5.3704 أرصدة مستحقة لمبنوك

 2430783451 038813211 0837003212 70371.3742 5372038.2 5372038.2 32113822. األوعية االدخارية والودائع األخرى
 .73714307 - - 8853811 8853817 8853817 8853817 التزامات مالية أخرى

 22382235.1 032223544 0837003212 .7032.2322 535173154 535713075 0137453177 إجمالي االلتزامات المالية

(73.753271) 035223124 فجوة إعادة تسعير العائد  (4312.3505) 0435513824 (23.213087) 432.73708 238213721 
        في نياية سنة المقارنة
 81327.3215 437423427 135023057 7234213115 834223051 438023.14 ..5377032 اجمالى األصول المالية

 8030443878 032853002 0837.73005 0.31123101 831513212 831223241 3275..431 اجمالى االلتزامات المالية

 738583701 738553142 (0034283.12) 8..534773 523422 (.585321) 135773120 فجوة إعادة تسعير العائد 
 

  

 
أكثر مف شهر حتى  حتى شهر واحد

 ثالثة أشهر
أكثر مف ثالثة 
 أشهر حتى سنة

أكثر مف سنة حتى 
 خمس سنوات

أكثر مف خمس 
 سنوات

 اإلجمالي بدوف عائد

        األصول المالية
 6,191,657 3,367,637 - - - - 2,724,121 وأرصدة لدى البنك المركزينقدية 

 11,341,587 811,161 - - - 2,448,562 7,182,864 أرصدة لدى البنوك
 14,491,936 - - 7,149,971 2,852,222 2,817,824 1,771,921 أوراق حكومية

 19,616 - - - - 19,616 - أصول مالية بغرض المتاجرة
 7,762,321 1,311,373 1,544,991 2,815,661 1,841,883 164,947 93,467 ومرابحات ومضاربات لمعمالءمشاركات 

 (724,143) (122,337) (144,131) (261,739) (171,828) (15,388) (8,721) يخصم اإليرادات المقدمة والعوائد
 (1,178,458) (182,196) (214,653) (389,814) (255,912) (22,917) (12,986) يخصم مخصص خسائر االضمحالل

 5,959,721 1,116,841 1,186,216 2,154,118 1,414,153 126,642 71,761 الصافي
        استثمارات مالية :

 5,797,941 1,274,421 3,319,739 1,189,738 - 14,143 - متاحة لمبيع
 28,576,396 ػ 2,735,639 25,819,697 21,161 - - محتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاق

 1,859,323 - - 464,831 464,831 464,831 464,831 أصول مالية أخرى

 73,137,166 6,459,159 7,241,584 36,678,353 4,752,266 5,891,518 12,114,396 إجمالي األصول المالية
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 خطر السيولة /ج3
المبالغ  خطر السيولة ىو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعيداتو المرتبطة بالتزاماتو المالية عند االستحقاق واستبدال

التي يتم سحبيا . ويمكن أن ينتل عن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد لممودعين والوفاء بارتباطات عمميات 
 التوظيف .
 

 إدارة مخاطر السيولة

 تتضمن عملٌات الرقابة لخطر السٌولة المطبقة بمعرفة إدارة الشئون المالٌة بالبنك ما ٌلً :

لتموٌل الٌومً عن طرٌق مراقبة التدفقات النقدٌة المستقبلٌة للتأكد من إمكانٌة الوفاء بكافة المتطلبات . ٌتم إدارة ا *

وٌتضمن ذلك إحالل األموال عند استحقاقها أو عند منحها للعمالء . وٌتواجد البنك فً أسواق المال العالمٌة لتأكٌد 

 تحقٌق ذلك الهدف .

ٌة التسوٌق التً من الممكن تسٌٌلها بسهولة لمقابلة أٌة اضطرابات غٌر متوقعة فً االحتفاظ بمحفظة من األصول عال *

 التدفقات النقدٌة .

 مراقبة نسب السٌولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلٌة للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصرى . *

 إدارة التركز وبٌان استحقاقات عملٌات التوظٌف . *

لتقارٌر ٌتم قٌاس وتوقع التدفقات النقدٌة للٌوم واألسبوع والشهر التالً ، وهً الفترات الرئٌسٌة وألغراض الرقابة وإعداد ا

إلدارة السٌولة . وتتمثل نقطة البداٌة لتلك التوقعات فً تحلٌل االستحقاقات التعاقدٌة لاللتزامات المالٌة وتوارٌخ التحصٌالت 

 المتوقعة لألصول المالٌة .

التوظٌف المحلى أٌضاً بمراقبة عدم التطابق بٌن األصول متوسطة األجل ، ومستوى ونوع الجزء غٌر وتقوم إدارة  

المستخدم من ارتباطات عملٌات التوظٌف ، ومدى استخدام تسهٌالت الحسابات الجارٌة المدٌنة وأثر االلتزامات العرضٌة 

 مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .

 
 منهج التمويل

مراجعة مصادر السٌولة عن طرٌق فرٌق منفصل بإدارة الشئون المالٌة بالبنك بهدف توفٌر تنوع واسع فً العمالت ،  ٌتم

 والمناطق الجغرافٌة ، والمصادر ، والمنتجات واآلجال .
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 التدفقات النقدية غير المشتقة : 

البنك بطريقة االلتزامات المالية غير المشتقة موزعة عمى أساس المدة المتبقية من يمثل الجدول التالي التدفقات النقدية المدفوعة من قبل  
يدير االستحقاقات التعاقدية في تاريخ المركز المالى و وتمثل المبالغ المدرجة بالجدول التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة و بينما 

 لمخصومة المتوقعة وليست التعاقدية :البنك خطر السيولة عمى أساس التدفقات النقدية غير ا
 

 ـ2116ديسمبر  31
 )باأللؼ جنيه مصرى(

 

 حتى شهر واحد
أكثر مف شهر حتى 

 ثالثة أشهر
أكثر مف ثالثة 
 أشهر حتى سنة

أكثر مف سنة حتى 
 خمس سنوات

أكثر مف خمس 
 اإلجمالي سنوات

       االلتزامات المالية
 217,281 116,111 - 11,956 - 89,214 أرصدة مستحقة لمبنوؾ

 64,125,483 16,762,469 21,239,246 8,261,596 8,261,596 9,611,576 األوعية االدخارية والودائع األخرى
 2,234,129 - 558,533 558,532 558,532 558,532 التزامات مالية أخرى

إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ 
 66,576,893 16,878,581 21,797,779 8,832,184 8,821,128 11,248,322 االستحقاؽ التعاقدي 

إجمالي األصوؿ المالية وفقا لتاريخ 
 73,137,166 13,711,643 36,678,353 4,752,266 5,891,518 12,114,396 االستحقاؽ التعاقدي 

 
 ـ2115ديسمبر  31

 )باأللؼ جنيه مصرى(

أكثر مف شهر  شهر واحدحتى                                                 
 حتى ثالثة أشهر

أكثر مف ثالثة 
 أشهر حتى سنة

أكثر مف سنة حتى 
 خمس سنوات

 اإلجمالي أكثر مف خمس سنوات

       االلتزامات المالية
 134,823 86,696 - 4,165 - 44,162 أرصدة مستحقة لمبنوؾ

 49,237,161 16,863,538 18,594,178 4,933,517 4,933,517 3,912,431 األوعية االدخارية والودائع األخرى
 1,772,542 - 443,135 443,135 443,136 443,136 التزامات مالية أخرى

إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ 
 51,144,525 16,951,234 19,137,313 5,381,717 5,376,643 4,399,628 االستحقاؽ التعاقدي 

إجمالي األصوؿ المالية وفقا لتاريخ 
 53,729,738 8,162,644 27,461,318 5,467,183 4,517,914 8,221,699 االستحقاؽ التعاقدي 
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 إدارة رأس الماؿ /د3
 

 :فيما يميالظاىرة بالمركز المالي تتمثل أىداف البنك عند إدارة رأس المال و الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الممكية 
   

 االلتزام بالمتطمبات القانونية لرأس المال في جميورية مصر العربية وفي البمدان التي تعمل بيا فروع البنك . -
 

 حماية قدرة البنك عمى االستمرارية وتمكينو من االستمرار في توليد عائد لممساىمين واألطراف األخرى التي تتعامل مع البنك . -
 رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط . الحفاظ عمى قاعدة -

 

يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقًا لمتطمبات الجية الرقابية )البنك المركزي المصرى في جميورية مصر  
تقديم البيانات المطموبة العربية( يوميًا بواسطة إدارة البنك و من خالل نماذج تعتمد عمى إرشادات لجنة بازل لمرقابة المصرفية ويتم 

يداعات لدى البنك المركزي المصرى عمى أساس ربع سنوي   واو
 

 ويطمب البنك المركزي المصرى أن يقوم البنك بما يمي : 
 

 مميون جنيو مصرى حدًا أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع . 811االحتفاظ بمبمغ  -
األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر  -

 % .01عن 
 

وتخضع فروع البنك التي تعمل خارج جميورية مصر العربية لقواعد اإلشراف المنظمة لألعمال المصرفية في البمدان التي تعمل    
 بيا و ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين :

 
 

وىي رأس المال األساسي و ويتكون من رأس المال المدفوع )بعد خصم القيمة الدفترية ألسيم الخزينة( و واألرباح  الشريحة األولى : 
المحتجزة واالحتياطيات الناتجة عن توزيع األرباح فيما عدا احتياطي المخاطر البنكية العام و ويخصم منو أية شيرة سبق االعتراف بيا 

 مرحمة .وأية خسائر 
 
 

وىي رأس المال المساند و ويتكون مما يعادل مخصص المخاطر العام وفقًا ألسس الجدارة االئتمانية الصادرة عن  الشريحة الثانية : 
% من إجمالي األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر و و التوظيفات 0378البنك المركزي المصرى بما ال يزيد عن 

% من قيمتيا في كل سنة من السنوات الخمس األخيرة من 71المساندة التي تزيد آجاليا عن خمس سنوات )مع استيالك / الودائع 
% من الزيادة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لكل من االستثمارات المالية المتاحة لمبيع والمحتفظ بيا حتى تاريخ 48آجاليا( و 

 قيقة .االستحقاق وفي شركات تابعة وش
 

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

 

% مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين بكل أصل بما يعكس 011ويتم ترجي  األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر الى    
االستثمار المرتبطة بو و ومع أخذ الضمانات النقدية في االعتبار . ويتم استخدام ذات المعالجة لممبالغ عمميات التوظيف و مخاطر 

 المحتممة لتمك المبالغ. رالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائالتعدي ءخارج المركز المالى بعد إجرا
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التالي وقد التزم البنك بكافة متطمبات رأس المال المحمية وفي الدول التي تعمل بيا فروعو الخارجية خالل السنتين الماضيتين . ويمخص الجدول 
 نياية السنة المالية الحالية : مكونات رأس المال األساسي والمساند ونسب معيار كفاية رأس المال في

 

 ـ2115ديسمبر  31 ـ2116ديسمبر  31 
 ألؼ جنيه مصرى ألؼ جنيه مصرى 

 3,213,181 5,718,164 إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات
 Going-concern capital 4,482,715 2,651,958الشريحة األولى بعد االستبعادات

 Common Equity 4,481,863 2,211,511المستمر بعد االستبعاداترأس الماؿ األساسى 
 1,159,355 1,581,515 رأس الماؿ المصدر والمدفوع

 (9,892) (9,892) (-أسهـ خزينة )
 411,298 766,931 االحتياطيات 

 1,159,542 3,115,412 األرباح المحتجزة )الخسائر المرحمة(
 - 2,511,713 % 4,5االساسى المستمر بعد االستبعادات عف نسبة اؿ قيمة الفائض )العجز( فى راس الماؿ 

 - 273,772 الدعامة التحوطية المتاحة مف فائض مكونات راس الماؿ االساسى المستمر بعد االستبعادات )إف وجد(
 - - (-قيمة العجز فى الدعامة التحوطية الواجب نكوينه )

 - 273,772 إجمالى الدعامة التحوطية المكونة
 Additional Going Concern 842 451,448رأس الماؿ األساسى اإلضافى 

 449,671 - األرباح / )الخسائر( المرحمية ربع السنوية 
 778 842 حقوؽ األقمية

 Common Equity (961,193) (418,793)إجمالى االستبعادات مف رأس الماؿ األساسى المستمر 
 (418,793) (794,267) عناصر يتـ خصمها

 (415,648) (788,245) استثمارات البنؾ فى الشركات المالية )بنوؾ أو شركات( وشركات التأميف
 (13,178) (17,412) (-% مف رأس الماؿ المصدر لمشركة لكؿ استثمار عمى حد  ) أسهـ ( )11قيمة الزيادة عف 
 (4,513) (13,819) (-صناديؽ االستثمار( )% مف أصوؿ الصندوؽ لكؿ استثمار عمى حد  )  11قيمة الزيادة عف 

%  أو أقؿ مف رأس الماؿ المصدر لمشركة  المالية وصػافى أصػوؿ صػندوؽ 11تمثؿ   اجمالى استثمارات البنؾ التى الزيادة فى
 (388,157) (757.124) (-% مف رأس الماؿ األساسى المستمر بعد التعديالت الرقابية )11االستثمار عف 
 (3,145) (6,122) (-ممموسة )بخالؼ الشهرة( )األصوؿ غير 

 - (166.826) عناصر ال يعتد بها
 1,225,359 561,222 (Gone-Concern Capital)الشريحة الثانية بعد االستبعادات

 15,147 15,147 % مف قيمة االحتياطى الخاص45
 441,781 1,114,239 المالية )إذا كاف موجبًا(% مف الزيادة فى القيمة العادلة عف القيمة الدفترية لالستثمارات 45
 341,724 1,113,511 % مف رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة لمبيع45
 111,156 111,729 % مف الزيادة فى القيمة العادلة عف القيمة الدفترية لالستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة45

 115,295 95,973 مخصص خسائر االضمحالؿ لمقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمةإجمالى 
 115,295 95,973 مخصص خسائر االضمحالؿ لمقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة

 - - % مف الشريحة الثانية51% مف الشريحة االولى و51إجمالى اإلستبعادات
 - - الشركات غير الماليةاالستثمارات فى 

مػف رأس المػاؿ األساسػى المسػتمر قبػؿ  -%( 15الزيادة فى إجمالى استثمارات البنؾ فى كؿ شركة عمػى حػدة والتػى تقػؿ عػف )
 - - (-التعديالت الرقابية )

 18,871,952 43,813,556 إجمالى األصوؿ وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزاف المخاطر االئتماف، السوؽ والتشغيؿ
 16,111,937 29,181,185 إجمالى مخاطر االئتماف

 16,111,937 29,181,988 األصوؿ وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزاف المخاطر لمخاطر االئتماف
 - 11 متطمبات رأس الماؿ لمخاطر الطرؼ المقابؿ

 - 11,471,243 عميؿ عف الحدود المقررة مرجحة بأوزاف المخاطر  51قيمة التجاوز الكبر 
 - 1 متطمبات رأس الماؿ لمخاطر السوؽ
 286,112 325,123 متطمبات رأس الماؿ لمخاطر التشغيؿ

بػػأوزاف المخػػاطر األئتمػػاف رأس المػػاؿ األساسػػى المسػػتمر بعػػد االسػػتبعادات / إجمػػالى األصػػوؿ وااللتزامػػات العرضػػية المرجحػػة 
 % 11,67 % 11,232 ،السوؽ والتشغيؿ

 - % 1,625 إجمالى الدعامة التحوطية / اجمالى االصوؿ وااللتزامات العرضية المرجحة باوزاف المخاطر االئتماف ، السوؽ والتشغيؿ 
العرضػية المرجحػة بػأوزاف المخػاطر األئتمػاف / إجمالى األصوؿ وااللتزامات متضمنة الدعامة التحوطية إجمالى الشريحة األولى 

 % 14,15 % 11,234 ،السوؽ والتشغيؿ
 % 2,97 % 2,797 إجمالى الشريحة الثانية / إجمالى األصوؿ وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزاف المخاطر األئتماف ،السوؽ والتشغيؿ

األصوؿ وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزاف المخاطر االئتمػاف، إجمالى القاعدة الرأسمالية بدوف الدعامة التحوطية  / إجمالى 
 % 12,416 عميؿ(51السوؽ والتشغيؿ  )مع االخد فى االعتبار تاثير اكبر 

 
17,13 % 

إجمػػالى القاعػػدة الرأسػػمالية متضػػمنة الدعامػػة التحوطيػػة   / إجمػػالى األصػػوؿ وااللتزامػػات العرضػػية المرجحػػة بػػأوزاف المخػػاطر 
 - % 13,131 عميؿ(51السوؽ والتشغيؿ  )مع االخد فى االعتبار تأثير اكبر  االئتماف،

إجمػػالى القاعػػدة الرأسػػمالية متضػػمنة الدعامػػة التحوطيػػة   / إجمػػالى األصػػوؿ وااللتزامػػات العرضػػية المرجحػػة بػػأوزاف المخػػاطر 
 - % 17,654 عميؿ(51االئتماف، السوؽ والتشغيؿ  )بدوف االخد فى االعتبار تاثير اكبر 
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% ( 3ـ عمى التعميمات الرقابية لقياس الخاصة بالرافعة المالية، مع إلزاـ البنوؾ بالحد األدنى لتمؾ النسبة ) 2115يوليو  7وافؽ البنؾ المركزى المصرى فى جمسته بتاريخ 
 عمى أساس ربع سنوى وذلؾ عمى النحو التالى : 

 ـ.2117 ـ وحتى عاـ2115كنسبة استرشادية مف نهاية سبتمبػر 
  ـ .2118كنسبة ممزمة اعتبارا مف عاـ 

 ( .CARار المعتمد عمى المخاطر )كما أوجب عف اإلفصاح عف النسبة ومكوناتها ) بسطًا ومقامًا ( بالقوائـ المالية المنشورة أسوًة بما يجرى عميه حاليًا فيما يخص المعي
 ويتكوف بسط ومقاـ نسبة الرافعة المالية مف اآلتي :

 (.CARيتكوف بسط النسبة مف الشريحة األولى لرأس الماؿ ) بعد االستبعادات( المستخدمة في بسط معيار كفاية رأس الماؿ المعتمد عمى المخاطر ) البسطمكونات 
 ضات البنؾ" .وهو ما يطمؽ عمية "تعر  -وفقًا لمقوائـ المالية  –يتكوف مقاـ النسبة مف كافة أصوؿ البنؾ داخؿ وخارج الميزانية  مكونات المقاـ

 %(.3يجب أال تقؿ نسبة الشريحة األولى مف القاعدة الرأسمالية ) بعد االستبعادات ( الى إجمالى تعرضات البنؾ عف ) النسبة
 ـ2115ديسمبر  31 ـ2116ديسمبر 31 
 ألؼ جنيه مصرى ألؼ جنيه مصرى 

 2,651,958 4,482,715 الشريحة األولى مف رأس الماؿ بعد االستبعادات 
 53,511,566 75,451,575 إجمالى التعرضات داخؿ وخارج الميزانية

 53,334,832 74,391,188 إجمالى التعرضات داخؿ الميزانية وعمميات المشتقات المالية وتمويؿ األوراؽ المالية
 53,334,832 74,391,188 تعرضات البنود داخؿ الميزانية بعد خصـ استبعادات الشريحة األولى

 8,744,627 7,857,863 وأرصدة لدى البنؾ المركزىنقدية 
 2,859343  8,643,751 األرصدة المستحقة عمى البنوؾ

 2,859343  8,643,751 حسابات جارية وودائع
 9,132,894 14,491,936 أذوف خزانة وأوراؽ حكومية أخرى 

 9,132,894 14,491,936 إجمالى أذوف خزانة وأوراؽ حكومية أخرى 
 31,627 21,538 مالية بغرض المتاجرةأصوؿ 

 25,413,234 5,944,491 استثمارات ماليه متاحة لمبيع
 1,172,469 28,576,396 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاؽ

 593,723 532,363 استثمارات فى شركات تابعه وشقيقة
 3,618,154 6,575,864 إجمالى  القروض والتسهيالت االئتمانية لمعمالء 

 5,111,167 7,761,896 القروض والتسهيالت االئتمانية   
 949,821 987,479 مخصص خسائر االضمحالؿ 

 543,193 197,553 العوائد المجنبة 
 721,784 857,934 األصوؿ الثابتة )بعد خصـ كال مف مخصص خسائر االضمحالؿ ومجمع اإلهالؾ(

 1,466,871 1,852,146 األصوؿ األخرى 
 (418,793) (961,193) قيمة ما يتـ خصمه مف التعرضات )بعض استبعادات الشريحة األولى لمقاعدة الرأسمالية( 

 176,734 1,161,386 التعرضات خارج الميزانية 
 141,218 779,184 (4) إجمالى االلتزامات العرضية

 49,346 88,448 استيراد  -اعتمادات مستنديه  
 82 - تصدير -اعتمادات مستنديه  
 61,541 118,547 خطابات ضماف 

 - 3,681 خطابات ضماف بناءا عمى طمب بنوؾ خارجية أو بكفاالتهـ
 - 547,995 التزامات عرضية عف ضمانات عامة لمتسهيالت االئتمانية وضمانات مثيمة

 31,241 21,414 كمبياالت مقبولة 
 35,526 281,312 إجمالى االرتباطات
 29,198 31,319 ارتباطات رأسمالية

 6,328 249,993 ارتباطات عف قروض وتسهيالت لمبنوؾ/عمالء )الجزء غير المستخدـ ( ذات فترة استحقاؽ أصمية
 - 123,391 غير قابمة لإللغاء تزيد عف سنة
 6,328 126,613 غير قابمة لإللغاء سنة أو اقؿ

 % 4,96 % 5,94 نسبة الرافعة المالية %
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة : -  4
 

 خسائر االضمحالؿ في مشاركات ومرابحات ومضاربات أ/ 4
لتقييم االضمحالل عمى أساس ربع سنوي عمى األقل و ويقوم باستخدام  يراجع البنك محفظة مشاركات ومرابحات ومضاربات

الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء االضمحالل في قائمة الدخل و وذلك لمعرفة ما إذا كان ىناك أية 
لمتوقعة من محفظة المرابحات وذلك قبل بيانات موثوق بيا تشير الى أنو يوجد انخفاض يمكن قياسو في التدفقات النقدية المستقبمية ا

التعرف عمى االنخفاض عمى مستوى المرابحة الواحدة في تمك المحفظة و وقد تشمل ىذه األدلة وجود بيانات تشير الى حدوث تغيير 
لبنك . عند سمبي في قدرة محفظة من عمالء التوظيف عمى السداد لمبنك و أو ظروف محمية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصول ا

جدولة التدفقات النقدية المستقبمية و تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء عمى الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر 
عمميات التوظيف و االستثمار في وجود أدلة موضوعية تشير الى االضمحالل مماثمة لتمك الواردة في المحفظة . ويتم مراجعة 

اضات المستخدمة في تقدير كل من مبمغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبمية بصورة منتظمة لمحد من أية اختالفات الطريقة واالفتر 
 بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعمية بناء عمى الخبرة . 

   

 اضمحالؿ االستثمارات في أدوات حقوؽ ممكية متاحة لمبيع  ب/ 4
يحدد البنك اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق الممكية المتاحة لمبيع عندما يكون ىناك انخفاض ىام أو ممتد في  

قيمتيا العادلة عن التكمفة ويحتاج تحديدًا ما إذا كان االنخفاض ىامًا أو ممتدًا إلى حكم شخصي و والتخاذ ىذا الحكم يقوم البنك 
( المعتادة لسعر السيم باإلضافة إلى ذلك قد يكون ىناك اضمحالل عندما يكون Volatilityبات )التذبذ –بتقييم ضمن عوامل أخرى 

ىناك دليل عمى وجود تدىور في الحالة المالية لمشركة المستثمر فييا أو تدفقاتيا النقدية التشغيمية والتمويمية أو أداء الصناعة أو 
 القطاع أو التغيرات في التكنولوجيا . 

 

 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاؽ ج/ 4
يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ استحقاق ثابتة أو قابمة لمتحديد عمى أنيا استثمارات محتفظ  

بيا حتى تاريخ االستحقاق ويتطمب ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصي بدرجة عالية والتخاذ ىذا القرار يقوم البنك بتقييم النية 
ذا أخفق البنك في االحتفاظ بتمك االستثمارات حتى تاريخ والقدرة عمى االحتفاظ بتمك  االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق و واو

االستحقاق فيما عدا في بعض الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير ىامة قرب ميعاد االستحقاق عندىا يتم إعادة تبويب كل 
المتاحة لمبيع و وبالتالي سوف يتم قياس تمك االستثمارات بالقيمة االستثمارات المحتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاق إلى االستثمارات 

 العادلة وليس بالتكمفة المستيمكة إضافة إلى تعميق تبويب أية استثمارات بذلك البند . 
 

 القيمة العادلة لممشتقات  د/ 4
يب التقييم وعندما يتم استخدام ىذه يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المقيدة في أسواق نشطة باستخدام أسال 

األساليب مثل النماذج لتحديد القيمة العادلة يتم اختبارىا ومراجعتيا دوريا بواسطة أفراد مؤىمين ومستقمين عن الجية التى قامت 
 بأعدادىا .وتعتمد نتائل التقييم العادلة الى حد ما عمى الخبرة .

 

 ضرائب الدخؿ  ھ/4
الدخل مما يستدعي استخدام تقديرات ىامو لتحديد المخصص اإلجمالي لمضريبة عمي الدخل يخضع البنك لضرائب  

وىناك عدد من العمميات والحسابات يصعب تحديد الضريبة النيائية عنيا بشكل مؤكد ويقوم البنك ب ثبات االلتزامات عن النتائل 
أضافية و وعندما يكون ىناك اختالف بين النتيجة النيائية  المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقا لتقديرات مدي احتمال نشأت ضرائب

 لمضرائب والمبالغ السابق تسجيميا ف ن ىذه االختالفات سوف تؤثر عمي ضريبة الدخل.
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 التحميؿ القطاعي -  5
 

 التحميؿ القطاعي لألنشطة
دارة المخاطر المحيطة يتضمن النشاط القطاعي العمميات التشغيمية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات ال  مصرفية واو

بيا والعائد المرتبط بيذا النشاط التي قد تختمف عن باقي األنشطة األخرى . ويتضمن التحميل القطاعي لمعمميات وفقًا لألعمال 
 المصرفية الواردة فيما يمي :

 

 المؤسسات الكبيرة ، والمتوسطة والصغيرة
 و االستثمار والمشتقات المالية . عمميات التوظيفحسابات جارية مدينة وتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع وال 

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

 األفراد 
 العقارية . مرابحاتالشخصية وال مرابحاتوتشمل أنشطة الحسابات الجارية واالدخار والودائع وال 

 أنشطة أخرى 
 وتشمل األعمال المصرفية األخرى ك دارة األموال . 
وتتم المعامالت بين األنشطة القطاعية وفقًا لدورة النشاط العادي لمبنك وتتضمن األصول وااللتزامات األصول وااللتزامات  

 التشغيمية كما تم عرضيا في المركز المالي لمبنك .
 
 العائدصافي الدخؿ مف  -  6 

 

 ـ2116ديسمبر 31 
 باأللؼ جنيه مصرى

 ـ2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى

   المشابهة مف : عائد عمميات مشاركات ومرابحات ومضاربات واإليرادات
 312,548 369,871 البنؾ المركزى المصرى 

 55,176 199,198 البنوؾ األخرى
 477,662 494,911 العمالء 
 835,286 1,163,868 المجموع

 3,438,981 4,253,872 عائد أدوات ديف حكوميه
 96,297 112,468 عائد استثمارات في أدوات ديف محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاؽ والمتاحة لمبيع 

 4,371,564 5,421,218 اإلجمالى
   تكمفة األوعية االدخارية والتكاليؼ المشابهة مف : 

 (17,896) (23,194) البنوؾ
 (2,449,388) (3,114,847) العمالء
 (2,467,284) (3,138,141) اإلجمالي
 1,913,281 2,282,167 الصافي
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 إيرادات األتعاب والعموالت  -  7

 توزيعات األرباح  -  8
 ـ2116ديسمبر 31 

 باأللؼ جنيه مصرى
 ـ2115ديسمبر  31

 باأللؼ جنيه مصرى
 1,457 1,791 مالية بغرض المتاجرةأوراق 

 27,715 22,495 أوراق مالية متاحة لمبيع
 12,213 148,711 شركات تابعة وشقيقة

 41,375 172,996 اإلجمالى
 
 

 صافي دخؿ المتاجرة  -  9
 ـ2116ديسمبر 31 

 باأللؼ جنيه مصرى
 ـ2115ديسمبر  31

 باأللؼ جنيه مصرى
   عمميات النقد األجنبي

 13,978 23,158 أرباح التعامل في العمالت األجنبية 
)خســـائر( تقيـــيم أرصـــدة األصـــول وااللتزامـــات بـــالعمالت األجنبيـــة بغـــرض 

 (5,776) (8,381) المتاجرة

 - 2,127 أدوات حقوق الممكية بغرض المتاجرة
 8,212 16,814 اإلجمالى

  
 

 االستثمارعمميات التوظيؼ و رد )عبء( االضمحالؿ عف خسائر  - 11
 
 ـ2116ديسمبر 31  

 باأللؼ جنيه مصرى
 ـ2115ديسمبر  31

 باأللؼ جنيه مصرى
 (23,152) 3,165 مشاركات ومرابحات و مضاربات  مع العمالء

 (3,438) 7,586 استثمارات مالية محتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاق
 (26,491) 11,751 اإلجمالى

 
 

  

 ـ2116ديسمبر 31 
 باأللؼ جنيه مصرى

 ـ2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى

   
 58,311 45,891 االستثماراألتعاب والعموالت المرتبطة بعمميات التوظيف و 

 4,168 5,923 أتعاب خدمات تمويل المؤسسات
 2,251 3,831 أتعاب أعمال األمانة والحفظ

 68,587 121,661 أتعاب أخرى
 133,216 176,315 اإلجمالى
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 مصروفات إدارية - 11
 

 ـ2116ديسمبر 31 
 باأللؼ جنيه مصرى

 ـ2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى

   تكمفة العامميف
 (315,841) (338,795) أجور ومرتبات 

 (11,723) (12,815) تأمينات اجتماعية
   تكمفة المعاشات

 (11,115) (11,288) تكمفة نظـ االشتراكات المحددة
 (362,888) (338,668) 

 (224,284) (*257,714) أخرىمصروفات إدارية 
 (562,952) (621,592) اإلجمالى

 

ـ وفي إطار التعميمات المتعمقػة 2111يوليو  5وفقًا لقرار مجمس إدارة البنؾ المركزى المصرى بجمسته المنعقدة بتاريخ   -
اإلجماليػػة )عمػػى أسػػاس متوسػػط اإلفصػػاح عػػف القيمػة  –وفقػػًا لهػذ  التعميمػػات  –بحوكمػة البنػػوؾ انػػه يتعػػيف عمػى كػػؿ بنػػؾ 

شػػهري( لمػػا يتقاضػػا  العشػػروف أصػػحاب المكافػػآت والمرتبػػات األكبػػر فػػي البنػػؾ مجتمعػػيف ، وتبعػػًا لػػذلؾ فقػػد بمػػ  المتوسػػط 
 جنيه مصري. 5,137,145ـ 2116الشهرى  المذكور عف العاـ المالى 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 * تحميؿ ألهـ بنود مصروفات إدارية أخرى
 ـ2116ديسمبر 31

 مصرىباأللؼ جنيه 
 36,419  إهالؾ األصوؿ الثابتة
 44,129 اشتراكات ورسوـ  

 29,831 مزايا لمعامميف )عالج طبى + مصروفات تدريب(
 14,737 مصروفات صيانة )الحاسب األلى + المباني وسيارات وآالت(

عالف  6,125  دعاية وا 
 15,866 مصروفات تشغيؿ الحاسب األلى والصارؼ األلى 

 11,272 وتميفونات ميا  وكهرباء 
 9,171  مصروفات الدمغة

 4,311  مصروفات بريد وسويفت  
 11,381  استقباؿ وضيافة  
 8,489  بدالت سفر وانتقاؿ

 3,111 دعـ صندوؽ ترؾ الخدمة
 7,492   إيجار مقار الصارؼ األلى 
 4,419  أدوات كتابية ومطبوعات
 8,179 فيزا إليكتروف / عموالت

 1,132 قضائيةمصروفات 
 1,445 استشارات فنية

 541 خدمات اجتماعية
 41,291 متنوعة
 257,714 المجموع
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 إيرادات تشغيؿ أخرى  -12
 ـ2116ديسمبر 31 

 باأللؼ جنيه مصرى
 ـ2115ديسمبر  31

 باأللؼ جنيه مصرى
األجنبية ذات الطبيعة النقدية )بخالؼ أرباح تقييـ أرصدة األصوؿ وااللتزامات بالعمالت 

 76,981 1,557,238 التى بغرض المتاجرة(
 927 581 أرباح بيع أصوؿ ثابتة

 (927) (894) إيجار تشغيمي 
 13,633 (14,899) أخرى

 (72,468) (7,138) )عبء( مخصصات أخرى 
 18,146 1,534,887 اإلجمالى

 )مصروفات( ضرائب الدخؿ – 13
 ـ2116ديسمبر 31 

 باأللؼ جنيه مصرى
 ـ2115ديسمبر  31

 باأللؼ جنيه مصرى
 (657,564) (739,473) ضرائب الدخؿ الحالية

   وتتمثؿ ضرائب الدخؿ الحالية في األتى:
 (657,564) (739,473) % *21ضرائب الدخؿ المحسوبة عمى أساس معدؿ ضرائب 

 (657,564) (739,473) اإلجمالى
   

 

 . ضرائب عمى ايرادات أذوف الخزانة وسندات الخزانة بضماف الحكومة المصرية بالعممة المحميةتمثؿ  * 
 

 وفيما يمى الموقؼ الضريبى :
 

 اواًل: ضريبة عمى أرباح األشخاص االعتبارية
  م  .7104عام تمت التسوية النيائية مع مركز كبار الممولين وسداد الضريبة المستحقة وذلك منذ بداية نشاط البنك وحتى 
  م تم تقديم اإلقرار الضريبى فى الموعد المحدد قانونا و وتم سداد الضريبة التى أسفر عنيا اإلقرار و ولم 7108بالنسبة لعام

 يتم الفحص حتى تاريخو.
  م يتم حاليًا إعداد اإلقرار الضريبى وسيتم تقديمو فى الموعد المحددة قانونًا.7102بالنسبة لعام 

 

 بة المرتبات واألجورثانيًا : ضري
 م7104داية نشاط البنك و حتى عام تمت التسوية النيائية مع مركز كبار الممولين وسداد الضريبة المستحقة وذلك منذ ب. 
  م تم توريد الضريبة الشيرية المستحقة في الموعد المحدد قانونا و ولم يتم الفحص حتى 7102م و 7108بالنسبة لعامى

 تاريخو.
 

 
 

 ضريبة الدمغة ثالثًا :
 م7108داية نشاط البنك و حتى عام تمت التسوية النيائية مع مركز كبار الممولين وسداد الضريبة المستحقة وذلك منذ ب. 
  م وحتى الربع الرابع من ذات العام فقد تم تقديم اإلقرارات الضريبية الربع سنوية في ميعادىا 0/0/7102بالنسبة لمفترة من

 قة من واقعيا .وسداد الضريبة المستح
 

 رابعًا: الضريبة العقارية
  تم سداد جميع الضرائب المستحقة عمى فروع البنك والمرسل بيا مطالبات سداد و وذلك وفقا لمربط القديم حتى

11/2/7101 . 
  تم سداد الضرائب المستحقة عن بعض  0/2/7101والمعمول بو من  7115لسنة  0.2بداية من تطبيق القانون رقم

 )والمرسل بيا مطالبات سداد لمبنك(.الفروع 
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 نصيب السهـ في الربح   - 14
 

 

 نقدية وأرصدة لدى البنؾ المركزي المصرى  -15
 

 
ـ 2116ديسمبر 31

 باأللؼ جنيه مصرى
 ـ 2115ديسمبر  31

 باأللؼ جنيه مصرى
 678,195 791,958 نقدية

 2,969,141 5,311,699 أرصدة لدى البنؾ المركزي في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي
 3,647,235 6,191,657 اإلجمالى

   
 2,536,893 3,367,637 أرصدة بدوف عائد
 1,111,342 2,724,121 أرصدة ذات عائد 

 3,647,235 6,191,657 اإلجمالى
 

 أرصدة لدى البنوؾ  - 16

 
  

 ـ2116ديسمبر  31 
 باأللؼ جنيه مصرى

 ـ2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى

 753,847 2,887,417 صافي أرباح السنة
 (56,111) (75,111) حصة العامميف

 (7,111) (9,111) مكافأة مجمس اإلدارة 
 2,813,417 691,847 

 356,146 356,146 المتوسط المرجح لألسهـ العادية المصدرة
 1,941 7,872 نصيب السهـ األساسي في الربح )بالجنيه(          

ـ باأللؼ 2116ديسمبر 31 
 جنيه مصرى

 ـ 2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى

 92,754 811,161 حسابات جارية
 7,868,117 9,555,684  ودائع

 (9,375) (24,258) يخصـ : اإليرادات المقدمة
 - - يخصـ : مخصص خسائر االضمحالؿ 

 7,951,486 11,341,587 اإلجمالى 
 5,196,143 1,764,721 البنؾ المركزى المصرى بخالؼ نسبة االحتياطي اإللزامي 

 2,329,524 7,465,336 بنوؾ محمية
 525,819 1,111,531 بنوؾ خارجية

 7,951,486 11,341,587 اإلجمالى
 92,754 811,161 أرصدة بدوف عائد
 7,858,732 9,531,426 أرصدة ذات عائد 

 7,951,486 11,341,587 اإلجمالى
 7,951,486 11,341,587 أرصدة متداولة

 7,951,486 11,341,587 اإلجمالى
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 تابع -أرصدة لدى البنوؾ    - 16
 ** تحميؿ مخصص خسائر اضمحالؿ   

 

 أوراؽ حكومية  - 17
 
 ـ 2115ديسمبر  31 ـ2116ديسمبر 31  
 باأللؼ جنيه مصرى باأللؼ جنيه مصرى 

 9,132,894 14,491,936 أذوف الخزانة
 9,132,894 14,491,936 اإلجمالى

 
 حكومية في : أوراؽوتتمثل 

 

 ـ 2115ديسمبر  31 ـ2116ديسمبر 31 
 باأللؼ جنيه مصرى باأللؼ جنيه مصرى 

 2,912,995 4,733,151 يوـ 91أذوف خزانة استحقاؽ 
 4,118,412 2,941,981 يوـ 182أذوف خزانة استحقاؽ 
 2,337,127 7,271,831 يوـ 365أذوف خزانة استحقاؽ 
 (225,641) (456,124) عوائد لـ تستحؽ بعد

 9,132,894 14,491,936 إجمالي
 
 

 أصوؿ مالية بغرض المتاجرة    -18
 
ـ 2116ديسمبر 31 

 باأللؼ جنيه مصرى
 ـ2115ديسمبر  31

 باأللؼ جنيه مصرى
   أدوات حقوؽ ممكية مدرجة في أسواؽ األوراؽ المالية

 29,785 19,616 أسهـ شركات محمية
 29,785 19,616 اإلجمالى

 
 
 
 
   

ـ باأللؼ 2116ديسمبر 31 
 جنيه مصرى

 ـ2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى

 61,353 - الرصيد أوؿ السنة المالية
 (61,353) - إعدامها خالؿ  السنةمبال  تـ 

   
 - - الرصيد في آخر السنة
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 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء   - 19
 

 
ـ باأللؼ 2116ديسمبر 31

 جنيه مصرى
 ـ2115ديسمبر  31

 باأللؼ جنيه مصرى
   أفراد :

 566,723 637,193 مرابحات شخصية 
 314,889 371,978 مرابحات عقارية 

 881,612 1,118,171 (0إجمالى )
   االقتصادية :مؤسسات شامال المرابحات الصغيرة لألنشطة 

 3,167,982 3,188,119 مرابحات مباشرة 
 2,642,494 3,566,241 مرابحات مشتركة  

   
 5,811,476 6,754,251 (2إجمالى )

 6,692,188 7,762,321 (2+1اجمالى المشاركات و المضاربات و والمرابحات لمعمالء )
 (543,193) (724,143) يخصم : اإليرادات المقدمة

 (1,147,828) (1,178,458) يخصم : مخصص خسائر االضمحالل 
 5,111,167 5,959,721 الصافي يوزع الى:
 5,111,167 5,959,721 أرصدة متداولة 

 5,111,167 5,959,721 اإلجمالى
 

 

لعمميػات توظيػؼ تجاريػة فػى تػاريخ الميزانيػة مبمػ  بمغت القيمة العادلة لألوراؽ المالية المتداولة والتى ال يمكف التصرؼ فيها إال بموافقة البنػؾ ضػمانا 
 ألؼ جنيه مصرى في تاريخ المقارنة . 29,248ألؼ جنيه مصرى مقابؿ مبم   66,441

 

 مخصص خسائر االضمحالل

 تحميؿ حركة مخصص خسائر االضمحالؿ لممشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء وفقًا لألنواع : 
 

 )باأللؼ جنيه مصرى(         ـ       2116ديسمبر 31  

 
 أفراد

مرابحات شخصية 
 اإلجمالي مرابحات عقارية وسيارات

 81,287 12,821 67,467 الرصيد أول السنة
 16,573 925 15,648 عبء االضمحالل خالل السنة
 (13,445) (833) (12,612) مبالغ تم إعداميا خالل  السنة
 (11,358) (14) (11,344) مخصص انتفي الغرض منو

 141,622 - 141,622 محول من مخصص المؤسسات
 212,679 12,898 199,781 ـ2116ديسمبر 31الرصيد في 

  

 مؤسسات 
مرابحات مباشرة  

 وأخرى
 اإلجمالي مرابحات مشتركة

 967,541 7,553 959,988 الرصيد أول  السنة
 111,897 - 111,897 رد عبء االضمحالل خالل السنة

 (77,393) - (77,393) إعداميا خالل  السنةمبالغ تم 
 (121,277) (6,312) (113,965) مخصص انتفي الغرض منو
 (141,622) - (141,622) محول الى مخصص األفراد
 (6,118) - (6,118) محول لمخصصات أخرى

 131,741 - 131,741 فروق تقييم
 865,779 1,241 864,538 ـ2116ديسمبر 31الرصيد في 
 1,178,458 14,139 1,164,319 اإلجمالي
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 تابع -مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء   - 19
 

 مخصص خسائر االضمحالؿ 
 تحميؿ حركة مخصص خسائر االضمحالؿ لممشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء وفقًا لألنواع : 

   
 ـ                )باأللؼ جنيه مصرى(2115ديسمبر  31

 
 أفراد

مرابحات شخصية 
 اإلجمالي مرابحات عقارية وسيارات

 111,952 13,556 97,396 الرصيد أوؿ السنة
 15,296 358 14,938 عبء االضمحالؿ خالؿ السنة
 (28,521) (1,194) (27,426) مبال  تـ إعدامها خالؿ  السنة
 (7,441) - (7,441) مخصص انتفي الغرض منه

 (11,111) - (11,111) المؤسساتمحوؿ الى مخصص 
 81,287 12,821 67,467 ـ2115ديسمبر  31الرصيد في 

 

 
 
 استثمارات مالية  - 21

 
 تسويات مخصص خسائر االضمحالؿ لالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاؽ:

 

 مؤسسات 
مرابحات مباشرة  

 وأخرى
 اإلجمالي مرابحات مشتركة

 1,154,313 7,553 1,146,761 الرصيد أول  السنة
 64,385 - 64,385 عبء االضمحالل خالل السنة
 (117,193) - (117,193) مبالغ تم إعداميا خالل  السنة
 (49,188) - (49,188) مخصص انتفي الغرض منو
 11,111 - 11,111 محول من مخصص األفراد
 (2,131) - (2,131) محول لمخصصات أخرى

 7,254 - 7,254 فروق تقييم
 967,541 7,553 959,988 ـ2115ديسمبر  31الرصيد في 
 1,147,828 21,373 1,127,455 اإلجمالي

 ـ2116ديسمبر  31 
 باأللؼ جنيه مصرى

 ـ 2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى

   استثمارات مالية متاحة لمبيع -/أ21
   بالقيمة العادلة : –أدوات دين 

 23,128,112 1,345,865 مدرجة في سوق األوراق المالية  -
   بالقيمة العادلة : –أدوات حقوق ممكية 

 141,222 241,382 الماليةمدرجة في سوق األوراق   -
 1,997,663 4,211,694 غير مدرجة في سوق األوراق المالية  -

 25,266,887 5,797,941 (1إجمالي استثمارات مالية متاحة لمبيع )
   

   محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاؽ استثمارات مالية -/ب21
   أدوات دين :

 1,157,524 28,555,336 مدرجة في سوق األوراق المالية  -
 28,238 26,767 غير مدرجة في سوق األوراق المالية  -

 (13,293) (5,717) يخصم : مخصص خسائر االضمحالل
 14,945 21,161 إجمالي الغير مدرجة في سوق األوراق المالية

 1,172,469 28,576,396 (2إجمالي استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاؽ )
 26,439,356 34,374,337 (2+1إجمالي استثمارات مالية )
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 تابع –استثمارات مالية  - 21
 

 

 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة -/ج 21

 ـ2116 ديسمبر 31     بمغت نسبة مساهمة البنؾ في الشركات التابعة والشقيقة كما يمي :
 

 

 البمد
 مقر
 الشركة

 أصوؿ
 الشركة

 التزامات الشركة
)بدوف حقوؽ 

 الممكية(
 إيرادات الشركة

 أرباح / )خسائر( 
 الشركة

 القيمة
 الدفترية

 نسبة 
 المساهمة

 
 باأللؼ 

 جنيه مصرى
 باأللؼ

 جنيه مصرى
 باأللؼ

 جنيه مصرى
 باأللؼ

 جنيه مصرى
 باأللؼ 

  جنيه مصرى

        : شركات تابعة -أ

 %34,72 13,111 3,511 63,471 39,986 89,671 مصر (4الوطنية لمصناعات الغذائية "فوديكو" ) اإلسماعيمية
 %41,11 35,211 31,111 365,415 323,797 571,721 مصر (4األفؽ لإلستثمار والتنمية الصناعية )
 %44,44 1 436 31,377 37,786 45,856 مصر (4الوطنية الحديثة لمصناعات الخشبية )

 %51,69 - (3,795) 187 45,351 8,231 مصر (1العالمية لإلستيراد والتصدير )
 %41,11 76,721 8,819 221,274 267,911 471,681 مصر (3إيكوباؾ لصناعة مواد التغميؼ )

 %51,38 24,147 2,849 91,683 94,256 222,698 مصر (3مصر لصناعة مواد التغميؼ " إيجيراب " )
 %31,37 68,715 11,971 137,796 171,928 372,685 مصر (3الكرتوف " كوباؾ " )القاهرة لصناعة 

 %85,22 - (194) 322 8,536 2,185 مصر (3اإلسالمية لمثروة الحيوانية )

 %87,11 4,351 531 59,311 44 5,843 مصر (4صرافة بنؾ فيصؿ )
 %99,99 619,965 117,694 122,512 15,518 759,693 مصر (4فيصؿ لالستثمارات المالية )

 %79,91 7,991 (1,121) 591 2,222 11,237 مصر (4فيصؿ لتداوؿ األوراؽ المالية )
 %25,11 15,625 (2,571) 1,314 7 58,686 مصر (4الطاقة لمصناعات اإللكترونية )

 %4,99 4,991 - - - - مصر (5الفيصؿ لإلستثمار والتسويؽ العقارى )
  871,713      اإلجمالى   ) أ (

        شركات شقيقة:-ب
        

 %24,18 14,513 29,618 166,412 43,186 166,684 مصر (2مستشفي مصر الدولي)
 %24,75 31,613 37,541 58,872 456,689 639,938 مصر (3المصريػة لمتأميف التكافمي عمى الممتمكات )

 %25,11 - (913) 318 1,698 1,147 مصر (2عربية لموساطة في التأميف )
 %41,11 116,181 (23,128) 2,272 751,649 691,168 مصر (2اوراسكوـ لإلسكاف والتعمير)

 %41,11 219 13 419 119 667 مصر (2العربية ألعماؿ التطهير " أراديس " )
 - 21 - - - - مصر (6اإلسالمية إلنتاج األرضيات )

 %43,76 - (1,569) 613 963 3,714 مصر (2اإلسالمية لإلستثمار والتنمية )
 %48,57 - (118) 2,316 4,119 7,871 مصر (2الجيزة لمبويات والصناعات الكيماوية )

  151,435      اإلجمالى )ب(
  1,122,138      اإلجمالى ) أ +ب (

بطريؽ مباشر وغير مباشر القدرة عمى التحكـ في السياسات المالية % حيث أف مصرفنا يمتمؾ 51أدرجت بعض الشركات كشركات تابعة رغـ انخفاض نسبة المساهمة فيها عف 
 والتشغيمية لتمؾ الشركات .

 

 

 ـ2116ديسمبر  31 
 باأللؼ جنيه مصرى

 ـ2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى

 (9,855) (13,293) الرصيد أوؿ السنة
 (3,438) 7,586 رد )عبء( االضمحالؿ عف وثائؽ صناديؽ االستثمار 

 (13,293) (5,717) اإلجمالى

 ـ31/12/2119البيانات الواردة طبقًا لمقوائـ المالية في  -1
 ـ31/12/2115البيانات الواردة طبقًا لمقوائـ المالية في  -2
 ـ31/6/2116البيانات الواردة طبقًا لمقوائـ المالية في  -3
 ـ31/9/2116البيانات الواردة طبقًا لمقوائـ المالية في  -4
 تحت التأسيس -5
 تـ تصفيتها -6
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 تابع –استثمارات مالية  - 21
 

 تابع -استثمارات في شركات تابعة وشقيقة  -/ج 21
 م6132ديسمبر  13           

 

 البمد
 مقر
 الشركة

 أصوؿ
 الشركة

 التزامات الشركة
حقوؽ )بدوف 

 الممكية(
 إيرادات الشركة

أرباح / 
 )خسائر( 
 الشركة

 القيمة
 الدفترية

 نسبة 
 المساهمة

 باأللؼ  
 جنيه مصرى

 باأللؼ
 جنيه مصرى

 باأللؼ
 جنيه مصرى

 باأللؼ
 جنيه مصرى

 باأللؼ 
  جنيه مصرى

        : شركات تابعة -أ
 %25,19 - (4,979) - 12,642 495,161 مصر (3الخمود لمتنمية العقارية والسياحية  )

 %34,72 28,518 (4,281) 44,254 32,341 114,768 مصر (1اإلسماعيمية الوطنية لمصناعات الغذائية "فوديكو" )
 %41,11 35,211 25,528 328,461 268,181 485,412 مصر (1األفؽ لإلستثمار والتنمية الصناعية )
 %44,44 1 (79) 29,127 39,292 46,785 مصر (1الوطنية الحديثة لمصناعات الخشبية )

 %51,69 - (3,795) 187 45,351 8,231 مصر (4العالمية لإلستيراد والتصدير )
 %41,11 76,721 13,181 313,183 319,133 519,876 مصر (1إيكوباؾ لصناعة مواد التغميؼ )

 %51,38 24,147 6,322 125,336 88,435 229,829 مصر (1مصر لصناعة مواد التغميؼ " إيجيراب " )
 %31,37 68,715 16,296 227,956 147,914 371,665 مصر (1القاهرة لصناعة الكرتوف " كوباؾ " )

 %78,81 - (1,692) 157 295,556 296,879 مصر (1اإلسالمية لمتجارة الخارجية )
 %85,22 - (589) 2,188 8,354 2,197 مصر (1اإلسالمية لمثروة الحيوانية )

 %87,11 4,351 278 68,544 32 5,512 مصر (1بنؾ فيصؿ )صرافة 
 % 25,11 7,813 - - - - مصر الطاقة لمصناعات اإللكترونية
 %99,99 619,965 19,415 22,526 11,456 573,946 مصر (1فيصؿ لإلستثمارات المالية )

 %79,91 7,991 117 413 25 11,132 مصر (1فيصؿ لتداوؿ األوراؽ المالية )
  873,419      اإلجمالى   ) أ (

        :شركات شقيقة - ب
 %21,11 21 (571) - 25,752 17,496 مصر (1اإلسالمية إلنتاج األرضيات )

 %23,71 14,513 19,173 79,771 61,774 141,393 مصر (1مستشفي مصر الدولي )
 %24,75 31,613 31,376 49,485 356,482 521,474 مصر (2المصريػة لمتأميف التكافمي عمى الممتمكات )

 %25,11 51 (913) 318 1,698 1,147 مصر (1عربية لموساطة في التأميف )
 %41,11 161,111 (23,128) 2,272 751,649 691,168 مصر (1اوراسكـو لإلسكاف والتعمير )

 %41,11 219 19 391 131 678 مصر (1العربية ألعماؿ التطهير " أراديس " )
 %43,76 - (1,291) 522 591 5,549 مصر (1اإلسالمية لإلستثمار والتنمية )

 %48,57 - (739) 1,375 4,325 8,285 مصر (1الجيزة لمبويات والصناعات الكيماوية )
  215,415      اإلجمالى )ب(

  1,178,814      اإلجمالى ) أ +ب (
% حيث أف مصرفنا يمتمؾ بطريؽ مباشر وغير مباشر القدرة عمى التحكـ في السياسات المالية 51المساهمة فيها عف أدرجت بعض الشركات كشركات تابعة رغـ انخفاض نسبة 

 والتشغيمية لتمؾ الشركات .
 

 
 
 

 

 ـ .31/12/2115البيانات الواردة طبقًا لمقوائـ المالية في  (1)
 . ـ31/16/2115البيانات الواردة طبقًا لمقوائـ المالية في  (2)
 ـ . ) تـ تصفيتها (31/12/2113 بيانات الواردة طبقًا لمقوائـ المالية فيال (3)
 ـ . )توقؼ نشاط (31/12/2119البيانات الواردة طبقًا لمقوائـ المالية في  (4)

 تابع -استثمارات في شركات تابعة وشقيقة  -/ج 21
 

 ـ2116ديسمبر 31
 باأللؼ جنيه مصرى 

 ـ2115ديسمبر  31
 مصرىباأللؼ جنيه 

 26,182 86,319 أرباح بيع أصوؿ مالية متاحة لمبيع
 - 78,624 أرباح بيع شركات تابعة وشقيقة

 - (374) )خسائر( بيع أصوؿ مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاؽ
 (1,511) 41,513 رد )عب( اضمحالؿ شركات تابعة وشقيقة

 (115,517) (121,231) )خسائر( اضمحالؿ أصوؿ مالية متاحة لمبيع
 (91,835) 85,841 اإلجمالى
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 أصوؿ غير ممموسة -21
 ـ2116ديسمبر 31 

 باأللؼ جنيه مصرى 
 ـ 2115ديسمبر  31

 باأللؼ جنيه مصرى    
 12,572 7,852 رصيد أوؿ السنة

 3,451 9,611 إضافات
 (8,171) (7,426) استهالؾ

 7,852 11,137 اإلجمالى
 
 

 
 

 أصوؿ أخرى   -22
 ـ 2116ديسمبر 31 

 باأللؼ جنيه مصرى 
 ـ 2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى 

 719,194 918,313 اإليرادات المستحقة
 259,775 214,594 األصول التي آلت ممكيتيا لمبنك وفاء لديون )بعد خصم االضمحالل( *

 53,245 22,874 مشروعات تحت التنفيذ **
 71,732 34,344 حسابات الفروع / جارى

 153,811 391,361 مسدد تحت حساب الضرائب
 37,961 257,789 أخرى

 4,215 11,695 التأمينات والعيد
 6,976 8,189 المصروفات المقدمة

 12,557 11,113 دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة
 68 61 القرض الحسن

 1,319,433 1,859,323 اإلجمالى
 

دارية وأراضى تم االستحواذ عمييا مقابل تسوية مديونية بعض عمالء التوظيف ويتم بيع ىذه األصول كمما  تتمثل في وحدات سكنية *   واو
 55من القانون  21كان ذلك ممكنًا و ويتم إخطار البنك المركزى المصرى بموقف تمك األصول في نياية كل شير وفقًا لمتطمبات المادة 

 م.7111لسنة 
 

 بيانيا كالتالى : **
 

 فرع البنك بمصر الجدٌدة / عثمان بن عفان ألف جم 00,211

 فرع البنك بالسوٌس  ألف جم 111

228   
   

 

ألف جم وذلك بنقميا الى أصول آلت ممكيتيا لمبنك وفاء  .021324تم تسوية أحد مكونات بند أصول أخرى وىى : وحدات معدة لمبيع بمبمغ  -
 ألف جم . 0053457استثمارات عقارية بمبمغ ألف جم وبند  883722لديون بمبمغ 
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 أصوؿ ثابتة  - 23
 

 تحسينات أصوؿ أراضي ومباني 
 مستأجرة

 آالت
 اإلجمالى أخرى ومعدات

 
 باأللؼ

 جنيه مصرى
 باأللؼ

 جنيه مصرى
 باأللؼ

 جنيه مصرى
 باأللؼ

 جنيه مصرى
 باأللؼ

 جنيه مصرى
      ـ1/1/2115الرصيد في 

 647,762 32,917 15,995 5,184 593,676 ـ1/1/2115في صافي القيمة الدفترية 
 75,191 19,676 3,449 186 51,881 إضافات

 (25,459) (13,156) (2,784) (619) (9,111) تكمفة إهالؾ
 697,494 39,527 16,661 4,751 636,556 ـ31/12/2115صافي القيمة الدفترية في 

      ـ31/12/2115الرصيد في 
 948,518 154,538 49,632 6,238 738,111 التكمفة

 (251,124) (115,111) (32,972) (1,487) (111,554) مجمع اإلهالؾ
 697,494 39,527 16,661 4,751 636,556 ـ31/12/2115صافي القيمة الدفترية في 

      
      ـ1/1/2116الرصيد في 

 697,494 39,527 16,661 4,751 636,556 ـ1/1/2116صافي القيمة الدفترية في 
 149,376 25,951 6,116 1,964 115,455 إضافات

 (28,983) (15,418) (3,212) (712) (9,651) تكمفة إهالؾ
 817,887 51,161 19,454 6,113 742,361 ـ31/12/2116صافي القيمة الدفترية في 

      ـ1/1/2116الرصيد في 
 1,197,894 181,489 55,638 8,212 853,565 التكمفة

 (281,117) (131,429) (36,184) (2,189) (111,215) مجمع اإلهالؾ
 817,887 51,161 19,454 6,113 742,361 ـ31/12/2116صافي القيمة الدفترية في 

 

 أرصدة مستحقة لمبنوؾ - 24
ـ 2116ديسمبر 31 

 باأللؼ جنيه مصرى
 ـ 2115ديسمبر  31

 باأللؼ جنيه مصرى
 86,696 116,111 حسابات جارية

 48,127 111,171 ودائع
 134,823 217,281 اإلجمالى 

 4,165 11,956 بنوؾ مركزية
 131,758 215,325 بنوؾ خارجية

 134,823 217,281 اإلجمالى
 86,696 116,111 أرصدة بدوف عائد

 48,127 111,171 أرصدة ذات عائد متغير
 134,823 217,281 اإلجمالى

 134,823 217,281 أرصدة متداولة
 134,823 217,281 اإلجمالى
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 االدخارية و شهادات االدخاراألوعية  - 25
 

 
 

 

ألؼ جنيه مصرى في تاريخ  157,481ألؼ جنيه مصرى مقابؿ  77,834* تتضمف بند األوعية االدخارية وشهادات اإلدخار أرصدة قدرها 
استيراد وتصدير والقيمة العادلة لتمؾ الودائع هي تقريبا قيمتها  –الرتباطات غير قابمة لإللغاء خاصة باعتمادات مستنديه المقارنة . تمثؿ ضماف 

 الحالية .
 التزامات أخرى  - 26

ـ باأللؼ 2116ديسمبر 31 
 جنيه مصرى

 ـ 2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى

 1,328,143 1,619,458 عوائد مستحقة لمعمـــالء
 314,119 289,981 دائنون متنوعون ***
 42,733 89,884 توزيعات مساىمين *

 41,693 17,926 مبالغ محجوزة سحب الغير
 5,798 5,651 التزامات ضريبية )ضرائب دمغة نسبية( **

 9,623 111,669 أرصدة دائنة متنوعة
 11,154 78,431 حواالت توظيف محمى

 1,967 5,139 حصيمة كوبونات عمالء البنك
 12,521 32,279 الزكاة المستحقة شرعا
 3,368 2,664 شيكات موقوفة الدفع
 1,149 792 مصروفات مستحقة

 384 357 حصة العاممين في األرباح
 1,772,542 2,234,129 اإلجمالى     

 

 وحتى تاريخه . *  تمثؿ أرباح لمساهميف ليس لديهـ حسابات بالبنؾ ولـ يتقدموا لصرفها مف سنوات سابقة
** يمثؿ المبال  المجنبة لمقابمة مطالبة مركز كبار المموليف بضريبة دمغة نسبية عمى عمميات المرابحات والمشاركات والمضاربات وهذ  

 المبال  تسدد تباعًا الى مصمحة الضرائب كؿ ربع سنة طبقًا لقانوف ضرائب الدمغة .
 -*** بيانها كالتالي :

 
 
 
 
 
   

 
ـ باأللؼ 2116ديسمبر 31

 جنيه مصرى
 ـ 2115ديسمبر  31

 باأللؼ جنيه مصرى
 1,241,116 1,314,818 حسابات تحت الطمب

 33,883,624 48,111,847 حسابات ألجل وب خطار
 13,782,116 14,473,913 شيادات ادخار

 331,314 235,925 أخرى *
 49,237,161 64,125,483 اإلجمالى

 2,151,153 2,262,156 حسابات مؤسسات
 47,187,117 61,863,427 حسابات أفراد
 49,237,161 64,125,483 اإلجمالى 

 1,571,421 1,551,733 أرصدة بدون عائد
 47,665,741 62,574,751 أرصدة ذات عائد متغير

 49,237,161 64,125,483 اإلجمالى
 49,237,161 64,125,483 أرصدة متداولة

 49,237,161 64,125,483 اإلجمالى

 ضرائب السندات الحكومية ألؼ جـ 218,411
 شيكات مقدمة لمتحصيؿ مقاصة  ألؼ جـ 17,719
 ضرائب المرتبات وما فى حكمها  ألؼ جـ 11,876

 تأمينات اجتماعية  ألؼ جـ 858
 مستحقات لمغير ألؼ جـ 21,842
 متنوعة  ألؼ جـ 19,286
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 مخصصات أخرى   - 27
 

 ج

ـ 2116ديسمبر 31 
 باأللؼ جنيه مصرى

 ـ 2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى

 27,828 82,129 الرصيد في أول السنة
 3 77 فروق تقييم عمالت أجنبية
 72,468 7,192 المحمل عمى قائمة الدخل

 (1,638) - مبالغ تم إعداميا
 3,368 6,118 محول من مخصص اضمحالل عمالء

 (21,111) (81,192) المستخدم خالل السنة المالية
 82,129 15,214 الرصيد في نهاية السنة **

 

 
 مميوف جـ . 6,1المنقوؿ لمخصص اضمحالؿ التزامات عرضية بمبم   *  
 بيانها كالتالى : **  

 

ـ 2116ديسمبر 31 مخصصات اخرى
 باأللؼ جنيه مصرى

 ـ2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى

 73,111 - مخصص ضرائب
 7,287 4,994 مخصص التزامات عرضية منتظم

 1,742 1,819 مطالبات قضائية
 - 8,411 مخصص التزامات عرضية غير منتظم

 82,129 15,214 إجمالػى مخصصات اخرى
 

 رأس الماؿ - 28
 

 دوالر لمسهـ وجميع األسهـ مسدد  بالكامؿ . 1ـ بقيمة أسمية 2116ديسمبر  31ألؼ جنيه مصرى في  1,581,515يبم  رأس الماؿ المدفوع 
 

 اإلجمالي أسهـ عادية عدد األسهـ 
 باأللؼ جنيه مصرى باأللؼ جنيه مصرى  

 1,159,355 1,159,355 296,788,511 الرصيد في أول السنة
أسيم مجانية بواقع واحد سـيم لكـل خمسـة أسـيم أصـمية 

 521,161 521,161 59,357,711 ممولة من األرباح المحتجزة 
 1,581,515 1,581,515 356,146,211 الرصيد في نهاية السنة

 

 االحتياطيات  - 29

 
 
 

 159مف القانوف  41لممادة يمثؿ أرباح عف بيع أصوؿ ثابتة تـ تحويمها لالحتياطي الرأسمالى قبؿ إجراء توزيعات األرباح وتـ تكوينه وفقَا  *  
 ـ .1981لسنة 

  

 ـ2116ديسمبر  31 
 باأللؼ جنيه مصرى

 ـ2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى

   احتياطيات
 96,867 137,213 احتياطي المخاطر البنكية

 381,931 456,315 احتياطي قانوني)عام(
 33,661 33,661 احتياطي خاص 
 757,164 2,231,121 استثمارات مالية متاحة لمبيع –العادلة احتياطي القيمة 

 21,119 21,936 احتياطي رأسمالي *
 1,288,631 2,878,136 إجمالي االحتياطيات في نهاية  السنة
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 احتياطي المخاطر البنكية العاـ  -أ
ـ 2116ديسمبر 31 

 باأللؼ جنيه مصرى
 ـ 2115ديسمبر 31

 باأللؼ جنيه مصرى
 95,392 96,867 الرصيد في أول السنة

 225 39,934 المحول الى احتياطى المخاطر البنكية عن أصول آلت ممكيتيا لمبنك
 1,251 412 الى احتياطى المخاطر البنكيةالمحول 

 96,867 137,213 الرصيد في نهاية السنة
 
 

 احتياطي قانوني )عاـ( و رأسمالي -ب 
ـ 2116ديسمبر 31 

 باأللؼ جنيه مصرى
 ـ2115ديسمبر  31

 باأللؼ جنيه مصرى
 322,171 411,939 الرصيد في أول السنة

 62,384 75,385 )عام(محول من األرباح إلي احتياطي قانوني 
 16,484 927 محول من األرباح إلي احتياطي رأسمالي 

 411,939 477,251 الرصيد في نهاية السنة
 
 
 

 استثمارات مالية متاحة لمبيع –احتياطي القيمة العادلة  -ج 
 

ـ 2116ديسمبر 31 
 باأللؼ جنيه مصرى

 ـ 2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى

 682,547 757,164 السنةالرصيد في أول 
 (41,911) 1,352,626 أرباح التغير في القيمة العادلة 

 115,517 121,231 د(71خسائر اضمحالل أصول مالية متاحة لمبيع )إيضاح 
 757,164 2,231,121 الرصيد في نهاية السنة

 

 صافي أرباح السنة و األرباح المحتجزة -د /29

 
 

 
 * األرباح المحتجزة تمثؿ الفائض المرحؿ مف أرباح البنؾ سنويًا وحتى األف .

  

 ـ2116ديسمبر  31 
 مصرىباأللؼ جنيه 

 ـ 2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى

 914,344 1,186,761 رصيد األرباح المحتجزة في أول السنة 
 282,417 383,864 المحول الى األرباح المحتجزة خالل السنة

 ػػ (521,161) المحول الى رأس المال
 1,186,761 1,149,465 رصيد األرباح المحتجزة في نهاية السنة *

 753,847 2,887,417 صافي أرباح السنة 
 (1,251) (412) المحول الى احتياطى المخاطر البنكية العام

 1,939,358 3,936,471 صافي أرباح السنة واألرباح المحتجزة
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 النقدية وما في حكمها - 31
 

ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية ، تتضمف النقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ استحقاقها ثالثة أشهر مف 
 تاريخ االقتناء :

 

 التزامات عرضية وارتباطات - 31
 مطالبات قضائية   -أ  

وتـ تكويف مخصص لتمؾ القضايا خالؿ أعواـ سابقة ـ 2116ديسمبر 31يوجد عدد مف القضايا القائمة المرفوعة ضد البنؾ في
وما تـ تكوينه يمثؿ التزاـ قانونى نتج عف حدث في الماضى وأمكف تقدير  بدرجة يعتمد عميها ومف المتوقع تحقؽ خسائر عنها وسبؽ 

 أف تحممت به نتائج أعماؿ البنؾ في السنوات الماضية .
 

 ج

 ارتباطات رأسمالية -ب 
ـ 2116ديسمبر  31ألؼ جنيه مصرى عف السنة المالية المنتهية في  841,611البنؾ عف ارتباطات رأسمالية بمغت تعاقدات  

بجانب مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء وتوجد ثقة  ةمتمثمة في استثمارات مالية متاحة لمبيع وكذا فى شركات تابعة وشقيق
 فر تمويؿ لتغطية تمؾ االرتباطات .كافية لدى اإلدارة مف تحقؽ إيرادات صافية وتوا

 
 

 االستثمارعمميات التوظيؼ و ارتباطات عف  -ج 
 االستثمار فيما يمي :عمميات التوظيؼ و تتمثؿ ارتباطات البنؾ الخاصة بارتباطات عف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ـ 2116ديسمبر  31 
 باأللؼ جنيه مصرى

 ـ 2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى

 678,195 791,958 نقدية وأرصدة لدى البنؾ المركزي المصرى  
 7,951,486 11,341,587 أرصدة لدى البنوؾ 

 2,912,995 4,733,151 شهور ( 3أوراؽ حكومية )أقؿ مف 
 11,542,576 15,865,695 اإلجمالي

ـ 2116ديسمبر  31 
 باأللؼ جنيه مصرى

 ـ 2115ديسمبر  31
 باأللؼ جنيه مصرى

 231,833 617,488 ارتباطات عف توظيفات
 31,239 21,414 األوراؽ المقبولة
 225,833 244,456 خطابات ضماف

 315,917 451,588 اعتمادات مستنديه استيراد
 418 - اعتمادات مستنديه تصدير

 41,115 44,749 اجمالى عقود المبادلة
 836,235 1,378,695 اإلجمالي
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 عالقة ذويطراؼ أالمعامالت مع  - 32
 

 تتمثؿ المعامالت وأرصدة األطراؼ ذوي العالقة في نهاية السنة المالية فيما يمي :
 

 مشاركات ومرابحات ومضاربات ألطراؼ ذوي عالقة  -أ 
 

 ذكور ضمف الرصيد المديف لمعممياتالعائد الم * 
ألؼ  538ـ البالغة 2116والمضاربات الممنوحة ألعضاء اإلدارة العميا وأفراد العائمة المقربيف خالؿ سنة المشاركات والمرابحات   -

% ) مقابؿ عائد 14ألؼ جنيه مصرى خالؿ سنة المقارنة ( تسدد ربع سنويَا و شهريًا بمعدؿ عائد  3,674جنيه مصرى ) مقابؿ 
 % في سنة المقارنة ( .14

 

 عالقةودائع مف أطراؼ ذوي  -ب 

 

 الودائع السابقة بدوف ضماف وتحمؿ عائد متغير وتسترد عند الطمب.
 

 معامالت مع أطراؼ ذوى عالقة : -ج 

 
  

أعضاء اإلدارة العميا وأفراد  
 العائمة المقربيف

 شركات تابعة وشقيقة

ديسمبر  31 
 ـ2116

ديسمبر  31
 ـ 2115

ديسمبر  31
 ـ2116

ديسمبر  31
 ـ 2115

 باأللؼ جنيه  
 مصرى

باأللؼ جنيه 
 مصرى

باأللؼ جنيه 
 مصرى

باأللؼ جنيه 
 مصرى

     مشاركات ومرابحات ومضاربات وتسييالت لمعمالء
 277,943 222,861 2,447 3,236 أول السنة المالية

 286,751 393,811 3,674 538 مشاركات ومرابحات ومضاربات صادرة خالل  السنة
341,834) (319,324) (2,885) (1,248) مشاركات ومرابحات ومضاربات محصمة خالل السنة

) 
 222,861 317,337 3,236 2,526 أخر السنة

 35,658 49,174 453 354 عائد المشاركات والمرابحات والمضاربات *

 شركات تابعة وشقيقة 
 ـ 2115ديسمبر  31 ـ2116ديسمبر 31 
 باأللؼ جنيه مصرى باأللؼ جنيه مصرى 

   المستحق لمعمالء
 219,718 319,721 الودائع في أول السنة المالية

 1,315,218 1,338,486 الودائع التي تم ربطيا خالل السنة
 (1,215,419) (1,297,849) الودائع المستردة خالل السنة

 213 8,443 فروق تقييم
 319,721 358,811 الودائع في أخر السنة

 6,189 12,393 تكمفة الودائع والتكاليؼ المشابهة

 ـ2115ديسمبر  31 ـ2116ديسمبر 31 
 باأللؼ جنيه مصرى جنيه مصرى باأللؼ 

 351,638 625,321 مساهمات واستثمارات لدى مجموعة دار الماؿ األسالمى وشركاتها
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 صناديؽ استثمار بنؾ فيصؿ األسالمى المصرى )ذو العائد الدوري وذو العائد التراكمى( -د  
 

 صندوؽ استثمار بنؾ فيصؿ األسالمى المصرى )ذو العائد الدوري( -

والئحته التنفيذية ،  1992لسنة  95الصندوؽ أحد األنشطة المصرفية المرخص بها لمبنؾ بموجب قانوف سوؽ رأس الماؿ رقـ  
وثيقة  511111وتقـو بإدارة الصندوؽ شركة هيرمس إلدارة صناديؽ االستثمار، وقد بم  عدد وثائؽ استثمار هذا الصندوؽ 

جنيه مصرى( لمباشرة نشاط  111وثيقة منها )قيمتها االسمية  51111جنيه مصرى خصص لمبنؾ  51,111,111قيمتها 
 الصندوؽ.

 

 31جنيه مصرى بمغت قيمتها اإلستردادية في  22,928,496وثيقة المحتفظ بها بمبم   162421وقد قاـ البنؾ بشراء عدد  
 جنيه مصرى . 17,241,883ـ بمبم   2116ديسمبر 

  
جنيػػه  71,1جنيػػه مصػػرى بعػػد توزيعػػات قػػدرها  116,15ـ مبمػػ  2116ديسػػمبر  31قػػة فػػي وقػػد بمغػػت القيمػػة اإلسػػتردادية لموثي 

 وثيقة . 1235115مصرى منذ بدء النشاط كما بمغت وثائؽ الصندوؽ القائمة في ذات التاريخ 
 

 صندوؽ استثمار بنؾ فيصؿ األسالمى المصرى وبنؾ التجارى الدولى ) ذو العائد التراكمى(  -
 

لسنة  95نشطة المصرفية المرخص بها لمبنؾ مع البنؾ التجارى الدولي بموجب قانوف سوؽ رأس الماؿ رقـ الصندوؽ أحد األ  
والئحته التنفيذية ، وتقوـ بإدارة الصندوؽ شركة سى أى اسبش مانجمنت إلدارة صناديؽ االستثمار ، وقد بم  عدد وثائؽ  1992

وثيقة منها )قيمتها االسمية  25111جنيه مصرى خصص لمبنؾ  111,111,111استثمار هذا الصندوؽ مميوف وثيقة قيمتها 
 جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوؽ. 2,511,111

 31جنيه مصرى بمغت قيمتها اإلستردادية في  3,839,363وثيقة المحتفظ بها بمبم   52211وقد قاـ البنؾ بشراء عدد  
 جنيه مصرى . 3,819,474ـ 2116ديسمبر 

جنيه مصرى كما بمغت وثائؽ الصندوؽ القائمة في  73,17ـ مبم  2116ديسمبر  31إلستردادية لموثيقة في وقد بمغت القيمة ا 
 وثيقة . 459617ذات التاريخ 

وطبقًا لعقد إدارة الصندوؽ وكذلؾ نشرة االكتتاب يحصؿ بنؾ فيصؿ عمى أتعاب وعموالت مقابؿ إشرافه عمى الصندوقيف وكذلؾ  
جنيه مصرى عف السنة المالية  3,183,184التي يؤديها له ، وقد بم  إجمالي األتعاب والعموالت الخدمات اإلدارية األخرى 

 ـ أدرجت ضمف بند إيرادات األتعاب والعموالت بقائمة الدخؿ .2116ديسمبر 31المنتهية في 
 

 

 األحداث الالحقة - 33
 أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائـ المالية. ال توجد 

 

 المقارنةأرقاـ  - 34
 

أ. لـ يتـ تعديؿ أرقاـ سنة المقارنة باألثر الناشئ عف تحرير سعر الصرؼ وتظهر القوائـ المالية بأسعارها التاريخية ) الدوالر = 
 جـ ( بناءًا عمى توجيهات البنؾ المركزى المصرى والسادة مراقبا الحسابات 7,7311

يزانية بأثر رجعي طبقًا لتوصيات تفتيش البنؾ المركزى المصرى ويوضحه ب. تـ إعادة تبويب و تعديؿ بعض البنود في قائمة الم
 -الجدوؿ األتى :

    

 التغير السابؽ الحالى البياف
 118,482 - 118,482 استثمارات عقارية

 (118,482) 1,427,915 1,319,433 أصوؿ أخرى
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 الحسابات تقرير مراقبى
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 صالح انذٍٍ عَسي أبوطبميحًذ  ................................................................................... شرٍف فتحٌ انكَالٌَ    

 المحاسبوف المصريوف EYالمتضامنوف لممحاسبة والمراجعة 
 

 تقرير مراقبى الحسابات
 

 إلى السادة/ مساهمي بنؾ فيصؿ االسالمى المصرى
 

 تقرير عف القوائـ المالية المستقمة
 31المتمثمة في الميزانية في مصرية( و  )شركة مساهمة راجعنا القوائـ المالية المستقمة المرفقة لبنؾ فيصؿ االسالمى المصرى

والتدفقات النقدية عف السنة المالية المنتهية في ذلؾ  وكذا القوائـ المستقمة لمدخؿ والتغير في حقوؽ الممكية 2116ديسمبر 
 .، وممخص لمسياسات المحاسبية الهامة وغيرها مف اإليضاحات التاريخ 

 
 مسئولية اإلدارة عف القوائـ المالية

القوائـ المالية مسئولية إدارة البنؾ ، فاإلدارة مسئولة عف إعداد وعرض القوائـ المالية عرضًا عاداًل وواضحًا وفقًا لقواعد هذ  
وفى ضوء القوانيف  2118ديسمبر  16إعداد وتصوير القوائـ المالية لمبنوؾ الصادرة عف البنؾ المركزى المصرى بتاريخ 

ة اإلدارة تصميـ وتنفيذ والحفاظ عمى رقابة داخمية ذات صمة بإعداد وعرض قوائـ مالية المصرية السارية ، وتتضمف مسئولي
عرضًا عاداًل وواضحًا خالية مف أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عف الغش أو الخطأ ، كما تتضمف هذ  المسئولية إختيار 

 المالئمة لمظروؼ. السياسات المحاسبية المالئمة وتطبيقها وعمؿ التقديرات المحاسبية
 

 مسئولية مراقب الحسابات
تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي عمى هذ  القوائـ المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقًا لمعايير المراجعة 

وتخطيط وأداء وفى ضوء القوانيف المصرية السارية ، وتتطمب هذ  المعايير منا اإللتزاـ بمتطمبات السموؾ المهني  المصرية
 المراجعة لمحصوؿ عمى تأكد مناسب بأف القوائـ المالية خالية مف أية أخطاء هامة ومؤثرة .

 
وتتضمف أعماؿ المراجعة أداء إجراءات لمحصوؿ عمى أدلة مراجعة بشأف القيـ واإلفصاحات في القوائـ المالية ، وتعتمد اإلجراءات 

ب ويشمؿ ذلؾ تقييـ مخاطر التحريؼ الهاـ والمؤثر في القوائـ المالية سواء الناتج التي تـ إختيارها عمى الحكـ الشخصي لممراق
عف الغش أو الخطأ ، ولدى تقييـ هذ  المخاطر يضع المراقب في إعتبار  الرقابة الداخمية ذات الصمة بقياـ البنؾ بإعداد القوائـ 

مناسبة لمظروؼ ولكف ليس بغرض إبداء رأي عمى كفاءة  المالية والعرض العادؿ والواضح لها وذلؾ لتصميـ إجراءات مراجعة
الرقابة الداخمية في البنؾ ، وتشمؿ عممية المراجعة أيضًا تقييـ مدى مالئمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة 

 التي أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذي قدمت به القوائـ المالية.
 

 لة المراجعة التي قمنا بالحصوؿ عميها كافية ومناسبة وتعد أساسًا مناسبًا إلبداء رأينا عمى القوائـ المالية .وأننا نرى أف أد
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 الرأي

 ومػػػػػػػف رأينػػػػػػػا أف القػػػػػػػوائـ الماليػػػػػػػة المسػػػػػػػتقمة المشػػػػػػػار إليهػػػػػػػا أعػػػػػػػال  تعبػػػػػػػر بعدالػػػػػػػة ووضػػػػػػػوح فػػػػػػػي جميػػػػػػػع جوانبهػػػػػػػا 
 )شػػػػػػػػركة مسػػػػػػػػاهمة مصػػػػػػػػرية( فػػػػػػػػي االسػػػػػػػػالمى المصػػػػػػػػرىالهامػػػػػػػػة ، عػػػػػػػػف المركػػػػػػػػز المػػػػػػػػالي المسػػػػػػػػتقؿ لبنػػػػػػػػؾ فيصػػػػػػػػؿ 

، وعف أدائه المالي المستقؿ وتدفقاته النقدية المستقمة عػف السػنة الماليػة المنتهيػة فػي ذلػؾ التػاريخ وذلػؾ  2116ديسمبر  31
ضػػوء وفػػى  2118ديسػػمبر  16طبقػػًا لقواعػػد إعػػداد وتصػػوير القػػوائـ الماليػػة لمبنػػوؾ الصػػادرة عػػف البنػػؾ المركػػزي المصػػرى فػػي 

 القوانيف والموائح المصرية ذات العالقة بإعداد القوائـ المالية.
 

 تقرير عف المتطمبات القانونية والتنظيمية األخرى
ألى مف أحكاـ قانوف البنؾ المركزى  – 2116ديسمبر  31خالؿ السنة المالية المنتهية فى  –لـ يتبيف لنا مخالفة البنؾ جوهريًا 

 . 2113لسنة  88رقـ والجهاز المصرفى والنقد 
 

يمسؾ البنؾ حسابات مالية منتظمة تتضمف كؿ ما نص القانوف ونظاـ البنؾ عمى وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائـ المالية 
 .متفقة مع ما هو وارد بتمؾ الحسابات 

 

والئحته التنفيذية متفقة مع ما  1981لسنة  159البيانات المالية الواردة بتقرير مجمس اإلدارة المعد وفقًا لمتطمبات القانوف رقـ 
 هو وارد بدفاتر البنؾ وذلؾ في الحدود التي تثبت بها مثؿ تمؾ البيانات بالدفاتر .

 
 2116ديسمبر  31/ج( ، لدى البنؾ استثمارات فى شركات تابعة ويقـو بإعداد قوائـ مالية مجمعة فى 21كما هو وارد بإيضاح )

ديسمبر  31المستقمة المرفقة ال تعتبر قوائـ مالية مجمعة وال تمثؿ المركز المالي المجمع لمبنؾ فى  . وبالتالي فإف القوائـ المالية
 وكذا أدائه المالي وتدفقاته النقدية المجمعة عف السنة المالية المنتهية فى ذلؾ التاريخ . 2116
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 صندوؽ الزكاة
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 الميزانية

 
 هػ1438ربيع ثاني   2ـ الموافؽ 2116ديسمبر  31في 

 

 ـ2115ديسمبر  31            ـ                  2116ديسمبر  31                                         البيػػػػاف          
 جنيه مصري                                            جنيه مصري                                        

 
 :األصػػوؿ 

 00712.14                                      2488452                                   نقدية وأرصدة بالبنك

   282121.                                      .22.22.                 أراضي ومباني في حيازه الصندوق

 01402221                                   01402221                      أراضي ومباني في حيازه الغير

 042.014                                      042.014               الخيري  اإلسكان الطالبي

 015211                                      7412101            أسيم في حيازه الغير                 
 0722.1.72                              ..0747882            حسابات االستثمار الخيري

 159721398                              155723142               إجمالي األصوؿ

 الخصػػوـ :
 1112..71                                      02018022             حقوق مستحقي الزكاة

 01402221         01402221            مقابل أراضي ومباني في حيازة الغير

   042.014                                         042.014                     الخيري مقابل اإلسكان الطالبي

 015211 7412101                         الغيرمقابل أسيم في حيازة 

 0722.1.72                                     ..0747882                 مقابل حسابات االستثمار الخيري

               159721398                              155723142                                  إجمالي الخصـو
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 المػػػػػوارد والمصػػػػػارؼ

 هػ1438ربيع ثاني   2ـ الموافؽ 2116ديسمبر  31في 
 

 م6132 ديسمبر 13              م 6132 ديسمبر 13              البيــــان  

 

 مصري جنيه                           مصري جنيه        

                                                                                          

 المػػػػػػػوارد : 
 6714526                                               11236934             نقدية وأرصدة بالبنؾ ) أوؿ العاـ ( 

 4857668                                               12521421                  الزكاة عمي حقوؽ ممكية البنؾ
 11497269                                              12314678        زكوات محصمة مف عمالء البنؾ وأخروف

 494612                                                 626416                عائد حساب االستثمار
 4212111                                                7383944   عوائد حسابات االستثمار الخيرية            

 227127                                                    76251               موارد متنوعة
ــ                                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 27983212                                    44159632                    إجمالي المػػوارد :
 المصػػػػارؼ :

 11156345                                           21143288                           أفراد
 1542151                                              293922                                 طالب          

 265243                                                 44661   مساجد                                      
 3519992                                            14927289            هيئات طبية وجمعيات خيرية مشهرة

 922                                                    312                           مصارؼ متنوعه     
 261715                                              294673                                مصاريؼ إدارية 

 11236934                                            7455487              نقدية وأرصد  بالبنؾ ) أخر المدة (
ــ                                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27983212                                   44159632     إجمالي المصػارؼ                
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 ـ .2116ديسمبر  31لمقوائـ المالية في  اإليضاحات المتممة
 

 ػػػ  نبذ  عف صندوؽ الزكاة بالبنؾ :
إيمانًا مف البنؾ بضرورة المساهمة في خدمة المجتمع لتحقيؽ التكافؿ االجتماعي فقد تـ إنشاء صندوؽ الزكاة ويعتبر مف أهـ المالمح 

الشبيهة وذلؾ منذ إنشائه حيث أف الربط بيف النشاطيف االقتصادي واالجتماعي له أثار التي تميز نشاط البنؾ عف العديد مف المؤسسات 
 إيجابية فعالة في تحقيؽ مسيرة التنمية.

مميوف جنيه مصري بخالؼ رصيد أوؿ المد  البال   32,92وبالنظر لحجـ أعماؿ الصندوؽ خالؿ عاـ التقرير نجد أف موارد  بمغت 
ـ وليبم  حجـ المػوارد المجمعػة لمصندوؽ حتى نهاية  1981ألؼ جنيه مصري في عاـ 387ذلؾ مقابؿمميوف جنيه مصري و  11,23نحو
مميوف جنيه مصري تمثؿ الزكاة المستحقة شرعًا عمي حقوؽ ممكية البنؾ والباقي  69مميوف جنيه مصري منها 292,7ـ نحػو 2116عاـ 

لهبات والتبرعات وعوائد الحسابات الخيرية وأخري ، ولقد وجهت هذ  الموارد زكاة مف أصحاب حسابات االستثمار ومف األفراد فضاًل عف ا
إلي المستحقيف ورعاية طالب العمـ في صورة نقدية وعينية أو مف خالؿ إنشاء المساكف الطالبية في المدف الجامعية في عدة مدف ) 

ضًا عمارة المساجد وتزويد المستشفيات الحكومية القاهرة ، أسيوط ، سوهاج ، المنصورة ، شبيف الكـو ( كما شمؿ اإلنفاؽ أي
بمػ  ما  والمستوصفات الطبية باألجهزة الطبية في جميع المحافظات هذا باإلضافة إلي مسػابقات القػػرآف الكػريـ ودار رعاية الطفػؿ اليتيـ وقػد

     ممػيوف جنيه مصري تـ توزيعها كالتالي :                36,7تػـ صػرفػه بالفعػػؿ 
 ) المبال  باألؼ جنيه (                                                                                         

 اإلجمالي مصاريؼ إدارية هيئات طبية وجمعيات خيرية مشهرة مساجد طالب أفراد أوجه اإلنفاؽ

 36714 295 14927 45 294 21143 المبال 
 

أساس استقامة األمة والنهوض بالمجتمع لذلؾ كاف لزامَا عمي صندوؽ الزكاة االهتماـ بدعـ األفػػراد ومضاعفة  اإلنفػاؽ حػيث الفرد : هو  -
 ( مميوف جنيه ونتطمع بزيادة الدعـ في السنوات القادمة . 11,1( ممػيوف جنيه مقػارنًة بالعػػاـ السػػابؽ مبمػ  )  21,1تـ صػرؼ مبم  ) 

وقؼ خيري( حتى ) كبيرة والسمعة الطيبة التي يتمتع بها صػندوؽ الزكػاة فقػػد أودع أهؿ البر والخػير مبال  في حسابات خيريةػػػ لمثقة ال
( مميوف جنيه مصري تصرؼ عوائدها في المصارؼ الشرعية لمزكاة وأعماؿ البر والخير سواء منها عائد  124,2ـ مبم  )2116نهاية 

 رية ومستشفيات أو دور األيتاـ وفقًا لعقود االستثمار الخيري .لصندوؽ الزكاة أو لجهات خي
سى( ) مميوف شخص في مصر بفيروس الكبد الوبائي 25ػػػ إيمانًا مف إدارة الزكػاة بضرورة التفاعؿ مع المجتمع ونظرًا إلصابة أكثر مف 

 ت زراعة الكبد وعالجه .فقد تـ فتح حساب ألغراًض زراعة الكبد وعالجه وخصص مبم  خمسة مميوف جنيه لحاال
طفؿ ومقرها المقطـ  161تتسع لعدد  2ـ2211ػػػ ومف أهـ أنشطة الصندوؽ إنه قاـ بإنشاء دار نموذجية لرعاية األيتاـ عمي مساحة 

 ( .  262511وخصص لها حساب رقـ ) 
مبني إدارة الزكاة بالزيتوف ومبني دار رعاية ( مميوف جنيه مصري  9.67ػػػ تمثؿ األراضي والمباني في حيازة الصندوؽ والبال  قيمتها ) 

الطفؿ اليتيـ بالمقطـ وقطعتي أرض بالهضبة الوسطي بالمقطـ وقطعة أرض أخري بالمقطـ وشقة بمحافظة اإلسكندرية وفيال بقرية سما 
 العريش بمحافظة شماؿ سيناء .

ف جنيه مصري وهي فيال وشقة بمحافظة الجيزة وشقة بمحافظة ( مميو11.42ػػػ تمثؿ األراضي والمباني في حيازة الغير البال  قيمتها )
 القاهرة وقد تـ التبرع بها لصندوؽ الزكاة ولف يتـ استالمها إال بعد وفا  أصحابها وفقًا لنص الهبه.

عوائدها في ( مميوف جنيه مصري تـ التبرع بها مف أحد فاعمي الخير تصرؼ 2.43ػػػ تمثؿ األسهـ في حياز  الغير والبال  قيمتها )
 المصارؼ الشرعية في أعماؿ البر بعد وفا  المتبرع وفقًا لنص الهبه.

( مميوف جنيه مصري المباني والتجهيزات بمدينة المنصورة والتي تـ تسميمها إلدارة  1.48ػػػ يمثؿ اإلسكاف الطالبي الخيري والبال  قيمته ) 
 جامعة األزهر إلدارتها .

تـ معادلة األرصدة بالعمالت األجنبية بالجنيه المصري عمي أساس أسعار الصرؼ المعمنة بالبنؾ المركزي في ػػػ ألغراض إعداد الميزانية 
 نطاؽ السوؽ الحرة لمنقد األجنبي في تاريخ إعداد القوائـ المالية لمصندوؽ.
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 (1) مرفؽ 

  التػػوزيػػع القػطػػػاعػي لشػػػركػػػات البػػنػػػػؾ
 

 ػريػف آخػريػف مف ذوي الخػبرات المتػمػيػزة .يػقػـو البػنػػؾ بإستثػمػار جزء مف أموالػه إسػتثػمػارًا مبػاشػرًا في تأسيػس الشػركػات بالمسػاهػمػة في رؤوس أموالهػػا مع مستػثم
تػاحػة اآلالؼ مف فػرص العػمؿ أمػاـ وتعػدد هذ  الشػركػػات لتغػطػي كػػافػة أوجه مجػاالت النػشػاط اإلقػتػصػػادي ، وقػد أسهػمػت هػذ  الشػركػػات فػي دفػع عػجػمػة التوقػد حػرص البػنػػؾ عمي تػنػوع  ػنمػيػة بالبػالد وا 

نػي .. وقػد ارهػا مف أولى الشػركػات في هػذ  المجػاالت مثػؿ مجػاؿ الػدواء والرعػايػة الطػبػيػػة المتػكاممػػة واإلنتػاج الصنػاعػي والحػيػواومعػظػـ هػذ  الشػركػات لهػا الريػادة في مجػاؿ نػشػاطهػػا بإعػتبػ، المواطنيػػف
 . ساهػمػت هػذ  الشػركػات بإنػتػػاجهػا في تػغػطيػػة جػانب كػػبيػر مف إحػتيػاجػػات السػػوؽ المحػمػي والتػصديػر إلي الخػػارج

 

 713مميػار جػـ و  7,299شركػة تػابعػة وشػقيػقػة ( وقػد بػمغػػت رؤوس أمػوالهػا المػصػدرة )  23شركػة متػاحػة لمبػيػع ،  33( شركػة ) منهػا  56ويػبمػ  عػدد الشركػات التي أسػسهػػا وسػػاهػـ فػيهػا البػنػػؾ ) 
ـ  2116/  12/  29مميػار جػـ بػعػد تػػػقػيػيػػـ العػمػالت بأسػعػػار الصػػرؼ فػي  22,517مميػار جػـ مػدفػػوع مػنػهػا نػحػو  22,597ػي ( تعػػادؿ نػحػو ممػيػػوف جػنػيػػه سػػودان 811مػميػوف دوالر أمريكي و

 مميػار جػـ . 3,128جػـ وقػيػمتهػػا الدفػتػريػة نػحػو  مميػار 3,432مميػػار جػـ تػبمػػ  تػكػمػفػتهػػا نػحػو  2,189ويػسػػاهػـ فػيهػػا البػنػػؾ بحػصػػة قػدرهػػػا نػحػو 
 

 وفيمػا يػمي بػيػػػاف التػوزيع القطػػاعي المجمع لهػذ  الشػركػػات :
 

 الػقػػطػػػػػػػػػػػػػاع
عدد 
 الشركات

 القػيػمػػػػة تػػكمػفػػػػػة حػػصػػػػػة رؤوس أمػػػػواؿ الشػػركػػات الػمػصػػدرة والمػدفػوعػػة
 الدفػتريػػة المسػاهػمػة المسػاهػمػة جػنػيػػػػه سػػودانػي دوالر أمػريػػكػي جػنػيػػػػه مػػصػػري

 جػػػـ جػػػـ جػػػـ الػمػػدفػػوع الػمػػصػػدر الػمػػدفػػوع الػمػػصػػدر الػمػػدفػػوع الػمػػصػػدر
 13111 36243 35511 ----- ----- ----- ----- 95111 9511 2 الػػػػزراعػػػػػػػػي والحػػػػػيػوانػػػػػػػػي
 1373431 1415722 452772 ----- ----- 287489 287489 786781 851181 18 الػػػصػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعػػػػػػػػػػػػػػػػي

 1 18435 18422 ----- ----- ----- ----- 25252 25252 2 الػتػجػػػارة الػمػحػميػػة والخػارجػيػػة
 194839 212913 24156 ----- ----- ----- ----- 152175 153111 4 الػػػػػدواء والػرعػػػايػػة الػطػبػيػػػػػػة
 1 48716 49221 ----- ----- 35276 35276 5111 5111 2 اإلسػػػػػتػػػثػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات

 194486 346268 224671 ----- ----- ----- ----- 3654974 3654974 6 اإلسػكػػػاف واإلسػتػثػمػػار العػقػػػاري
 16737 16737 17512 ----- ----- ----- ----- 233111 233111 3 تػػػكػنػػػولػػوجػيػػػػػا المػػعػمػػومػػػػات

 1212146.93 1329937 1344865 819961 819961 391316 391316 1595242 1611542 14 المػصػػارؼ والمػؤسػسػػات الماليػػة
 23425 27425 22132 ----- ----- ----- ----- 671831 671831 5 مػػػػػجػػػػػػػػػػػػػاالت أخػػػػػػػػػػػػػػػػػرى

 3128163.93 3432377 2189161 819961 819961 713181 713181 7218253 7298678 56 اإلجػػػػػػػػمػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػي
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 الػػػبػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ـ
 نػػػػػػػػػػوع
 المساهػمػة

 نػػسػػبػػػػػة
 مسػاهػمػة
 الػبػنػػػػػػؾ

 رأس
 مػػػػػػػػاؿ
 الشركػػة
 المصػػدر

 رأس
 مػػػػػػػػاؿ
 الشركػػة
 المدفػوع

 نػػػػػػػػوع
 العػمػمػػػة

 عػػػػػدد
 أسػهػػـ
 حػصػػة
 البػنػػػؾ

 القػيػمػػػػة
 اإلسػميػػة
 ػـلػسػهػػػ

 الشػركػػػة

 حػػػصػػػػة
 مسػاهػمػة
 الػبػنػػػػػػؾ
 جػػػػػػـ

 تػكػمػفػػػػػة
 المساهػمة
 المرتبػػػػط
 جػػػػػػـ عػمػيػهػػػػا

 القػيػمػػػػة
 الدفػتريػػة
 جػػػػػػـ

 بمد
 المقر

 تػاريػػػػخ
 مػزاولػػة
 النػشػػػاط

 ػي ػي والػحػػيػػػػوانػػاع الػػػػزراعػػالػقػػػطػػ

 ـ1987 االسماعيميه 13111 32131 31249 جـ     11 3124897 جػـ 91111 91111 %34.72 شػقػيػقػػة لمصناعات الغػذائية " فوديكو " اإلسماعيمية 1
 ـ1986 الجيز  1 4213 4261 جـ   111 42612 جػـ 5111 5111 %85.22 تػػابػعػػػػة اإلسػػالمػيػػػػة لػمػثػػػػروة الحػيػػوانػػيػػػػة 2

   13111 36243 35511  جػػـ 95111 95111 اإلجػػػػػػػػمػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػي
 ي ػػػاعػػػػػنالػقػػطػػػاع الػػصػ

 ـ2111 المنوفيه 35211 35211 35211 جـ       14 2514297 جػـ 88111 88111 %41.11 شػقػيػقػػة األفػػؽ لإلسػتثػمػار والتنػميػػة الصناعػيػػة 1
لصناعة مواد التغميػؼ وطباعتهاإيكوبػاؾ  2  ـ1991 أكتوبر -6 76721 76721 51111 جـ       51 1111111 جػـ 125111 125111 %41.11 شػقػيػقػػة 
 ـ2111 أكتوبر -6 24147 31114 21551 جـ     111 215511 جػـ 41111 41111 %51.38 تػػابػعػػػػة مػصر لصناعة مواد التغميؼ " إيجيراب " 3
 ـ1989 أكتوبر -6 21 2121 2111 جـ       11 211111 جػـ 11111 11111 %21.11 شػقػيػقػػة اإلسػػالمػيػػػػة إلنػتػػػػػاج األرضػػيػػػػػػػات 4
 ـ1994 االسكندريه 1 12111 12111 جـ    1111 12111 جػـ 27111 27111 %44.44 شػقػيػقػػة الوطػنيػة الحػديثػة لمصناعػػات الخػشبيػػة 5
 ـ1987 أكتوبر -6 1 3216 3216 جـ       22 145711 جػـ 6611 6611 %48.57 شػقػيػقػػة الجػيػػزة لمبويػات والصناعػات الكيماويػػة 6
 ـ2115 أكتوبر -6 68715 68715 39215 جـ     111 392151 جػـ 125111 125111 %31.37 شػقػيػقػػة الػقػاهػػرة لصناعػة الكرتػوف " كػوبػاؾ " 7
 ـ2113 السويس 1211 1211 1211 جـ     111 12111 جػـ 15466 15466 %7.76 متاحة لمبيػع غػػػػػاز الػسػػػويػػػس " سػػػػوجػػػػػػاز " 8
 ـ2112 المنوفيه 561 761 761 جـ     111 7611 جػـ 11451 11451 %7.27 متاحة لمبيػع مػػػػػػػػػػالػػتػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز 9
 ـ1985 الشرقيه 761 1797 1913 جـ      11 191345 جػـ 142834 142834 %1.33 متاحة لمبيػع جػػػػولػػػػػدف تػػػكػػػػػس لػألصػػػػػػػػواؼ 11
 ـ1988 الشرقيه 341 461 461 جـ      11 45981 جػـ 6111 6111 %7.67 متاحة لمبيػع الػػمػػشػػػروعػػػػػػات الػتػعػمػيػػػمػيػػػػػػػػة 11
 ـ2116 الشرقيه 224 264 264 جـ      11 26411 جػـ 8211 11111 %3.22 متاحة لمبيػع الػػمػسػتػػمػزمػػػػػػات الػتػعػمػيػػػمػيػػػػػػػػة 12
 ـ2117 الشرقيه 991 5251 5251 جـ      11 525111 جػـ 35111 35111 %15.11 متاحة لمبيػع العالمية لممسبوكػات والصناعات المتطورة 13
باسيفيؾ " -المصريػة لمتصنيػع " سيمتاؿ  14  ـ1986 القاهر  1 1595 1665 جـ      11 166456 جػـ 69731 69731 %2.39 متاحة لمبيػع 
 ـ1983 البحير  1 969 913 جـ      11 91274 جػـ 15111 15111 %6.12 متاحة لمبيػع النوباريػة لمهندسػة الزراعػيػة والميكػنػة 15
ـ2115 القاهر  15625 15625 15625 جـ      111 156251 جػـ 62511 125111 %25.11 شػقػيػقػػة شركه الطاقه لمصناعات االلكترونيه واالضاء  16  
 ـ2111 االسكندريه 472153 472153 125573 $      111 68745 دوالر أمريكي 137489 137489 %5.11 متاحة لمبيػع مػػيػػػػدور لػمػكػهػربػػػاء " مػيػػدالػيػػؾ " 17
 ـ2117 حمواف 676774 676774 136999 $          1 7511111 دوالر أمريكي 151111 151111 %5.11 متاحة لمبيػع حػػػػػػػمػػػػػػػػػػػواف لػػألسػػػػػمػػػػػػػػػػػػػدة 18

 اإلجػػػػػػػػمػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػي
   1373431 1415722 452772  جػػـ 786781 851181
   دوالر أمريكي 287489 287489
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 الػػػبػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 

 نػػػػػػػػػػوع
 المساهػمػة

 نػػسػػبػػػػػة
 مسػاهػمػة
 الػبػنػػػػػػؾ

 مػػػػػػػػاؿ رأس
 الشركػػة
 المصػػدر

 مػػػػػػػػاؿ رأس
 الشركػػة
 المدفػوع

 نػػػػػػػػوع
 العػمػمػػػة

 أسػهػػـ عػػػػػدد
 البػنػػػؾ حػصػػة

 اإلسػميػػة القػيػمػػػػة
 الشػركػػػة لػسػهػػػػـ

 حػػػصػػػػة
 مسػاهػمػة

 جػػػػػػـ الػبػنػػػػػػؾ

 المساهػمة تػكػمػفػػػػػة
 عػمػيػهػػػػا المرتبػػػػط

 جػػػػػػـ

 القػيػمػػػػة
 الدفػتريػػة
 جػػػػػػـ

 بمد
 المقر

 

 تػاريػػػػخ
 مػزاولػػة
 النػشػػػاط

 ةػػارة الػمحػػمػيػػة والػخػارجػيػػقػػػػطػػػاع الػتػػجػ 
 ـ1983 الجيز    15761 15761 جـ      21 787991 جػـ 21111 21111 %78.81 تػػابػعػػػػة اإلسػػالمػيػػػػة لػمػتػجػػػارة الػخػػارجػيػػػػة  1
 ـ1991 القاهر    2675 2662 جـ    111 26618 جػـ 5252 5252 %51.69 تػػابػعػػػػة الػعػػالػمػيػػة لػإلسػتػيػػػراد والػتػصػديػػػػر  2

 جػػـ 25252 25252 اإلجػػػػػػػػمػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػي
 

18422 18435   
  

 ة الػطػػبػػيػةاع الػػػدواء والػرعػػػايػػػطػػقػ
 ـ1983 الجيز  14513 18587 14448 جـ    1111 14448 جػـ 61111 61111 %24.18 شػقػيػقػػة مػسػتػػشػفػػػى مػػػػصػػػػػر الػػدولػػػػػػػػػي  1
 ـ2112 القاهر  144321 144321 3796 جـ      111 37957 جػـ 24111 24111 %15.82 متاحة لمبيػع ابػػػف سػػيػػػنػػػػػػػػػا " فػػػػػارمػػػػػػػػػػا "  2
 ـ1981 القاهر  35995 35995 1812 جـ        11 181242 جػـ 27111 27111 %6.71 متاحة لمبيػع مػسػتػػشػفػػػى الػقػػاهػػرة الػتػخػصػصػػي  1
 ـ2114 الجيز  11 4111 4111 جـ    1111 4111 جػـ 41175 42111 %9.52 متاحة لمبيػع الػمػػنػػػػػػى لػمخػػػدمػػػػػات الػطػبػػػيػػػػػػػة  4

 جػػـ 152175 153111 اإلجػػػػػػػػمػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػي
 

24156.42 212913 194839 
  

 * قػػػػطػػػػػػػػػاع اإلسػػػػػتػػػػثػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات :
 ـ1983 القاهر  1 2273 2188 جـ       11 218832 جػـ 5111 5111 %43.76 شػقػيػقػػة اإلسػػالمػيػػػػة لػإلسػتػثػمػػار والػتػنػمػيػػػة  1

 ـ1985 السوداف 1 46433 47132 $          1 2574762 دوالر أمريكي 35276 35276 %7.31 متاحة لمبيػع التػنميػة اإلسالميػة ) السػوداف ( المحػدودة  2

 جػػـ 5111 5111 اإلجػػػػػػػػمػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػي
 

49221 48716 1  
   دوالر أمريكي 35276 35276 

 * قػطػػػػػاع اإلسػكػػػاف والتػشيػيػػد واإلسػتثػمػػػار العػقػػػاري :
 ـ2116 الجيز  116181 161111 21111 جـ    1111 21111 جػـ 51111 51111 %41.11 شػقػيػقػػة أوراسػػكػػػـو لػإلسػػكػػػػاف والػتػػعػػمػيػػػػر  1
 ـ2116 الجيز  1 95762 128494 $         25 892646 جػـ 519999 519999 %25.19 شػقػيػقػػة الخػمػػػود لمتػنميػة العػقػاريػة والسياحػيػػة  2
 ـ2111 الجيز  1 2111 2111 جـ      111 21111 جػـ 21111 21111 %11.11 متاحة لمبيػع صندوؽ اإلستثمار العقاري العربي المباشر  3
 ـ2115 الجيز  61353 61353 51817 جـ      111 518173 جػـ 2851111 2851111 %1.82 متاحة لمبيػع العربيػة لإلستثمارات الفندقيػة والسياحيػػة  4
 ـ1999 القاهر  23163 23163 17381 جـ        11 1738111 جػـ 124975 124975 %13.91 متاحة لمبيػع العػػاشػػر لمتػنميػة واإلستثمػػار العػقػػاري  5
ـ2116 القاهر  4991 4991 4991 جـ       111 49911 جـ 111111 111111 %4.99 تابعه الفيصؿ لإلستثمار والتسويؽ العقارى  6  

 جػػـ 3654974 3654974 اإلجػػػػػػػػمػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػي
 

224671 346268 194486 
  

 * قػػػػطػػػػػػػػػاع تػػػكػنػػػولػػػوجػػيػػػػػا الػمػػعػػمػػػومػػػػػػػػػات :
 ـ1997 القاهر  1437 1437 2122 جـ      51 44239 جػـ 111111 111111 %2.21 متاحة لمبيػع بػنػػوؾ مػػصػػر لػمتػقػػدـ التػكػنػولػػوجػػي  1
 ـ2115 الجيز  15111 15111 15111 جـ      11 1511111 جػـ 131111 131111 %11.54 متاحة لمبيػع صػػػنػدوؽ تػنػمػيػػػػػة الػتػكػنػػولػػوجػيػػػا  2
األهػػمػػػػي ألجػهػػزة الػحػػاسػػػب اآللػػػػػي  3  ـ1998 الجيز  311 311 311 جـ    111 3111 جػـ 3111 3111 %11.11 متاحة لمبيػع 

   16737 16737 17512  جػػـ 233111 233111 اإلجػػػػػػػػمػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػي
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 الػػػبػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

  

 نوع 
   المساهػمػة

 نػػسػػبػػػػػة
 مسػاهػمػة
  الػبػنػػػػػػؾ

 رأس
 مػػػػػػػػاؿ
 الشركػػة
 المصػػدر

 رأس
 مػػػػػػػػاؿ
 الشركػػة
  المدفػوع

 نػػػػػػػػوع
 العػمػمػػػة

 عػػػػػدد
 أسػهػػـ حػصػػة

 البػنػػػؾ

 القػيػمػػػػة
 اإلسػميػػة لػسػهػػػػـ

 الشػركػػػة

 حػػػصػػػػة
 مسػاهػمػة
  الػبػنػػػػػػؾ
 جػػػػػػـ

 تػكػمػفػػػػػة
المساهػمة 

 عػمػيػهػػػػاالمرتبػػػػط 
 جػػػػػػـ

 القػيػمػػػػة
  الدفػتريػػة
 جػػػػػػـ

 بمد
   المقر

 تػاريػػػػخ
 مػزاولػػة
 ـ النػشػػػاط

 * قػػػػطػػػػػػػاع الػمػصػػػػارؼ والػمػؤسػسػػػات الػمػػالػيػػػػػة :

 ـ1993 الجيز  4351 4351 4351 جـ   1111 4351 جػـ 5111 5111 %87.11 تػػابػعػػػػة صػػػرافػػػػػػػة بػػػنػػػػػػؾ فػػػيػػػػػصػػػػػػػػؿ 1
 ـ2111 الجيز  619965 619965 619965 جـ     111 6199651 جػـ 621111 621111 %99.99 تػػابػعػػػػة فػػيػػػصػػػػػؿ لػإلسػتػثػمػػارات الػمػػالػيػػػة 2
ـ2116 القاهر  7991 7991 7991 جـ 11 799111 جـ 11111 11111 %79.91 تػػابػعػػػػة فيصؿ لتداوؿ االوراؽ الماليه 3  
 ـ2115 القاهر  4478 4478 4478 جـ 11 447811 جـ 45111 61111 %9.95 متاحة لمبيػع المصريه االماراتيه لتامينات الحيا  التكافمى 4
 ـ2111 الجيز  1 456 511 جـ       11 51111 جػـ 1711 2111 %25.11 شػقػيػقػػة عػػربػيػػػة لػمػػوسػػاطػػة فػػي الػتػأمػيػػػػف 5
 ـ2118 القاهر  31613 31613 29711 جـ     111 297111 جػـ 121111 121111 %24.75 شػقػيػقػػة المصريػة لمتأميف التكافمي عمي الممتمػكػات 6
 ـ1997 الجيز  15555 15555 21111 جـ       11 1999999 جػـ 21111 21111 %11.11 متاحة لمبيػع الػدوليػة لمتأجيػر التمويمػي " إنكػوليػس " 7
 ـ2117 القاهر  4191 4191 4111 جـ    1111 4111 جػـ 363542 363542 %1.11 متاحة لمبيػع المػصريػة إلعػػػػادة التػمػويػػؿ الػعػقػػػاري 8
 ـ2113 الجيز  13581 13581 13511 جـ       11 1351111 جػـ 111111 111111 %13.51 متاحة لمبيػع بػيػػػت الػتػأمػيػػف المػصػػري الػسػعػػػودي 9
 ـ2118 القاهر  11878 11878 11725 جـ     111 117251 جػـ 131111 131111 %8.25 متاحة لمبيػع المصريػة لمتأميػف التكافمػي عمي الحػيػػػاة 11
 ـ1983 السوداف 2829 2829 2861 ج س   1.13 7839188 جنيه سوداني 149961 149961 %1.68 متاحة لمبيػع الػبػػنػػػػػؾ اإلسػػػالمػػػػػي الػسػػػودانػػػػػي 11
 ـ1978 السوداف 29121 29121 42128 ج س   1.11 15113112 جنيه سوداني 61111 61111 %2.51 متاحة لمبيػع بػنػػؾ فػيػػصػػػؿ اإلسػػالمػػي الػسػػودانػػي 12
 ـ1981 البهامس 467697 584621 584621 $       111 321151 دوالر أمريكي 391316 391316 %8.21 متاحة لمبيػع دار الػػػػػمػػػػػػػػػػػاؿ اإلسػػػػػػالمػػػػػػػػػػػي البهامس 13
 ـ1984 السوداف 1 411 49 ج س   1.11 174918 جنيه سوداني 61111 61111 %1.13 متاحة لمبيػع بػنػػػؾ تػػنػمػيػػة الصػػػادرات بالػسػػػػوداف 14

 اإلجػػػػػػػػمػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػي
 جػػـ 1595242 1611542

 

1344865 1329937 1212147  
 دوالر أمريكي 391316 391316 

 
 

 جنيه سوداني 819961 819961
 

 * مػػػػػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى :
 ـ1984 الجيز  219 219 211 جـ      111 2111 جػـ 511 511 %41.11 شػقػيػقػػة العػربيػة ألعػمػػاؿ التػطهيػر " أراديػػػس " 1
 ـ2118 القاهر  6891 6891 1617 جـ          4 411786 جػـ 45111 45111 %3.57 متاحة لمبيػع المصرية لالستعالـ االئتمانى 2
 ـ1996 القاهر  1173 1173 1173 جـ     111 11732 جػـ 184811 184811 %1.63 متاحة لمبيػع مػصػر لممقاصػة واإليػداع والقػيد المركػػزي 3
دارة المراكػز التجاريػة 4  ـ2118 القاهر  1 4111 4111 جـ        11 411111 جػـ 31111 31111 %13.33 متاحة لمبيػع المصريػة إلنشػاء وا 
 ـ2115 القاهر  15152 15152 15152 جـ111 151515 جـ 411531 411531 %3.69 متاحة لمبيػع ايادى لالستثمار والتنميه 5

 جػػـ 671831 671831 اإلجػػػػػػػػمػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػي
 

22132 27425 23425 
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 (2مرفؽ )

 فروعنا
 والجيزة القاهرة ىوفرعالمركز الرئيسي 
 فرع  : القاهرة

 

 القاىرة  -يوليو  72شارع  1العنوان :  •
 717كود دولي :      رقم التميفون : •
 •(17 )72525.1. - 72525271 - 72525274 
 (17)   72522244رقم الفاكس:  •
     00810    البريدي : قمالر  •                          القاىرة –فيصل بنك   العنوان البرقي: •
 7442:  صندوق بريد •
 القاىرة 0.2188    سجل تجاري رقم : •
 FIEG EG CX CAIرقم السويفت :  •
 Cairo@faisalbank.com.eg    عنوان البريد اإلليكتروني : •
 www.Faisalbank.com.eg    الموقع اإلليكتروني : •
  الجيزة: فرع 
 الدقى -ميدان الجالء  -التحرير شارع  .04 العنوان :• 
 8-2-2-5-.1227075تميفون : • 
 12270750 فاكس :• 
 القاىرة -فيصل بنك  العنوان البرقى :• 
 07100البريدى :  قمالر • 
 F.BANK.UN 71.87 - 1525. تمكس :•                                    751 ص.ب :• 
 FIEGCXMAI - FIEGCXسويفت : • 
 Giza@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 
 

 فروع القاهرة الكبرى 
 

 
 

 الدقى : فرع 
 الجيزة -العجوزة  –تقاطع عبد المنعم رياض  –ش الفالوجا 02 العنوان :• 
 ( 17) 11172801 - 11141402 – .11448.1تميفون :• 
 (17) 11428517 فاكس :• 
 العجوزة 07400البريدى :  رقمال• 
 FIEG EG CX DOKسويفت : • 
 dokki@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 االزهر : فرع 
 القاىرة  –االزىر  –شارع جوىر القائد  012 العنوان :• 
 ( 17)  78.00751 – 78.14721 - 78.02140 تميفون :• 
 (17) 7252.815 فاكس :• 
  00228البريدى :  قمالر • 
 71ص . ب :  •
 FIEG EG CX AZHسويفت : • 
 azhar@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

http://www.faisalbank.com.eg/
mailto:Giza@faisalbank.com.eg
mailto:dokki@faisalbank.com.eg
mailto:azhar@faisalbank.com.eg
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 غمرة  : فرع 
 القاىرة  -الظاىر  –ا شارع السبع  04 العنوان :• 
 (17) 78.14575 فاكس :•          ( 17) 78.14282 - 78.142.4 – 72525271 تميفون :• 
 5ص . ب :  •                                                 00224البريدى :  قمالر • 
 FIEG EG CX GHMسويفت : • 
 ghamra@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 السيدة زينب  : فرع 
 القاىرة   –السيدة زينب  –شارع عبد المجيد المبان  15 العنوان :• 
 (17) 78177257 فاكس :•                         ( 17) 71200115   - .7121201 تميفون :• 
 الدواوين 8ص . ب :  •                                                 00870البريدى :  قمالر • 
 FIEG EG CX ZNBسويفت : • 
 saydah@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 مصر الجديدة  : فرع 
 القاىرة -مصر الجديدة  –بين ميدانى سفير وتريومف  –شارع عثمان بن عفان  57 العنوان :• 
 ( 17) 72224452   - 722244.1 - 722244.8 تميفون :• 
 (17) 722244.2  فاكس :• 
 00282ص . ب :  •                                  ىميوبوليس غرب 8.27البريدى :  قمالر • 
 FIEG EG CX HELسويفت : • 
 helio@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 مدينة نصر  : فرع 
 القاىرة  –مدينة نصر  –من شارع عباس العقاد  –شارع احمد قاسم جودة  08 العنوان :• 
 ( 17) 741.845 - 7417.427   - 74171.42  تميفون :• 
  5717البريدى :  قمالر •                                         (17) 741718.2   فاكس :• 
 00120ص . ب :  •
 FIEG EG CX NSRسويفت : • 
 nasrcity@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 زيزينيا   : فرع
 القاىرة الجديدة  –التجمع الخامس  –زيزينيا  –الجامعة االمريكية  (4) بوابةأمام  العنوان :• 
 ( 17) 72151.11 – 72151222   تميفون :• 
 (17) 72151211    فاكس :• 
 التجمع الخامس 054ص . ب :  •                                              00518البريدى :  قمالر • 
 FIEG EG CX ZENسويفت : • 
 zizinia@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 اكتوبر   6 : فرع
 الجيزة  -أكتوبر  2مدينة  –بجوار شرطة النجدة  –المحور المركزى  .1و  15رقم  العنوان :• 
 ( 17) .1574878  – 15748102 - 15748785    تميفون :• 
 (17) 15748411    فاكس :• 
 الحى الثالث 75ص . ب :  •                                              078.2البريدى :  قمالر • 
 FIEG EG CX OCTسويفت : • 
 october@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

mailto:ghamra@faisalbank.com.eg
mailto:saydah@faisalbank.com.eg
mailto:helio@faisalbank.com.eg
mailto:nasrcity@faisalbank.com.eg
mailto:zizinia@faisalbank.com.eg
mailto:october@faisalbank.com.eg
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 العبور   : فرع
  5..ميالن محل  A.Cسور نادى  –جولف ستيى  –مدينة العبور  العنوان :• 
 ( 17) 44575412  – 44575418 - 4457414    تميفون :• 
 FIEG EG CX OBRسويفت : •                                      (17) 44575725    فاكس :• 
 obour@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 الهـر   : فرع
 الجيزة -اليرم  –مبنى زيزينيا مول  –شارع اليرم  711 العنوان :• 
 ( 17) 12515.42  – 12515.44 - 12515.12 - 12515.15     تميفون :• 
  07000البريدى :  قمالر •                                      (17) 12515.11    فاكس :• 
 FIEG EG CX HRMسويفت : • 
 haram@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 شبرا   : فرع
 القاىرة -شارع شبرا  80 العنوان :• 
 ( 17) 72212122  – 72212128  - 72212124     تميفون :• 
  07000البريدى :  قمالر •                                     (17) 782.5000    فاكس :• 
 FIEG EG CX SHBسويفت : • 
 shubra@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 
 

 االسكندرية والوجة البحرى منطقة
 

 االسكندرية    : فرع
 –طريق الحرية مع احمد شوقى  –أبراج االشراف  1.431.7بالمقر الموقت بفرع مصطصفى كامل الكائن برقم  العنوان :• 

 االسكندرية -مصطفى كامل 
 ( 11) 8422715   – 8422787  - .842271     تميفون :• 
 (11) 8422721    فاكس :• 
  0708:  ص . ب•                                             70010البريدى :  لرقما• 
 FIEG EG CX ALXسويفت : • 
 alex@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 مصطفى كامؿ  : فرع
 االسكندرية -مصطفى كامل  –طريق الحرية مع احمد شوقى  –أبراج االشراف  1.431.7 العنوان :• 
 ( 11) 8428472    – 8428725  - .842211     تميفون :• 
  70100البريدى :  لرقما•                                    (11) 8422128    فاكس :• 
 سيدى جابر  050:  ص . ب• 
  FIEG EG CX AXسويفت : • 
 faisalbank.com.eg alex@البريد اإللكترونى : • 

 

 المنتزة  : فرع
 االسكندرية -قسم المنتزة  –مع تقاطع أطمس بناحية ميامى  –)أ( طريق الجيش 2.5 العنوان :• 
 ( 11) 8877075    – 8877072   - 8877072     تميفون :• 
 مكتب بريد السرايا  711:  ص . ب•                                      (11) 8877018    :فاكس • 
  FIEG EG CX AXسويفت : • 
  montazah@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

mailto:obour@faisalbank.com.eg
mailto:haram@faisalbank.com.eg
mailto:shubra@faisalbank.com.eg
mailto:alex@faisalbank.com.eg
mailto:alex2@faisalbank.com.eg
mailto:montazah@faisalbank.com.eg
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 العجمى  : فرع
 –إمام وحدة مرور العجمى  –طريق مصر إسمندرية مطروح  – 5بوابة  –عجمى ستار مول  –المركز التجارى  العنوان :• 

 االسكندرية -ميدنة العجمى 
 ( 11).410521   –  4105241 - 4105240 - 4105247     تميفون :• 
 بريد اليانوفيلمكتب  70770البريدى :  لرقما•                                     (11) 4105214    فاكس :• 
  FIEG EG CX AXسويفت : • 
 agamy@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 المنصورة   : فرع
 الدقيمية  –المنصورة  –شارع طمعت حرب  0 العنوان :• 
 (181) 7108218  فاكس : •   ( 181) 7118085 –  71052.7 - 28..710     تميفون :• 
 FIEG EG CX MNSسويفت : •                                             18000البريدى :  لرقما• 
 mansoura@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 دمياط الجديدة  : فرع
 محافظة دمياط  –مدينة دمياط الجديدة  –المنطقة المركزية  – 58قطعة رقم  العنوان :• 
 (182) 7401711  فاكس :•                   ( 182) 7401717 –  7401710     تميفون :• 
                                            07400البريدى :  لرقما• 
 FIEG EG CX DOMسويفت : • 
 domiat@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

  المحمة الكبرى : فرع
  الغربية -المحمة الكبرى  –عمارة االوقاف  –شارع الجيش  العنوان :• 
 (     141) 771.724  –  7712215 - 7710215      تميفون :• 
 (                          141) 7742502     فاكس :• 
                             744ص . ب :  •                                          10.00البريدى :  لرقما• 
 FIEG EG CX MHLسويفت : • 
 faisalbank.com.egmehalla@البريد اإللكترونى : • 

 

 الزقازيؽ   : فرع
 شرقية  -الزقازيق  –ميدان المنتزة  –عمارة العقادين  العنوان :• 
(                          188) 7104275    فاكس :• (                   188)7115812  –  7115812     تميفون :• 
     418ص. ب :  •                                            44800البريدى :  لرقما• 
 FIEG EG CX ZAGسويفت : • 
 zagazig@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 العاشر مف رمضاف   : فرع
 االعاشر من رمضان  –أمام اإلدارة التعميمية  – 4عمارة رقم  –مركز الحى األول  العنوان :• 
(                          108) 121122    فاكس :• (        108) 121174  –  121105 - .12110     تميفون :• 
     778ص. ب :  •                                            44212البريدى :  لرقما• 
 FIEG EG CX ASHسويفت : • 
   tanthramadan@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

mailto:agamy@faisalbank.com.eg
mailto:mansoura@faisalbank.com.eg
mailto:domiat@faisalbank.com.eg
mailto:domiat@faisalbank.com.eg
mailto:zagazig@faisalbank.com.eg
mailto:tanthramadan@faisalbank.com.eg
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 دمنهور   : فرع
 البحيرة   –دمنيور  –شارع الشيخ محمد عبد الكريم  العنوان :• 
(                          148) 1104111   فاكس :• (       148) ..11000  – ..11011  - 1100555 تميفون :• 
                                           ..778البريدى :  لرقما• 
 FIEG EG CX DMNسويفت : • 
 damanhour@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 طنطا   : فرع
 الغربية  -طنطا  –ميدان الجيورية  -ناصية شارع الجالء  –شارع محمد سعيد باشا  7 العنوان :• 
(                          141) 1752.52    فاكس :• (      141) 1752.58  –  1752.51 - 1752.57  تميفون :• 
     1.1ص. ب :  •                                            10000البريدى :  لرقما• 
 FIEG EG CX TANسويفت : • 
 tanta@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 بنها   : فرع
 القميوبية   –بنيا  –مبنى نقابة التطبيقين  –شارع البحر  العنوان :• 
(                          101) 1784217    فاكس :• (                    101) 1782520  –  .172274  تميفون :• 
                                             01800البريدى :  لرقما• 
 FIEG EG CX BNHسويفت : • 
 banha@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 
 

 منطقة القناؿفروع 
 

 السويس   : فرع
 السويس   -شارع الجالء  1 العنوان :• 
(                          127) 1114142    فاكس :• (                    127) 1111.17  –  1114148  تميفون :• 
                .2ص . ب : •                                            41000البريدى :  لرقما• 
 FIEG EG CX SUZسويفت : • 
 seuz@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 االسماعيمية   : فرع
 االسماعيمية   -الحى االفرنجى بجوار فيال قناة السويس  –ش عرابى مع شارع الجيش  4 العنوان :• 
 (         124) .1.0817 - 1.08175 -1.08171  –  1.08118  تميفون :• 
 (                                124) .1.0810   فاكس :• 
                01ص . ب : •                                          40800  البريدى : لرقما• 
 FIEG EG CX ISMسويفت : • 
 ismailia@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 منطقة الوجة القبمى
 

   الفيـو : فرع
 الفيوم -مدينة الفيوم  –بجوار مجمع المصال  الحكومية  –مكرر شارع سعد زعمول  11 العنوان :• 
 (         154) 7022055 - 7022707 - 7022700   – 7022701   تميفون :• 
 (                                154) 7022712   فاكس :• 
 FIEG EG CX FYMسويفت : • 
 fayom@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

mailto:damanhour@faisalbank.com.eg
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 المنيا   : فرع
 المنيا -عمارة االوقاف  –كورنيش النيل  –شارع الحرية  744 العنوان :• 
 (         152) 710.581 - 710.587 - 710.580 – 710.584   تميفون :• 
               74ص . ب :  • (                                      152) 710.521   فاكس :• 
 FIEG EG CX MINسويفت : • 
 menia@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 سوهاج   : فرع
 سوىاج -مبنى نقابة التطبيقين  –شارع باجة  العنوان :• 
 (    1.1) 71742.7   تميفون :• 
 (           154) 71742.8   فاكس :• 
 02ص . ب : •                                              57000   : الرقم البريدى• 
 FIEG EG CX SOHسويفت : • 
 sohag@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 أسيوط   : فرع
 أسيوط -أمتداد شارع يسرى راغب  العنوان :• 
 ( 155) 7112720 - 7141107 - 7141101 تميفون :• 
         (           154) .711121   فاكس :• 
 007ص . ب : •                                             20800   : الرقم البريدى• 
 FIEG EG CX ASUسويفت : • 
 assiut@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 أسواف   : فرع
 أسوان -متفرع من شارع أبو سمبل عمارة االوقاف  –شارع أبطال التحرير  24 العنوان :• 
 (  1.2) 7112825  - 7118124 تميفون :• 
 (           1.2) 7118185   فاكس :• 
     081ص . ب : •                                             50800   : الرقم البريدى• 
 FIEG EG CX ASWسويفت : • 
 asswan@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 قنا   : فرع
 قنا -مدينة العمال  –أمتداد شارع األقصر  –مبنى نقابة التطبيقيين  العنوان :• 
 (    1.2) 814.105  - 814.108 - 814.102 – 814.102 تميفون :• 
 (                1.2) 7118185   فاكس :• 
 مكتب قنا الرئيسى 77ص . ب : •                                             51000   : الرقم البريدى• 
 FIEG EG CX QNAسويفت : • 
 qena@faisalbank.com.egالبريد اإللكترونى : • 

 

 قيد االفتتاحفروع 
 

 مدينتى –فروع صغيرة : المعادى  •
 فروع كبيرة   : بورسعيد •
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 مراسموا البنؾ
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

S

WIFT / BIC Code 
IBAN Account Number Bank Name Currency 

IRVT US  N 
 

   -    -    The Bank of New York Mellon, New York USD 

     

COBA DE FF  

BKAU AT WW 

UNCR IT MM 
BCITITMM 

 

- 
AT                        

IT   U                            

IT  D                        

 

            EUR 
 

 

             

 
 

COMMERZBANK A.G., Frankfurt  

UniCredit Bank Austria , Vienna 
UniCredit Spa. Milan 

Intesa San Paolo Spa. Milan 

EUR      

 
 

   
COBA DE FF -              CHF COMMERZBANK A. G., Frankfurt CHF 

     

BOTK JP JT 
- 
- 

           Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD., Tokyo JPY 

     

NBEG GB  L 
  

The Bank of New York Mellon, New York 

London 
GBP 

     

ESSE SE SS -             
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), 

Stockholm 
SEK 

     
RIBL SA RI SA                                     Riyad Bank, Riyadh SAR 
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 الخط الساخف 
19851 

 

 

 

دارات البنؾ الرئيسية   البريد اإللكترونى لقطاعات وا 
 
 

 البريد االلكتروني الجهة

 Governor@faisalbank.com.eg مكتب المحافظ

 Mails@faisalbank.com.eg قطاع التفتيش والفروع ونظـ العمؿ

دارة مكافحة غسؿ األمواؿوحدة االلتزاـ و   Compliance@faisalbank.com.eg  ا 

 Infosys@faisalbank.com.eg قطاع نظـ المعمومات

 Humanres@faisalbank.com.eg اإلدارة العامة لمموارد البشرية

 Training@faisalbank.com.eg اإلدارة العامة لمتدريب

 Admindept@faisalbank.com.eg اإلدارة العامة لمشئوف اإلدارية

 Foreigndept@faisalbank.com.eg لمعالقات الخارجيةاإلدارة العامة 

 Forex@faisalbank.com.eg اإلدارة العامة لمحوالت والنقد األجنبى 

 Retail@faisalbank.com.eg التجزئة إدارة

 Realestate@faisalbank.com.eg إدارة التمويؿ العقارى

 Sme@faisalbank.com.eg إدارة العامة لممشروعات المتوسطة والصغيرة

 corres@faisalbank.com.eg حسابات المراسميف

 LocalInv@faisalbank.com.eg إدارة التوظيؼ المحمي

 Publicrelat@faisalbank.com.eg االعالـ والعالقات العامة

 Risk@faisalbank.com.eg قطاع المخاطر

 center@faisalbank.com.eg-Card إدارة بطاقات الفيزا

 financedept@faisalbank.com.eg  إدارة البيانات المالية
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