بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(

مجلــس اإلدارة

ـــــــــــــ
صاحب السمو الملكى األمير

محمــــــــــــــــــــد الفيصـل آل ســــــــعـود
الرئيـس
الشـــيخ  /إبراھيم بن خليفة آل خليفــــــــــــــــــــة
) ممثالً لمصرف فيصل اإلسالمى  /جيرسى (
الدكتـــور  /حاتــــــم عبــــد الجليـــل القرنشـــاوى
) ممثالً للشركة الخليجية لإلستثمارات المالية (
األسـتاذ  /خالــــــد عبد ﷲ جناحـــــــــــــــــــــى
) ممثالً للشركة اإلسالمية لالستثمار الخليجى  /الشارقة (
األسـتاذ  /عبد الحميــــد محمد أبو موســــــى
) محافظ البنك (
الدكتور المھندس  /على فؤاد أحمد الفرماوى
) ممثالً لھيئة األوقاف المصرية (
األسـتاذ  /عمــر عبـــدى علـــــــــــــــــــــــــــى

صاحب السمو الملكى األمير
عمــــــــرو محمــــــد الفيصـــــــــل آل سعـــــود
األسـتاذ  /ماجـــد غالـــب محمـــد غالـــــــب
) ممثالً للشركة المصرية لألعمال والتجارة (
األسـتاذ  /محمــد محســـن محمـــد محجــوب
األسـتاذ  /مصطفـى أبو بكـــر محمد عـــــــــزام
األسـتاذ  /يوسف بن عباس بن حسن أشعرى
) ممثالً لدار المال اإلسالمي للخدمات اإلدارية المحدودة (

الشركة المصرية لالستثمارات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحافــــــظ
األسـتاذ  /عبد الحميـد محمد أبو موسـى
* السادة أعضاء مجلس اإلدارة بترتيب أبجدي

-٣-

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﺎﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 (١ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴــﺬﻳﺔ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

صاحب السموالملكى األمير /عمـرو محمد الفيصـــل
األســــــــتاذ  /عبد الحميد أبو موسـى )محافظ البنك(
األســــــــتاذ  /خـالــــــــد عبـد اللــــــه جنـاحـــــــــى
الدكتـور مھنـدس  /علــى فــؤاد أحمـد الفرمــــــاوى
األســــــــتاذ  /يوسف بن عباس بن حسن أشـــــعرى
ــ األستاذ /رأفـت مقـبل حسـين)مساعد الرئيس التنفيذي(

رئيسـا ً
عضواً
،،
،،
،،
،،

ويكون أعضاء اللجنة التنفيذية أعضاء تنفيذيين بصالحيات مالية فى حدود عشرة مليون جنيه مصري مجتمعين.

 (٢ﳉﻨــﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌــﺔ
رئيسـا ً
عضواً

ــ األستاذ  /عمــــــــر عبــــــــدى عــــلى
ــ األستاذ  /مصطفـى أبو بكر محمد عـزام
ــ األستاذ  /محمد محسن محمد محجــوب

،،

 (٣ﳉﻨــﺔ ﺳﻴﺎﺳـﺎﺕ ﺍﳌﺨﺎﻃـﺮ
ــ األســـتاذ  /عمـــــر عبـــــــدى علــــــى
ــ األســـتاذ  /عبدالحميد أبو موسى )محافظ البنك(
ــ األســـتاذ  /مصـطفى أبو بكـــر عــــزام
ــ األستاذ  /محمد محسـن محمد محجـوب

رئيسـا ً
عضواً
،،
،،

 (٤ﳉﻨــﺔ ﺍﳊﻮﻛﻤـﺔ ﻭﺍﻟﱰﺷﻴﺤﺎﺕ
ــ األســـتاذ  /مصـطفــى أبو بكـــر عــــزام
ــ الدكتــور  /حاتـم عبدالجليـل القرنشـاوى
ــ األســتاذ  /ماجـــد غالــب محمــد غالــب

رئيسـا ً
عضواً
،،

 (٥ﳉﻨــﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒـﺎﺕ ﻭﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ
ــ األســـتاذ  /محمد محسن محمد محجوب
ــ األســـتاذ  /عمــــــر عبـــــــدى علــــــى
ــ األســـتاذ  /ماجــد غالـــب محمــد غالـب

-٤-

رئيسـا ً
عضواً
،،

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(

ھيئة الرقابة الشـرعية
ــــــــــــــــــــــ

فضيلة الدكتور  /نصـــــــــر فريــــد محمد واصـل

رئيسـا ً

فضيلة الدكتور  /علي جمعــه محمــد عبد الوھاب

نائب الرئيس

األستاذ الدكتور  /محمـــد رأفـــــت عثمــــــــــــان

عضواً

األستاذ المستشار  /عبد العاطى محمود الشافــــعى

عضواً

األستاذ الدكتور  /محمــــد الشحــــات الجنــــــــدى

عضواً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراقبا الحسابات
ـــــــــــــــــــ

األستاذ  /محمد صالح الدين عيسى أبوطبل
األسـتاذ  /شريف محمد فتحى الكيالنى

-٥-

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ــ

السادة مساھمو بنك فيصل اإلسالمى المصرى..

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﲪﺔ ﺍﻪﻠﻟ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ..

ﻳﹸﺴﻌﺪ�ﻰ ﺃﻥ ﺃﻟﺘﻘﻰ ﲝﻀﺮﺍﺗﻜﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻨﺴﺘﻌﺮﺽ ﺳﻮﻳﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻯ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋـﻦ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﳌـﺎﱃ ٢٠١٥ﻡ ﻭﻣـﺎ
ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭ�ﺘﺎﺋﺞ ﺗﺮﺻﺪ ﻷﻫـﻢ ﺍﻹﳒـﺎﺯﺍﺕ ﺍﶈﻘﻘـﺔ ﻭﺗﻌﻜـﺲ ﻓـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗـﺖ ﺍﳉﻬـﺪ ﺍﳌﺒـﺬﻭﻝ ﻣـﻦ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻪ.

ﻓﻘــﺪ ﲤﻜــﻦ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﺧــﻼﻝ ﻋــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻣــﻦ ﺗــﺴﺠﻴﻞ ﻣﺆﺷــﺮﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺇﳚﺎﺑﻴــﺔ ﻓﺎﻗــﺖ ﺍﻷﻫــﺪﺍﻑ ﺍﳌﺨﻄﻄــﺔ ﺿــﻤﻦ
ﺍﺳــﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﺍﳋﻤــﺴﻴﺔ )٢٠١٧ /٢٠١٣ﻡ( ﳑــﺎ ﺳــﺎﻫﻢ ﻓــﻰ ﺗــﺪﻋﻴﻢ ﺣــﺼﺘﻪ ﻓــﻰ ﺍﻟــﺴﻮﻕ ﺍﳌــﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌــﺼﺮﻳﺔ ﻭﺃﺩﹼﻯ ﺇﱃ
ﺍﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﲟﻜﺎ�ﺘﻪ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎً ﻭﻋﺎﳌﻴﺎً ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ...ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺮﻏﻢ ﳑـﺎ ﺷـﻬﺪﻩ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﻏﲑ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎً ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎً ﻭﳏﻠﻴﺎً.

ﻓﻌﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻟـﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌـﺼﺪﺭﺓ ﻟﺘﻠـﻚ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ،ﻭﺷـﻬﺪ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ ﻋـﺪﻡ ﺍﻻﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌـﺎﱃ ﻭﺍﻟﻨﻘـﺪﻯ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ

ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﻈــﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺒــﺎﻃﺆ ﻓــﻰ ﺍﻟﻨﻤــﻮ ﺍﻻﻗﺘــﺼﺎﺩﻯ ﻓــﻰ ﻣﻌﻈــﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌــﺎﱂ ﻭﻋﺎ�ــﺖ ﺍﻟﻜــﺜﲑ ﻣــﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﻣــﻦ ﺛﻘــﻞ ﺍﳌﺪﻳﻮ�ﻴــﺔ

ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ...ﻭﻓـﻰ ﻣـﺼﺮ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺕ ﻣﻌـﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻀﺨﻢ ﻭﻋﺠـﺰ ﺍﳌﻮﺍﺯ�ـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻭﺇﲨـﺎﱃ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻋﻨـﺪ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺭﻏﻢ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﳕﻮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺇﻳـﺮﺍﺩﺍﺕ ﻗﻨـﺎﺓ ﺍﻟـﺴﻮﻳﺲ ﻭﲢـﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ
ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﻟﻼﳔﻔﺎﺽ.

ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺳﻠﻔﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻭﻏﲑ ﻣﻮﺍﺗﻴـﺔ ،ﻓﻘـﺪ ﺳـﺠﻠﺖ ﲨﻴـﻊ

ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸ�ﺸﻄﺔ ﻭ�ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻌـﺪﻻﺕ ﳕـﻮ ﻣﺘﻤﻴـﺰﺓ ﻓـﻰ ﻇـﻞ ﺍﻟﺘـﺰﺍﻡ ﺗـﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻦ

ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻯ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﻭﳉﻨﺔ ﺑﺎﺯﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﺍﻟﺘﺤـﻮﻁ ﻭﺗـﺸﻤﻞ ﺍﳌﻌـﺎﻳﲑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﻜﻔﺎﻳـﺔ ﺭﺃﺱ
ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﳌﺎﱃ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺨﺼـﺼﺎﺕ ﺍﻻﺣﱰﺍﺯﻳـﺔ ﻭﻣﻌـﺎﻳﲑ ﺍﻟـﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺿـﻮﺍﺑﻂ ﺍﻻﺋﺘﻤـﺎﻥ ﺍﳌـﺼﺮﻓﻰ ﻓـﻀﻼﹰ ﻋـﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ

ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻ�ﻜﺸﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻰ.

ﻭﺍﺳــﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺍﳌــﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨــﻚ ﻳﻮﺿــﺢ ﺃﻥ ﺇﲨــﺎﱃ ﺣﺠــﻢ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ – ﳑــﺜﻼﹰ ﻓــﻰ ﺇﲨــﺎﱃ ﺍﻷﺻــﻮﻝ
ﻭﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ  -ﺑﻠﻎ ﻓﻰ ﳖﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠١٥ﻡ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ) (٥٥٫٧٩ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴـﻪ ﻣـﺴﺠﻼﹰ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺳـﻨﻮﻳﺔ ﻗـﺪﺭﻫﺎ
) (٥٫٢ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﻣﻌﺪﳍﺎ ) ،(%١٠٫٢٨ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﲨﻠﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻳـﺔ ﲤﺜـﻞ
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﲢﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻋﻴـﺔ
-٦-

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(

ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳉﻨﻴﻪ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﺗﻼﺋـﻢ ﲨﻴـﻊ ﺍﳌـﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺗﺘﻤﺘـﻊ ﺑﻌﻮﺍﺋـﺪ
ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ – ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﲨﻠـﺔ ﺃﺭﺻـﺪﺓ ﺍﻷﻭﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻳـﺔ )ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﲢـﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ( ﻓـﻰ ﳖﺎﻳـﺔ ﻋـﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ) (٤٩٫٢٤ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﳏﻘﻘﺔً ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳـﻨﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘـﻬﺎ ) (٤٫٤٧ﻣﻠﻴـﺎﺭ ﻭﻣﻌـﺪﳍﺎ ) ...(%٩٫٩٨ﻭﺗﺘـﻮﺯﻉ
ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻣﻠﻴـﻮﻥ ﻭﻣﺎﺋـﺔ ﺃﻟـﻒ ﺣـﺴﺎﺏ ﻳﺘـﻮﱃ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺇﺩﺍﺭﲥـﺎ ﻟـﺼﺎﱀ ﻋﻤﻼﺋـﻪ .ﻛﻤـﺎ ﳒـﺢ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﻓـﻰ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﲢـﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺘﺎﺣـﺔ ﻟﺪﻳـﻪ ﻓـﻰ ﺃﻭﺟـﻪ ﺗﺮﺍﻋـﻰ ﺍﻟـﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟـﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺗﻠﺒـﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺕ ﻋﻤﻼﺋـﻪ ﺑﻘﻄﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺍﳋـﺎﺹ ﻭﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌـﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ..ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﺻﺒﺢ ﻻﻋﺒـﺎً ﺭﺋﻴـﺴﻴﺎً ﻓـﻰ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤـﻮﻳﻼﺕ ﺍﳌـﺸﱰﻛﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﺗﻨـﺴﻴﻘﺎً ﺩﺍﺋﻤـﺎً ﻭﺗﻌﺎﻭ�ـﺎً
ﻣﺴﺘﻤﺮﺍً ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺷـﺄﳖﺎ ﺍﳌـﺴﺎﳘﺔ ﻓـﻰ ﺧﻠـﻖ ﻭﺗﻌﺰﻳـﺰ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ...ﻭﳛـﺮﺹ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﺯﻳـﻊ
ﳏﻔﻈﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻ�ﺘﺸﺎﺭ ﻭﲣﻔـﻴﺾ ﺣـﺪﺓ ﺍﻟﱰﻛـﺰ ﻭﲢﺠـﻴﻢ ﺍﳌﺨـﺎﻃﺮ ﻋﻨـﺪ ﺣـﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟـﺪ�ﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﻋﻠـﻰ
ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎ�ﺎﺕ ﻭﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ .ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺻـﺎﻓﻰ ﺃﺭﺻـﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴـﻒ ﻭﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ
)ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﳌﺨﺼﺺ( ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ) (٥٠٫٧٥ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (٤٥٫١١ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﳌﺎﺿـﻰ
ﺃﻯ ﺑﺰﻳــﺎﺩﺓ ﻗــﺪﺭﻫﺎ ) (٥٫٦٤ﻣﻠﻴــﺎﺭ ﺟﻨﻴــﻪ ﻭ�ــﺴﺒﺘﻬﺎ ) ،(%١٢٫٥ﻭﻣــﻦ ﺍﳉ ـﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟــﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺻــﺎﻓﻰ ﺃﺭﺻــﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﳝﺜﻞ ) (%٩١٫٤٢ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱃ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ.

ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺁﺧﺮ ﲤﻜﻦﹼ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴـﺔ ﳑﺜﻠـﺔً ﻓـﻰ ﺑﻨـﺪ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟـﺬﻯ ﻭﺻـﻞ ﺭﺻـﻴﺪﻩ ﻓـﻰ ٢٠١٥/١٢/٣١ﻡ ﺇﱃ ﻣـﺎ ﻳﻌـﺎﺩﻝ ) (٤٫٢٩ﻣﻠﻴـﺎﺭ ﺟﻨﻴـﻪ ﻣـﺴﺠﻼﹰ ﳕـﻮﺍً ﺳـﻨﻮﻳﺎً
ﻣﻌﺪﻟﻪ ) ..(%١٥٫٣٢ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﲤﺜﻞ ) (%٧٫٦٩ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱃ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ )ﺍﻷﺻـﻮﻝ  +ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣـﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ( ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (%٧٫٣٥ﻓﻰ ﳖﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.

ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺍ�ﻌﻜﺴﺖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻟﻸ�ﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴـﺴﻴﺔ ﻋﻠـﻰ �ﺘـﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﳌـﺎﱃ ٢٠١٥ﻡ ،ﺣﻴـﺚ ﲢﻘﻘـﺖ
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺇﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺤــﻮ ) (٤٤٨٠٫٦٦ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻢ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ) (٣٧٦٨٫٤٣ﻣﻠﻴﻮ�ﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﻤﺎﱃ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻖ ﺑﺰﻳــﺎﺩﺓ ﻗــﺪﺭﻫﺎ
) (٧١٢٫٢٣ﻣﻠﻴــﻮﻥ ﺟــﻢ ﻭ�ــﺴﺒﺘﻬﺎ ) (%١٨٫٩ﻭﰎ ﺗﻮﺯﻳــﻊ ) (٢٤٦٧٫٢٨ﻣﻠﻴــﻮﻥ ﺟــﻢ ﻛﻌﻮﺍﺋــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺃﺻــﺤﺎﺏ ﺍﳊــﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻳﺔ ] ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (٢٠٧٧٫٩٩ﻣﻠﻴﻮ�ﺎً ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ٢٠١٤ﻡ [.

ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺑﻠـﻎ ﺇﲨـﺎﱃ ﺃﺭﺑـﺎﺡ ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ) (١٩٣٨٫٤٣ﻣﻠﻴـﻮﻥ ﺟـﻢ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ) (١٥١١٫٠٦ﻣﻠﻴﻮ�ـﺎً ﻋـﻦ ﻋـﺎﻡ ٢٠١٤ﻡ
ﳏﻘﻘﺎً ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ ) (٤٢٧٫٣٧ﻣﻠﻴـﻮﻥ ﺟـﻢ ﻭﻣﻌـﺪﳍﺎ ) ...(%٢٨٫٢٨ﻭﺟـﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟـﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺇﲨـﺎﱃ ﺃﺭﺑـﺎﺡ ﻋـﺎﻡ ٢٠١٥ﻡ
ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (١٩٣٨٫٤٣ﻣﻠﻴـﻮﻥ ﺟـﻢ ﺗـﻀﻤﱠﻦ ﺃﺭﺑﺎﺣـﺎً ﳏﺘﺠـﺰﺓ ﺑﻘﻴﻤـﺔ ) (١١٨٦٫٧٦ﻣﻠﻴــﻮﻥ ﺟـﻢ ﻭﺍﺣﺘﻴـﺎﻃﻰ ﳐـﺎﻃﺮ ﺑﻨﻜﻴـﺔ
ﻭﻣﺒﺎﻟﻎ ﳏـﻮﻟﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱃ ﺑﺈﲨـﺎﱃ ﻗــﺪﺭﻩ ) (٢٫١٨ﻣﻠﻴـﻮﻥ ﺟـﻢ ..ﺃﻣـﺎ ﺍﻟﺒـﺎﻗﻰ ﻭﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ ) (٧٥١٫٦٧ﻣﻠﻴﻮ�ـﺎً ﻓﻬـﻮ
ﳝﺜــﻞ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻘــﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳــﻊ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٥ﻡ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ) (٦٠٦٫٧١ﻣﻠﻴـﻮﻥ ﺟـﻢ ﻋـﻦ ﻋـﺎﻡ ٢٠١٤ﻡ ﺑﻨﻤـــﻮ ﻗﻴﻤﺘـﻪ
) (١٤٤٫٩٦ﻣﻠﻴﻮ�ﺎً ﻭﻣﻌﺪﻟﻪ ).(%٢٣٫٨٩
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄ�ﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﺗـﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ""Call Center
ﻭﺩﻋﻤــﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔــﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒــﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ ﻟﺘــﺸﻐﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗــﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ ﺍﻟﺘــﻰ ﲤﻜﻨــﻪ ﻣــﻦ ﺍﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒــﺎﺕ
-٧-

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(

ﻭﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ ،ﻛﻤﺎ ﳒﺢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟــ" "Card Centerﻓـﻰ
ﲢﻮﻳﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭ�ﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨـﻪ ﺇﱃ ﺑﻄﺎﻗـﺎﺕ "ﻓﻴـﺰﺍ ﺇﻟﻜـﱰﻭﻥ" ﺫﻛﻴـﺔ ﻳـﺼﻌﺐ ﻋﻠـﻰ ﺍﳍـﺎﻛﺮﺯ �ـﺴﺦ
ﺑﻴﺎ�ﺎﲥﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ..ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﺘﺼﻞ ﻓـﻰ ﳖﺎﻳـﺔ ﻋـﺎﻡ ٢٠١٥ﻡ ﺇﱃ ) (٣٠٥ﺃﻟـﻒ ﺑﻄﺎﻗـﺔ
ﻭﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺭﻑ ﺍﻵﱃ ) (ATMﺇﱃ ) (٢٢١ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺧـﺎﺭﺝ ﺍﳌﻘـﺎﺭ ﻭﲟﺮﺍﻛـﺰ ﺍﻟﺘـﺴﻮﻕ
ﻭﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪﻥ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.

ﻭﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻯ ﺍﳌـﺼﺮﻯ ﻟﺘﻨـﺸﻴﻂ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻯ ﺍﳍﺎﺩﻓـﺔ ﺇﱃ ﺗـﻮﻓﲑ ﺇﺳـﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻭﻓﻘـ ًﺎ
ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﳏﺪﻭﺩﻯ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ..ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺔ ﳍـﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟـﺎﻝ ﻭﰎ
ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺑﺎﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎ�ﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﳍﺎ �ﻈﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺠـﺪﺍﺭﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎ�ﻴـﺔ ﻳﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻊ
�ﻮﻋﻴــﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌــﺔ ﻋﻤــﻼﺀ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨــﺸﺎﻁ ..ﻣــﻊ ﺗﺒــﺴﻴﻂ ﻭﺗﻴــﺴﲑ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﲟــﺎ ﻻ ﳜــﻞ ﺑﺎﻟــﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎ�ﻴــﺔ ﺣﻴــﺚ ﰎ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ�ُﻔﺬﱢ ﺍﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣﻨـﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ،ﻭﻓـﻰ ﺿـﻮﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﺬﻯ ﺗﻮﻟﻴـﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﳌـﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺍﳌﺮﻛـﺰﻯ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻰ ﺩﻳـﺴﻤﱪ ٢٠١٥ﻡ ﻟﺘﻔﻌﻴـﻞ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟـﻪ ..ﺑـﺪﺃ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻜﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺪﻭﺭ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳊﻴﻮﻯ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺧﱪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.

ﻭﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺃﻳــﻀﺎً ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ ﺍﳌــﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻘــﺪ ﺍﺳــﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ ﻹﺻــﺪﺍﺭ ﻭﻋــﺎﺀ
ﺍﺩﺧﺎﺭﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ "ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﳌﺘﻐﲑ )ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ(" ﺣﻴﺚ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﺇﲰﻴـﺔ
ﻭﲣﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﺪﲥﺎ ) (٥ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺒﺪﺃ ﻓـﻰ ﺍﻟﻴـﻮﻡ ﺍﻟﺘـﺎﱃ ﻟﺘـﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟـﺸﺮﺍﺀ ﻭﺗـﺼﺪﺭ ﺑﺎﳉﻨﻴـﻪ ﺍﳌـﺼﺮﻯ
ﺑﻔﺌﺎﺕ ﺃﻟﻒ ﺟﻢ ﻭﻣﻀﺎﻋﻔﺎﲥﺎ ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎً )ﲢﺖ ﺍﳊﺴﺎﺏ( ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺁﺧﺮ ﻛﻞ ﺭﺑﻊ ﺑﻨـﺎﺀﹰ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﲟﺰﺍﻳﺎ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﺮﺹ ﺳـﺤﺐ ﻋﻠـﻰ ﺟـﻮﺍﺋﺰ ﺍﳊـﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤـﺮﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻀﻤﺎﳖﺎ ..ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻓﻮﺭ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻯ ﻟﻨﻈﺎﻣﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ.

ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻً ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ...ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﺷﺮ�ﺎ ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﺿﻰ ﺇﱃ ﺗﺄﺳـﻴﺲ
"ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﺼﻞ ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ" ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺗﻌﻤـﻞ ﻓـﻰ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤـﺴﺮﺓ ﻓـﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺑﻐـﺮﺽ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﲥﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻭﻋﻤﻼﺋﻪ ،ﻭﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰎ ﺍﻻ�ﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺃﻥ
ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓـﻮﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﱰﺧـﻴﺺ ﺍﻟﻨـﻬﺎﺋﻰ ﳌﺰﺍﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﺍﳍﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑـﺔ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳊﺎﱃ.

ﻭﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﲞﻄــﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓــﻰ ﻟﻮﺣــﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﻭﺇﻋــﺎﺩﺓ ﻫﻨﺪﺳــﺔ ﺍﻟﻔــﺮﻭﻉ ﻭﺗﻴــﺴﲑ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﲠــﺎ
ﲠﺪﻑ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻓﺮﻉ ﺟﺪﻳـﺪ ﺧـﻼﻝ ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﲟﺪﻳﻨـﺔ ﺍﻹﲰﺎﻋﻴﻠﻴـﺔ
"ﻓﺮﻉ ﺍﻹﲰﺎﻋﻴﻠﻴﺔ" ﻭﻟﻴﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﲨﺎﱃ ﻟﻠﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﳖﺎﻳـﺔ ﻋـﺎﻡ ٢٠١٥ﻡ ﺇﱃ ) (٣٢ﻓﺮﻋـﺎً ﺗﻐﻄـﻰ ﺍﻟﻜـﺜﲑ
ﻣﻦ ﳏﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﻻ�ﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ ﺍﻹ�ـﺸﺎﺋﻰ ﻭﺍﳌﻌﻤـﺎﺭﻯ "ﻟﻔـﺮﻉ ﺍﻟـﺪﻗﻰ" ﺣﻴـﺚ ﺍُﻓﺘـﺘﺢ
ﺍﳌﻘﺮ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻓﻰ ٢٠١٥/٨/٣٠ﻡ .ﻫﺬﺍ ﻭﳚﺪﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻟﻼ�ﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﻘﺮ ﺍﳉﺪﻳـﺪ
ﻟﻔﺮﻉ ﻣﺼﺮ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ – ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻪﻠﻟ – ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣـﻦ ﻋـﺎﻡ ٢٠١٦ﻡ ،ﻛﻤـﺎ ﳜﻄـﻂ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﻻﻓﺘﺘـﺎﺡ ﺃﺭﺑﻌـﺔ
-٨-

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(

ﻓــﺮﻭﻉ ﺟﺪﻳــﺪﺓ ﺧــﻼﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌــﺎﻡ "ﻓـﺮﻉ ﺑــﻮﺭ ﺳــﻌﻴﺪ" ﻭ"ﻓــﺮﻉ ﺍﳌﻌــﺎﺩﻯ" ﻭ"ﻓــﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺷــﺮ ﻣــﻦ ﺭﻣــﻀﺎﻥ" ﻭ"ﻓــﺮﻉ ﻣـﺪﻳﻨﺘﻰ"،
ﻭﺟﺎﺭﻯ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﺪﻳـﺪﺓ ﻹﺿـﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﻘـﺮ "ﻓـﺮﻉ ﺍﻟﺰﻗـﺎﺯﻳﻖ" ﻭﻣـﻦ ﺛـﻢ ﺗﺒـﺪﺃ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺗﻄـﻮﻳﺮ
ﺍﳌﺒﻨﻰ.

ﻭﺍ�ﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻭﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﲡﺎﻩ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﱪﻋﺎﺕ ﻟﺪﻋﻢ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻹ�ﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌـﺪﺩ ﻣـﻦ ﺍﶈﺎﻓﻈـﺎﺕ ...ﺑﻠﻐـﺖ ﲨﻠﺘـﻬﺎ

ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﳓﻮ ) (١٧ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ،ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻭﺻـﻠﺖ ﲨﻠﺘـﻬﺎ ﺣﺘـﻰ

٢٠١٥/١٢/٣١ﻡ ﺇﱃ ﳓﻮ ) (٢٦٠ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺯﻛﻮﺍﺕ �ﻘﺪﻳﺔ ﻭﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺫﻭﻯ ﺍﳊﺎﺟـﺎﺕ

ﺑﻨﺤﻮ ) (١٥٩ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻢ ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺣﺼﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺿـﻰ ﺑﻨﺤـﻮ ) (٣٢ﻣﻠﻴﻮ�ـﺎً
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ) (١٥ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻢ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻓﻰ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣـﻦ

) (٦ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻢ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﺍﺭ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﺒﻨـﻚ ..ﻫـﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣـﺎ ﺧـﺺ ﺑﻨـﺪ ﺍﻟﻐـﺎﺭﻣﲔ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺭﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

ﻭﺑﺎﻟﻨــﺴﺒﺔ ﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ ﻭﺗﻔﻌﻴــﻞ �ﻈــﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨــﻚ ،ﻓﻘــﺪ ﻗﺎﻣــﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺧــﻼﻝ ﻋــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﲨﻴــﻊ

ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻜﻤﻰ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻰ ﳍﺎ ﺗـﺄﺛﲑﺍﺕ ﻣﻬﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷ�ـﺸﻄﺔ ...ﲟـﺎ ﻓـﻰ ﺫﻟـﻚ ﲝـﺚ

ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﳏﺘﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲠﺎ ﻭﻣﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻯ ﺍﳌـﺼﺮﻯ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈـﺎﺕ

ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﲠﺎ ...ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﻡ "ﺍﳌﺮﻛﺰﻯ" ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻫـﺎ ﻭﺍﻹﻟـﺰﺍﻡ ﲠـﺎ ﺑـﺼﻮﺭﺓ ﳖﺎﺋﻴـﺔ ،ﻭﴰـﻞ ﺫﻟـﻚ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ،ﻭﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﲤﺎﻣﺎً ﲟﺎ ﲤﻠﻴﻪ

ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑ ﻭ�ﺴﺐ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ.

ﻭ�ﻈﺮﺍً ﻷﻥ "ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ" ﲤﺜﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍً ﻓﻰ ﺃ�ﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ�ﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﻟﺬﺍ
ﳚﺪﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﳌﻌﻴﺎﺭ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ) (CARﺟﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ٢٠١٥ﻡ
ﺑﻨﺤﻮ ) (%١٦٫٦٩ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍً ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩ�ﻰ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻯ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (%١٠ﲟﺎ �ﺴﺒﺘﻪ ) ،(%٦٫٦٩ﺃﻣﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭ
ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ )ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ( " "LRﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﳓـﻮ )(%٤٫٦٥
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪ ﺃﺩ�ﻰ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﺒﻠﻎ ) (%٣ﺃﻯ ﳏﻘﻘﺎً ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ ).(%١٫٦٥
ﺑﻘﻰ ﺃﻥ ﺃﺷﲑ ﺇﱃ �ﻘﻄﺔ ﺃﺧﲑﺓ ﻭﻫﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻏﺒﺔٍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻀﺮﺍﺗﻜﻢ ﻭﺗﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﳎﻠـﺲ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻠﺒﻨــﻚ ..ﺃﻻ ﻭﻫــﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﲡﺰﺋــﺔ ﺍﻟــﺴﻬﻢ ﺇﱃ ﲬــﺴﺔ ﺃﺳــﻬﻢ ﻟﺘــﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﻴﻤــﺔ ﺍﻹﲰﻴــﺔ ﻟﻠــﺴﻬﻢ
"ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻰ" ،ﺣﻴﺚ ﲤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋـﺔ ﺑﻌـﺪ ﺃﻥ ﺃُﲣـﺬﺕ ﻭﺍﺳـﺘﻜﻤﻠﺖ ﻛﺎﻓـﺔ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ ﻟـﺬﻟﻚ

ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﲨﺎﱃ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻭﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ) (٢٩٧ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻬﻢ ﻭﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﳉﺪﻳـﺪ ﺑﺎﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ

ﺍﳌــﺼﺮﻳﺔ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﺍً ﻣــﻦ ﻳــﻮﻡ ٢٠١٦/١/٤ﻡ ،ﻭﻻﺷــﻚ ﺃﻥ ﻫــﺬﺍ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀ ﻳﻬــﺪﻑ ﻓــﻰ ﺍﳌﻘــﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﻣﻌــﺪﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ

ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺟﺬﺏ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣـﻦ ﺍﳌﺘﻌـﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـﻚ ﺍﻷﺳـﻬﻢ ...ﻛـﻞ ﺫﻟـﻚ

ﺑﻐﺮﺽ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ.

-٩-

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(

ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ..ﻫﺬﻩ ﻫﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﳒـﺎﺯﺍﺕ ﻟﺒـﻨﻜﻜﻢ ﺧـﻼﻝ ﻋـﺎﻡ ﱂ ﳜـﻞ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠـﻰ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻷﺭﻗـﺎﻡ ﻭﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ – ﺑﻔـﻀﻞ ﺍﻪﻠﻟ ﻭﺗﻮﻓﻴﻘـﻪ – ﳏﻘﻘـﺔً ﳌـﺎ ﻛﺎ�ـﺖ ﲥـﺪﻑ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣـﻦ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻋﺎﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ.

ﻭﺧﺘﺎﻣ ـﺎً ﺍﲰﺤــﻮﺍ ﱃ ﺣــﻀﺮﺍﺗﻜﻢ ﺃﻥ ﺃﺳــﺠﻞ ﺧ ـﺎﻟﺺ ﺷــﻜﺮﻯ ﻭﺗﻘ ـﺪﻳﺮﻯ ﻟﻜــﻢ ﻭﻟﻠــﺴﺎﺩﺓ ﻋﻤــﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﻭﳉﻤﻴــﻊ
ﻣﺮﺍﺳــﻠﻴﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌــﺎﻭﳖﻢ ﻭﺛﻘﺘــﻬﻢ ﺍﻟﺘــﻰ �ﻌﺘــﺰ ﲠــﺎ ،ﻛﻤــﺎ ﺃ�ــﻮﻩ ﺑــﺎﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟــﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟــﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ،ﻭﻛــﺬﺍ ﺑـﺎﻟﻔﻬﻢ ﺍﳌﺘﺒــﺎﺩﻝ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﳌﺜﻤﺮ ﻣﻊ ﻣﺴﺌﻮﱃ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻯ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﲪﺔ ﺍﻪﻠﻟ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ.

رئيس مجلس اإلدارة
محمد الفيصل آل سعود

- ١٠ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(

التطورات االقتصادية المحلية
ــ

ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺤـﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋـﻦ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﶈﻠـﻰ ﻭﺿـﻌﻒ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻭﺗﺬﺑﺬﺏ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﳋﻠﻞ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻰ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻨﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺃﺳـﻌﺎﺭ ﺍﻟـﻨﻔﻂ ﻭﺗـﺄﺛﲑ
ﺫﻟﻚ ﻋﻠـﻰ ﺗـﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻭﺃﻭﺿـﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺍﳌـﺼﺮﻳﺔ ﲠـﺬﻩ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ..ﻭﺑـﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﺫﻟـﻚ ﻓﻘـﺪ ﻛـﺎﻥ
ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌـﺎﱃ )٢٠١٦ /٢٠١٥ﻡ( ﻣـﺮﺩﻭﺩﺍً ﺇﳚﺎﺑﻴـﺎً ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪﺩ
ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﻭ�ﻌﺮﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻷﺣﺪﺙ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ :

ـــ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄـﻴﻂ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﻣﻌـﺪﻝ ﳕـﻮ ﺍﻟﻨـﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠـﻰ ﺍﻹﲨـﺎﱃ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﺍﳌﺎﱃ )٢٠١٥ /٢٠١٤ﻡ( ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ) (%٤٫٢ﻣﻘﺎﺭ�ﺔ ﺑﻨﺤﻮ ) (%٢٫٢ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱃ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻖ ،ﻭﺗﻮﻗـﻊ ﺻـﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻨﻘــﺪ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻣﻌــﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤــﻮ ﻋﻨﺪ ﻣـﺴﺘﻮﻯ ) (%٤٫٢ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﳌـﺎﱃ )٢٠١٦ /٢٠١٥ﻡ( ﻟﲑﺗﻔـــﻊ ﺇﱃ
) (%٤٫٣ﻋﺎﻡ )٢٠١٧ /٢٠١٦ﻡ(.

ـــ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻯ ﻟﻠﺤﻀﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌـﺎﱃ )٢٠١٥ /٢٠١٤ﻡ( ﺇﱃ ) (%١١ﻣﻘﺎﺑـﻞ )(%١٠٫١
ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱃ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﻰ ﺣﲔ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌـﺪﻝ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻢ ﺍﻟـﺴﻨﻮﻯ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻔـﱰﺓ )ﻳﻮﻟﻴـﻮ /ﺃﻛﺘـﻮﺑﺮ( ٢٠١٥ﻡ
ﻟﻴﺴﺠﻞ ) (%٨٫٨ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (%١١٫٤ﺧﻼﻝ �ﻔﺲ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ٢٠١٤ﻡ.

ـــ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﲨﺎﱃ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﶈﻠﻰ ﻓﻰ ﳖﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱃ )٢٠١٥ /٢٠١٤ﻡ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%١٦٫٥ﻟﻴﺼﻞ ﺇﱃ )(٢١١٦٫٣
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻢ )ﳝﺜﻞ  %٨٨ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻰ( ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (١٨١٦٫٦ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻢ )ﳝﺜﻞ  %٩٠٫٩ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠـﻰ( ﻓـﻰ ﳖﺎﻳـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱃ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ...ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳋﺎﺭﺟﻰ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻣﲔ ﺑﻨـﺴﺒﺔ ) (%٤٫٣ﻟﻴـﺼﻞ ﺇﱃ )(٤٨٫٠٦٢
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )ﳝﺜﻞ  %١٥ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻰ( ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (٤٦٫٠٧٦ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )ﳝﺜﻞ  %١٦٫٤ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻰ(.

ـــ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ) (١٫٠٩ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ) (١٦٫٤٢٣ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓـﻰ
ﳖﺎﻳـﺔ �ــﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٥ﻡ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ) (١٥٫٣٣٣ﻣﻠﻴــﺎﺭ ﻓــﻰ ٢٠١٤/١٢/٣١ﻡ ،ﻭﻓــﻰ ﺗﻄــﻮﺭ ﺁﺧــﺮ ﺻــﺮﺡ ﺍﻟــﺴﻴﺪ ﳏــﺎﻓﻆ
ﺍﻟﺒﻨــــﻚ ﺍﳌﺮﻛــﺰﻯ ﺍﳌــﺼﺮﻯ ﺑــﺄﻥ ﺭﺻﻴــــﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴــﺎﻃﻰ ﺍﻷﺟﻨﺒــﻰ ﺍﺳــﺘﻘﺮ ﺧــﻼﻝ ﺷــﻬﺮ ﺩﻳــﺴﻤﱪ ٢٠١٥ﻡ ﻋﻨـــﺪ
ﻣﺴــﺘﻮﻯ ) (١٦٫٤ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.

ـــ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻰ ﻋـﻦ ﲢﻘﻴـﻖ ﻓـﺎﺋﺾ ﻛﻠـﻰ ﲟﻴـﺰﺍﻥ ﺍﳌـﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﺍﳌﺎﱃ )٢٠١٥ /٢٠١٤ﻡ( ﺑﻠﻎ ﳓﻮ ) (٣٫٧ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻠـﻎ ) (١٫٥ﻣﻠﻴـﺎﺭ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴـﻪ،
- ١١ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(

ﻓﻰ ﺣﲔ ﺣﻘﻖ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﻋﺠﺰﺍً ﻛﻠﻴـﺎً ﺑﻠـﻎ ) (٣٫٧ﻣﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻔـﱰﺓ )ﻳﻮﻟﻴـﻮ /ﺳـﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٥ﻡ( ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻓـﺎﺋﺾ
ﺑﻨﺤﻮ ) (٤١٠ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ �ﻔﺲ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ٢٠١٤ﻡ.

ـــ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯ�ـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻡ ﺍﳌـﺎﱃ )٢٠١٥ /٢٠١٤ﻡ( ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺠـﺰ ﺍﻟﻜﻠـﻰ ﺑﻠـﻎ )(٢٧٩٫٤
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻢ ) %١١٫٥ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻰ( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺠﺰ ﻗﺪﺭﻩ ) (٢٥٥٫٤ﻣﻠﻴـﺎﺭ ﺟـﻢ ) %١٢٫٥ﻣـﻦ ﺍﻟﻨـﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠـﻰ( ﺧـﻼﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱃ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎ�ﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰﺓ )ﻳﻮﻟﻴـﻮ /ﺳـﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٥ﻡ( ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﺍﻟﻌﺠـﺰ ﺇﱃ )(%٢٫٨
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻰ ) ٧٨٫٣ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻢ( ﻣﻘﺎﺭ�ﺔً ﺑﻌﺠﺰ �ﺴﺒﺘﻪ ) (%٢٫٧ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ) (٦٥٫٨ﻣﻠﻴـﺎﺭ ﺟـﻢ ﺧـﻼﻝ �ﻔـﺲ ﺍﻟﻔـﱰﺓ
ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ٢٠١٤ﻡ.

ـــ ﺗﺮﺍﺟﻌـــﺖ ﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﺘــﺴﻌﺔ ﺷــﻬﻮﺭ ﺍﻷﻭﱃ ﻣــﻦ ﻋــﺎﻡ ٢٠١٥ﻡ ﺑﻨــﺴﺒﺔ ) (%٣٫٨ﻟﺘﻘﺘــﺼﺮ ﻋﻠــﻰ
) (٥٫٠٨٤ﻣﻠﻴــﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ) (٥٫٢٨٧ﻣﻠﻴــﺎﺭ ﻓــﻰ �ﻔــﺲ ﺍﻟﻔــﱰﺓ ﻣــﻦ ﻋــﺎﻡ ٢٠١٤ﻡ ،ﻭﺟ ـﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟــﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺗﻠــﻚ
ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻛﺎ�ﺖ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱃ )٢٠١٥ /٢٠١٤ﻡ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%٤٥٫٣ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ) (٧٫٣٧٠ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (٥٫٠٧٣ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱃ ٢٠١٤ /٠٢٠١٣ﻡ(.

ـــ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﲢﻮﻳﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﱰﺓ )ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٥ﻡ( ﺑﻨـﺴﺒﺔ ) (%٤٫٨ﻟﺘﻘﺘـﺼﺮ ﻋﻠـﻰ
) (١٤٫١٣٦ﻣﻠﻴــﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ) (١٤٫٨٤٧ﻣﻠﻴــﺎﺭ ﻓــﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔــﱰﺓ ﻣــﻦ ﻋــﺎﻡ ٢٠١٤ﻡ ﻭﺟ ـﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟــﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫــﺬﻩ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺷﻬﺪﺕ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﳌـﺎﱃ )٢٠١٥ /٢٠١٤ﻡ( ﺑﻨـﺴﺒﺔ ) (%٤٫٤ﻟﺘـﺼﻞ ﺇﱃ ) (١٩٫٣٣٠ﻣﻠﻴـﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (١٨٫٥١٩ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱃ )٢٠١٤ /٢٠١٣ﻡ(.

ـــ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻓﻰ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟـﺴﻮﻳﺲ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻔـﱰﺓ )ﻳﻨـﺎﻳﺮ /ﺳـﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٥ﻡ( ﺑﻨـﺴﺒﺔ ) (%٥٫٩ﻟﺘﻘﺘـﺼﺮ ﻋﻠـﻰ
) (٣٫٨٧١ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (٤٫١١٣ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻰ �ﻔﺲ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﻣـﻦ ﻋـﺎﻡ ٢٠١٤ﻡ ،ﻭﺑﺎﳌﺜـﻞ ﺍﳔﻔـﻀﺖ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱃ )٢٠١٥ /٢٠١٤ﻡ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ) (%٠٫١ﻟﺘﺒﻠـﻎ ) (٥٫٣٦٢ﻣﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ )(٥٫٣٦٩
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱃ )٢٠١٤ /٢٠١٣ﻡ(.
ـــ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺧﻔﻀﺖ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋـﺪ
ﺍﻟﺮﺋﻴــﺴﻴﺔ ﻓــﻰ ٢٠١٥/١/١٥ﻡ ﺑﻮﺍﻗــﻊ )� (٥٠ﻘﻄــﺔ ﺃﺳــﺎﺱ ﺛــﻢ ﺃﺑﻘــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺴﺘﻮﻯ ﺗﻠــﻚ ﺍﳌﻌــﺪﻻﺕ ﺣﺘــﻰ
٢٠١٥/١٢/٢٤ﻡ ﺣﻴــﺚ ﻗﺎﻣــﺖ ﺁ�ــﺬﺍﻙ ﺑﺮﻓﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺍﻗــﻊ )� (٥٠ﻘﻄــﺔ ﺃﺳــﺎﺱ ...ﻭﺑﺎﻟﻨــﺴﺒﺔ ﻷﺳــﻌﺎﺭ ﺍﻟــﺼﺮﻑ
ﺍﳔﻔـــﺾ ﺳـــﻌﺮ ﺻـــﺮﻑ ﺍﳉﻨﻴـــﻪ ﺃﻣـــﺎﻡ ﺍﻟـــﺪﻭﻻﺭ ﻓـــﻰ ﺍﻟﺒﻨـــﻮﻙ ﺧـــﻼﻝ ﻋـــﺎﻡ ٢٠١٥ﻡ ﻣـــﻦ ) (٧١٤٫٣١ﻗﺮﺷــﺎً ﺇﱃ
) (٧٨١٫٠٦ﻗﺮﺷـﺎً ﺃﻯ ﺑﻨﺤــﻮ ) (٦٦٫٧٥ﻗﺮﺷـﺎً ﻭﲟﻌــﺪﻝ ) (%٩٫٣ﻭﻟﻜﻨــﻪ ﺍﺭﺗﻔــﻊ ﺃﻣــﺎﻡ ﺍﻟﻴــﻮﺭﻭ ﺑﻨﺤــﻮ )(١٦٫٦٤
ﻗﺮﺷ ـﺎً ﻭﺑﻨــﺴــﺒﺔ ) (%١٫٩ﻟﻴــﺼﻞ ﻓــﻰ ٢٠١٥/١٢/٣١ﻡ ﺇﱃ ﻣــﺴﺘﻮﻯ ) (٨٥٤٫٨٧ﻗﺮﺷ ـﺎً ...ﻭﻓﻴﻤــﺎ ﳜــﺺ
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ٢٠١٥ﻡ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ،ﺣﻴـﺚ
ﺍﳔﻔــﺾ ﺍﳌﺆﺷــﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴــﺴﻰ ) (EGX30ﺑﻨــﺴﺒﺔ ) (%٢١٫٨ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺍﳔﻔــﺎﺽ ﺑﻨــﺴﺒﺔ ) (%٣٣ﳌﺆﺷــﺮ )(EGX70
ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%٢٧٫٦ﳌﺆﺷﺮ ) (EGX100ﺍﻷﻭﺳﻊ �ﻄﺎﻗﺎً.

- ١٢ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(

- ١٣ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(

- ١٤ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(

- ١٥ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(

- ١٦ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(

f

- ١٧ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(

بنك فيصل اإلسالمى المصرى
)شركة مساھمة مصرية(
القوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
الموافق  ٢٠ربيع أول  ١٤٣٧ھـ
وتقرير مراقب الحسابات عليھا

- ١٨ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
الميزانية المستقلة
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م الموافق  ٢٠ربيع أول  ١٤٣٧ھـ
إيضاح
رقم
األصول
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى
أرصدة لدى البنوك
أوراق حكومية
أصول مالية بغرض المتاجرة
مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء
استثمارات مالية
متاحة للبيع
محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق
استثمارات في شركات تابعة وشقيقة
أصول غير ملموسة
أصول أخرى
أصول ثابتة
إجمالي األصول

)(١٥
)(١٦
)(١٧
)(١٨
)(١٩

٣.٦٤٧.٢٣٥
٧.٩٥١.٤٨٦
٩.١٣٢.٨٩٤
٢٩.٧٨٥
٥.١٠١.٠٦٧

)/٢٠أ(
)/٢٠ب(

٢٥.٢٦٦.٨٨٧
١.١٧٢.٤٦٩
١.٠٧٨.٨١٤
٧.٨٥٢
١.٤٢٧.٩١٥
٦٩٧.٤٩٤
٥٥.٥١٣.٨٩٨

٢٢.٣٤٦.٧٠٥
١٨.٣٨٣
٩٦٤.٤٤٦
١٢.٥٧٢
١.٣١٠.٣٦٧
٦٤٧.٧٦٢
٥٠.١٠٦.٧٦٥

)(٢٤
)(٢٥
)(٢٦
)(٢٧

١٣٤.٨٢٣
٤٩.٢٣٧.١٦٠
١.٧٧٢.٥٤٢
٨٢.٠٢٩
٥١.٢٢٦.٥٥٤

٨٠.٠٤٦
٤٤.٧٦٨.٠٠٢
١.٥١٠.٣٢٤
٢٧.٨٢٨
٤٦.٣٨٦.٢٠٠

)(٢٨
)(٢٩
)/٢٩د(

١.٠٥٩.٣٥٥
١.٢٨٨.٦٣١
١.٩٣٩.٣٥٨
٤.٢٨٧.٣٤٤
٥٥.٥١٣.٨٩٨

١.٠٥٩.٣٥٥
١.١٣٣.٦٧١
١.٥٢٧.٥٣٩
٣.٧٢٠.٥٦٥
٥٠.١٠٦.٧٦٥

مراقبا الحسابات
شريف فتحى الكيالنى

-

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى

٣.٩٤١.٦٤٥
٦.٩١٦.٥٧٨
٩.٠٧١.٤٥٥
٣٤.٥٥٤
٤.٨٤٢.٢٩٨

)/٢٠ج(
)(٢١
)(٢٢
)(٢٣

االلتزامات وحقوق الملكية
االلتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك
األوعية االدخارية وشھادات اإلدخار
التزامات أخرى
مخصصات أخرى
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطيات
صافي أرباح السنة واألرباح المحتجزة
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى

محمد صالح الدين عيسى أبوطبل

المحافظ

رئيس مجلس اإلدارة

عبد الحميد محمد أبو موسى

محمد الفيصل أل سعود

اإليضاحات المرفقة من ) (١إلى ) (٣٤جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .
تقرير مراقبى الحسابات مرفق

- ١٩ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
قائمة الدخل المستقلة
عن السنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م الموافق  ٢٠ربيع أول  ١٤٣٧ھـ
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى

إيضاح
رقم
عائد مشاركات ومرابحات ومضاربات واإليرادات المشابھة

)(٦

٤.٣٧٠.٥٦٤

٣.٧١٥.٢٧٤

تكلفة األوعية االدخارية والتكاليف المشابھة

)(٦

)(٢.٤٦٧.٢٨٤

)(٢.٠٧٧.٩٨٦

صافي الدخل من العائد

)(٦

١.٩٠٣.٢٨٠

١.٦٣٧.٢٨٨

إيرادات األتعاب والعموالت

)(٧

١٣٣.٢٠٦

٨٩.٤٥٨

توزيعات األرباح

)(٨

٤١.٣٧٥

٧٣.٩٥٨

صافي دخل المتاجرة

)(٩

٨.٢٠٢

٥.٢٠٠

)/٢٠د(

)(٩٠.٨٣٥

)(١٠٢.١٦٣

)عبء( االضمحالل عن خسائر عمليات التوظيف واالستثمار

)(١٠

)(٢٦.٤٩٠

)(٣.١١٦

مصروفات إدارية

)(١١

)(٥٣٨.٣٥٥

)(٤٥٢.١٠٢

)(١٢.٥٢١

)(٤.٨٥٨

١٨.١٤٦

)(١٣.٣٠٢

١.٤٣٦.٠٠٨

١.٢٣٠.٣٦٣

)(٦٨٢.١٦١

)(٦٠٧.٠٧٩

٧٥٣.٨٤٧

٦٢٣.٢٨٤

٢.٣٢٨

١.٩٣٢

)خسائر( االستثمارات المالية

الزكاة المستحقة شرعا
)(١٢

إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى
الربح قبل ضرائب الدخل

)(١٣

)مصروفات( ضرائب الدخل
صافي أرباح السنة

)(١٤

نصيب السھم في الربح ) جنيه(

رئيس مجلس اإلدارة

المحافظ

عبد الحميد محمد أبو موسى

-

محمد الفيصل أل سعود

اإليضاحات المرفقة من ) (١إلى ) (٣٤جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .

- ٢٠ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة
عن السنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م الموافق  ٢٠ربيع أول  ١٤٣٧ھـ
رأس المال
المدفوع
باأللف
جنيه مصرى

إيضاح
رقم

االحتياطيات
باأللف
جنيه مصرى

األرباح
المحتجزة
باأللف
جنيه مصرى

صافي أرباح
السنة
باأللف
جنيه مصرى

األجمالى
باأللف
جنيه مصرى

األرصدة في  ١يناير ٢٠١٥م كما سبق إصدارھا
صافي التغير في االستثمارات المالية المتاحة للبيع
صافي الدخل المعترف به مباشرة في حقوق الملكية
توزيعات أرباح
المحول الى احتياطى قانوني)عام(
المحول إلى احتياطات أخرى
المحول إلى أرباح محتجزة
المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية عن أصول آلت ملكيتھا للبنك
صافي أرباح السنة
األرصدة في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م قبل التعديل الى احتياطي مخاطر بنكية
المحول الى احتياطي المخاطر البنكية العام
األرصدة في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

١.٠٥٩.٣٥٥
١.٠٥٩.٣٥٥
١.٠٥٩.٣٥٥

١.١٣٣.٦٧١
٧٤.٦١٧
١.٢٠٨.٢٨٨
٦٢.٣٨٤
١٦.٤٨٤
٢٢٥
١.٢٨٧.٣٨١
١.٢٥٠
١.٢٨٨.٦٣١

٩٠٤.٣٤٤
٢٨٢.٤١٧
١.١٨٦.٧٦١
١.١٨٦.٧٦١

٦٢٣.١٩٥
)(٢٦١.٩١٠
)(٦٢.٣٨٤
)(١٦.٤٨٤
)(٢٨٢.٤١٧
٧٥٣.٨٤٧
٧٥٣.٨٤٧
)(١.٢٥٠
٧٥٢.٥٩٧

٣.٧٢٠.٥٦٥
٧٤.٦١٧
٣.٧٩٥.١٨٢
)(٢٦١.٩١٠
٢٢٥
٧٥٣.٨٤٧
٤.٢٨٧.٣٤٤
٤.٢٨٧.٣٤٤

األرصدة في  ١يناير ٢٠١٤م
صافي التغير في االستثمارات المالية المتاحة للبيع
صافي الدخل المعترف به مباشرة في حقوق الملكية
توزيعات أرباح
المحول إلى احتياطى قانوني )عام(
المحول إلى أرباح محتجزة
صافي أرباح السنة
األرصدة في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م قبل التعديل الى احتياطي مخاطر بنكية
المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية العام
األرصدة في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

١.٠٥٩.٣٥٥
١.٠٥٩.٣٥٥
١.٠٥٩.٣٥٥

٩٨٠.٨٥٣
٨٨.٥٩٦
١.٠٦٩.٤٤٩
٦٤.١٣٣
١.١٣٣.٥٨٢
٨٩
١.١٣٣.٦٧١

٥٥٨.١٩٢
٣٤٦.١٥٢
٩٠٤.٣٤٤
٩٠٤.٣٤٤

٦٤٠.٦٢٢
)(٢٣٠.٣٣٧
)(٦٤.١٣٣
)(٣٤٦.١٥٢
٦٢٣.٢٨٤
٦٢٣.٢٨٤
)(٨٩
٦٢٣.١٩٥

٣.٢٣٩.٠٢٢
٨٨.٥٩٦
٣.٣٢٧.٦١٨
)(٢٣٠.٣٣٧
٦٢٣.٢٨٤
٣.٧٢٠.٥٦٥
٣.٧٢٠.٥٦٥

)(٢٩)،(٢٨

 -اإليضاحات المرفقة من إيضاح ) (١إلى ) (٣٤جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .

- ٢١ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
قائمة التدفقات النقدية المستقلة
عن السنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م الموافق  ٢٠ربيع أول  ١٤٣٧ھـ
إيضاح رقم
التدفقات النقدية في أنشطة التشغيل
صافي األرباح قبل الضرائب
تعديالت لتسوية صافي األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
إھالك واستھالك
اضمحالل األصول
فروق إعادة تقييم المخصصات األخرى بالعمالت األجنبية
عبء مخصصات اخرى
)أرباح ( خسائر استثمارات مالية
أرباح بيع أصول ثابتة
توزيعات أرباح محصلة
ضرائب دخل مسددة
أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول وااللتزامات من أنشطة التشغيل
صافي التغير في األصول وااللتزامات
أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي
أوراق حكومية استحقاق أكثر من  ٣شھور
أصول مالية بغرض المتاجرة
مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء *
أصول أخرى
أرصدة مستحقة للبنوك
أوعية ادخارية وشھادات ادخار
التزامات أخرى
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)مدفوعات( لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجھيز الفروع
)مدفوعات( لشراء أصول غير ملموسة
متحصالت من أصول ثابتة
توزيعات أرباح محصلة
استثمارات مالية متاحة للبيع *
استثمارات في شركات تابعة و شقيقة
استثمارات مالية محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق
صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة االستثمار

-

١.٤٣٦.٠٠٨

١.٢٣٠.٣٦٣

)(٢٣.٢١
)(٢٠،١٩
)(٢٧
)(٢٧
)/٢٠د(
)(١٢
)( ٨
)(١٣

٣٣.٦٣٠
٢٠٨.٨٤٧
٣
٥٤.١٩٨
)(٩٢٥
)(٩٢٧
)(٤١.٣٧٥
)(٦٨٢.١٦١
١.٠٠٧.٢٩٨

٣٢.٧٩٥
١٢١.٩٤٣
١
)(٥١.٢٣٩
)(١٢.٤٥٨
)(١٦.٤٨٤
)(٧٣.٩٥٨
)(٦٠٧.٠٧٩
٦٢٣.٨٨٤

)(١٥
)(١٧
)(١٨
)(٢٢،١٩
)(٢٢
)(٢٤
)(٢٥
)(٢٦

٢٠٨.٦٠٧
)(٢.٠٧٣.٠٨٩
٤.٧٦٩
)(٣٧٤.٦٨٦
)(٩٢.٧٩٨
٥٤.٧٧٧
٤.٤٦٩.١٥٨
٢٥٧.٤٩٥
٣.٤٦١.٥٣١

)(٢٤١.٢٨٠
٩.٤٥٥.٣٤١
٧٨٨
)(٨٠٦.٢٢٨
)(٦٧٢.٠٨٩
٥.٤٢٧
٤.٠٦٥.١٨٢
٢٤٥.٧٠١
١٢.٦٧٦.٧٢٦

)(٢٣
)(٧٥.١٩١
)(٢١
)(٣.٤٥١
)(١٢
٩٢٧
)( ٨
٤١.٣٧٥
)/٢٠أ/٢٠،د/٢٩،ج( )(٢.٩٦٠.١٥٧
)/٢٠ج(
)(١١٢.٨٦٨
)/٢٠ب(
)(١.١٥٧.٥٢٤
)(٤.٢٦٦.٨٨٩

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
توزيعات األرباح المدفوعة *
صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل
صافي الزيادة في النقدية وما في حكمھا خالل السنة
رصيد النقدية وما في حكمھا ـ أول السنة
رصيد النقدية وما في حكمھا ـ آخر السنة
وتتمثل النقدية وما في حكمھا فيما يلي :
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى
أرصدة لدى البنوك
أوراق حكومية أخرى قابلة للخصم لدى البنك المركزى المصرى
أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي
أوراق حكومية استحقاق )أكثر من  ٣شھور (
النقدية وما في حكمھا
*

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى

)(٣٧.٠٤٣
)(١٠.٢٩٤
١٦.٤٩٤
٧٣.٩٥٨
)(١٤.٢٩٦.١٧٩
)(١٩٩.٥١٧
)(١٤.٤٥٢.٥٨١

)(٢٥٧.١٨٧
)(٢٥٧.١٨٧
)(١.٠٦٢.٥٤٥
١٢.٦٠٥.١٢١
١١.٥٤٢.٥٧٦

)(٢٢٤.٤٨٥
)(٢٢٤.٤٨٥
)(٢.٠٠٠٣٤٠
١٤.٦٠٥.٤٦١
١٢.٦٠٥.١٢١

٣.٦٤٧.٢٣٥
٧.٩٥١.٤٨٦
٩.١٣٢.٨٩٤
)(٢.٩٦٩.١٤٠
)(٦.٢١٩.٨٩٩
١١.٥٤٢.٥٧٦

٣.٩٤١.٦٤٥
٦.٩١٦.٥٧٨
٩.٠٧١.٤٥٥
)(٣.١٧٧.٧٤٧
)(٤.١٤٦.٨١٠
١٢.٦٠٥.١٢١

)(٣٠

لم تتضمن قائمة التدفقات النقدية معامالت غير نقدية تتمثل فيما يلى:
 لم يشمل التغير في بند مرابحات ومشاركات للعمالء الحركة على أصول آلت ملكيتھ ا للبن ك وف اء ل ديون ببن د أص ول أخ رى بمبل غ  ٢٤.٧٥٠أل فجنيه مصرى باإلضافة إلى ديون معدومة بمبلغ  ٢٠٨.٦٠٤ألف جنيه مصرى للعمالء والبنوك والمخصصات األخرى.
 لم يشمل التغير في بند استثمارات مالية متاحة للبيع فروق التقييم والتى أدرجت ببندى خسائر اضمحالل استثمارات مالية واحتياطى القيم ة العادل ةبمبلغ ) (٤٠.٩٠٠ألف جنيه مصرى كما تم إضافة مبلغ  ٩٢٥ألف جنيه مصرى تمثل أرباح بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع خالل السنة.
 -لم تتضمن توزيعات األرباح المدفوعة الحركة على دائنو توزيعات مساھمين ببند أرصدة دائنة أخرى بمبلغ  ٢٦١.٩١٠ألف جنيه مصرى.

اإليضاحات المرفقة من إيضاح ) (١إلى ) (٣٤جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .

- ٢٢ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
قائمة التوزيعات المقترحة لألرباح
عن السنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م الموافق  ٢٠ربيع أول  ١٤٣٦ھـ

صافي أرباح السنة )من واقع قائمة الدخل(

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

باأللف جنيه مصري

باأللف جنيه مصري

٧٥٣.٨٤٧

٦٢٣.٢٨٤

يخصم :
أرباح بيع أصول ثابتة محولة لالحتياطي الرأسمالي طبقا ً ألحكام القانون

)(٩٢٧

)(١٦.٤٨٤

احتياطي المخاطر البنكية العام

)(١.٢٥٠

)(٨٩

صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع*

٧٥١.٦٧٠

٦٠٦.٧١١

يضاف :
أرباح محتجزة في أول السنة

١.١٨٦.٧٦١

٩٠٤.٣٤٤

اإلجمالي

١.٩٣٨.٤٣١

١.٥١١.٠٥٥

يوزع كاآلتي :
احتياطي قانوني )عام(

٧٥.٣٨٥

٦٢.٣٨٥

توزيعات للمساھمين**

٢٢٩.٤٢١

٢١١.٩٠٩

حصة العاملين

٥٦.٠٠٠

٤٤.٠٠٠

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

٧.٠٠٠

٦.٠٠٠

أرباح محتجزة في أخر السنة

١.٥٧٠.٦٢٥

١.١٨٦.٧٦١

اإلجمالي

١.٩٣٨.٤٣١

١.٥١١.٠٥٥

* يتم توزيعه وفقا لما تقضى به المادة  ٥٩من النظام األساسي للبنك  ،وتتوقف عملية التوزيع على قرار البنك المركزي
المصرى وفقا ألحكام المادة  ٨٤م ن ق انون البن ك المرك زي الم صرى و الجھ از الم صرفي و النق د رق م  ٨٨ل سنة
٢٠٠٣م .
**  -١نصيب السھم في التوزيع  ٠.١٠دوالر أمريكي يعادل  ٠.٧٧٣جنيه مصري بنسبة  %١٠م ن القيم ة االس مية
للسھم واحد دوالر أمريكي )بعد خصم الزكاة( في نھاية ٢٠١٥م وھى ذات نسبة التوزيع في نھاية ٢٠١٤م.
 -٢وفقا للمادة  ٥٦مكرر من القانون رقم  ٥٣لسنة ٢٠١٤م والتي تقضى بخضوع توزيع ات األرب اح الت ي تجريھ ا
شركات األموال لضريبة بسعر  %١٠والبنك ملزم باحتجاز ھذه الضريبة وتوري دھا لم صلحة ال ضرائب ،وترتيب ا
على ذلك فان صافى نصيب السھم في التوزيع يكون  ٠.٠٩دوالر أمريكي تعادل  ٠.٦٩٥٧جم للسھم.

- ٢٣ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
-١

معلومات عامة
يقدم بنك فيصل األسالمى المصرى خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في جمھورية مصر
العربية والخارج من خالل  ٣٢فرعا ً  ،والمركز الرئيسي للبنك الكائن في  ٣شارع  ٢٦يوليو – القاھرة.
تأسس البنك شركة مساھمة مصرية بموجب القانون رقم  ٤٨لسنة ١٩٧٧م المعدل بالقانون رقم  ١٤٢لسنة
١٩٨١م والئحته التنفيذية في جمھورية مصر العربية ،والبنك مدرج في البورصة المصرية لألوراق المالية .
وقد وافقت لجنة المراجعة بالبنك فى اجتماعھا بتاريخ  ١٤يناير ٢٠١٦م على القوائم المالية للبنك وتم اعتمادھا
من مجلس إدارة البنك بتاريخ  ٢٨يناير ٢٠١٦م .

-٢

ملخص السياسات المحاسبية
فيما يلي أھم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالية المستقلة والتي يتم إتباعھا بثبات إال إذا تم
اإلفصاح عن غير ذلك:
أ -

أسس إعداد القوائم المالية المستقلة
يتم إعداد القوائم المالية المستقلة وفقا ً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل عام ٢٠٠٦
وتعديالتھا ووفقا ً لتعليمات البنك المركزي المصرى المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ  ١٦ديسمبر
 ٢٠٠٨المتفقة مع المعايير المشار إليھا  ،وعلى أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة تقييم األصول
وااللتزامات المالية بغرض المتاجرة  ،واالستثمارات المالية المتاحة للبيع وعقود المشتقات المالية ،
كما تم إعدادھا طبقا ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة .
يتم إعداد ھذه القوائم المالية المستقلة للبنك طبقا ً ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة  ،وسوف يقوم
البنك أيضا بإعداد ً القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة طبقا ً لمعايير المحاسبة المصرية ،
وسيتم تجميع الشركات التابعة تجميعا ً كليا ً في القوائم المالية المجمعة وھي الشركات التي للبنك فيھا –
بصورة مباشرة أو غير مباشرة – أكثر من نصف حقوق التصويت أو لديه القدرة على السيطرة على
السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة بصرف النظر عن نوعية النشاط  ،ويمكن الحصول على
القوائم المالية المجمعة للبنك من إدارة البنك  .ويتم عرض االستثمارات في شركات تابعة وشقيقة في
القوائم المالية المستقلة للبنك ومعالجتھا محاسبيا ً بالتكلفة ناقصا ً خسائر االضمحالل.
وتقرأ القوائم المالية المستقلة للبنك مع قوائمه المالية المجمعة عن السنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر
٢٠١٥م حتى يمكن الحصول على معلومات كاملة عن المركز المالي للبنك عن نتائج أعماله وتدفقاته
النقدية والتغيرات في حقوق الملكية عن السنة المنتھية في ذلك التاريخ .

- ٢٤ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
ب -

الشركات التابعة والشقيقة
ب ١/الشركات التابعة
ھي الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستھا
المالية والتشغيلية والقدرة على السيطرة عليھا وعادة يكون للبنك حصة ملكية تزيد عن نصف
حقوق التصويت .
ب  ٢ /الشركات الشقيقة
ھي الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر نفوذاً مؤثراً عليھا ولكن ال يصل
الى حد السيطرة  ،وعادة يكون للبنك حصة ملكية من  %٢٠الى  %٥٠من حقوق التصويت
.
يتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات اقتناء البنك للشركات  ،ويتم قياس تكلفة
االقتناء بالقيمة العادلة أو المقابل الذي قدمه البنك من أصول للشراء و/أو أدوات حقوق ملكية
مصدرة و/أو التزامات تكبدھا البنك و/أو التزامات يقبلھا نيابة عن الشركة المقتناة  ،وذلك في
تاريخ التبادل مضافا ً إليھا أية تكاليف تعزي مباشرة لعملية االقتناء  ،ويتم قياس صافي
األصول بما في ذلك االلتزامات المحتملة المقتناة القابلة للتحديد وذلك بقيمتھا العادلة في تاريخ
االقتناء  ،بغض النظر عن وجود أية حقوق لألقلية وتعتبر الزيادة في تكلفة االقتناء عن القيمة
العادلة لحصة البنك في ذلك الصافي شھرة وإذا قلت تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة للصافي
المشار إليه  ،يتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة الدخل ضمن بند إيرادات )مصروفات(
تشغيل أخرى .
ويتم المحاسبة عن الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة للبنك بطريقة التكلفة وفقا ً لھذه
الطريقة  ،تثبت االستثمارات بتكلفة االقتناء متضمنة أية شھرة ويخصم منھا أية خسائر اضمحالل في
القيمة  ،وتثبت توزيعات األرباح في قائمة الدخل عند اعتماد توزيع ھذه األرباح وثبوت حق البنك في
تحصيلھا .

ج-

التقارير القطاعية
قطاع النشاط ھو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر
ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى .والقطاع الجغرافي يرتبط بتقديم منتجات أو
خدمات داخل بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصھا عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية
تعمل في بيئة اقتصادية مختلفة.

د -

المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية
تمسك حسابات البنك بالجنيه المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل السنة على أساس
أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة  ،ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات
الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى في نھاية السنة على أساس أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ
)الدوالر =  ٧.٧٣٠١جم في نھاية ديسمبر ٢٠١٥م والدوالر =  ٧.١٤٠١جم في نھاية عام ٢٠١٤م(
 ،ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق
الناتجة عن التقييم بالبنود التالية :
-

صافي دخل المتاجرة )بالنسبة لألصول وااللتزامات بغرض المتاجرة( .
إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى )بالنسبة لباقي البنود(.

- ٢٥ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
يتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية المصنفة
استثمارات متاحة للبيع )أدوات دين( ما بين فروق تقييم نتجت عن التغيرات في التكلفة المستھلكة لألداة
وفروق نتجت عن تغيير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت عن تغيير القيمة العادلة لألداة  ،ويتم
االعتراف في قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغييرات في التكلفة المستھلكة ضمن عائد
التوظيفات واإليرادات المشابھة وبالفروق المتعلقة بتغيير أسعار الصرف في بند إيرادات )مصروفات(
تشغيل أخرى ،ويتم االعتراف ضمن حقوق الملكية بفروق التغيير في القيمة العادلة )احتياطي القيمة
العادلة  /استثمارات مالية متاحة للبيع( .
تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر الناتجة عن تغير
القيمة العادلة مثل أدوات حقوق الملكية المحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم
االعتراف بفروق التقييم الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المصنفة استثمارات مالية متاحة للبيع ضمن
احتياطى القيمة العادلة في حقوق الملكية .
ھـ -

األصول المالية
يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية  :أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح والخسائر  ،التوظيفات للعمالء )مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء( ،واستثمارات مالية
محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق  ،واستثمارات مالية متاحة للبيع  ،وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف
استثماراتھا عند االعتراف األولي .
األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
تشمل ھذه المجموعة أصول مالية بغرض المتاجرة حيث يتم تبويب األداة المالية على أنھا
بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤھا وتحمل قيمتھا بصفة أساسية بغرض بيعھا في األجل القصير
أو إذا كانت تمثل جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتھا معا ً وكان ھناك دليل على
معامالت فعلية حديثة تشير إلى الحصول على أرباح في األجل القصير كما يتم تصنيف
المشتقات على أنھا بغرض المتاجرة إال إذا تم تخصيصھا على أنھا أدوات تغطية .

ھـ١/

ال يتم إعادة تبويب أية مشتقة مالية من مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر وذلك أثناء فترة االحتفاظ بھا أو سريانھا  ،كما ال يتم إعادة تبويب أية
أداه مالية نقالً من مجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إذا
كانت ھذه األداة قد تم تخصيصھا بمعرفة البنك عند االعتراف األولي كأداة تقيم بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر .
في جميع األحوال ال يقوم البنك بإعادة تبويب أي أداة مالية نقالً إلى مجموعة األدوات المالية
المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو إلى مجموعة األصول المالية بغرض
المتاجرة.
مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء
تمثل أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة في سوق نشطة
فيما عدا :

ھـ٢/

-

األصول التي ينوي البنك بيعھا فوراً أو في مدى زمني قصير  ،يتم تبويبھا في ھذه الحالة
ضمن األصول بغرض المتاجرة.
األصول التي قام البنك بتبويبھا على أنھا متاحة للبيع عند االعتراف األولي بھا.
األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوھرية استرداد قيمة استثماره األصلي فيھا
ألسباب أخرى بخالف تدھور القدرة االئتمانية

- ٢٦ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

ھـ٣/

االستثمارات المالية المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق
تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق أصوالً مالية غير مشتقة ذات
مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد ولدى إدارة البنك النية والقدرة على
االحتفاظ بھا حتى تاريخ استحقاقھا  ،ويتم إعادة تبويب كل المجموعة على أنھا متاحة للبيع إذا
باع البنك مبلغ ھام من األصول المالية المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق باستثناء حاالت
الضرورة .

ھـ٤/

االستثمارات المالية المتاحة للبيع
تمثل االستثمارات المالية المتاحة للبيع أصوالً مالية غير مشتقة تكون ھناك النية لالحتفاظ بھا
لمدة غير محددة وقد يتم بيعھا استجابة للحاجة إلى السيولة أو التغيرات في أسعار العائد أو
الصرف أو األسھم .
ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية :
يتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية في تاريخ المتاجرة
وھو التاريخ الذى يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل وذلك بالنسبة لالستثمارات المالية
المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المالية المتاحة للبيع .
يتم استبعاد األصول المالية عندما تنتھي فترة سريان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات
نقدية من األصل المالي أو عندما يحول البنك معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إلى
طرف أخر ويتم استبعاد االلتزامات عندما تنتھي إما بالتخلص منھا أو إلغائھا أو انتھاء مدتھا
التعاقدية .

يتم القياس الحقا ً بالقيمة العادلة لكل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع وبالتكلفة المستھلكة
لالستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق .
يتم االعتراف مباشرة في حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة
لالستثمارات المالية المتاحة للبيع وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو اضمحالل قيمته عندھا يتم
االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر المتراكمة التى سبق االعتراف بھا ضمن حقوق
الملكية .
يتم االعتراف في قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستھلكة وأرباح وخسائر العمالت
األجنبية الخاصة باألصول ذات الطبيعة النقدية المبوبة متاحة للبيع  ،وكذلك يتم االعتراف في قائمة
الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع عندما ينشأ الحق للبنك
في تحصيلھا .
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المعلن عن أسعارھا في أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب
الجارية  Bid Priceأما إذا لم تكن ھناك سوق نشطة لألصل المالي أو لم تتوافر أسعار الطلب
الجارية ،فيحدد البنك القيمة العادلة باستخدام أحد أساليب التقييم ويتضمن ذلك استخدام معامالت محايدة
حديثة أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة  ،أو نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم األخرى شائعة
االستخدام من قبل المتعاملين بالسوق وإذا لم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية
المبوبة متاحة للبيع  ،يتم قياس قيمتھا بالتكلفة بعد خصم أي اضمحالل في القيمة .
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يقوم البنك بإعادة تبويب األصل المالي المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع الذى
يسرى عليه تعريف – المديونيات )سندات( نقالً عن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع إلى
مجموعة األصول المالية المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق – وذلك عندما تتوافر لدى البنك النية
والقدرة على االحتفاظ بھذه األصول المالية خالل المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق وتتم
إعادة التبويب بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التبويب  ،ويتم معالجة أية أرباح أو خسائر متعلقة بتلك
األصول التى تم االعتراف بھا سابقا ً ضمن حقوق الملكية وذلك على النحو التالي :
-

في حالة األصل المالي المعاد تبويبه الذى له تاريخ استحقاق ثابت يتم استھالك األرباح والخسائر
على مدار العمر المتبقي لالستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق بطريقة العائد الفعلي ويتم
استھالك أي فرق بين القيمة على أساس التكلفة المستھلكة والقيمة على أساس تاريخ االستحقاق
على مدار العمر المتبقي لألصل المالي باستخدام طريقة العائد الفعلي  ،وفي حالة اضمحالل قيمة
األصل المالي الحقا ً يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتراف بھا مباشرة ضمن حقوق
الملكية في األرباح والخسائر .

-

في حالة األصل المالي الذى ليس له تاريخ استحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر ضمن حقوق
الملكية حتى بيع األصل أو التصرف فيه  ،عندئذ يتم االعتراف بھا في األرباح والخسائر وفي
حالة اضمحالل قيمة األصل المالي الحقا ً يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتراف بھا
مباشرة ضمن حقوق الملكية في األرباح والخسائر.

إذا قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات فيتم تسوية القيمة الدفترية لألصل المالي )أو
مجموعة األصول المالية( لتعكس التدفقات النقدية الفعلية والتقديرات المعدلة على أن يتم إعادة حساب
القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بسعر العائد الفعلي لألداة
المالية ويتم االعتراف بالتسوية كإيراد أو مصروف في األرباح والخسائر .
في جميع األحوال إذا قام البنك بإعادة تبويب أصل مالي طبقا ً لما ھو مشار إليه وقام البنك في تاريخ
الحق بزيادة تقديراته للمتحصالت النقدية المستقبلية نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من ھذه المتحصالت
النقدية  ،يتم االعتراف بتأثير ھذه الزيادة كتسوية لسعر العائد الفعلي وذلك من تاريخ التغير في التقدير
وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل في تاريخ التغير في التقدير .
و -

المقاصة بين األدوات المالية
يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان ھناك حق قانوني قابل للنفاذ إلجراء
المقاصة بين المبالغ المعترف بھا وكانت ھناك النية إلجراء التسوية على أساس صافي المبالغ ،أو
الستالم األصل وتسوية االلتزام في آن واحد.
وتعرض بنود اتفاقيات شراء أوراق حكومية مع التزام بإعادة البيع واتفاقيات بيع أوراق حكومية مع
التزام بإعادة الشراء على أساس الصافي بالمركز المالي ضمن بند أوراق حكومية .

ز -

أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية
يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة  ،ويتم إعادة قياسھا الحقا ً
بقيمتھا العادلة  .ويتم الحصول على القيمة العادلة من أسعارھا السوقية المعلنة في األسواق النشطة ،
أو المعامالت السوقية الحديثة  ،أو أساليب التقييم مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير
الخيارات  ،بحسب األحوال  .وتظھر جميع المشتقات ضمن األصول إذا كانت قيمتھا العادلة موجبة ،
أو ضمن االلتزامات إذا كانت قيمتھا العادلة سالبة .
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يتم معالجة المشتقات المالية الضمنية المشمولة في أدوات مالية أخرى  ،مثل خيار التحويل في السندات
القابلة للتحويل الى أسھم  ،باعتبارھا مشتقات مستقلة عندما ال تكون الخصائص االقتصادية والمخاطر
لصيقة بتلك المرتبطة بالعقد األصلي وكان ذلك العقد غير مبوب بالقيمة العادلة من خالل األرباح
والخسائر  .ويتم قياس تلك المشتقات الضمنية بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة
العادلة في قائمة الدخل ضمن بند صافي دخل المتاجرة .
وال يتم فصل المشتقات الضمنية إذا اختار البنك تبويب العقد المركب بالكامل بالقيمة العادلة من خالل
األرباح والخسائر .
تعتمد طريقة االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن القيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقة
مخصصة أداة تغطية  ،وعلى طبيعة البند المغطى  .ويقوم البنك بتخصيص بعض المشتقات على أنھا
أيا ً مما يلي :
* تغطيات مخاطر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المعترف بھا أو االرتباطات المؤكدة )تغطية
القيمة العادلة( .
* تغطيات مخاطر تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة بدرجة كبيرة تنسب الى أصل أو التزام معترف
به  ،أو تنسب الى معاملة متنبأ بھا )تغطية التدفقات النقدية( .
* تغطيات صافي االستثمار في عمالت أجنبية )تغطية صافي االستثمار( .
ويتم استخدام محاسبة التغطية للمشتقات المخصصة لھذا الغرض إذا توافرت فيھا الشروط المطلوبة .
ويقوم البنك عند نشأة المعاملة بالتوثيق المستندي للعالقة بين البنود المغطاة وأدوات التغطية  ،وكذلك
أھداف إدارة الخطر واإلستراتيجية من الدخول في معامالت التغطية المختلفة  .ويقوم البنك أيضا ً عند
نشأة التغطية وكذلك بصفة مستمرة بالتوثيق المستندي لتقدير ما إذا كانت المشتقات المستخدمة في
معامالت التغطية فعالة في مقابلة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى .
ز١/

تغطية القيمة العادلة
يتم االعتراف في قائمة الدخل بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخصصة المؤھلة
لتغطيات القيمة العادلة  ،وذلك مع أية تغيرات في القيمة العادلة المنسوبة لخطر األصل أو
االلتزام المغطى .
ويؤخذ أثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود مبادالت سعر العائد والبنود المغطاة
المتعلقة بھا وذلك الى " صافي الدخل من العائد " ويؤخذ أثر التغيرات الفعالة في القيمة
العادلة لعقود العملة المستقبلية الى " صافي دخل المتاجرة " .
ويؤخذ أثر عدم الفعالية في كافة العقود والبنود المغطاة المتعلقة بھا الواردة في الفقرة السابقة
الى " صافي دخل المتاجرة " .
وإذا لم تعد التغطية تفي بشروط محاسبة التغطية  ،يتم استھالك التعديل الذي تم على القيمة
الدفترية للبند المغطى الذي يتم المحاسبة عنه بطريقة التكلفة المستھلكة  ،وذلك بتحميله على
األرباح والخسائر على مدار الفترة حتى االستحقاق  .وتبقى ضمن حقوق الملكية التعديالت
التي أجريت على القيمة الدفترية ألداة حقوق الملكية المغطاة حتى يتم استبعادھا .

- ٢٩ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
ز٢/

تغطية التدفقات النقدية
يتم االعتراف في حقوق الملكية بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات
المخصصة المؤھلة لتغطيات التدفقات النقدية  .ويتم االعتراف على الفور باألرباح والخسائر
المتعلقة بالجزء غير الفعال في قائمة الدخل " صافي دخل المتاجرة " .
ويتم ترحيل المبالغ التي تراكمت في حقوق الملكية الى قائمة الدخل في نفس الفترات التي
يكون للبند المغطى تأثير على األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت العملة
والخيارات الى " صافي دخل المتاجرة " .
وعندما تستحق أو تباع أداة تغطية أو إذا لم تعد التغطية تفي بشروط محاسبة التغطية  ،تبقى
األرباح أو الخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية في ذلك الوقت ضمن حقوق الملكية  ،ويتم
االعتراف بھا في قائمة الدخل عندما يتم االعتراف أخيراً بالمعاملة المتنبأ بھا  .أما إذا لم يعد
من المتوقع أن تحدث المعاملة المتنبأ بھا  ،عندھا يتم ترحيل األرباح أو الخسائر التي تراكمت
في حقوق الملكية على الفور الى قائمة الدخل .

ح -

ز٣/

تغطية صافي االستثمار
يتم المحاسبة عن تغطيات صافي االستثمار من تغطيات التدفقات النقدية  .ويتم االعتراف
ضمن حقوق الملكية بالربح أو الخسارة من أداة التغطية المتعلقة بالجزء الفعال للتغطية  ،بينما
يتم االعتراف في قائمة الدخل على الفور بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال .ويتم
ترحيل األرباح أو الخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية الى قائمة الدخل عند استبعاد
العمليات األجنبية .

ز٤/

المشتقات غير المؤھلة لمحاسبة التغطية
يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن " صافي دخل المتاجرة " بالتغيرات في القيمة العادلة
للمشتقات غير المؤھلة لمحاسبة التغطية  ،ويتم االعتراف في قائمة الدخل " صافي الدخل من
األدوات المالية المبوبة عند نشأتھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر " وذلك
باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي يتم إدارتھا باالرتباط
مع األصول وااللتزامات المالية المبوبة عند نشأتھا العادلة من خالل األرباح والخسائر .

إيرادات ومصروفات العائد
يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند " عائد المشاركات والمضاربات والمرابحات واإليرادات
المشابھة أو " تكلفة األوعية االدخارية والتكاليف المشابھة " بإيرادات ومصروفات العائد باستخدام
طريقة العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي تحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو
التي تم تبويبھا عند نشأتھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .
وطريقة العائد الفعلي ھي طريقة حساب التكلفة المستھلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد
أو مصاريف العائد على مدار عمر األداة المتعلقة بھا  .ومعدل العائد الفعلي ھو المعدل الذي يستخدم
لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادھا أو تحصيلھا خالل العمر المتوقع لألداة المالية  ،أو
فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسبا ً وذلك للوصول بدقة الى القيمة الدفترية ألصل أو التزام مالي .
وعند حساب معدل العائد الفعلي  ،يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية باألخذ في االعتبار جميع شروط
عقد األداة المالية )مثل خيارات السداد المبكر( ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية ،
وتتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من
معدل العائد الفعلي  ،كما تتضمن تكلفة المعاملة أية عالوات أو خصومات .

- ٣٠ -
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وعند تصنيف التوظيفات )المشاركات والمرابحات والمضاربات( بأنھا غير منتظمة أو مضمحلة
بحسب الحالة يتم إيقاف إثبات العائد الخاص بھا كإيراد ويقوم البنك باالعتراف في قائمة الدخل
بإيرادات ومصروفات العائد علي أساس االستحقاق بطريقة العائد األسمى حيث أن الفروق بين طريقة
العائد األسمى و طريقة العائد الفعلي لذلك البند غير جوھرية.
ط -

إيرادات األتعاب والعموالت
يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة عمليات التوظيف أو تسھيل ضمن اإليرادات عند تأدية
الخدمة ويتم إيقاف االعتراف بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالتوظيفات أو المديونيات غير
المنتظمة أو المضمحلة  ،حيث يتم قيدھا في سجالت ھامشية خارج القوائم المالية  ،ويتم االعتراف بھا
ضمن اإليرادات وفقا ً لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائد بالنسبة لألتعاب التي تمثل
جزءاً مكمالً للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة عامة يتم معالجتھا باعتبارھا تعديالً لمعدل العائد
الفعلي.
ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على التوظيفات إذا كان ھناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب ھذه
التوظيفات وذلك على اعتبار أن أتعاب االرتباط التي يحصل عليھا البنك تعتبر تعويضا ً عن التدخل
المستمر القتناء األداة المالية  ،ثم يتم االعتراف بھا بتعديل معدل العائد الفعلي على التوظيف  ،وفي
حالة انتھاء فترة االرتباط دون إصدار البنك لعملية التوظيف يتم االعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات
عند انتھاء فترة سريان االرتباط .
ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسھا بقيمتھا العادلة ضمن اإليراد عند
االعتراف األولي ويتم االعتراف بأتعاب ترويج التوظيفات المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال
عملية الترويج وعدم احتفاظ البنك بأية جزء من القرض أو كان البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد
الفعلي المتاح للمشاركين اآلخرين .
ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض
على معاملة لصالح طرف أخر – مثل ترتيب شراء أسھم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع
المنشآت – وذلك عند استكمال المعاملة المعنية  .ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلدارية
والخدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداة الخدمة وكذا كافة الشروط
الواردة بالفقرة ) (١٩من معيار المحاسبة المصرى رقم ) .(١١ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط
المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمھا على فترات طويلة من الزمن على مدار الفترة التي يتم أداء
الخدمة فيھا .

ي -

إيرادات توزيعات األرباح
يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلھا وذلك عندما يتم إعالن
ھذه األرباح بواسطة الجمعية العامة للجھة المستثمر فيھا.

ك -

اضمحالل األصول المالية
ك  ١ /األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستھلكة
يقوم البنك في تاريخ كل مركز مالي بتقدير ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على اضمحالل
أحد األصول المالية أو مجموعة من األصول المالية  ،ويعد األصل المالي أو المجموعة من
األصول المالية مضمحلة ويتم تحميل خسائر االضمحالل عندما يكون ھناك دليل موضوعي
على االضمحالل نتيجة لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولى
لالستثمار )حدث الخسارة  (Loss eventوكان حدث الخسارة يؤثر على التدفقات النقدية
المستقبلية لألصل المالي أو لمجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرھا بدرجة يعتمد عليھا.

- ٣١ -
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وتتضمن المؤشرات التي يستخدمھا البنك لتحديد وجود دليل موضوعي على خسائر
االضمحالل أيا مما يلي :
 صعوبات مالية كبيرة تواجه المدين .-

مخالفة شروط اتفاقية التوظيف مثل عدم السداد .

-

توقع إفالس المدين أو دخوله في دعوة تصفية أو إعادة ھيكل التمويل الممنوح له.

-

تدھور الوضع التنافسي للمقترض .

-

قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية للصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو
تنازالت قد ال يوافق البنك على منحھا في الظروف العادية .

-

اضمحالل قيمة الضمان.

-

تدھور الحالة االئتمانية .

ومن األدلة الموضوعية على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالية وجود بيانات
واضحة تشير الى انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من ھذه
المجموعة منذ االعتراف األولى على الرغم من عدم إمكانية تحديد ھذا االنخفاض لكل أصل
على حدة  ،ومثال زيادة عدد حاالت اإلخفاق في السداد بالنسبة ألحد المنتجات المصرفية .
ويقوم البنك بتقدير الفترة ما بين وقوع الخسارة والتعرف عليھا لكل محفظة محددة وتتراوح
ھذه الفترة بصفة عامة بين ثالثة إلى أثنى عشر شھراً .
كما يقوم البنك أوال بتقدير ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على االضمحالل لكل أصل مالي
على حده إذا كان ذو أھمية منفرداً  ،ويتم التقدير على مستوى إجمالي أو فردي لألصول
المالية التي ليس لھا أھمية منفردة  ،وفي ھذا المجال يراعى ما يلي :
-

إذا حدد البنك أنه ال يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي تم دراسته منفرداً،
سواء كان ھاما ً بذاته أم ال  ،عندھا يتم إضافة ھذا األصل مع األصول المالية التي لھا
خصائص خطر عن عمليات التوظيف و االستثمار مشابھة ثم يتم تقييمھا معا ً لتقدير
االضمحالل وفقا ً لمعدالت اإلخفاق التاريخية .

-

إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي  ،عندھا يتم دراسته
منفرداً لتقدير االضمحالل  ،وإذا نتج عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل  ،ال يتم ضم
األصل الى المجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل لھا على أساس مجمع .

-

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

ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  ،وال يدخل في ذلك خسائر عن عمليات التوظيف
واالستثمار المستقبلية التي لم يتم تحملھا بعد  ،مخصومة باستخدام معدل العائد الفعلي األصلي
لألصل المالي  .ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل باستخدام حساب مخصص خسائر
االضمحالل ويتم االعتراف بعبء االضمحالل عن خسائر عمليات التوظيف و االستثمار في
قائمة الدخل.
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وإذا كان التوظيف أو االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق يحمل معدل عائد متغير ،
عندھا يكون سعر الخصم المستخدم لقياس أية خسائر اضمحالل ھو معدل العائد الفعلي وفقا ً
للعقد عند تحديد وجود دليل موضوعي على اضمحالل األصل  .ولألغراض العملية  ،قد يقوم
البنك بقياس خسائر اضمحالل القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام أسعار سوق
معلنة  ،وبالنسبة لألصول المالية المضمونة  ،يراعى إضافة القيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المتوقعة من األصل المالي  ،وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع
الضمان بعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك .
وألغراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمالي  ،يتم تجميع األصول المالية في
مجموعات متشابھة من ناحية خصائص الخطر من عمليات التوظيف و االستثمار  ،أي على
أساس عملية التصنيف التي يجريھا البنك أخذاً في االعتبار نوع األصل والصناعة والموقع
الجغرافي ونوع الضمان وموقف المتأخرات والعوامل األخرى ذات الصلة  .وترتبط تلك
الخصائص بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعات من تلك األصول لكونھا مؤشراً
لقدرة المدينين على دفع المبالغ المستحقة وفقا ً للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة .
وعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول المالية على أساس معدالت اإلخفاق
التاريخية  ،يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة على أساس التدفقات النقدية
التعاقدية لألصول في البنك ومقدار الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر عمليات
التوظيف واالستثمار المشابھة لألصول التي يحوزھا البنك ويتم تعديل مقدار الخسائر
التاريخية على أساس البيانات المعلنة الحالية بحيث تعكس أثر األحوال الحالية التي لم تتوافر
في الفترة التي تم خاللھا تحديد مقدار الخسائر التاريخية وكذلك إللغاء آثار األحوال التي كانت
موجودة في الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حاليا ً .
ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة من األصول
المالية مع التغيرات في البيانات الموثوق بھا ذات العالقة من فترة الى أخرى  ،مثال لذلك
التغيرات في معدالت البطالة  ،وأسعار العقارات  ،وموقف التسديدات وأية عوامل أخرى
تشير الى التغيرات في احتماالت الخسارة في المجموعة ومقدارھا  ،ويقوم البنك بإجراء
مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية .
ك٢/

االستثمارات المالية المتاحة للبيع
يقوم البنك في تاريخ كل مركز مالي بتقدير ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على اضمحالل
أحد أو مجموعة من األصول المالية المبوبة ضمن استثمارات مالية متاحة للبيع  ،وفي حالة
االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع  ،يؤخذ في االعتبار االنخفاض
الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتھا الدفترية  ،وذلك عند تقدير ما إذا كان
ھناك اضمحالل في األصل .
خالل الفترات التي تبدأ من أول يناير  ، ٢٠١٠فيعد االنخفاض كبيراً إذا بلغ  %١٠من تكلفة
القيمة الدفترية  ،ويعد االنخفاض ممتداً إذا استمر لفترة تزيد عن تسعة أشھر  ،وإذا توافرت
األدلة المشار إليھا يتم ترحيل الخسارة المتراكمة من حقوق الملكية ويعترف بھا في قائمة
الدخل ،وال يتم رد اضمحالل القيمة الذي يعترف به بقائمة الدخل فيما يتعلق بأدوات حقوق
الملكية إذا حدث ارتفاع في القيمة العادلة الحقا ً أما إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات الدين
المبوبة متاحة للبيع  ،وكان من الممكن ربط ذلك االرتفاع بموضوعية بحدث وقع بعد
االعتراف باالضمحالل في قائمة الدخل  ،يتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل .
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ل-

غ-

االستثمارات العقارية
تتمثل االستثمارات العقارية في األراضي والمباني المملوكة للبنك من أجل الحصول على عوائد
إيجاريه أو زيادة رأسمالية وبالتالي ال تشمل األصول العقارية التي يمارس البنك أعماله من خاللھا أو
تلك التي آلت إليه وفاء لديون  .ويتم المحاسبة عن االستثمارات العقارية بذات الطريقة المحاسبية
المطبقة بالنسبة لألصول الثابتة .
األصول غير الملموسة
برامج الحساب اآللي
يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاسب اآللي كمصروف في قائمة
الدخل عند تكبدھا  .ويتم االعتراف كأصل غير ملموس بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة
وتحت سيطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنھا منافع اقتصادية تتجاوز تكلفتھا ألكثر من سنة .
وتتضمن المصروفات المباشرة تكلفة العاملين في فريق البرامج باإلضافة الى نصيب مناسب من
المصروفات العامة ذات العالقة .
ويتم االعتراف كتكلفة تطوير بالمصروفات التي تؤدي الى الزيادة أو التوسع في أداء برامج الحاسب
اآللي عن المواصفات األصلية لھا  ،وتضاف الى تكلفة البرامج األصلية .
ويتم استھالك تكلفة برامج الحساب اآللي المعترف بھا كأصل على مدار الفترة المتوقع االستفادة منھا
فيما ال يزيد عن ثالثة سنوات .

م -

األصول الثابتة
تتمثل األراضي والمباني بصفة أساسية في مقار المركز الرئيسي والفروع والمكاتب وتظھر جميع
األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناقصا ً اإلھالك وخسائر االضمحالل وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات
المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة.
ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارھا أصالً مستقالً  ،حسبما
يكون مالئما ً  ،وذلك عندما يكون محتمالً تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل الى البنك وكان
من الممكن تحديد ھذه التكلفة بدرجة موثوق بھا  .ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح في الفترة
التي يتم تحملھا ضمن مصروفات التشغيل األخرى .
ال يتم إھالك األراضي ويتم حساب اإلھالك لألصول الثابتة باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع
التكلفة بحيث تصل الى القيمة التخريدية على مدار األعمار اإلنتاجية  ،كالتالي :
المباني واإلنشاءات
تحسينات عقارات مستأجرة
أثاث مكتبي وخزائن
آالت كاتبة وحاسبة وأجھزة تكييف
وسائل نقل
أجھزة الحاسب اآللي  /نظم آلية متكاملة

 ٥٠سنة
 10سنوات أو على فترة اإليجار إذا كانت أقل
 ١٠سنوات
 ٥سنوات
 ٥سنوات
 ٥سنوات

ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألص ول الثابت ة ف ي ت اريخ ك ل مرك ز م الي  ،وتع دل
كلما كان ذلك ضروريا ً  .ويتم مراجعة األصول التي يتم إھالكھا بغرض تحديد االضمحالل عند وق وع
أحداث أو تغيرات في الظروف تشير الى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد  .وي تم تخف يض
القيم ة الدفتري ة لألص ل عل ى الف ور ال ى القيم ة االس تردادية إذا زادت القيم ة الدفتري ة ع ن القيم ة
االستردادية .
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وتمثل القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيھما أعلى  ،ويتم
تحديد أرباح وخسائر االستبعادات من األصول الثابتة بمقارنة صافي المتحصالت بالقيمة الدفترية .
ويتم إدراج األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى في قائمة الدخل .
ن-

اضمحالل األصول غير المالية
ال يتم استھالك األصول التي ليس لھا عمر إنتاجي – باستثناء الشھرة – ويتم اختبار اضمحاللھا سنوياً.
ويتم دراسة اضمحالل األصول التي يتم استھالكھا كلما كان ھناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير
الى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .
ويتم االعتراف بخسارة االضمحالل وتخفيض قيمة األصل بالمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل
عن القيمة االستردادية  .وتمثل القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية
لألصل  ،أيھما أعلى  .ولغرض تقدير االضمحالل  ،يتم إلحاق األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة .
ويتم مراجعة األصول غير المالية التي وجد فيھا اضمحالل لبحث ما إذا كان ھناك رد لالضمحالل الى
قائمة الدخل وذلك في تاريخ إعداد كل قوائم مالية .

س  -اإليجارات
ً
ً
بالنسبة لألصول المؤجرة إيجارا تشغيليا تظھر ضمن األصول الثابتة في المركز المالى وتھلك على
مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل بذات الطريقة المطبقة على األصول المماثلة  ،ويثبت إيراد
اإليجار ناقصا ً أية خصومات تمنح للمستأجر بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد .
ع -

النقدية وما في حكمھا
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما في حكمھا األرصدة التي ال تتجاوز
استحقاقاتھا ثالثة أشھر من تاريخ االقتناء  ،وتتضمن النقدية  ،واألرصدة لدى البنك المركزي خارج
إطار نسب االحتياطي اإللزامي واألرصدة لدى البنوك وأوراق حكومية .

ف-

المخصصات األخرى
يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الھيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون ھناك التزام قانوني أو
استداللي حالي نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية
ھذه االلتزامات  ،مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة ھذا االلتزام .
وعندما يكون ھناك التزامات متشابھة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه
للتسوية باألخذ في االعتبار ھذه المجموعة من االلتزامات  .ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان
ھناك احتمال ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل ھذه المجموعة .
ويتم رد المخصصات التي انتفي الغرض منھا كليا ً أو جزئيا ً ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل
أخرى.
ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بھا لسداد االلتزامات المحدد لسدادھا أجل بعد سنة
من تاريخ المركز المالى باستخدام معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام – دون تأثره بمعدل الضرائب
الساري – الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود  ،وإذا كان األجل أقل من سنة تحسب القيمة المقدرة
لاللتزام ما لم يكن أثرھا جوھريا ً فتحسب بالقيمة الحالية .

- ٣٥ -
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ص  -عقود الضمانات المالية
عقود الضمانات المالية ھي تلك العقود التي يصدرھا البنك ضمانا ً لقروض أو حسابات جارية مدينة
مقدم لعمالئه من جھات أخرى  ،وھي تتطلب من البنك أن يقوم بتسديدات معينة لتعويض المستفيد منھا
عن خسارة تحملھا بسبب عدم وفاء مدين عندما يستحق السداد وفقا ً لشروط أداة الدين  .ويتم تقديم تلك
الضمانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية وجھات أخرى نيابة عن عمالء البنك .
ويتم االعتراف األولي في القوائم المالية بالقيمة العادلة في تاريخ منح الضمان التي قد تعكس أتعاب
الضمان  ،الحقا ً لذلك  ،يتم قياس التزام البنك بموجب الضمان على أساس مبلغ القياس األول  ،ناقصا ً
االستھالك المحسوب لالعتراف بأتعاب الضمان في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار عمر
الضمان  ،أو أفضل تقدير للمدفوعات المطلوبة لتسوية أي التزام مالي ناتج عن الضمانة المالية في
تاريخ المركز المالى أيھما أعلى  .ويتم تحديد تلك التقديرات وفقا ً للخبرة في معامالت مشابھة والخسائر
التاريخية  ،معززة بحكم اإلدارة .
ويتم االعتراف في قائمة الدخل بأية زيادة في االلتزامات الناتجة عن الضمانة المالية ضمن بند إيرادات
)مصروفات( تشغيل أخرى .
ق-

ضرائب الدخل
تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة الفترة كل من ضريبة الفترة والضريبة المؤجلة  ،ويتم
االعتراف بھا بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التي يتم االعتراف بھا
مباشرة ضمن حقوق الملكية .
ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة
السارية في تاريخ إعداد المركز المالى باإلضافة الى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة .
ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول
وااللتزامات طبقا ً ألسس المحاسبية وقيمتھا طبقا ً لألسس الضريبية  ،ھذا ويتم تحديد قيمة الضريبة
المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة
السارية في تاريخ إعداد المركز المالى .
ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون ھناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق
أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خاللھا االنتفاع بھذا األصل  ،ويتم تخفيض قيمة
األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات
التالية  ،على أنه في حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجلة وذلك
في حدود ما سبق تخفيضه .

ر-

التمويل
يتم االعتراف بالتمويالت التي يحصل عليھا البنك أوالً بالقيمة العادلة ناقصا ً تكلفة الحصول على
التمويل .
ويقاس التمويل الحقا ً بالتكلفة المستھلكة  ،ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين صافي المتحصالت وبين
القيمة التي سيتم الوفاء بھا على مدار فترة االقتراض باستخدام طريقة العائد الفعلي .
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ش-

رأس المال
ش ١/تكلفة رأس المال
يتم عرض مصاريف اإلصدار التي ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسھم جديدة أو أسھم مقابل
اقتناء كيان أو إصدار خيارات خصما ً من حقوق الملكية وبصافي المتحصالت بعد الضرائب .
ش ٢/توزيعات األرباح
تثبت توزيعات األرباح خصما ً على حقوق الملكية في الفترة التي تقر فيھا الجمعية العامة
للمساھمين ھذه التوزيعات .وتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين في األرباح ومكافأة مجلس
اإلدارة المقررة بالنظام األساسي والقانون.

-٣

ت -

أنشطة األمانة
يقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة مما ينتج عنه امتالك أو إدارة أصول خاصة بأفراد أو أمانات  ،أو
صناديق مزايا ما بعد انتھاء الخدمة ويتم استبعاد ھذه األصول واألرباح الناتجة عنھا من القوائم المالية
للبنك حيث أنھا ليست أصوالً للبنك .

ث -

أرقام المقارنة
يعاد تبويب أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا ً لتتوافق مع التغيرات في العرض المستخدم في السنة
الحالية.

إدارة المخاطر المالية
يتعرض البنك نتيجة لألنشطة التي يزاولھا إلي مخاطر ماليه متنوعة وقبول المخاطر ھو أساس النشاط المالي
ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعه من المخاطر مجتمعه معا  ،ولذلك يھدف البنك إلي تحقيق
التوازن المالئم بين الخطر والعائد ولذا تقليل اآلثار السلبية المحتملة علي األداء المالي للبنك  ،ويعد أھم أنواع
المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرى  .ويتضمن خطر السوق
خطر أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى .
وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلھا ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه  ،ولمراقبة
المخاطر وااللتزام بالحدود من خالل أساليب يعتمد عليھا ونظم معلومات محدثة أوالً بأول  .ويقوم البنك
بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلھا بحيث تعكس التغيرات في األسواق والمنتجات
والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة .
وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة  .وتقوم إدارة
المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك  ،ويوفر
مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل  ،باإلضافة الى سياسات مكتوبة تغطي مناطق خطر محددة
مثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف العمالت األجنبية  ،وخطر أسعار العائد ،واستخدام أدوات المشتقات
وغير المشتقات المالية  .باإلضافة الى ذلك فإن إدارة المخاطر تعد مسئولة عن لمراجعة الدورية إلدارة
المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل .
/٣أ  -خطر االئتمان
يتعرض البنك لخطر االئتمان وھو الخطر الناتج عن قيام أحد األطراف بعدم الوفاء بتعھداته  ،ويعد
خطر االئتمان أھم األخطار بالنسبة للبنك  ،لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر .
ويتمثل خطر االئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنھا القروض والتسھيالت وأنشطة
االستثمار التي يترتب عليھا أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين  .كما يوجد خطر االئتمان أيضا ً
في األدوات المالية خارج المركز المالى مثل ارتباطات القروض  .وتتركز عمليات اإلدارة والرقابة
على خطر االئتمان لدى فريق إدارة خطر االئتمان في إدارة التوظيف واالستثمار وإدارة المخاطر
الذي يرفع تقاريره الى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية .
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أ١/

قياس خطر االئتمان
التوظيفات والتسھيالت للعمالء
لقياس خطر االئتمان المتعلق بالتوظيفات والتسھيالت للعمالء  ،ينظر البنك في ثالثة مكونات كما
يلي :
*

احتماالت اإلخفاق )التأخر( ) (Probability of defaultمن قبل العميل أو الغير في
الوفاء بالتزاماته التعاقدية .

*

المركز الحالي والتطور المستقبلي المرجح له الذي يستنتج منه البنك الرصيد المعرض
لإلخفاق ). (Exposure at default

*

خطر اإلخفاق االفتراضي ). (Loss given default

وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان التي تعكس
الخسارة المتوقعة )نموذج الخسارة المتوقعة  (The Expected Loss Modelالمطلوبة من
لجنة بازل للرقابة المصرفية ويمكن أن تتعارض المقاييس التشغيلية مع عبء االضمحالل وفقا ً
لمعيار المحاسبة المصرى رقم  ، ٢٦الذي يعتمد على الخسائر التي تحققت في تاريخ المركز
المالى )نموذج الخسائر المحققة( وليس الخسائر المتوقعة )إيضاح أ. (٣/
يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر على مستوى كل عميل باستخدام أساليب تقييم داخلية لتصنيف
الجدارة مفصلة لمختلف فئات العمالء  .وقد تم تطوير تلك األساليب للتقييم داخليا ً وتراعى
التحليالت اإلحصائية مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول الى تصنيف الجدارة
المالئم .وقد تم تقسيم عمالء البنك الى أربع فئات للجدارة  .ويعكس ھيكل الجدارة المستخدم
بالبنك كما ھو مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكل فئة من فئات الجدارة  ،مما يعني
بصفة أساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعا ً للتغير في تقييم مدى احتمال
التأخر  .ويتم مراجعة وتطوير أساليب التقييم كلما كان ذلك ضروريا ً  .ويقوم البنك دوريا ً بتقييم
أداء أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتھا على التنبؤ بحاالت التأخر .
فئات التصنيف الداخلي للبنك
التصنيف
١
٢
٣
٤

مدلول التصنيف
ديون جيدة
المتابعة العادية
المتابعة الخاصة
ديون غير منتظمة

يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر.
على سبيل المثال  ،بالنسبة للقرض  ،يكون ھذا المركز ھو القيمة االسمية  .وبالنسبة
لالرتباطات ،يدرج البنك كافة المبالغ المسحوبة فعالً باإلضافة الى المبالغ األخرى التي يتوقع أن
تكون قد سحبت حتى تاريخ التأخر  ،إن حدث .
وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين
إن حدث التأخر  .ويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين وبالتأكد يختلف ذلك بحسب نوع
المدين ،وأولوية المطالبة  ،ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخرى .
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أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى
بالنسبة ألدوات الدين واألذون  ،يقوم البنك باستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد
أند بور أو ما يعادله إلدارة خطر االئتمان  ،وإن لم تكن مثل ھذه التقييمات متاحة  ،يتم استخدام
طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمالء االئتمان  .ويتم النظر الى تلك االستثمارات في األوراق
المالية واألذون على أنھا طريقة للحصول على جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر
مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل .
أ٢/

سياسات الحد من وتجنب المخاطر
يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على مستوى المدين والمجموعات
والصناعات والدول .
ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم
قبوله على مستوى كل مقترض  ،أو مجموعة مقترضين  ،وعلى مستوى األنشطة االقتصادية
والقطاعات الجغرافية  .ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة
السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة الى ذلك  .ويتم اعتماد الحدود للخطر االئتماني على
مستوى المقترض  /المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل مجلس اإلدارة بصفة ربع
سنوية.
ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل المبالغ
داخل وخارج المركز المالى  ،وحد المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف
األجنبي اآلجلة  .ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يوميا ً .
يتم أيضا ً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة المقترضين
والمقترضين المحتملين على مقابلة سداد التزاماتھم وكذلك بتعديل حدود التوظيف كلما كان ذلك
مناسبا ً .
وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر :
الضمانات
يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان  .ومن ھذه الوسائل الحصول
على ضمانات مقابل األموال المقدمة  .ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من
الضمانات المقبولة  .ومن األنواع الرئيسية لضمانات التوظيف والتسھيالت :
* الرھن العقاري .
* رھن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع .
* رھن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية .
وغالبا ً ما يكون التمويل على المدى األطول للشركات مضمونا ً بينما تكون التسھيالت االئتمانية
لألفراد بدون ضمان  .ولتخفيض خسارة االئتمان الى الحد األدنى  ،يسعى البنك للحصول على
ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد ظھور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو
التسھيالت .
يتم تحديد الضمانات المتخذة ضمانا ً ألصول أخرى بخالف التوظيف والتسھيالت بحسب طبيعة
األداة وعادة ما تكون أدوات الدين وأدون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات األدوات
المالية المغطاة بأصول  Asset-Backed Securitiesواألدوات المثيلة التي تكون مضمونة
بمحفظة من األدوات المالية .

- ٣٩ -
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المشتقات
يحتفظ البنك بإجراءات رقابية حصيفة على صافي المراكز المفتوحة للمشتقات أي الفرق بين
عقود البيع والشراء على مستوى كل من القيمة والمدة  .ويكون المبلغ المعرض لخطر االئتمان
في أي وقت من األوقات محدد بالقيمة العادلة لألداة التي تحقق منفعة لصالح البنك أي أصل ذو
قيمة عادلة موجبة الذي يمثل جزءاً ضئيالً من القيمة التعاقدية  /االفتراضية المستخدمة للتعبير
عن حجم األدوات القائمة  .ويتم إدارة ھذا الخطر االئتماني كجزء من حد اإلقراض الكلي
الممنوح للعميل وذلك مع الخطر المتوقع نتيجة للتغيرات في السوق  .وال يتم عادة الحصول على
ضمانات في مقابل الخطر االئتماني على تلك األدوات فيما عدا المبالغ التي يطلبھا البنك
كإيداعات ھامشية من األطراف األخرى .
وينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيھا السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية
أو أوراق مالية أخرى أو مقابل توقع الحصول على نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية
أخرى ويتم وضع حدود تسوية يومية لكل من األطراف األخرى لتغطية مخاطر التسوية المجمعة
الناتجة عن تعامالت البنك في أي يوم .
ترتيبات المقاصة الرئيسية Master Netting Arrangements
يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقيات تصفية رئيسية مع األطراف
التي تمثل حجم ھام من المعامالت  .وال ينتج بصفة عامة عن اتفاقيات التصفية الرئيسية أن يتم
إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الظاھرة بالمركز المالى وذلك ألن التسوية عادة ما تتم
على أساس إجمالي  ،إال أنه يتم تخفيض خطر االئتمان المصاحب للعقود التي في صالح البنك
عن طريق اتفاقيات التصفية الرئيسية وذلك ألنه إذا ما حدث تعثر  ،يتم إنھاء وتسوية جميع
المبالغ مع الطرف األخر بإجراء المقاصة  .ومن الممكن أن يتغير مقدار تعرض البنك للخطر
االئتماني الناتج عن أدوات المشتقات الخاضعة التفاقيات التصفية الرئيسية وذلك خالل فترة
قصيرة نظراً ألنه يتأثر بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقيات .
االرتباطات المتعلقة باالئتمان
يتمثل الغرض الرئيسي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان في التأكد من إتاحة األموال للعميل عند
الطلب  .وتحمل عقود الضمانات المالية Guarantees and stand by letters of credit
ذات خطر االئتمان المتعلق بالتوظيف  .وتكون االعتمادات المستندية والتجارية
 Documentary and Commercial Letters of Creditالتي يصدرھا البنك بالنيابة عن
العميل لمنح طرف ثالث حق السحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط
محددة غالبا ً مضمونة بموجب البضائع التي يتم شحنھا وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من
القرض المباشر .
وتمثل ارتباطات منح االئتمان الجزء غير المستخدم من المصرح به لمنح التوظيف  ،أو
الضمانات  ،أو االعتمادات المستندية  .ويتعرض البنك لخسارة محتملة بمبلغ يساوي إجمالي
االرتباطات غير المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان الناتج عن ارتباطات منح االئتمان  .إال
أن مبلغ الخسارة المرجح حدوثھا في الواقع يقل عن االرتباطات غير المستخدمة وذلك نظراً ألن
أغلب االرتباطات المتعلقة بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات
ائتمانية محددة  .ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن
االرتباطات طويلة األجل عادة ما تحمل درجة أعلى من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات
قصيرة األجل .

- ٤٠ -
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سياسات االضمحالل والمخصصات
تركز النظم الداخلية للتقييم السابق بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية
إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار  .وبخالف ذلك  ،يتم االعتراف فقط بخسائر االضمحالل التي
وقعت في تاريخ المركز المالى ألغراض التقارير المالية بناء على أدلة موضوعية تشير الى
االضمحالل وفقا ً لما سيرد ذكره بھذا اإليضاح ونظراً الختالف الطرق المطبقة  ،تقل عادة
خسائر االئتمان المحملة على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة
المتوقعة المستخدم في الجدارة االئتمانية وألغراض قواعد البنك المركزي المصرى .
مخصص خسائر االضمحالل الوارد في المركز المالى في نھاية السنة مستمد من درجات التقييم
الداخلية األربعة  .ومع ذلك  ،فإن أغلبية المخصص ينتج من آخر درجة من التصنيف  .ويبين
الجدول التالي النسبة للبنود داخل المركز المالى المتعلقة بالتوظيف والتسھيالت واالضمحالل
المرتبط بھا لكل من فئات التقييم الداخلي للبنك :
تقييم البنك
للعمالء
ديون جيدة
المتابعة العادية
المتابعة الخاصة
ديون غير منتظمة

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
مخصص خسائر
توظيف
االضمحالل
وتسھيالت
%
%
٥.٠
٦٥.١
٥.٧
٩.٤
١.٣
٣.٠
٨٨.٠
٢٢.٥
%١٠٠
%١٠٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
توظيف
مخصص خسائر
وتسھيالت
االضمحالل
%
%
٩.٢
٦٠.٢
٢.٣
٨.٩
٢.١
٥.١
٨٦.٤
٢٥.٨
%١٠٠
%١٠٠

تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت ھناك أدلة موضوعية تشير الى
وجود اضمحالل طبقا ً لمعيار المحاسبة المصرى رقم  ، ٢٦واستناداً الى المؤشرات التالية التي
حددھا البنك :
-

صعوبات مالية كبيرة تواجه عميل التوظيف أو المدين .
مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد .
توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة ھيكل التمويل الممنوح له .
تدھور الوضع التنافسي لعميل التوظيف .
قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية لعميل التوظيف بمنحه امتيازات
أو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحھا في الظروف العادية .
اضمحالل قيمة الضمان .
تدھور الحالة االئتمانية .

تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أھمية نسبية محددة على األقل
سنويا ً أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات التي تم
تقييمھا على أساس فردي وذلك بتقييم الخسارة المحققة في تاريخ المركز المالى على أساس كل
حالة على حدة  ،ويجري تطبيقھا على جميع الحسابات التي لھا أھمية نسبية بصفة منفردة .
ويشمل التقييم عادة الضمان القائم  ،بما في ذلك إعادة تأكيد التنفيذ على الضمان والتحصيالت
المتوقعة من تلك الحسابات .
ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس المجموعة من األصول المتجانسة باستخدام
الخبرة التاريخية المتاحة والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية .

- ٤١ -
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أ٤/

نموذج قياس المخاطر البنكية العام
باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح أ ، ١/تقوم اإلدارة بتصنيفات في
شكل مجموعات فرعية أكثر تفصيالً بحيث تتفق مع متطلبات البنك المركزي المصرى  .ويتم
تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في ھذه المجموعات وفقا ً لقواعد وشروط تفصيلية
تعتمد بشكل كبير على المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالي ومدى انتظامه في
السداد .
ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان  ،بما
في ذلك االرتباطات المتعلقة باالئتمان  ،على أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي
المصرى  .وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقا ً لقواعد البنك المركزي
المصرى عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالية وفقا ً لمعايير المحاسبة المصرية  ،يتم
تجنيب احتياطي المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصما ً على األرباح المحتجزة بمقدار
تلك الزيادة  .ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائما ً مبلغ
الزيادة بين المخصصين  .ويعد ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ويبين إيضاح )/٢٨أ( الحركة
على حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل السنة المالية .
وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقا ً ألسس التقييم الداخلي مقارنة بأسس تقييم البنك
المركزي المصرى ونسب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر
االئتمان :
تصنيف البنك
المركزي
المصرى
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

مدلول التصنيف
مخاطر منخفضة
مخاطر معتدلة
مخاطر مرضية
مخاطر مناسبة
مخاطر مقبولة
مخاطر مقبولة حديا ً
مخاطر تحتاج لعناية خاصة
دون المستوى
مشكوك في تحصيلھا
رديئة

- ٤٢ -

نسبة
المخصص
المطلوب
صفر
%١
%١
%٢
%٢
%٣
%٥
%٢٠
%٥٠
%١٠٠

التصنيف
الداخلي

مدلول التصنيف
الداخلي

١
١
١
١
١
٢
٣
٤
٤
٤

ديون جيدة
ديون جيدة
ديون جيدة
ديون جيدة
ديون جيدة
المتابعة العادية
المتابعة الخاصة
ديون غير منتظمة
ديون غير منتظمة
ديون غير منتظمة
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أ٥/

الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات

البنود المعرضة لخطر االئتمان في المركز المالي

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

* مشاركات و مرابحات ومضاربات مع العمالء
أفراد
 مرابحات شخصية -مرابحات عقارية

٦٣٦.١١١
٣٥٢.٣٥٧

٥٦٦.٧٢٣
٣١٤.٨٨٩

مؤسسات
 مرابحات ومضاربات لدى العمالء مرابحات مشتركة ) شركات(اإليرادات المقدمة
مخصص خسائر االضمحالل لعمليات التوظيف واالستثمار

٣.١٦٧.٩٨٢
٢.٦٤٢.٤٩٤
)(٥٤٣.١٩٣
)(١.٠٤٧.٨٢٨

٥.١٠١.٠٦٧

٣.٢٥٦.٧٣٧
٢.٣٧٩.١٩٩
)(٦١٦.٨٤١
)(١.١٦٥.٢٦٥

٤.٨٤٢.٢٩٨

* استثمارات مالية:
متاحة للبيع
محتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق
أصول أخرى

٢٣.١٢٨.٠٠٢
١.١٥٧.٥٢٤
١.٤٢٧.٩١٥

األجمالى

٢٥.٧١٣.٤٤١
٣٠.٨١٤.٥٠٨

٢٠.٣٠١.٣٤٧
١.٣١٠.٣٦٧

٢١.٦١١.٧١٤
٢٦.٤٥٤.٠١٢

* البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج المركز المالي
ارتباطات عن التوظيفات
األوراق المقبولة
خطابات ضمان
اعتمادات مستنديه استيراد
اعتمادات مستنديه تصدير

٢٨٢.٧٤٣
٢٧.١٢٤
١٢٤.١٩٤
٤٧.٦٨٤
٥.٢٤٩

٣١.٦٤٢
٣٨.١٧٨
١٢١.٠٨١
٨٢.٢٧٨
٤٠٨
٢٧٣.٥٨٧

اإلجمالي

٤٨٦.٩٩٤

يمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض له في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م  ٣١ ،ديسمبر ٢٠١٤م وذلك
بدون األخذ في االعتبار أية ضمانات  .بالنسبة لبنود المركز المالى تعتمد المبالغ المدرجة على صافي
القيمة الدفترية التي تم عرضھا في المركز المالى .

- ٤٣ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

أ٦/

مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء
فيما يلي موقف أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء من حيث الجدارة
لعمليات التوظيف و االستثمار:
تقييم البنك

ال يوجد عليھا متأخرات أو اضمحالل
متأخرات ليست محل اضمحالل
محل اضمحالل
اإلجمالي
يخصم :
اإليرادات المقدمة والعوائد
مخصص خسائر االضمحالل
الصافي

مشاركات ومرابحات
ومضاربات مع العمالء
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٥.١٤٠.١٥٩
٤٤.٢١٠
١.٥٠٧.٧١٩
٦.٦٩٢.٠٨٨

مشاركات ومرابحات
ومضاربات مع العمالء
 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
٤.٧٢١.٦٦٧
١٩١.٧٥١
١.٧١٠.٩٨٦
٦.٦٢٤.٤٠٤

)(٥٤٣.١٩٣
)(١.٠٤٧.٨٢٨
٥.١٠١.٠٦٧

)(٦١٦.٨٤١
)(١.١٦٥.٢٦٥
٤.٨٤٢.٢٩٨

مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء ) ال يوجد عليھا متأخرات أو اضمحالل (
يتم تقييم جودة عمليات التوظيف و االستثمار لمحفظة مشاركات ومرابحات ومضاربات التي ال
يوجد عليھا متأخرات وليست محل اضمحالل وذلك بالرجوع الى التقييم الداخلي المستخدم
بواسطة البنك .
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
أفراد
التقييم
جيدة
المتابعة العادية
المتابعة الخاصة
اإلجمالي

مرابحة شخصية

مرابحة عقارية
٢١٣.٢٢٧
٧١.٠٧٥
٢٨٤.٣٠٢

٢٦٤.٤١٢
٨٨.١٣٧
٣٥٢.٥٤٩

)باأللف جنيه مصرى(
مؤسسات
مرابحة مباشرة
ومشتركة وأخرى
٣.٨٧٦.٢٧٢
٤٦٩.٦٨٣
١٥٧.٣٥٣
٤.٥٠٣.٣٠٨

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
أفراد
التقييم
جيدة
المتابعة العادية
المتابعة الخاصة
اإلجمالي

مرابحة شخصية
٢٦٥.٨٥٥
٨٨.٦١٨
٣٥٤.٤٧٣

مرابحة عقارية
٢٢٩.٨١٦
٧٦.٦٠٥
٣٠٦.٤٢١

- ٤٤ -

إجمالي مشاركات ومرابحات
ومضاربات مع العمالء
٤.٣٥٣.٩١١
٦٢٨.٨٩٥
١٥٧.٣٥٣
٥.١٤٠.١٥٩

)باأللف جنيه مصرى(
مؤسسات
مرابحة مباشرة
ومشتركة وأخرى
٣.٤٩٠.٩٠٠
٤٢٤.٦٩٩
١٤٥.١٧٤
٤.٠٦٠.٧٧٣

إجمالي مشاركات ومرابحات
ومضاربات مع العمالء
٣.٩٨٦.٥٧١
٥٨٩.٩٢٢
١٤٥.١٧٤
٤.٧٢١.٦٦٧

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء توجد عليھا متأخرات وليست محل اضمحالل
ھي مشاركات ومرابحات ومضاربات التي توجد عليھا متأخرات حتى  ٩٠يوما ً ولكنھا ليست محل
اضمحالل  ،إال إذا توافرت معلومات أخرى تفيد عكس ذلك  .وتتمثل مشاركات ومرابحات ومضاربات مع
العمالء التي يوجد عليھا متأخرات وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بھا فيما يلي :
)باأللف جنيه مصرى(
مؤسسات

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
أفراد
مرابحة
شخصية
متأخرات حتى  ٣٠يوما ً
متأخرات أكثر من  ٣٠الى  ٦٠يوما ً
متأخرات أكثر من  ٦٠الى  ٩٠يوما ً
اإلجمالي
القيمة العادلة للضمانات

مرابحة
عقارية
٧٣
٧٥٥
٣١٥
١.١٤٣
٥٥٤

٩.٤٨٠
٢.٥٤٣
١.٢٩٦
١٣.٣١٩
٦.٨٢٨

اإلجمالي
٩.٥٥٣
٣.٢٩٨
١.٦١١
١٤.٤٦٢
٧.٣٨٢

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
أفراد
مرابحة
عقارية

مرابحة
شخصية
متأخرات حتى  ٣٠يوما ً
متأخرات أكثر من  ٣٠الى  ٦٠يوما ً
متأخرات أكثر من  ٦٠الى  ٩٠يوما ً
اإلجمالي
القيمة العادلة للضمانات

١.٩٦١
١.٤٧٢
٨٤٢
٤.٢٧٥
٢٥.٢١٠

١٠.٠٦٦
٨.٤٠١
٧.٣٢٤
٢٥.٧٩١
٣٦.١٨٢

مرابحة
مباشرة
وأخرى
٩.٧٣٦

١٩.٢٨٩

٧.٠٧٠
١٢.٩٤٢
٢٩.٧٤٨
١١.٨٨٤

١٠.٣٦٨
١٤.٥٥٣
٤٤.٢١٠
١٩.٢٦٦

األجمالى

)باأللف جنيه مصرى(
مؤسسات

اإلجمالي
١٢.٠٢٧
٩.٨٧٣
٨.١٦٦
٣٠.٠٦٦
٦١.٣٩٢

مرابحة مباشرة
وأخرى

األجمالى

١٤.١٣٦

٢٦.١٦٣

٩.٨١٣
١٣٧.٧٣٦
١٦١.٦٨٥
٨٦.٨٥٧

١٩.٦٨٦
١٤٥.٩٠٢
١٩١.٧٥١
١٤٨.٢٤٩

مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء محل اضمحالل بصفة منفردة
* مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء
بلغ رصيد مشاركات ومرابحات ومضاربات محل اضمحالل بصفة منف ردة قب ل األخ ذ ف ي االعتب ار الت دفقات
النقدية من الضمانات  ١.٥٠٧.٧١٩ألف جنيه مصرى .
وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية مشاركات ومرابح ات وم ضاربات مح ل اض محالل ب صفة منف ردة مت ضمنا ً
القيمة العادلة للضمانات التي حصل عليھا البنك في مقابل تلك التوظيفات :
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
أفراد
التقييم للفترة الحالية
مشاركات ومرابحات ومضاربات مع
العمالء محل اضمحالل بصفة منفردة
القيمة العادلة للضمانات

مرابحة شخصية

مرابحة عقارية

مؤسسات
مرابحة مباشرة
ومشتركة

)باأللف جنيه مصرى(
إجمالي مشاركات
ومرابحات ومضاربات
مع العمالء

٢٠٠.٨٥٥

٢٩.٤٤٤

١.٢٧٧.٤٢٠

١.٥٠٧.٧١٩

١٧.١٨٦

١٥

١٤١.٣٣٠

١٥٨.٥٣١

- ٤٥ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
أفراد
التقييم للفترة الحالية
مشاركات ومرابحات ومضاربات مع
العمالء محل اضمحالل بصفة منفردة
القيمة العادلة للضمانات

)باأللف جنيه مصرى(

مؤسسات
مرابحة مباشرة
ومشتركة

إجمالي مشاركات
ومرابحات ومضاربات
مع العمالء
١.٧١٠.٩٨٦
٢٥٢.٠٢٦

مرابحة شخصية

مرابحة عقارية

٢٥٥.٨٤٧

٤١.٦٦١

١.٤١٣.٤٧٨

١١٥.٦٠٥

٢٣.٢١٥

١١٣.٢٠٦

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء
مؤسسات
 مرابحات ومضاربات لدى العمالء مرابحات مشتركة ) شركات(أفراد
 مرابحات شخصية مرابحات عقاريةاإلجمالي
يخصم اإليرادات المقدمة والعوائد
يخصم مخصص خسائر االضمحالل
الصافي

٣.١٦٧.٩٨٢
٢.٦٤٢.٤٩٤

٣.٢٥٦.٧٣٧
٢.٣٧٩.١٩٩

٥٦٦.٧٢٣
٣١٤.٨٨٩
٦.٦٩٢.٠٨٨
)(٥٤٣.١٩٣
)(١.٠٤٧.٨٢٨
٥.١٠١.٠٦٧

٦٣٦.١١١
٣٥٢.٣٥٧
٦.٦٢٤.٤٠٤
)(٦١٦.٨٤١
)(١.١٦٥.٢٦٥
٤.٨٤٢.٢٩٨

أ ٧/أدوات دين واألوراق الحكومية
ً
يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين واألوراق الحكومية وفقا لوكاالت التقييم في أخ ر ال سنة المالي ة
 ،بناء على تقييم ستاندرد أند بور وما يعادله .
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
اإلجمالي
استثمارات في أوراق مالية
أوراق حكومية
باأللف جنيه مصرى
باأللف جنيه مصرى
باأللف جنيه مصرى
 -AAالى +AA
٣١٣.٩٧٤
٣١٣.٩٧٤
 AالىA+٣٦٢.١٤٥
٣٦٢.١٤٥
أقل من -A
١٠.٥٣٠.٦٨٣
١.٣٥٧.٧٣٧
٩.١٧٢.٩٤٦
١١.٢٠٦.٨٠٢
١.٣٥٧.٧٣٧
٩.٨٤٩.٠٦٥
اإلجمالي
غير مصنف

أ٨/

االستحواذ على الضمانات
قام البنك خالل السنة الحالية بالحصول على أصول باالستحواذ على بعض الضمانات كما يلي:
القيمة الدفترية

طبيعة األصل
فيالت ومحالت وعقارات
االجمالى
بيع فيال
رد فيال
الصافي

باأللف جنيه مصرى
١١.٦٨٨
١١.٦٨٨
)(٢٨.٣٩٧
)(٨.٠٤١
)(٢٤.٧٥٠

يتم تبويب األصول التي تم االس تحواذ عليھ ا ض من بن د األص ول األخ رى ب المركز الم الي  .وي تم بي ع
ھذه األصول كلما كان ذلك عمليا ً

- ٤٦ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

أ٩/

تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر عمليات التوظيف و االستثمار
القطاعات الجغرافية
يمثل الجدول التالي تحليل بأھم حدود خطر عمليات التوظيف و االستثمار للبنك بالقيمة الدفترية ،
موزعة حسب القطاع الجغرافي في أخر السنة المالية الحالية  .عند إعداد ھذا الجدول  ،تم توزيع
المخاطر على القطاعات الجغرافية وفقا ً للمناطق المرتبطة بعمالء البنك :
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)باأللف جنيه مصرى(
جمھورية مصر العربية
القاھرة

اإلسكندرية

الوجه

الكبرى

والدلتا وسيناء

القبلي

أوروبا

دول الخليج
العربي

دول أخرى

اإلجمالي

أوراق حكومية

٩.١٣٢.٨٩٤

-

-

-

-

-

٩.١٣٢.٨٩٤

أصول مالية بغرض المتاجرة

٢٩.٧٨٥

-

-

-

-

-

٢٩.٧٨٥

مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء:

مرابحات ألفراد :
 -مرابحات شخصية

٣٦١.١٦٢

187.018

١٨.٥٤٣

-

-

-

٥٦٦.٧٢٣

 -مرابحات عقارية

٢١٤.٥٩٢

٨٧.١٨١

١٣.١١٦

-

-

-

٣١٤.٨٨٩

مرابحات لمؤسسات :
 -مرابحات مباشرة

٢.٠٩٩.٠٨٣

١.٠٠٢.٨٢٤

 -مرابحات مشتركة

٢.٢٥٩.٧٨٩

-

٦٦.٠٧٥
-

-

-

-

٣.١٦٧.٩٨٢

١٠.٣٦٧

١٥٧.٣٥٣

٢١٤.٩٨٥

٢.٦٤٢.٤٩٤

األجمالى

٤.٩٣٤.٦٢٦

١.٢٧٧.٠٢٣

٩٧.٧٣٤

١٠.٣٦٧

١٥٧.٣٥٣

٢١٤.٩٨٥

٦.٦٩٢.٠٨٨

يخصم اإليرادات المقدمة والعوائد

)(٤٠٠.٥٤١

)(١٠٣.٦٥٥

)(٧.٩٣٣

)(٨٤٢

)(١٢.٧٧٢

)(١٧.٤٥٠

)(٥٤٣.١٩٣

يخصم مخصص خسائر االضمحالل

)(٧٧٢.٦٥٠

)(١٩٩.٩٥٢

)(١٥.٣٠٣

)(١.٦٢٣

)(٢٤.٦٣٨

)(٣٣.٦٦٢

)(١.٠٤٧.٨٢٨

الصافي

٣.٧٦١.٤٣٥

٩٧٣.٤١٦

٧٤.٤٩٨

٧.٩٠٢

١١٩.٩٤٣

١٦٣.٨٧٣

٥.١٠١.٠٦٧

استثمارات مالية :
-

محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق

 -متاحة للبيـع

1.172.469
٢٣.٢٥٨.٥٨٣

133.770

-

٦٤٦.٩٨٧

 -أصول أخرى

١.٤٠١.١٦١

-

اإلجمالي في نھاية السنة الحالية

٣٨.٧٥٦.٣٢٧

١.١٠٧.١٨٦

٧٤.٤٩٨

اإلجمالي في نھاية سنة المقارنة

٣٤.١٩٦.٩٧٧

١.١٠١.٤٠١

٧٥.٥٩٥

-

- ٤٧ -

٧٠٠.٦٤٢

1.172.469
٢٥.٢٦٦.٨٨٧

١٠.٢٩١

١.٤٢٧.٩١٥

٦٧١.٣٥٢

٦٤٦.٨٤٨

٨٧٤.٨٠٦

٤٢.١٣١.٠١٧

٧٩٤.١٨٦

٧٠٦.٧٤٢

٧٤٨.٨٦١

٣٧.٦٢٣.٧٦٢

١٦.٤٦٣

٥٢٦.٩٠٥
-

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
قطاعات النشاط
يمثل الجدول التالي تحليل بأھم حدود خطر عمليات التوظيف و االستثمار للبنك بالقيمة الدفترية ،موزعة حسب النشاط الذي يزاوله عمالء البنك :
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)باأللف جنيه مصرى(

مؤسسات
صناعية

مؤسسات مالية
أوراق حكومية
أصول مالية بغرض المتاجرة:
مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء:
مرابحات ألفراد :
 مرابحات شخصية مرابحات عقاريةمرابحات لمؤسسات :
 مرابحات مباشرة مرابحات مشتركةالمجموع
يخصم اإليرادات المقدمة والعوائد
يخصم مخصص خسائر االضمحالل
الصافي
استثمارات مالية :
 محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق متاحة للبيـعأصول أخرى
اإلجمالي في نھاية السنة الحالية
اإلجمالي في نھاية سنة المقارنة

بيع الجملة
وتجارة
التجزئة

نشاط عقاري

قطاع
حكومي

أفراد

أنشطة أخرى

اإلجمالي

-

-

-

-

٩.١٣٢.٨٩٤
-

٢٩.٧٨٥

-

٩.١٣٢.٨٩٤
٢٩.٧٨٥

-

-

-

-

-

-

٥٦٦.٧٢٣
٣١٤.٨٨٩

٥٦٦.٧٢٣
٣١٤.٨٨٩

٦١٢.١٢٣
١٥٧.٣٥٣
٧٦٩.٤٧٦
)(٦٢.٤٥٨
)(١٢٥.٠٣٣
٥٨١.٩٨٥

٩٨٦.٣٤٠
١.٩٤٩.٧٠٦
٢.٩٣٦.٠٤٦
)(٢٣٨.٣١٧
)(٤٧٧.٠٨١
٢.٢٢٠.٦٤٨

٣٧٠.٤٨٢
٢٤٩.٩٤٥
٦٢٠.٤٢٧
)(٥٠.٣٦٠
)(١٠٠.٨١٤
٤٦٩.٢٥٣

٩٩٠.٠٨١
٩٩٠.٠٨١
)(٨٠.٣٦٤
)(١٦٠.٨٧٩
٧٤٨.٨٣٨

١٧١.٠١٥
١٧١.٠١٥
)(١٣.٨٨١
)(٢٧.٧٨٨
١٢٩.٣٤٦

٢٠٨.٩٥٦
١١٤.٤٧٥
٣٢٣.٤٣١
)(٢٦.٢٥٣
)(٥٢.٥٥٥
٢٤٤.٦٢٣

٨٨١.٦١٢
)(٧١.٥٦٠
)(١٠٣.٦٧٨
٧٠٦.٣٧٤

٣.١٦٧.٩٨٢
٢.٦٤٢.٤٩٤
٦.٦٩٢.٠٨٨
)(٥٤٣.١٩٣
)(١.٠٤٧.٨٢٨
٥.١٠١.٠٦٧

١٤.٩٤٥
٢٧١.٦٣١
١.٣٦٢.١١٢
٢.٢٣٠.٦٧٣
٢.٢٥٠.٧٤٨

٤٧٠.٠٣٠
٢.٦٩٠.٦٧٨
٢.٠١٤.٢٦٧

٥٩١.٠٠٠
٦٥.٨٠٣
١.١٢٦.٠٥٦
١.٤٥٠.١٥٦

١.١٥٧.٥٢٤
٢٢.٩٥٦.٦٠٧
١٤٤.٣٢١
٣٣.٣٧٦.٣٧١
٨٩٣.١٥٩
٢٩.٠٩٨.٦٨٦ ١.٠٥٥.٢٣٦

٨٣٣.٢٩٨
١.١٠٧.٧٠٦
١.٠٣٢.١٢٠

٧٠٦.٣٧٤
٧٢٢.٥٤٩

١.١٧٢.٤٦٩
٢٥.٢٦٦.٨٨٧
١.٤٢٧.٩١٥
٤٢.١٣١.٠١٧
٣٧.٦٢٣.٧٦٢

- ٤٨ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
/٣ب  -خطر السوق
يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن
التغير في أسعار السوق  .وينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات
حقوق الملكية  ،حيث أن كل منھا معرض للتحركات العامة والخاصة في السوق والتغيرات في مستوى
الحساسية لمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات
حقوق الملكية  .ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الى محافظ للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة.
ب ١/ملخص القيمة المعرضة للخطر
إجمالي القيمة المعرضة للخطر طبقا ً لنوع الخطر
)باإللف جنيه مصرى(

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

 ١٢شھراً حتى نھاية ديسمبر ٢٠١٤م
 ١٢شھراً حتى نھاية ديسمبر ٢٠١٥م
أقل
أعلى
متوسط
أقل
أعلى
متوسط
٧٧٦.٣٨٢
٢.٢٣٥.٤٨١
١.١٠٢.٢٤٢
٩٧٠.٦٥٤
١.١٩٦.٥٥٨
١.٠٧٣.٠٥١
٦.٣٨٩.١٣٧
٧.٩٧٦.٥٠٧
٧.٠٧٨.٤٥٩
٧.٩٣٦.٤٣٦ ١٠.٧١٤.٧٤٣
٩.٥٥٤.٤١١
٥.٧٠١.٦٤٨
٦.١١١.٩٨٤
٥.٩٠١.٩١٦
٦.٠٤٩.٩٤٢
٦.٤٩٧.٦٦٢
٦.٢٧٩.٢٦٢
١٢.٨٦٧.١٦٧ ١٦.٣٢٣.٩٧٢ ١٤.٠٨٢.٦١٧ ١٤.٩٥٧.٠٣٢ ١٨.٤٠٨.٩٦٣ ١٦.٩٠٦.٧٢٤

القيمة المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة طبقا ً لنوع الخطر

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

 ١٢شھراً حتى نھاية ديسمبر ٢٠١٥م
أقل
أعلى
متوسط
-

)باإللف جنيه مصرى(

 ١٢شھراً حتى نھاية ديسمبر ٢٠١٤م
أقل
أعلى
متوسط
-

القيمة المعرضة للخطر للمحفظة لغير غرض المتاجرة طبقا ً لنوع الخطر
)باإللف جنيه مصرى(

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

 ١٢شھراً حتى نھاية ديسمبر ٢٠١٤م
 ١٢شھراً حتى نھاية ديسمبر ٢٠١٥م
أقل
أعلى
متوسط
أقل
أعلى
متوسط
٧٧٦.٣٨٢
٢.٢٣٥.٤٨١
١.١٠٢.٢٤٢
٩٧٠.٦٥٤
١.١٩٦.٥٥٨
١.٠٧٣.٠٥١
٦.٣٨٩.١٣٧
٧.٩٧٦.٥٠٧
٧.٠٧٨.٤٥٩
٧.٩٣٦.٤٣٦ ١٠.٧١٤.٧٤٣
٩.٥٥٤.٤١١
٥.٧٠١.٦٤٨
٦.١١١.٩٨٤
٥.٩٠١.٩١٦
٦.٠٤٩.٩٤٢
٦.٤٩٧.٦٦٢
٦.٢٧٩.٢٦٢
١٢.٨٦٧.١٦٧ ١٦.٣٢٣.٩٧٢ ١٤.٠٨٢.٦١٧ ١٤.٩٥٧.٠٣٢ ١٨.٤٠٨.٩٦٣ ١٦.٩٠٦.٧٢٤

ترتبط الزيادة في القيمة المعرضة للخطر  ،خاصة سعر العائد  ،بالزيادة في حساسية سعر العائد
في األسواق المالية العالمية .
وتم حساب النتائج الثالثة السابقة للقيمة المعرضة للخطر بشكل مستقل عن المراكز المعنية
والتحركات التاريخية لألسواق  .وال يشكل إجمالي القيمة المعرضة للخطر المتاجرة وغير
المتاجرة القيمة المعرضة للخطر للبنك وذلك نظراً لالرتباط بين أنواع الخطر وأنواع المحافظ
وما يتبعه من تأثير متنوع .

- ٤٩ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
ب ٢/خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية
يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات
النقدية  .وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من
المراكز في نھاية اليوم وكذلك خالل اليوم التي يتم مراقبتھا لحظيا ً  .ويلخص الجدول التالي مدى
تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية في نھاية السنة المالية  .ويتضمن
الجدول التالي القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لھا :
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
جنيه مصرى
األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية
أرصدة لدى البنوك
أوراق حكومية
أصول مالية بغرض المتاجرة
مشاركات و مرابحات ومضاربات مع العمالء
استثمارات مالية :
 متاحة للبيع محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاقأصول مالية أخرى
إجمالي األصول المالية

دوالر أمريكي

يورو

٢.٤٠٩.١٣٧
٥.١٠٣.٠٥٧
٤.٦٣٨.٠٩١
٢٩.٧٨٥
٣.٨٩٨.٤٢٤

١.٢٠١.٩٣٩
١.٩٤٧.٣٠٤
٤.٤٩٤.٨٠٣
-

١٦.١٢٤
١١٩.٩١٧
-

١.٢٠٢.٦١٥

٢٨

٢٢.٥٨٤.٤٢١
١٤.٩٤٥
١.٣٨٦.٩٠٦
٤٠.٠٦٤.٧٦٦

٢.٣١١.٠٣٨
١.١٥٧.٥٢٤
٢٥.١٣١
١٢.٣٤٠.٣٥٤

جنيه مصرى
االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك
األوعية االدخارية
التزامات مالية أخرى
إجمالي االلتزامات المالية
صافي المركز المالى
ارتباطات متعلقة بالتوظيف
في نھاية سنة المقارنة
اجمالى األصول المالية
اجمالى االلتزامات المالية
صافي المركز المالي

)باأللف جنيه مصرى(

دوالر أمريكي

جنيه
إسترليني
٥.٣٨٢
٦٩.١٦٣
-

عمالت
أخرى
١٤.٦٥٣
٧١٢.٠٤٥
-

٣٢٦.١٧١
١٥.٤٨٣
٤٧٧.٧٢٣

٤٥.٢٥٧
)(١٠
١١٩.٧٩٢

٤٠٥
٧٢٧.١٠٣

يورو

جنيه
إسترليني

عمالت
أخرى

اإلجمالي
٣.٦٤٧.٢٣٥
٧.٩٥١.٤٨٦
٩.١٣٢.٨٩٤
٢٩.٧٨٥
٥.١٠١.٠٦٧
٢٥.٢٦٦.٨٨٧
١.١٧٢.٤٦٩
١.٤٢٧.٩١٥
٥٣.٧٢٩.٧٣٨

اإلجمالي

٦.٨٩٧
٣٨.٢٣٠.٢٩٥
١.٦٨١.٤٣٦
٣٩.٩١٨.٦٢٨
١٤٦.١٣٨
١٠٢.٣١٨

١٢٣.٦٣٧
٩.٧٤٨.٢٥٤
٨٥.٤٥٨
٩.٩٥٧.٣٤٩
٢.٣٨٣.٠٠٥
١٣٩.٠١٧

٢٢٢
٤٦٣.٤١٥
٤.٤٩٣
٤٦٨.١٣٠
٩.٥٩٣
١٦.٦٤٧

٢
٧٣.٣٢٣
١٦٤
٧٣.٤٨٩
٤٦.٣٠٣
-

٤.٠٦٥
٧٢١.٨٧٣
٩٩١
٧٢٦.٩٢٩
١٧٤
١٥.٦٠٥

١٣٤.٨٢٣
٤٩.٢٣٧.١٦٠
١.٧٧٢.٥٤٢
٥١.١٤٤.٥٢٥
٢.٥٨٥.٢١٣
٢٧٣.٥٨٧

٣٦.٢٩٠.٨٤١
٣٦.٤١٨.٨١٨
)(١٢٧.٩٧٧

١٠.٨٨٧.٥٩٧
٨.٧١٤.١١٠
٢.١٧٣.٤٨٧

٥٠٤.٩٠٦
٤٨٥.٩١٠
١٨.٩٩٦

١٤١.٨٥٧
٧٨.٦٩٥
٦٣.١٦٢

٦٥٦.٧٨٤
٦٦٠.٨٣٩
)(٤.٠٥٥

٤٨.٤٨١.٩٨٥
٤٦.٣٥٨.٣٧٢
٢.١٢٣.٦١٣

- ٥٠ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
ب 3/خطر تقلبات سعر العائد
يتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وھو خطر التدفقات
النقدية لسعر العائد المتمثل في تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في
سعر عائد األداة  ،وخطر القيمة العادلة لسعر العائد وھو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة
للتغير في أسعار العائد في السوق  ،وقد يزيد ھامش العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض
األرباح في حالة حدوث تحركات غير متوقعة  .ويقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى
االختالف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك.
ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي يتضمن القيمة الدفترية
لألدوات المالية موزعة على أساس سعر تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ االستحقاق أيھما
أقرب:
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

)(١٩١.٥٣٦

)(٢٣١.٣٠١

)(١.٠٤٧.٨٢٨

١.١٢٦.٠٢٥

٥.١٠١.٠٦٧
25.266.88٧
1.172.469
١.٤٢٧.٩١٥
٥٣.٧٢٩.٧٣٨

١.١١٠.٣٤٢
٥.٤٠٨.٢٤٧
١.٢٨٩.٧٢١
٧٤.٠٠٤
)(٦.٠٠٧

٢.٤٥٠.٤٨٥
١.٥٥٣.٠٤٠
٢٩.٧٨٥
١٣٠.٦٠٠
)(١٠.٦٠١

)(١١.٥٨٧

)(٢٠.٤٤٩

)(٢٢٣٠٥٩

)(٣٦٩.٨٩٦

٥٦.٤١٠

٩٩.٥٥٠

١.٠٨٥.٩٠٣

١.٨٠٠.٧٣٦

٩٣٢.٤٤٣

٣٥٦.٩٧٩
٨.٢٢١.٦٩٩

٢٨.٠٦٥
٣٥٦.٩٧٩
٤.٥١٧.٩٠٤

14.945
٣٥٦.٩٧٩
٥.٤٦٧.١٨٣

٢٣.٠٢١.٨١٧
٣٥٦.٩٧٨
٢٧.٤٦٠.٣٠٨

١.٧٢٦.٢١٥
١.١٥٧.٥٢٤
٣.٨١٦.١٨٢

٤٩٠.٧٩٠
٤.٢٤٦.٤٦٢

أكثر من سنة
حتى خمس
سنوات

أكثر من خمس
سنوات

بدون عائد

٤٤.٠٦٢
٣.٩١٢.٤٣٠
٤٤٣.١٣٦
٤.٣٩٩.٦٢٨
٣.٨٢٢.٠٧١

٤.٩٣٣.٥٠٧
٤٤٣.١٣٦
٥.٣٧٦.٦٤٣
)(٨٥٨.٧٣٩

٤.٠٦٥
٤.٩٣٣.٥٠٧
٤٤٣.١٣٥
٥.٣٨٠.٧٠٧
٨٦.٤٧٦

١٨.٥٩٤.١٧٨
٤٤٣.١٣٥
19.037.31٣
٨.٤٢٢.٩٩٥

١٥.٢٩٢.١١٨
15.292.118
)(١١.٤٧٥.٩٣٦

٨٦.٦٩٦
١.٥٧١.٤٢٠
١.٦٥٨.١١٦
٢.٥٨٨.٣٤٦

١٣٤.٨٢٣
٤٩.٢٣٧.١٦٠
١.٧٧٢.٥٤٢
٥١.١٤٤.٥٢٥
٢.٥٨٥.٢١٣

٧.٠٣٥.٩٠٩
٥.١٥٦.٩٨٢
١.٨٧٨.٩٢٧

٦.٥٠٤.٠١١
٤.٦٧٨.٤٥٠
١.٨٢٥.٥٦١

١.٩٣٩.٦٠١
٤.٦٨٢.٣٧٦
)(٢.٧٤٢.٧٧٥

٢٦.٠١٠.٤٤٦
١٦.٧٢٩.٣٩٥
٩.٢٨١.٠٥١

٢.٢٩٠.٩٨٩
١٣.٥١٥.٧٩٣

٤.٧٠١.٠٢٩
١.٥٩٥.٣٧٦
٣.١٠٥.٦٥٣

٤٨.٤٨١.٩٨٥
٤٦.٣٥٨.٣٧٢
٢.١٢٣.٦١٣

يخصم مخصص خسائر االضمحالل
الصافي
استثمارات مالية :
متاحة للبيع
محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق
أصول مالية أخرى
إجمالي األصول المالية

حتى شھر واحد

التزامات مالية أخرى
إجمالي االلتزامات المالية
فجوة إعادة تسعير العائد
في نھاية سنة المقارنة
اجمالى األصول المالية
اجمالى االلتزامات المالية
فجوة إعادة تسعير العائد

٢.٢٨٠.٧٧٧
٢.٣٦٢.٣٨٥
)(١٩١.٧٥٣

١.٢٢٣.٢٧١
)(٩٩.٢٩٢

٢.٥٣٦.٨٩٣
٩٢.٧٥٤
١.٤٧٧.٢٣٢
)(١١٩.٩٠٦

٣.٦٤٧.٢٣٥
٧.٩٥١.٤٨٦
٩.١٣٢.٨٩٤
٢٩.٧٨٥
6.692.088
)(٥٤٣.١٩٣

٤.٠٠٩.٣٥٦
١.٤٢٤.٥٩٦
)(١١٥.٦٣٤

يخصم اإليرادات المقدمة والعوائد

األوعية االدخارية والودائع األخرى

أكثر من خمس
سنوات

بدون عائد

حتى شھر
واحد

مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك

أكثر من سنة
حتى خمس
سنوات

أكثر من شھر
حتى ثالثة أشھر

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
أرصدة لدى البنوك
أوراق حكومية
أصول مالية بغرض المتاجرة

أكثر من شھر
حتى ثالثة أشھر

أكثر من ثالثة
أشھر حتى سنة

)باأللف جنيه مصرى(

أكثر من ثالثة
أشھر حتى سنة

- ٥١ -

)(١١.٢٢٤.٨٠٤

اإلجمالي

اإلجمالي

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
/٣ج

خطر السيولة
خطر السيولة ھو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعھداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند
االستحقاق واستبدال المبالغ التي يتم سحبھا  .ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات
الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات عمليات التوظيف .
إدارة مخاطر السيولة
تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة الشئون المالية بالبنك ما يلي :
*
*
*
*

يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء
بكافة المتطلبات  .ويتضمن ذلك إحالل األموال عند استحقاقھا أو عند منحھا للعمالء  .ويتواجد
البنك في أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الھدف .
االحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق التي من الممكن تسييلھا بسھولة لمقابلة أية
اضطرابات غير متوقعة في التدفقات النقدية .
مراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصرى .
إدارة التركز وبيان استحقاقات عمليات التوظيف .

وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشھر التالي ،
وھي الفترات الرئيسية إلدارة السيولة  .وتتمثل نقطة البداية لتلك التوقعات في تحليل االستحقاقات
التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية .
وتقوم إدارة التوظيف المحلى أيضا ً بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجل  ،ومستوى ونوع
الجزء غير المستخدم من ارتباطات عمليات التوظيف  ،ومدى استخدام تسھيالت الحسابات الجارية
المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية .
منھج التمويل
يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارة الشئون المالية بالبنك بھدف توفير تنوع
واسع في العمالت  ،والمناطق الجغرافية  ،والمصادر  ،والمنتجات واآلجال .

- ٥٢ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
التدفقات النقدية غير المشتقة :
يمثل الجدول التالي التدفقات النقدية المدفوعة من قبل البنك بطريقة االلتزامات المالية غير المشتقة
موزعة على أساس المدة المتبقية من االستحقاقات التعاقدية في تاريخ المركز المالى  ،وتمثل المبالغ
المدرجة بالجدول التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة  ،بينما يدير البنك خطر السيولة على أساس
التدفقات النقدية غير المخصومة المتوقعة وليست التعاقدية :
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)باأللف جنيه مصرى(
حتى شھر واحد

أكثر من سنة

أكثر من شھر

أكثر من ثالثة

حتى ثالثة أشھر

أشھر حتى سنة

أكثر من خمس

حتى خمس

سنوات

سنوات

اإلجمالي

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك

44.062

-

4.065

-

86.696

134.823

األوعية االدخارية والودائع األخرى

3.912.430

4.933.507

4.933.507

18.594.178

16.863.538

49.237.160

443.136

443.136

443.135

443.135

-

1.772.542

التزامات مالية أخرى
إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ
االستحقاق التعاقدي

4.399.628

5.376.643

5.380.707

19.037.313

16.950.234

51.144.525

إجمالي األصول المالية وفقا لتاريخ
االستحقاق التعاقدي

8.221.699

4.517.904

5.467.183

8.062.644

27.460.308

53.729.738

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
)باأللف جنيه مصرى(
أكثر من شھر
حتى شھر واحد

حتى ثالثة
أشھر

أكثر من ثالثة
أشھر حتى سنة

أكثر من سنة

أكثر من خمس

حتى خمس

سنوات

سنوات

اإلجمالي

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك

٥.٨٦٢

األوعية االدخارية والودائع األخرى

٤.٧٧٣.٥٣٩

٤.٣٠٠.٨٦٩

التزامات مالية أخرى

٣٧٧.٥٨١

٣٧٧.٥٨١

-

٧٠.٢٥٨

٨٠.٠٤٦

٣.٩٢٦
٤.٣٠٠.٨٦٩

١٦.٣٥١.٨١٤

١٥.٠٤٠.٩١١

٤٤.٧٦٨.٠٠٢

٣٧٧.٥٨١

٣٧٧.٥٨١

-

١.٥١٠.٣٢٤

-

إجمالي االلتزامات المالية وفقا
لتاريخ االستحقاق التعاقدي

٥.١٥٦.٩٨٢

٤.٦٧٨.٤٥٠

٤.٦٨٢.٣٧٦

١٦.٧٢٩.٣٩٥

١٥.١١١.١٦٩

٤٦.٣٥٨.٣٧٢

إجمالي األصول المالية وفقا لتاريخ
االستحقاق التعاقدي

٧.٠٣٥.٩٠٩

٦.٥٠٤.٠١١

١.٩٣٩.٦٠١

- ٥٣ -

٢٦.٠١٠.٤٤٦

٦.٩٩٢.٠١٨

٤٨.٤٨١.٩٨٥

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
/٣د

إدارة رأس المال
تتمثل أھداف البنك عند إدارة رأس المال  ،الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكية
الظاھرة بالمركز المالي فيما يلي :
-

االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمھورية مصر العربية وفي البلدان التي تعمل بھا
فروع البنك .
حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساھمين واألطراف
األخرى التي تتعامل مع البنك .
الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط .

يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقا ً لمتطلبات الجھة الرقابية )البنك المركزي
المصرى في جمھورية مصر العربية( يوميا ً بواسطة إدارة البنك  ،من خالل نماذج تعتمد على إرشادات
لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعات لدى البنك المركزي المصرى على
أساس ربع سنوي
ويطلب البنك المركزي المصرى أن يقوم البنك بما يلي :
-

االحتفاظ بمبلغ  ٥٠٠مليون جنيه مصرى حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع .
االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة
بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن . %١٠

وتخضع فروع البنك التي تعمل خارج جمھورية مصر العربية لقواعد اإلشراف المنظمة لألعمال
المصرفية في البلدان التي تعمل بھا  ،ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين :
الشريحة األولى  :وھي رأس المال األساسي  ،ويتكون من رأس المال المدفوع )بعد خصم القيمة
الدفترية ألسھم الخزينة(  ،واألرباح المحتجزة واالحتياطيات الناتجة عن توزيع األرباح فيما عدا
احتياطي المخاطر البنكية العام  ،ويخصم منه أية شھرة سبق االعتراف بھا وأية خسائر مرحلة .
الشريحة الثانية  :وھي رأس المال المساند  ،ويتكون مما يعادل مخصص المخاطر العام وفقا ً ألسس
الجدارة االئتمانية الصادرة عن البنك المركزي المصرى بما ال يزيد عن  %١.٢٥من إجمالي األصول
وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر  ،و التوظيفات  /الودائع المساندة التي تزيد آجالھا عن
خمس سنوات )مع استھالك  %٢٠من قيمتھا في كل سنة من السنوات الخمس األخيرة من آجالھا( و
 %٤٥من الزيادة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لكل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ
بھا حتى تاريخ االستحقاق وفي شركات تابعة وشقيقة .
وعند حساب إجمالي بسط معيار كفاية رأس المال  ،يراعى أال يزيد رأس المال المساند عن رأس المال
األساسي وأال تزيد التوظيفات )الودائع( المساندة عن نصف رأس المال األساسي .
ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر الى  %١٠٠مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين
بكل أصل بما يعكس مخاطر عمليات التوظيف و االستثمار المرتبطة به  ،ومع أخذ الضمانات النقدية
في االعتبار  .ويتم استخدام ذات المعالجة للمبالغ خارج المركز المالى بعد إجراء التعديالت لتعكس
الطبيعة العرضية والخسائر المحتملة لتلك المبالغ.

- ٥٤ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلية وفي الدول التي تعمل بھا فروعه الخارجية خالل
السنتين الماضيتين  .ويلخص الجدول التالي مكونات رأس المال األساسي والمساند ونسب معيار كفاية
رأس المال في نھاية السنة المالية الحالية :
إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات
الشريحة األولى بعد االستبعادات Going-concern capital
رأس المال األساسى المستمر بعد االستبعادات Common Equity
رأس المال المصدر والمدفوع
اسھم خزينة )(-
االحتياطيات
األرباح المحتجزة )الخسائر المرحلة(
رأس المال األساسى اإلضافى Additional Going Concern
األرباح ) /الخسائر( المرحلية ربع السنوية
حقوق األقلية
إجمالى االستبعادات من رأس المال األساسى المستمر Common Equity
عناصر يتم خصمھا
استثمارات البنك فى الشركات المالية )بنوك أو شركات( وشركات التأمين
ما يزيد عن قيمة االستثمارات بالنسبة لكل استثمار عل ى ح دة يمث ل ) (%١٠أو أكث ر م ن رأس
المال المصدر للشركة )(-
قيمة الزيادة عن  % ١٠من اصول الصندوق لكل استثمار على حده ) صناديق االستثمار( )(-
الزيادة فى اجمالى استثمارات البنك التى تمثل  %١٠أو أقل من رأس الم ال الم صدر لل شركة المالي ة
وصافى اصول صندوق االستثمار عن  %١٠من رأس المال األساسى الم ستمر بع د التع ديالت الرقابي ة
)(-) (٥
االصول غير ملموسه )بخالف الشھرة( )(-

الشريحة الثانية بعد االستبعادات )(Gone-Concern Capital
 %٤٥من قيمة االحتياطى الخاص
 %٤٥من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية )إذا كان موجبا ً(
 %٤٥من رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع
 %٤٥م ن الزي ادة ف ى القيم ة العادل ة ع ن القيم ة الدفتري ة لالس تثمارات المالي ة ف ى ال شركات
التابعة والشقيقة
مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسھيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة
إجمالى االستبعادات ) (%٥٠من الشريحة األولى و) (%٥٠من الشريحة الثانية
االستثمارات فى الشركات غير المالية
الزيادة ف ى إجم الى اس تثمارات البن ك ف ى ك ل ش ركة عل ى ح دة والت ى تق ل ع ن ) - (%١٥م ن
رأس المال األساسى المستمر قبل التعديالت الرقابية )(٩
الزيادة ف ى إجم الى اس تثمارات البن ك ف ى ك ل ش ركة عل ى ح دة والت ى تق ل ع ن ) - (%١٥م ن
رأس المال األساسى المستمر قبل التع ديالت الرقابي ة ) – (٩ب شرط أن تزي د تل ك االس تثمارات
مجتمعة عن ) (%٦٠من رأس المال األساسى المستمر قبل التعديالت الرقابية )(-
إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر االئتمان ،السوق والتشغيل
إجمالى مخاطر االئتمان
األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر لمخاطر االئتمان
متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل
رأس الم ال األساس ى الم ستمر بع د االس تبعادات  /اجم الى االص ول وااللتزام ات العرض ية
المرجحة بأوزان المخاطر األئتمان ،السوق والتشغيل
إجمالى الشريحة االولى  /اجم الى االص ول وااللتزام ات العرض ية المرجح ة ب أوزان المخ اطر
األئتمان ،السوق والتشغيل
إجمالى الشريحة الثاني ة  /اجم الى االص ول وااللتزام ات العرض ية المرجح ة ب أوزان المخ اطر
األئتمان ،السوق والتشغيل
القاع دة الرأس مالية  /إجم الى األص ول وااللتزام ات العرض ية المرجح ة ب أوزان المخ اطر
االئتمان ،السوق والتشغيل )(%

- ٥٥ -
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)(٧.٨٥٢
٥٦١.٢٢٢
١٥.١٤٧
٤٤٠.٧٨٠
٣٤٠.٧٢٤

)(٦٨٦.٥٤٣
)(١٢.٦٠١
٥٢٠.٧٢٩
١٥.١٤٧
٤١٠.١١٠
٣٠٧.١٤٥

١٠٠.٠٥٦
١٠٥.٢٩٥
-

١٠٢.٩٦٥
٩٧.٠٧٠
)(٣.١٩٦
)(٣.١٩٦

-

)(٣.١٩٦

١٩.١٧٧.٣٥٧
١٦.٣٢٥.١٩٤
١٦.٣٢٥.١٩٤
٢٨٥.٢١٦

١٧.٣٨٣.٤٦٨
١٤.٦٨٩.٣٦٦
١٤.٦٨٩.٣٦٦
٧.٠٦٨
٢٦٢.٣٤٢

% ١٢.١٨

% ١٣.٤٠

% ١٢.٨٩

% ١٦.٤٠

% ٢.٩٣

% ٣.٠

% ١٥.٨٢

% ١٦.٤٠

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
وافق البنك المركزى المصرى فى جلسته بتاريخ  ٧يوليو ٢٠١٥م على التعليمات الرقابية لقياس الخاصة بالرافعة المالية ،مع
إلزام البنوك بالحد األدنى لتلك النسبة )  ( %٣على أساس ربع سنوى وذلك على النحو التالى :
كنسبة استرشادية من نھاية سبتمبر ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٧م.
كنسبة ملزمة اعتبارا من عام ٢٠١٨م .
ً
أسوة بما يجرى عليه حاليا ً فيما يخص
كما أوجب عن اإلفصاح عن النسبة ومكوناتھا ) بسطا ً ومقاما ً ( بالقوائم المالية المنشورة
المعيار المعتمد على المخاطر ). (CAR
ويتكون بسط ومقام نسبة الرافعة المالية من اآلتي :
مكونات البسط يتكون بسط النسبة من الشريحة األولى لرأس المال ) بعد االستبعادات( المستخدمة في بسط معيار كفاية رأس
المال المعتمد على المخاطر ).(CAR
َ
ً
وفقا◌ للقوائم المالية  -وھو ما يطلق علية
مكونات المقام يتكون مقام النسبة من كافة أصول البنك داخل وخارج الميزانية –
"تعرضات البنك" .
النسبة يجب أال تقل نسبة الشريحة األولى من القاعدة الرأسمالية ) بعد االستبعادات ( الى إجمالى تعرضات البنك عن ).(%٣

الشريحة األولى من رأس المال بعد االستبعادات
إجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية
إجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل األوراق المالية
تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم استبعادات الشريحة األولى
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى
األرصدة المستحقة على البنوك
حسابات جارية وودائع
أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى
إجمالى أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى
أصول مالية بغرض المتاجرة
استثمارات ماليه متاحة للبيع
استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق
استثمارات فى شركات تابعه وشقيقة
إجمالى القروض والتسھيالت االئتمانية للعمالء
القروض والتسھيالت االئتمانية
مخصص خسائر االضمحالل
العوائد المجنبة
األصول الثابتة )بعد خصم كال من مخصص خسائر االضمحالل ومجمع اإلھالك(
األصول األخرى
قيمة ما يتم خصمه من التعرضات )بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة الرأسمالية(
التعرضات خارج الميزانية
)(٤
إجمالى االلتزامات العرضية
اعتمادات مستنديه  -استيراد
اعتمادات مستنديه  -تصدير
خطابات ضمان
كمبياالت مقبولة
أوراق تجارية معاد خصمھا
إجمالى االرتباطات
ارتباطات رأسمالية
ارتباطات عن قروض وتسھيالت للبنوك/عمالء )الجزء غير المستخدم ( ذات فترة استحقاق أصلية
غير قابلة لإللغاء سنة أو اقل.
نسبة الرافعة المالية %

- ٥٦ -

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
ألف جنيه مصرى
2.472.617
55.513.582
55.336.848
55.336.848
8.743.378
2.855.343
2.855.343
٩.١٣٢.٨٩٤
٩.١٣٢.٨٩٤
٢٩.٧٨٥
٢٥.٢٦٦.٨٨٧
١.١٧٢.٤٦٩
١.٠٧٨.٨١٤
٥.١٩٩.٠٧٤
٦.٦٩٢.٠٨٧
٩٤٩.٨٢٠
٥٤٣.١٩٣
٦٩٧.٤٩٤
١.٤٣٥.٧٦٧
)(275.057
171.049
141.208
49.346
82
60.540
31.240
35.526
29.198
6.328
6.328
% ٤.٤٥

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٤

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الھامة :
 /٤أ خسائر االضمحالل في مشاركات ومرابحات ومضاربات
يراجع البنك محفظة مشاركات ومرابحات ومضاربات لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على
األقل  .ويقوم باستخدام الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء االضمحالل في قائمة
الدخل  ،وذلك لمعرفة ما إذا كان ھناك أية بيانات موثوق بھا تشير الى أنه يوجد انخفاض يمكن قياسه
في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة المرابحات وذلك قبل التعرف على االنخفاض على
مستوى المرابحة الواحدة في تلك المحفظة  .وقد تشمل ھذه األدلة وجود بيانات تشير الى حدوث تغيير
سلبي في قدرة محفظة من عمالء التوظيف على السداد للبنك  ،أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط
بالتعثر في أصول البنك  .عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية  ،تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء
على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر عمليات التوظيف و االستثمار في وجود أدلة
موضوعية تشير الى االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة  .ويتم مراجعة الطريقة
واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد
من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء على الخبرة .
 /٤ب اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع
يحدد البنك اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون ھناك انخفاض
ھام أو ممتد في قيمتھا العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديداً ما إذا كان االنخفاض ھاما ً أو ممتداً إلى حكم
شخصي  ،والتخاذ ھذا الحكم يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل أخرى – التذبذبات ) (Volatilityالمعتادة
لسعر السھم باإلضافة إلى ذلك قد يكون ھناك اضمحالل عندما يكون ھناك دليل على وجود تدھور في
الحالة المالية للشركة المستثمر فيھا أو تدفقاتھا النقدية التشغيلية والتمويلية أو أداء الصناعة أو القطاع أو
التغيرات في التكنولوجيا .
 /٤ج استثمارات مالية محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق
يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ استحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على أنھا
استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصي بدرجة
عالية والتخاذ ھذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ
االستحقاق  ،وإذا أخفق البنك في االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيما عدا في بعض
الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير ھامة قرب ميعاد االستحقاق عندھا يتم إعادة تبويب كل
االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق إلى االستثمارات المتاحة للبيع  ،وبالتالي سوف يتم
قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستھلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية استثمارات
بذلك البند .
 /٤د القيمة العادلة للمشتقات
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المقيدة في أسواق نشطة باستخدام أساليب التقييم وعندما يتم
استخدام ھذه األساليب مثل النماذج لتحديد القيمة العادلة يتم اختبارھا ومراجعتھا دوريا بواسطة أفراد
مؤھلين ومستقلين عن الجھة التى قامت بأعدادھا .وتعتمد نتائج التقييم العادلة الى حد ما على الخبرة .
/٤ھ ضرائب الدخل
يخضع البنك لضرائب الدخل مما يستدعي استخدام تقديرات ھامه لتحديد المخصص اإلجمالي للضريبة
علي الدخل وھناك عدد من العمليات والحسابات يصعب تحديد الضريبة النھائية عنھا بشكل مؤكد ويقوم
البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقا لتقديرات مدي احتمال نشأت
ضرائب أضافية  ،وعندما يكون ھناك اختالف بين النتيجة النھائية للضرائب والمبالغ السابق تسجيلھا
فإن ھذه االختالفات سوف تؤثر علي ضريبة الدخل.

- ٥٧ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٥

التحليل القطاعي
-

التحليل القطاعي لألنشطة
يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة
المخاطر المحيطة بھا والعائد المرتبط بھذا النشاط التي قد تختلف عن باقي األنشطة األخرى  .ويتضمن
التحليل القطاعي للعمليات وفقا ً لألعمال المصرفية الواردة فيما يلي :
المؤسسات الكبيرة  ،والمتوسطة والصغيرة
وتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات جارية مدينة عمليات التوظيف و االستثمار
والمشتقات المالية .
االستثمار
ويشمل أنشطة اندماج الشركات وشراء االستثمارات وتمويل إعادة ھيكلة الشركات واألدوات المالية .
األفراد
وتشمل أنشطة الحسابات الجارية واالدخار والودائع والمرابحات الشخصية والمرابحات العقارية .
أنشطة أخرى
وتشمل األعمال المصرفية األخرى كإدارة األموال .
وتتم المعامالت بين األنشطة القطاعية وفقا ً لدورة النشاط العادي للبنك وتتضمن األصول وااللتزامات
األصول وااللتزامات التشغيلية كما تم عرضھا في المركز المالي للبنك .

- ٦

صافي الدخل من العائد
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى

عائ د عملي ات م شاركات ومرابح ات وم ضاربات واإلي رادات
المشابھة من :
البنك المركزى المصرى
البنوك األخرى
العمالء
المجموع
عائد أدوات دين حكوميه
عائد استثمارات في أدوات دين محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق والمتاحة للبيع

األجمالى
تكلفة األوعية االدخارية والتكاليف المشابھة من :
البنوك
العمالء
اإلجمالي
الصافي

- ٥٨ -

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى

٣٠٢.٥٤٨
٥٥.٠٧٦
٤٧٧.٦٦٢
٨٣٥.٢٨٦
٣.٤٣٨.٩٨١
٩٦.٢٩٧
٤.٣٧٠.٥٦٤

٢٩٠.٣٧٤
٤٨.١٢٦
٤٩٦.٤٧٧
٨٣٤.٩٧٧
٢.٧٩١.٤٢٧
٨٨.٨٧٠
٣.٧١٥.٢٧٤

)(١٧.٨٩٦
)(٢.٤٤٩.٣٨٨
)(٢.٤٦٧.٢٨٤
١.٩٠٣.٢٨٠

)(٩.٧٨٧
)(٢.٠٦٨.١٩٩
)(٢.٠٧٧.٩٨٦
١.٦٣٧.٢٨٨

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 - ٧إيرادات األتعاب والعموالت
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
األتعاب والعموالت المرتبطة بعمليات التوظيف و االستثمار

أتعاب خدمات تمويل المؤسسات
أتعاب أعمال األمانة والحفظ
أتعاب أخرى
األجمالى

- ٨

٥٨.٣٠٠
٤.٠٦٨
٢.٢٥١
٦٨.٥٨٧
١٣٣.٢٠٦

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
٢٦.٣٥٠
٢.٨٠٨
٣.٢٤٠
٥٧.٠٦٠
٨٩.٤٥٨

توزيعات األرباح
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
١.٤٥٧
٢٧.٧١٥
١٢.٢٠٣
٤١.٣٧٥

أوراق مالية بغرض المتاجرة
أوراق مالية متاحة للبيع
شركات تابعة وشقيقة
وثائق صناديق االستثمار
األجمالى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
٢.٥٣٤
٤٣.٦٧٢
٢٦.٩٤٠
٨١٢
٧٣.٩٥٨

 - ٩صافي دخل المتاجرة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى

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

األجمالى

١٣.٩٧٨
)(٥.٧٧٦
٨.٢٠٢

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
٥.٩٨٨
)(٧٨٨
٥.٢٠٠

) - ١٠عبء( االضمحالل عن خسائر عمليات التوظيف و االستثمار
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
)(٢٣.٠٥٢
)(٣.٤٣٨
)(٢٦.٤٩٠

مشاركات ومرابحات و مضاربات مع العمالء
استثمارات مالية محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق
األجمالى

- ٥٩ -

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
)(٤.٣٥٨
١.٢٤٢
)(٣.١١٦

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

 - ١١مصروفات إدارية

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى

تكلفة العاملين
أجور ومرتبات
تأمينات اجتماعية
تكلفة المعاشات
تكلفة نظم االشتراكات المحددة
مصروفات إدارية أخرى
اإلجمالى

* تحليل ألھم بنود مصروفات إدارية أخرى
إھالك األصول الثابتة
اشتراكات ورسوم
مزايا للعاملين )عالج طبى  +مصروفات تدريب(
مصروفات صيانة )الحاسب األلى  +المباني وسيارات وآالت(
دعاية وإعالن
مصروفات تشغيل الحاسب األلى والصارف األلى
مياه وكھرباء وتليفونات
مصروفات الدمغة
مصروفات بريد وسويفت
استقبال وضيافة
بدالت سفر وانتقال
دعم صندوق ترك الخدمة
إيجار مقار الصارف األلى
أدوات كتابية ومطبوعات
فيزا إليكترون  /عموالت
مصروفات قضائية
استشارات فنية
خدمات اجتماعية
متنوعة
المجموع

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى

)(٣١٥.٨٤٠
)(١١.٧٢٣

)(٢٦٨.٠٥٨
)(١١.١١٩

)(١١.١٠٥
)(٣٣٨.٦٦٨
)*(١٩٩.٦٨٧
)(٥٣٨.٣٥٥

)(١٠.٦٨٠
)(٢٨٩.٨٥٧
)(١٦٢.٢٤٥
)(٤٥٢.١٠٢

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٣٣.٦٣٠
٢٩.٥٧٤
٢٧.٥٩٤
١٢.٦٩٤
١٠.٧٠٥
١١.٧٤٨
١٠.٧٧٣
٩.٠٧٢
٤.٥٠٤
٧.٠٦٤
٤.٤٥٣
٣.٠٠٠
٥.٢٦٧
٣.٨٤٤
٢.٣٠٣
٤.٧٤٤
١.٨٥٢
١.٠١٤
١٥.٨٥٢
١٩٩.٦٨٧

 وفق ا ً لق رار مجل س إدارة البن ك المرك زى الم صرى بجل سته المنعق دة بت اريخ  ٥يولي و ٢٠١١م وف ي إط ارالتعليمات المتعلقة بحوكم ة البن وك ان ه يتع ين عل ى ك ل بن ك – وفق ا ً لھ ذه التعليم ات – اإلف صاح ع ن القيم ة
اإلجمالية )على أساس متوسط شھري( لما يتقاضاه العشرون أصحاب المكافآت والمرتبات األكبر ف ي البن ك
مجتمعين  ،وتبع ا ً ل ذلك فق د بل غ المتوس ط ال شھرى الم ذكور ع ن الع ام الم الى ٢٠١٥م  ٤.٠٦٦.٨٠١جني ه
مصري.

- ٦٠ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
-١٢

إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى
أرباح تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية ذات
الطبيعة النقدية )بخالف التى بغرض المتاجرة(
أرباح بيع ممتلكات ومعدات
إيجار تشغيلي
أخرى
)عبء( مخصصات أخرى
األجمالى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٧٦.٩٨١
٩٢٧
)(٩٢٧
١٣.٦٣٣
)(٧٢.٤٦٨
١٨.١٤٦

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
١٦.٦٩٧
١٦.٤٨٤
)(٢٤٣
١.٨٥٣
)(٤٨.٠٩٣
)(١٣.٣٠٢

 – ١٣مصروفات ضرائب الدخل
ضرائب الدخل الحالية
وتتمثل ضرائب الدخل الحالية في األتى:
ضرائب الدخل المحسوبة على أساس معدل ضرائب * %٢٠
ضريبة إضافية %٥
تسويات ضريبية تخص أعوام سابقة
ضرائب مباشرة )ضرائب عقارية و ضرائب على أرباح بيع أسھم
وكذا ضرائب على توزيعات أرباح(
االجمالى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
)(٦٨٢.١٦١

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
)(٦٠٧.٠٧٩

)(٦٥٧.٥٦٤
)(١٨.٠٢٣

)(٥١١.٢٨٥
)(٨٠.٠٠٠
)(١٠.٠٠٠

)(٦.٥٧٤
)(٦٨٢.١٦١

)(٥.٧٩٤
)(٦٠٧.٠٧٩

* تمثل ضرائب على ايرادات أذون الخزانة وسندات الخزانة بضمان الحكومة المصرية بالعملة المحلية.
وفيما يلى الموقف الضريبى :
اوالً :ضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية
 تمت التسوية النھائية مع مركز كبار الممولين والسداد وذلك منذ بداية النشاط حتى عام ٢٠١٣م  ،وال توجد
حاليا ضريبة مطلوب سدادھا.
 بالنسبة لعام ٢٠١٤م تم تقديم اإلقرار الضريبى فى المواعيد المحددة وتم سداد الضريبة التى أسفر عنھا
اإلقرار الضريبى  ،ولم يتم الفحص حتى تاريخه.
 بالنسبة لعام ٢٠١٥م يتم حاليا ً إعداد اإلقرار الضريبى وسيتم تقديمه فى المواعيد المحددة قانونا ً.
ثانيا ً  :ضريبة المرتبات واألجور
 تمت التسوية النھائية مع مركز كبار الممولين والسداد وذلك منذ بداية النشاط حتى عام ٢٠١٣م  ،وال توجد
حاليا ً ضريبة مطلوب سدادھا .
 بالنسبة لعام ٢٠١٤م ٢٠١٥ ،م  :تم توريد الضريبة في المواعيد المحددة  ،ولم يتم الفحص حتى تاريخه.
ثالثا ً  :ضريبة الدمغة
 تم الفحص الضريبى للبنك وفروعه في مجال ضريبة الدمغة بمعرفة مركز كبار الممولين والمأموريات
الجغرافية وذلك حتى ٢٠٠٦/٧/٣١م  ،وتم إجراء التسوية النھائية بخصوصھا مع مركز كبار الممولين وال
توجد أى ضرائب مطلوب سدادھا عن ھذه الفترة .
 تم فحـص الفترة من ٢٠٠٦/٨/١م حتى ٢٠٠٩/١٢/٣١م وتم إجراء التسوية النھائية بخصوصھا مع مركز
كبار الممولين وال توجد أى ضرائب مطلوب سدادھا عن ھذه الفترة .

- ٦١ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
الموقف الضريبى )تابع( :
 وتم فحص الفترة من ٢٠١٠/١/١م حتى ٢٠١٣/٣/٣١م وتم إجراء التسوية النھائية بخصوصھا مع مركز
كبار الممولين وال توجد أى ضرائب مطلوب سدادھا عن ھذه الفترة .
 وبالنسبة للفترة من ٢٠١٣/٤/١م وحتى الربع الرابع ٢٠١٥م  :فقد تم تقديم اإلقرارات الضريبية في ميعادھا
وسداد الضريبة من واقعھا ولم يتم الفحص حتى تاريخه.
رابعا ً :الضريبة العقارية
ً
 تم سداد جميع الضرائب المستحقة على فروع البنك والمرسل بھا مطالبات سداد  ،وذلك وفقا للربط القديم
حتى ٢٠١٣/٦/٣٠م.
 بداية من تطبيق القانون رقم  ١٩٦لسنة  ٢٠٠٨والمعمول به من  ٢٠١٣/٧/١تم سداد الضرائب المستحقة
عن بعض الفروع )والمرسل بھا مطالبات سداد للبنك(  ،وتم الطعن على إخطارات تقدير القيمة اإليجارية
والضريبة المستحقة على بعض الفروع األخرى أمام وحدات المصلحة.
 - ١٤نصيب السھم في الربح
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٧٥٣.٨٤٧
)(٥٦.٠٠٠
)(٧.٠٠٠
٦٩٠.٨٤٧
٢٩٦.٧٨٩
٢.٣٢٨

صافي أرباح السنة
حصة العاملين
مكافأة مجلس اإلدارة
المتوسط المرجح لألسھم العادية المصدرة
نصيب السھم األساسي في الربح )بالجنيه(
-١٥

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
٦٢٣.٢٨٤
)(٤٤.٠٠٠
)(٦.٠٠٠
٥٧٣.٢٨٤
٢٩٦.٧٨٩
١.٩٣٢

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصرى
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٦٧٨.٠٩٥

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

باأللف جنيه مصرى

نقدية
أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي
اإللزامي
األجمالى

٢.٩٦٩.١٤٠

٣.١٧٧.٧٤٧

٣.٦٤٧.٢٣٥

٣.٩٤١.٦٤٥

أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد
األجمالى

٢.٥٣٦.٨٩٣
١.١١٠.٣٤٢
٣.٦٤٧.٢٣٥

٢.٩٥٤.٣٨٥
٩٨٧.٢٦٠
٣.٩٤١.٦٤٥

- ٦٢ -

٧٦٣.٨٩٨

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 - ١٦أرصدة لدى البنوك

حسابات جارية
ودائع
يخصم  :اإليرادات المقدمة
يخصم  :مخصص خسائر االضمحالل
األجمالى
البنك المركزى المصرى بخالف نسبة االحتياطي اإللزامي
بنوك محلية
بنوك خارجية
األجمالى
أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد
األجمالى
أرصدة متداولة
األجمالى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٩٢.٧٥٤
٧.٨٦٨.١٠٧
)(٩.٣٧٥
٧.٩٥١.٤٨٦
٥.٠٩٦.١٤٣
٢.٣٢٩.٥٢٤
٥٢٥.٨١٩
٧.٩٥١.٤٨٦
٩٢.٧٥٤
٧.٨٥٨.٧٣٢
٧.٩٥١.٤٨٦
٧.٩٥١.٤٨٦
٧.٩٥١.٤٨٦

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

باأللف جنيه مصرى
٧٣.٩٧٠
٦.٩١٢.١٣٤
)(٨.١٧٣
)(٦١.٣٥٣
٦.٩١٦.٥٧٨
٣.٦٧١.٩٣٤
١.٤٣٣.٣١٨
١.٨١١.٣٢٦
٦.٩١٦.٥٧٨
٧٣.٩٧٠
٦.٨٤٢.٦٠٨
٦.٩١٦.٥٧٨
٦.٩١٦.٥٧٨
٦.٩١٦.٥٧٨

** تحليل مخصص خسائر اضمحالل
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٦١.٣٥٣
)(٦١.٣٥٣
-

الرصيد أول السنة المالية
مبالغ تم إعدامھا خالل السنة

فروق تقيم عمالت أجنبية )(+
الرصيد في آخر السنة

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
٥٩.٦٢٢
١.٧٣١
٦١.٣٥٣

 - ١٧أوراق حكومية
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٩.١٣٢.٨٩٤
٩.١٣٢.٨٩٤

أذون الخزانة
األجمالى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى

٩.٠٧١.٤٥٥
٩.٠٧١.٤٥٥

وتتمثل أوراق حكومية في :
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٢.٩١٢.٩٩٥
٤.١٠٨.٤١٢
٢.٣٣٧.١٢٧
)(٢٢٥.٦٤٠
٩.١٣٢.٨٩٤

أذون خزانة استحقاق  ٩١يوم
أذون خزانة استحقاق  ١٨٢يوم
أذون خزانة استحقاق  ٣٦٥يوم
عوائد لم تستحق بعد
إجمالي

- ٦٣ -

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى

٤.٩٢٤.٦٤٥
٧٦٤.٨٠٧
٣.٥٩٢.٤٥٢
)(٢١٠.٤٤٩
٩.٠٧١.٤٥٥

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 -١٨أصول مالية بغرض المتاجرة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى

أدوات حقوق ملكية مدرجة في أسواق األوراق المالية
أسھم شركات محلية

٢٩.٧٨٥

٣٤.٥٥٤

األجمالى

٢٩.٧٨٥

٣٤.٥٥٤

 - ١٩مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى

أفراد :
مرابحات شخصية

٥٦٦.٧٢٣

٦٣٦.١١١

مرابحات عقارية

٣١٤.٨٨٩

٣٥٢.٣٥٧

اجمالى )(١

٨٨١.٦١٢

٩٨٨.٤٦٨

مؤسسات شامال المرابحات الصغيرة لألنشطة االقتصادية :
مرابحات مباشرة

٣.١٦٧.٩٨٢

٣.٢٥٦.٧٣٧

مرابحات مشتركة

٢.٦٤٢.٤٩٤

٢.٣٧٩.١٩٩

اجمالى )(٢

٥.٨١٠.٤٧٦

٥.٦٣٥.٩٣٦

٦.٦٩٢.٠٨٨

٦.٦٢٤.٤٠٤

يخصم  :اإليرادات المقدمة

)(٥٤٣.١٩٣

)(٦١٦.٨٤١

يخصم  :مخصص خسائر االضمحالل

)(١.٠٤٧.٨٢٨

)(١.١٦٥.٢٦٥

الصافي يوزع الى:

٥.١٠١.٠٦٧

٤.٨٤٢.٢٩٨

أرصدة متداولة

٥.١٠١.٠٦٧

٤.٨٤٢.٢٩٨

األجمالى

٥.١٠١.٠٦٧

٤.٨٤٢.٢٩٨

اجمالى المشاركات و المضاربات و والمرابحات للعمالء
)(٢+١

بلغت القيم ة العادل ة ل ألوراق المالي ة المتداول ة والت ى ال يمك ن الت صرف فيھ ا إال بموافق ة البن ك ض مانا لعملي ات
توظيف تجارية بتاريخ  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م مبلغ  ٢٩.٢٤٨ألف جنيه مصرى مقابل مبل غ  ٧٠.٩٣٩أل ف جني ه
مصرى في تاريخ المقارنة .

- ٦٤ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 - ١٩مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء  -تابع
مخصص خسائر االضمحالل
ً
تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل للمشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء وفقا لألنواع :
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)باأللف جنيه مصرى(
أفراد
الرصيد أول السنة
عبء االضمحالل خالل السنة
مبالغ تم إعدامھا خالل السنة
مخصص انتفي الغرض منه
محول الى مخصص المؤسسات
الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

الرصيد أول السنة
عبء االضمحالل خالل السنة
مبالغ تم إعدامھا خالل السنة
مخصص انتفي الغرض منه
محول من مخصص األفراد
محول لمخصصات اخرى

فروق تقييم
الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
اإلجمالي

مرابحات شخصية وسيارات
٩٧,٣٩٦
١٤.٩٣٨
)(٢٧.٤٢٦
)(٧.٤٤١
)(١٠.٠٠٠
٦٧.٤٦٧

مرابحات عقارية

اإلجمالي

١٣,٥٥٦
٣٥٨
)(١.٠٩٤
١٢.٨٢٠

١١٠,٩٥٢
١٥.٢٩٦
)(٢٨.٥٢٠
)(٧.٤٤١
)(١٠.٠٠٠
٨٠.٢٨٧

مرابحات مباشرة وأخرى
١.٠٤٦.٧٦٠
٦٤.٣٨٥
)(١١٧.٠٩٣
)(٤٩.١٨٨
١٠.٠٠٠
)(٢.١٣٠
٧.٢٥٤

مؤسسات
مرابحات مشتركة
7.553
-

اإلجمالي
١.٠٥٤.٣١٣
٦٤.٣٨٥
)(١١٧.٠٩٣
)(٤٩.١٨٨
١٠.٠٠٠
)(٢.١٣٠
٧.٢٥٤

٩٥٩.٩٨٨
١.٠٢٧.٤٥٥

٧.٥٥٣
٢٠.٣٧٣

٩٦٧.٥٤١
١.٠٤٧.٨٢٨
 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
)باأللف جنيه مصرى(

مرابحات شخصية وسيارات

أفراد
مرابحات عقارية

اإلجمالي

الرصيد أول السنة
عبء االضمحالل خالل السنة
مبالغ تم إعدامھا خالل السنة
مخصص انتفي الغرض منه

١٤٣.٨٣٧
٦.٣٣٠
)(٣٩.٤٧٧
)(١٣.٢٩٤

١٩.٢٠٩
٤٩٥
)(٦.١٤٨
-

١٦٣.٠٤٦
٦.٨٢٥
)(٤٥.٦٢٥
)(١٣.٢٩٤

الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

٩٧.٣٩٦

١٣.٥٥٦

١١٠.٩٥٢

مرابحات مباشرة وأخرى
الرصيد أول السنة
عبء االضمحالل خالل السنة
مبالغ تم إعدامھا خالل السنة
مخصص انتفي الغرض منه
فروق تقييم
الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

١.٤٩١.٨٦٠
١١٠.٠٤٩
)(٤٥٩.٩٩٣
)(٩٩.٢٢٢
٤.٠٦٦
١.٠٤٦.٧٦٠
١.١٤٤.١٥٦

- ٦٥ -

مؤسسات
مرابحات مشتركة
٧.٥٥٣
٧.٥٥٣
٢١.١٠٩

اإلجمالي
١.٤٩٩.٤١٣
١١٠.٠٤٩
)(٤٥٩.٩٩٣
)(٩٩.٢٢٢
٤.٠٦٦
١.٠٥٤.٣١٣
١.١٦٥.٢٦٥

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 - ٢٠استثمارات مالية
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

باأللف جنيه مصرى

/٢٠أ -استثمارات مالية متاحة للبيع
أدوات دين – بالقيمة العادلة :
 -مدرجة في سوق األوراق المالية

٢٣.١٢٨.٠٠٢

٢٠.٣٠١.٣٤٧

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

١٤١.٢٢٢

١٦١.٨٣٨

 -غير مدرجة في سوق األوراق المالية

١.٩٩٧.٦٦٣

١.٨٨٣.٥٢٠

٢٥.٢٦٦.٨٨٧

٢٢.٣٤٦.٧٠٥

إجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع )(١
/٢٠ب -استثمارات مالية محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق
أدوات دين :
 -مدرجة في سوق األوراق المالية

١.١٥٧.٥٢٤

-

 -غير مدرجة في سوق األوراق المالية

٢٨.٢٣٨

٢٨.٢٣٨

يخصم  :مخصص خسائر االضمحالل

)(١٣.٢٩٣

)(٩.٨٥٥

إجمالي الغير مدرجة في سوق األوراق المالية

١٤.٩٤٥

١٨.٣٨٣

١.١٧٢.٤٦٩

١٨.٣٨٣

٢٦.٤٣٩.٣٥٦

٢٢.٣٦٥.٠٨٨

إجمالي استثمارات مالية محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق )(٢

إجمالي استثمارات مالية )(٢+١

تسويات مخصص خسائر االضمحالل لالستثمارات المالية المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق:
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
)(٩.٨٥٥

الرصيد أول السنة

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

باأللف جنيه مصرى
)(١١.٠٩٧

)عبء( رد االضمحالل عن وثائق صناديق االستثمار

)(٣.٤٣٨

١.٢٤٢

األجمالى

)(١٣.٢٩٣

)(٩.٨٥٥

- ٦٦ -

(بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
م٢٠١٥  ديسمبر٣١
 تابع-  استثمارات مالية- ٢٠
 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة- ج/٢٠
م٢٠١٥  ديسمبر٣١
نسبة
المساھمة

: بلغت نسبة مساھمة البنك في الشركات التابعة والشقيقة كما يلي
البلد
مقر
الشركة

القيمة
الدفترية

/ أرباح
()خسائر
الشركة

إيرادات الشركة

التزامات الشركة
)بدون حقوق
(الملكية

أصول
الشركة

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى
:  شركة تابعة-أ





















 







 






















































 



 





















































 





 






 

 

 



 

















 





 















 







 



 

 











( االجمالى ) أ
:شركة شقيقة-ب



 

 



























 



 



 

























 





 



 



 



 









 

























 

 





 







(االجمالى )ب



 







( ب+ االجمالى ) أ
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- ٦٧ -

*
**
***
****

(بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
م٢٠١٥  ديسمبر٣١
 تابع-  استثمارات مالية- ٢٠
 تابع-  استثمارات في شركات تابعة وشقيقة- ج/٢٠


م٢٠١٤  ديسمبر٣١
نسبة
المساھمة



البلد
مقر
الشركة

القيمة
الدفترية

/ أرباح
()خسائر
الشركة

إيرادات الشركة

التزامات الشركة
)بدون حقوق
(الملكية

أصول
الشركة

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى













 





 






























































































 


































 







 













 

 



















:  شركة تابعة-أ
 











 




 















(االجمالى )أ
:شركة شقيقة-ب







 




 










 



 



 



 



 











 



 

































 
 









 







 









 







(االجمالى )ب



 







( ب+ االجمالى ) أ
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- ٦٨ -

*
**
***
****
+
++

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 - ٢٠استثمارات مالية  -تابع
/٢٠د) -خسائر( االستثمارات المالية

أرباح بيع أصول مالية متاحة للبيع
أرباح بيع شركات تابعة وشقيقة
)خسائر( اضمحالل أسھم فى شركات تابعة وشقيقة
)خسائر( اضمحالل أصول مالية متاحة للبيع
األجمالى
-٢١أصول غير ملموسة

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٩٢٥
)(١.٥٠٠
)(٩٠.٢٦٠
)(٩٠.٨٣٥
 ٣١ديسمبر٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
١٢.٥٧٢
٣.٤٥١
)(٨.١٧١
٧.٨٥٢

رصيد أول السنة
إضافات
استھالك
األجمالى
 - ٢٢أصول أخرى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
١٠.٩١٦
١.٥٤٢
)(٦٠.٩٥٨
)(٥٣.٦٦٣
)(١٠٢.١٦٣
 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

باأللف جنيه مصرى
١١.٦٢١
١٠.٢٩٤
)(٩.٣٤٣
١٢.٥٧٢

 ٣١ديسمبر٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى
٥٩٤.٢٥٠
اإليرادات المستحقة
٧٠٩.٠٩٤
األصول التي آلت ملكيتھا للبنك وفاء لديون )بعد خصم االضمحالل( *
٢٢٩.٢٥٨
٢٠٤.٥٠٨
١٧٥.١٩٠
وحدات معده للبيع **
١٧٣.٧٤٩
٤٩.٧٤٩
مشروعات تحت التنفيذ ***
٥٣.٢٤٥
٢٧.٩٥١
حسابات الفروع  /جارى
٧١.٧٣٢
١٥٦.١٥٩
مسدد تحت حساب الضرائب
١٥٣.٨١١
٣٠.٧٩٩
أخرى
٣٧.٩٦٠
٣.٥١٣
التأمينات والعھد
٤.٢١٥
٣٤.٨٧٥
المصروفات المقدمة
٦.٩٧٦
٨.٥٦٣
دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة
١٢.٥٥٧
٦٠
٦٨
القرض الحسن
١.٣١٠.٣٦٧
١.٤٢٧.٩١٥
األجمالى
* تتمثل في وحدات سكنية وإدارية وأراضى تم االستحواذ عليھا مقابل تسوية مديونية بعض عمالء
التوظيف ويتم بيع ھذه األصول كلما كان ذلك ممكنا ً  ،ويتم إخطار البنك المركزى المصرى بموقف تلك
األصول في نھاية كل شھر وفقا ً لمتطلبات المادة  ٦٠من القانون  ٨٨لسنة ٢٠٠٣م.
** تمثل وحدات إدارية وسكنية معدة للبيع وجارى تسويقھا.
*** بيانھا كالتالى :
ألف جم فرع البنك بالدقي
٢٨.٩١٣
ألف جم فرع البنك بمصر الجديدة  /عثمان بن عفان
١٩.٦٠٥
ألف جم فرع البنك بالمعادى
٢.٩٨٠
ألف جم فرع البنك بمدينتى
١.٠٤٦
ألف جم فرع العاشر من رمضان
٧٠١
 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

- ٦٩ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

 - ٢٣أصول ثابتة
أراضى

تحسينات أصول

آالت

ومباني

مستأجرة

ومعدات

باأللف

باأللف

باأللف

باأللف

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

أخرى

األجمالى
باأللف
جنيه مصرى

الرصيد في ٢٠١٤/١/١م
صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٤/١/١م

٥٨٠.٨٣٨

٣.٨٣٢

١٣.٧٦٠

٣٥.٨٩١

٦٣٤.٣٢١

إضافات

٢١.٦١٩

١.٩١٤

٤.٦٢٤

٨.٨٨٦

٣٧.٠٤٣

تكلفة إھالك

)(٨.٧٧١

)(٥٦٢

)(٢.٣٨٩

)(١١.٧٣٠

)(٢٣.٤٥٢

استبعادات

)(١٠

مخصص خسائر االضمحالل
صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٤/١٢/٣١م

٥٩٣.٦٧٦

-

-

-

-

-

)(١٤٠

)(١٤٠

٣٢.٩٠٧

٦٤٧.٧٦٢

٥.١٨٤

١٥.٩٩٥

)(١٠

الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١م
التكلفة

٦٨٦.٢٣٠

٦.٠٥٢

٤٦.١٨٣

مجمع اإلھالك

)(٩٢.٥٥٤

)(٨٦٨

)(٣٠.١٨٨

صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٤/١٢/٣١م

٥٩٣.٦٧٦

٥.١٨٤

١٥.٩٩٥

١٣٤.٨٦٢

٨٧٣.٣٢٧

)(١٠١.٩٥٥

)(٢٢٥.٥٦٥

٣٢.٩٠٧

٦٤٧.٧٦٢

الرصيد في ٢٠١٥/١/١م
صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٥/١/١م

٥٩٣.٦٧٦

٥.١٨٤

١٥.٩٩٥

٣٢.٩٠٧

٦٤٧.٧٦٢

إضافات

٥١.٨٨٠

١٨٦

٣.٤٤٩

١٩.٦٧٦

٧٥.١٩١

تكلفة إھالك

)(٩.٠٠٠

)(٦١٩

)(٢.٧٨٤

)(١٣.٠٥٦

)(٢٥.٤٥٩

صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٥/١٢/٣١م

٦٣٦.٥٥٦

٣٩.٥٢٧

٦٩٧.٤٩٤

٤.٧٥١

١٦.٦٦٠

الرصيد في ٢٠١٥/١/١م
التكلفة

٧٣٨.١١٠

مجمع اإلھالك

)(١٠١.٥٥٤

)(١.٤٨٧

صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٥/١٢/٣١م

٦٣٦.٥٥٦

٤.٧٥١

٦.٢٣٨

٤٩.٦٣٢

١٥٤.٥٣٨

٩٤٨.٥١٨

)(٣٢.٩٧٢

)(١١٥.٠١١

)(٢٥١.٠٢٤

١٦.٦٦٠

٣٩.٥٢٧

٦٩٧.٤٩٤

- ٧٠ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٢٤

أرصدة مستحقة للبنوك
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٨٦.٦٩٦
٤٨.١٢٧
١٣٤.٨٢٣
٤.٠٦٥
١٣٠.٧٥٨
١٣٤.٨٢٣
٨٦.٦٩٦
٤٨.١٢٧
١٣٤.٨٢٣
١٣٤.٨٢٣
١٣٤.٨٢٣

حسابات جارية
ودائع
األجمالى
بنوك مركزية
بنوك خارجية
األجمالى
أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد متغير
األجمالى
أرصدة متداولة
األجمالى

- ٢٥

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى

٧٠.٢٥٨
٩.٧٨٨
٨٠.٠٤٦
٣.٩٢٦
٧٦.١٢٠
٨٠.٠٤٦
٧٠.٢٥٨
٩.٧٨٨
٨٠.٠٤٦
٨٠.٠٤٦
٨٠.٠٤٦

األوعية االدخارية و شھادات االدخار
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
١.٢٤١.١٠٦
٣٣.٨٨٣.٦٢٤
١٣.٧٨٢.١١٦
٣٣٠.٣١٤
٤٩.٢٣٧.١٦٠
٢.٠٥٠.١٥٣
٤٧.١٨٧.٠٠٧
٤٩.٢٣٧.١٦٠
١.٥٧١.٤٢٠
٤٧.٦٦٥.٧٤٠
٤٩.٢٣٧.١٦٠
٤٩.٢٣٧.١٦٠
٤٩.٢٣٧.١٦٠

حسابات تحت الطلب
حسابات ألجل وبإخطار
شھادات ادخار
أخرى *
االجمالى
حسابات مؤسسات
حسابات أفراد
االجمالى
أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد متغير
االجمالى
أرصدة متداولة
االجمالى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى

١.٢٣١.٦٧٤
٣٠.٥٥١.٧٢٩
١٢.٦٩١.١٥٥
٢٩٣.٤٤٤
٤٤.٧٦٨.٠٠٢
١.٩٧٣.٦٢٣
٤٢.٧٩٤.٣٧٩
٤٤.٧٦٨.٠٠٢
١.٥٢٥.١١٨
٤٣.٢٤٢.٨٨٤
٤٤.٧٦٨.٠٠٢
٤٤.٧٦٨.٠٠٢
٤٤.٧٦٨.٠٠٢

* تتضمن بند األوعية االدخارية وشھادات اإلدخار أرصدة قدرھا  ١٥٧.٤٨١ألف جنيه مصرى مقابل
 ١٣٨.٤٦٧ألف جنيه مصرى في تاريخ المقارنة  .تمثل ضمان الرتباطات غير قابلة لإللغاء خاصة
باعتمادات مستنديه – استيراد وتصدير والقيمة العادلة لتلك الودائع ھي تقريبا قيمتھا الحالية .

- ٧١ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 - ٢٦التزامات أخرى
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
١.٠٧٤.٨٢٩

عوائد مستحقة للعمـــالء
ضرائب السندات الحكومية
توزيعات مساھمين *
مبالغ محجوزة سحب الغير

٢٤٣.٥٥١
٤٢.٧٣٣
٤١.٦٩٣

١٩٠.١٢٠
٣٨.٠١٠
٢٣.٥٨٤

التزامات ضريبية )ضرائب دمغة نسبية( **

٥.٧٩٨

٦.٠٦٠

أرصدة دائنة متنوعة ***

٩.٦٢٣

١٠.٤٥٧

حواالت توظيف محلى

١١.١٥٤

٥.٩١٨

حصيلة كوبونات عمالء البنك

١.٩٦٧

٢.١٠٦

الزكاة المستحقة شرعا

١٢.٥٢١

٤.٨٥٨

دائنون متنوعون ****

٧٠.٥٥٨

٧٠.٧٢٥

شيكات موقوفة الدفع

٣.٣٦٨

٢.٤٥٠

مصروفات مستحقة

١.٠٤٩
٣٨٤
١.٧٧٢.٥٤٢

٨٠.٩٦٣
٢٤٤
١.٥١٠.٣٢٤

١.٣٢٨.١٤٣

حصة العاملين في األرباح
االجمالى

* تمثل أرباح لمساھمين ليس لديھم حسابات بالبنك ولم يتقدموا لصرفھا من سنوات سابقة وحتى تاريخه .
** يمثل المبالغ المجنبة لمقابلة مطالبة مركز كبار الممولين بضريبة دمغة نسبية على عمليات المرابحات والمشاركات
والمضاربات وھذه المبالغ تسدد تباعا ً الى مصلحة الضرائب كل ربع سنة طبقا ً لقانون ضرائب الدمغة.
  


 





 





 

 

 

 

 

 



 
 





 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 




- ٧٢ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 - ٢٧مخصصات أخرى
ج

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
الرصيد في أول السنة
فروق تقييم عمالت أجنبية

المحمل على قائمة الدخل
مبالغ تم إعدامھا
المحول من مخصص اضمحالل عمالء وأرصدة دائنة اخرى *
المستخدم خالل السنة المالية

٢٧.٨٢٨
٣
٧٢.٤٦٨
)(١.٦٣٨
٣.٣٦٨
)(٢٠.٠٠٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
٧٩.٠٦٦
١
٤٧.٠٠٠
)(٩٨.٢٣٩

٢٧.٨٢٨
٨٢.٠٢٩
الرصيد في نھاية السنة **
المنقول لمخصص الضرائب بمبلغ  ١.٢مليون جم والتزامات عرضية بمبلغ  ٢.١مليون جم.
*
** 


مخصص ضرائب
مخصص التزامات عرضية
مطالبات قضائية
إجمالـى مخصصات اخرى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٧٣.٠٠٠
٨.٢٨٧
١.٧٤٢
٨٢.٠٢٩

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
١٨.٧٦١
٦.٩٢٥
٢.١٤٢
٢٧.٨٢٨

 - ٢٨رأس المال
يبلغ رأس المال المدفوع  ١.٠٥٩.٣٥٥ألف جنيه مصرى في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م بقيمة أسمية  ١دوالر
للسھم وجميع األسھم مسدده بالكامل .
عدد األسھم

أسھم عادية

اإلجمالي

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

الرصيد في أول السنة

٥٩.٣٥٧.٧٠٠

١.٠٥٩.٣٥٥

١.٠٥٩.٣٥٥

الرصيد في نھاية السنة *

٢٩٦.٧٨٨.٥٠٠

١.٠٥٩.٣٥٥

١.٠٥٩.٣٥٥

* وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة بتاريخ  ٢٠١٥/٩/١٠على تجزئة القيمة االسمية للسھم الى
خمسة أسھم .
 - ٢٩االحتياطيات واألرباح المحتجزة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى

احتياطيات
احتياطي المخاطر البنكية
احتياطي قانوني)عام(
احتياطي خاص
احتياطي القيمة العادلة – استثمارات مالية متاحة للبيع
احتياطي رأسمالي 
إجمالي االحتياطيات في نھاية السنة

٩٦.٨٦٧
٣٨٠.٩٣٠
٣٣.٦٦١
٧٥٧.١٦٤
٢٠.٠٠٩
١.٢٨٨.٦٣١

٩٥.٣٩٢
٣١٨.٥٤٦
٣٣.٦٦١
٦٨٢.٥٤٧
٣.٥٢٥
١.١٣٣.٦٧١

 يمثل أرباح عن بيع أصول ثابتة تم تحويلھا لالحتياطي الرأسمالى قبل إجراء توزيعات األرباح وتم تكوينه وفقا َ
للمادة  ٤٠من القانون  ١٥٩لسنة ١٩٨١م .

- ٧٣ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
أ -احتياطي المخاطر البنكية العام
الرصيد في أول السنة
المحول الى احتياطى المخاطر البنكية عن أصول آلت ملكيتھا للبنك
المحول الى احتياطى المخاطر البنكية
الرصيد في نھاية السنة

ب-

احتياطي قانوني )عام( و رأسمالي
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٣٢٢.٠٧١
٦٢.٣٨٤
١٦.٤٨٤
٤٠٠.٩٣٩

الرصيد في أول السنة
محول من األرباح إلي احتياطي قانوني )عام(
محول من األرباح إلي احتياطي رأسمالي
الرصيد في نھاية السنة

ج-

 ٣١ديسمبر٢٠١٥م  ٣١ديسمبر٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى
٩٥.٣٠٣
٩٥.٣٩٢
٢٢٥
٨٩
١.٢٥٠
٩٥.٣٩٢
٩٦.٨٦٧

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
٢٥٧.٩٣٨
٦٤.١٣٣

٣٢٢.٠٧١

احتياطي القيمة العادلة – استثمارات مالية متاحة للبيع

الرصيد في أول السنة
أرباح التغير في القيمة العادلة
خسائر اضمحالل أصول مالية متاحة للبيع )إيضاح ٢٠د(
الرصيد في نھاية السنة

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٦٨٢.٥٤٧
)(٤٠.٩٠٠
١١٥.٥١٧
٧٥٧.١٦٤

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
٥٩٣.٩٥١
٣٤.٩٣٣
٥٣.٦٦٣
٦٨٢.٥٤٧

 /٢٩د -صافي أرباح السنة و األرباح المحتجزة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٩٠٤.٣٤٤
٢٨٢.٤١٧

رصيد األرباح المحتجزة في أول السنة
المحول الى األرباح المحتجزة خالل السنة
رصيد األرباح المحتجزة في نھاية السنة 



١.١٨٦.٧٦١

صافي أرباح السنة
٧٥٣.٨٤٧
)(١.٢٥٠
المحول الى احتياطى المخاطر البنكية العام
١.٩٣٩.٣٥٨
صافي أرباح السنة واألرباح المحتجزة
 األرباح المحتجزة تمثل الفائض المرحل من أرباح البنك سنويا ً وحتى األن.

- ٧٤ -

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
٥٥٨.١٩٢
٣٤٦.١٥٢
٩٠٤.٣٤٤
٦٢٣.٢٨٤
)(٨٩
١.٥٢٧.٥٣٩

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

 - ٣٠النقدية وما في حكمھا
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية  ،تتضمن النقدية وما في حكمھا األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ
استحقاقھا ثالثة أشھر من تاريخ االقتناء :

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصرى
أرصدة لدى البنوك
أوراق حكومية )أقل من  ٣شھور (
اإلجمالي

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٦٧٨.٠٩٥
٧.٩٥١.٤٨٦
٢.٩١٢.٩٩٥
١١.٥٤٢.٥٧٦

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى

٧٦٣.٨٩٨
٦.٩١٦.٥٧٨
٤.٩٢٤.٦٤٥
١٢.٦٠٥.١٢١

 - ٣١التزامات عرضية وارتباطات
أ -

مطالبات قضائية
يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك في ٣١ديسمبر ٢٠١٥م وتم تكوين مخصص لتلك
القضايا خالل عام ٢٠١٥م وما سبق تكوينه من أعوام سابقه يمثل التزام قانونى نتج عن حدث في
الماضى وأمكن تقديره بدرجة يعتمد عليھا ومن المتوقع تحقق خسائر عنھا وسبق أن تحملت به نتائج
أعمال البنك في السنوات الماضية .

ب-

ارتباطات رأسمالية
بلغت تعاقدات البنك عن ارتباطات رأس مالية  ٢٩.١٩٨أل ف جني ه م صرى ع ن الفت رة المالي ة المنتھي ة
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م متمثلة في أ.م.متاحة للبيع  ،في شركات تابعة وش قيقة وتوج د ثق ة كافي ة ل دى
اإلدارة من تحقق إيرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك االرتباطات .

ج-

ارتباطات عن عمليات التوظيف و االستثمار
تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن عمليات التوظيف و االستثمار فيما يلي :

ج

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
باأللف جنيه مصرى
٣١.٦٤٢
٣٨.١٧٨
١٢١.٠٨١
٨٢.٢٧٨
٤٠٨
٢٧٣.٥٨٧

ارتباطات عن توظيفات
األوراق المقبولة
خطابات ضمان
اعتمادات مستنديه استيراد
اعتمادات مستنديه تصدير
اإلجمالي

- ٧٥ -

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
٢٨٢.٧٤٣
٢٧.١٢٤
١٢٤.١٩٤
٤٧.٦٨٤
٥.٢٤٩
٤٨٦.٩٩٤

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 - ٣٢المعامالت مع أطراف ذوي عالقة
تتمثل المعامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة في نھاية الفترة المالية فيما يلي :
أ  -مشاركات ومرابحات ومضاربات ألطراف ذوي عالقة
أعضاء اإلدارة العليا وأفراد
العائلة المقربين

 ٣١ديسمبر
٢٠١٥م
باأللف جنيه
مصرى

شركات تابعة وشقيقة

 ٣١ديسمبر
٢٠١٤م
باأللف جنيه
مصرى

 ٣١ديسمبر
٢٠١٥م
باأللف جنيه
مصرى

 ٣١ديسمبر
٢٠١٤م
باأللف جنيه
مصرى

مشاركات ومرابحات ومضاربات وتسھيالت للعمالء
أول السنة المالية
مشاركات ومرابحات ومضاربات صادرة خالل السنة المالية
مشاركات ومرابحات ومضاربات محصلة خالل السنة المالية

٢.٤٤٧
٣.٦٧٤
)(٢.٨٨٥

٣.٢٤٤
٨.٥٨١
)(٩.٣٧٨

٢٧٧.٩٤٣
٢٨٦.٧٥١
)(٣٤١.٨٣٤

٤٧٧.٦٣٤
٢٠٢.٠٥٢
)(٤٠١.٧٤٣

أخر السنة المالية

٣.٢٣٦

٢.٤٤٧

٢٢٢.٨٦٠

٢٧٧.٩٤٣

عائد المشاركات والمرابحات والمضاربات *

٤٥٣

٣٤٣

٣٥.٦٥٨

٤٤.٤٧١

* العائد المذكور ضمن الرصيد المدين للعمليات
 المشاركات والمرابحات والمضاربات الممنوحة ألعضاء اإلدارة العليا وأفراد العائلة المقربين خاللعام ٢٠١٥م البالغة  3.674ألف جنيه مصرى )مقابل  ٨.٥٨١ألف جنيه مصرى خالل سنة المقارنة(
تسدد ربع سنويا َ و شھريا ً بمعدل عائد ) %١٤مقابل عائد  %١٤في سنة المقارنة( .
ب  -ودائع من أطراف ذوي عالقة
شركات تابعة وشقيقة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

باأللف جنيه مصرى
المستحق للعمالء
الودائع في أول السنة المالية
الودائع التي تم ربطھا خالل السنة
الودائع المستردة خالل السنة
فروق تقييم
الودائع في أخر السنة
تكلفة الودائع والتكاليف المشابھة

٢١٩.٧٠٨
١.٣٠٥.٢٠٨
)(١.٢١٥.٤٠٩
٢١٣
٣٠٩.٧٢٠
٦.٠٨٩

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
باأللف جنيه مصرى
١٥.٣٦١
٦٧٩.٥٧٥
)(٤٧٥.٢٢٨
٢١٩.٧٠٨
٣٤٩

الودائع السابقة بدون ضمان وتحمل عائد متغير وتسترد عند الطلب.
ج-

معامالت مع أطراف ذوى عالقة :

مساھمات واستثمارات لدى مجموعة دار المال االسالمى وشركاتھا

- ٧٦ -

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

٣٥٠.٦٣٨

٣٥٨.٤٤١

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
د -

صناديق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى )ذو العائد الدوري وذو العائد التراكمى(
 صندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى )ذو العائد الدوري(الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بھا للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  ٩٥لسنة ١٩٩٢
والئحته التنفيذية  ،وتقوم بإدارة الصندوق شركة ھيرمس إلدارة صناديق االستثمار ،وقد بلغ عدد وثائق
استثمار ھذا الصندوق  ٥٠٠٠٠٠وثيقة قيمتھا  ٥٠.٠٠٠.٠٠٠جنيه مصرى خصص للبنك  ٥٠٠٠٠وثيقة
منھا )قيمتھا االسمية  ١٠٠جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق.
وقد قام البنك بشراء عدد  ١٦٢٤٢٠وثيقة المحتفظ بھا بمبلغ  ٢٢.٩٢٨.٤٩٦جنيه مصرى بلغت قيمتھا
االستردادية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م بمبلغ  ١١.٧٠٨.٨٥٨جنيه مصرى .
وق د بلغ ت القيم ة االس تردادية للوثيق ة ف ي  ٣١دي سمبر ٢٠١٥م مبل غ  ٧٢.٠٩جني ه م صرى بع د توزيع ات
قدرھا  ٧٠.٠جنيه مصرى منذ بدء الن شاط كم ا بلغ ت وث ائق ال صندوق القائم ة ف ي ذات الت اريخ ٢١٠١٨٥٢
وثيقة .
 صندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى وبنك التجارى الدولى ) ذو العائد التراكمى(الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بھا للبنك مع البنك التجارى الدولي بموجب قانون سوق رأس
المال رقم  ٩٥لسنة  ١٩٩٢والئحته التنفيذية  ،وتقوم بإدارة الصندوق شركة سى أى اسبش مانجمنت إلدارة
صناديق االستثمار  ،وقد بلغ عدد وثائق استثمار ھذا الصندوق مليون وثيقة قيمتھا  ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠جنيه
مصرى خصص للبنك  ٢٥٠٠٠وثيقة منھا )قيمتھا االسمية  ٢.٥٠٠.٠٠٠جنيه مصرى( لمباشرة نشاط
الصندوق.
وقد قام البنك بشراء عدد  ٧٢٢٠٠وثيقة المحتفظ بھا بمبلغ  ٥.٣١٠.٣٦٣جنيه مصرى بلغت قيمتھا
اإلستردادية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م  ٣.٢٣٦.٠٠٤جنيه مصرى .
وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في  ٣١ديسمبر٢٠١٥م مبلغ  ٤٤.٨٢جنيه مصرى كما بلغت وثائق
الصندوق القائمة في ذات التاريخ  ٦٧٠٤٠٥وثيقة .
وطبقا ً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك فيصل على أتعاب وعموالت مقابل إشرافه
على الصندوقين وكذلك الخدمات اإلدارية األخرى التي يؤديھا له  ،وقد بلغ إجمالي العموالت ١.٦١٢.٩٤٢
جنيه مصرى عن السنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م أدرجت ضمن بند إيرادات األتعاب
والعموالت بقائمة الدخل .

- ٣٣

األحداث الالحقة
ال توجد أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية.

- ٧٧ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٣٤

أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب و تعديل بعض البنود في قائمة الميزانية و الدخل بأثر رجعي في ضوء قواعد إعداد وتصوير القوائم
المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي في  ١٦ديسمبر ٢٠٠٨م ويوضحه الجدول األتي -:

أ -طبقا ً لقواعد وتعليمات البنك المركزي المصري
بقائمة الميزانية المستقلة
باأللف جنيه مصرى

البيان
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى
أصول أخرى

الحالى
٣.٩٤١.٦٤٥
١.٣١٠.٣٦٧

السابق
٣.٨٨٧.٦٨٥
١.٣٦٤.٣٢٧

التغير
٥٣.٩٦٠
)(٥٣.٩٦٠

بقائمة الدخل المستقلة
باأللف جنيه مصرى

البيان
إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى
)مصروفات( ضرائب الدخل

الحالى

السابق

)(١٣.٣٠٢
)(٦٠٧.٠٧٩

٣٣.٦٩٨
)(٦٥٤.٠٧٩

التغير
)(٤٧.٠٠٠
٤٧.٠٠٠

ب -بعد قرار الجمعية العامة للبنك فى ٢٠١٥/٣/٢٧م بتعديل نسبة التوزيعات على المساھمين من  %٩الى %١٠
بقائمة الميزانية المستقلة
باأللف جنيه مصرى

البيان
التزامات أخرى
صافي أرباح السنة واألرباح المحتجزة

الحالى
١.٥١٠.٣٢٤
١.٥٢٧.٥٣٩

السابق
١.٥٠٩.٧٦٣
١.٥٢٨.١٠٠

التغير
٥٦١
)(٥٦١

بقائمة الدخل المستقلة
باأللف جنيه مصرى

البيان
الزكاة المستحقة شرعا
صافي أرباح السنة

الحالى
)(٤.٨٥٨
٦٢٣.٢٨٤

- ٧٨ -

السابق
)(٤.٢٩٧
٦٢٣.٨٤٥

التغير
)(٥٦١
)(٥٦١

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

- ٧٩ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

- ٨٠ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

- ٨١ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

- ٨٢ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

- ٨٣ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

- ٨٤ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

- ٨٥ -

بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساھمة مصرية(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

- ٨٦ -

