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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
الميزانية المستقلة
في  31ديسمبر 2019م الموافق  5جماد أول 1441هــ

إيضاح
رقم

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

األصول
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

()15

8,556,424

7,948,772

أرصدة لدى البنوك

()16

38,788,558

42,112,679

مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء

()17

9,698,902

8,386,696

استثمارات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

(/18أ)

4,129,618

4,728,594

بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

(/18ب)

450,017

333,496

بالتكلفة المستهلكة

(/18ج)

36,382,138

26,042,804

استثمارات في شركات تابعة وشقيقة

(/18د)

1,082,050

1,052,396

أصول غير ملموسة

()19

40,441

22,573

أصول أخرى

()20

2,400,356

2,068,028

أصول ثابتة

()21

1,211,794

1,075,782

إجمالي األصول

102,740,298

93,771,820

االلتزامات وحقوق الملكية
االلتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك

()22

244,841

104,713

األوعية االدخارية وشهادات اإلدخار

()23

86,035,810

79,057,216

التزامات أخرى

()24

2,567,970

2,408,252

مخصصات أخرى

()25

8,488

22,209

التزامات ضرائب الدخل الجارية

519,207

435,733

إجمالي االلتزامات

89,376,316

82,028,123

حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

()26

3,046,669

1,775,681

احتياطيات

()27

3,382,706

3,810,010

أرباح محتجزة (متضمنة أرباح السنة)

()28

6,934,607

6,158,006

إجمالي حقوق الملكية

13,363,982

11,743,697

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

102,740,298

93,771,820

المحافظ

رئيس مجلس االدارة

عبد الحميد محمد أبو موسى

عمرو محمد الفيصل أل سعود

 اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )32جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة . -تقرير مراقبى الحسابات (مرفق) .
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
قائمة الدخل المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م الموافق  5جماد أول 1441هــ

إيضاح
رقم

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

عائد مشاركات ومرابحات ومضاربات واإليرادات المشابهة

()6

9,089,678

7,929,464

تكلفة األوعية االدخارية والتكاليف المشابهة

()6

()4,789,660

()4,116,769

صافي الدخل من العائد

()6

4,300,018

3,812,695

إيرادات األتعاب والعموالت

()7

246,329

291,581

توزيعات األرباح

()8

74,693

86,134

صافي دخل المتاجرة

()9

72,829

41,999

()24,335

()251,507

رد (عبء) االضمحالل عن خسائر عمليات التوظيف واالستثمار

()10

88,173

()17,079

مصروفات إدارية

()11

()1,001,067

()848,812

()99,591

()86,436

()149,450

160,713

3,507,599

3,189,288

()792,751

()670,159

2,714,848

2,519,129

5.720

6.420

(/18هـ)

(خسائر) االستثمارات المالية

الزكاة المستحقة شرعا
()12

(مصروفات) إيرادات تشغيل أخرى
الربح قبل ضرائب الدخل

()13

(مصروفات) ضرائب الدخل
صافي أرباح السنة
نصيب السهم في الربح ( جنيه)

()14

المحافظ

رئيس مجلس االدارة

عبد الحميد محمد أبو موسى

عمرو محمد الفيصل أل سعود

 -اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )32جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
قائمة الدخل الشامل المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م الموافق  5جماد االول 1441هــ

صافي أرباح السنة من واقع قائمة الدخل

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

2,714,848

2,519,129

بنود ال يتم اعادة تبويبها فى االرباح والخسائر
صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمار ات في أدوات حقوق
الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

()377,097

475,318

بنود قد يتم اعادة تبويبها فى االرباح والخسائر
صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمار ات في أدوات دين
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

()7,837

()20,495

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

436

-

اجمالى بنود الدخل الشامل االخر للسنة

()384,498

454,823

اجمالى الدخل الشامل للسنة

2,330,350

2,973,952

 -اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )32جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م الموافق  5جماد أول 1441هــ
إيضاح
رقم

األرصدة في  1يناير 2019م كما سبق اصدارها
(*) اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى
أ .اجمالى االثر على إعادة التصنيف والقياس
ب .اجمالى االثر على الخسائر االئتمانية المتوقعة
األرصدة في  1يناير 2019م بعد تعديلها بأثر التطبيق االولى
صافي التغير في االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
توزيعات أرباح
المحول إلى احتياطى قانوني (عام)
احتياطى المخاطر البنكية عن اصول الت ملكيتها للبنك
المحول لزيادة رأس المال
المحول إلى أرباح محتجزة
صافي أرباح السنه
األرصدة في  31ديسمبر 2019م

رأس المال
المدفوع
باأللف
جنيه مصرى

(/27د)

()28(،)27(،)26

األرصدة في  1يناير 2018م
صافي التغير في االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
صافى الدخل المعترف به مباشرة فى حقوق الملكية
توزيعات أرباح
المحول إلى احتياطى مخاطر معيار IFRS 9
المحول إلى احتياطى قانوني (عام)
المحول إلى احتياطات أخرى
المحول إلى أرباح محتجزة
المحول الى احتياطى المخاطر البنكية عن اصول الت ملكيتها للبنك
صافي أرباح السنه
االرصدة فى  31ديسمبر 2018م قبل التعديل الى احتياطى مخاطر بنكية
المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية العام
األرصدة في  31ديسمبر 2018م

باأللف
جنيه مصرى

األرباح
المحتجزة
باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

1,775,681

3,810,010

3,639,948

2,518,058

11,743,697

1,775,681
1,270,988
3,046,669

761
()309,035
3,501,736
()384,498
251,912
13,556
3,382,706

()761
3,639,187
275,115
()1,270,988
1,576,445
4,219,759

2,518,058
()689,701
()251,912
()1,576,445
2,714,848
2,714,848

()309,035
11,434,662
()109,383
()689,701
13,556
2,714,848
13,363,982

2,830,656
454,823
3,285,479
335,510
172,188
887
14,875
3,808,939
1,071
3,810,010

2,917,983
2,917,983
721,965
3,639,948
3,639,948

1,722,733
1,722,733
()492,183
()335,510
()172,188
()887
()721,965
2,519,129
2,519,129
()1,071
2,518,058

9,247,053
454,823
9,701,876
()492,183
14,875
2,519,129
11,743,697
11,743,697

1,775,681
1,775,681
1,775,681
1,775,681

(*) التطبيق االولى للتعليمات الصادرة فى  26فبراير 2019م من البنك المركزى المصرى .
 -اإليضاحات المرفقة من إيضاح ( )1إلى ( )32جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .
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االحتياطيات

صافي أرباح السنه

اإلجمالى
باأللف
جنيه مصرى

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م الموافق  5جماد االول 1441هــ
إيضاح رقم
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافي األرباح قبل الضرائب
تعديالت لتسوية صافي األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
إهالك واستهالك
اضمحالل األصول
فروق إعادة تقييم المخصصات االخرى بالعمالت األجنبية
(رد) مخصصات اخرى
خسائر (ارباح) استثمارات مالية
(ارباح) بيع أصول ثابتة
توزيعات أرباح محصلة
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  3شهور
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء **
أصول أخرى
أرصدة مستحقة للبنوك
أوعية ادخارية وشهادات ادخار
ضرائب دخل مسددة
التزامات أخرى
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

 31ديسمبر 2019م
باأللف جنيه مصرى

في  31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

3,507,599

3,189,288

82,032
94,209
()914
()31,938
93
()280
()74,693

51,099
292,595
1
3,455
()9,134
()86,134

3,576,108

3,441,170

()15
(/18ج)
(/18ب)
()20,17
()20
()22
()23

()454,066
()2,647,469
()116,521
()1,315,542
()324,700
140,128
6,978,594
()709,277
167,323
5,294,578

()533,496
()4,784,181
()9,462
()1,202,210
()726,627
8,444
7,929,613
()343,737
407,346
4,186,860

()21
()19
()12
()8
(/18أ)
(/18د)
(/18ج)

()198,946
()36,966
280
74,693
200,582
()44,159
()7,742,826
()7,747,342

()254,790
()22,421
86,134
()313,788
()5,120
6,094,799
5,584,814

()19،21
()15,16,17,18
()25
()25
(/18د)
()12
()8

()24

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
(مدفوعات) لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع
(مدفوعات) لشراء أصول غير ملموسة
متحصالت من أصول ثابتة
توزيعات أرباح محصلة
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر **
استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة
استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
توزيعات األرباح المدفوعة **
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
صافي (النقص) الزيادة في النقدية وما في حكمها خالل السنة
رصيد النقدية وما في حكمها ـ أول السنة
رصيد النقدية وما في حكمها ـ آخر السنة
وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :
7,948,772
8,556,424
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى
42,112,679
38,788,558
أرصدة لدى البنوك
15,068,596
17,463,923
أوراق حكومية أخرى قابلة للخصم لدى البنك المركزى المصرى
()6,711,707
()7,145,308
أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي
أوراق حكومية استحقاق (أكثر من  3شهور )
()15,068,596
()17,463,923
()29
النقدية وما في حكمها
43,349,744
40,199,674
** لم تتضمن قائمة التدفقات النقدية معامالت غير نقدية تتمثل فيما يلى:
 لم يشمل التغير في بند مرابحات ومشاركات للعمالء الحركة على أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون ببند أصول أخرى بمبلغ  7,628ألف جنيه مصرى باإلضافة إلىديون معدومة بمبلغ  136,853جنيه مصرى للعمالء والبنوك والمخصصات االخرى.
 لم يشمل التغير في بندد اسدتثمارات ماليدة بالقيمدة العادلدة مدن خدالل قائمدة الددخل الشدامل االخدر فدروق التقيديم والتدى أدرجدت ببنددى خسدائر اضدمحالل اسدتثمارات ماليدةواحتياطى القيمة العادلة بمبلغ ( )393,474ألف جنيه مصرى كما تم إضافة مبلغ ( )93ألدف جنيده مصدرى تمثدل خسدائر بيدع إسدتثمارات ماليدة بالقيمدة العادلدة مدن خدالل
قائمة الدخل الشامل االخر خالل السنة.
 لم تتضمن توزيعات األرباح المدفوعة الحركة على دائنو توزيعات ببند أرصدة دائنة أخرى بمبلغ  689,701ألف جنيه مصرى.()697,306
()697,306
()3,150,070
43,349,744
40,199,674

 -اإليضاحات المرفقة من إيضاح ( )1إلى ( )32جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .
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()489,450
()489,450
9,282,224
34,067,520
43,349,744

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
قائمة التوزيعات المقترحة لألرباح
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م الموافق  5جماد االول  1441هـ
عن السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2019م

عن السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2018م

باأللف جنيه مصري

باأللف جنيه مصري

2,714,848

صافي أرباح السنة (من واقع قائمة الدخل)

2,519,129

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

-

()280
-

احتياطي المخاطر البنكية العام

2,714,568

صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع*

()1,071
2,518,058

يضاف :
3,639,948

أرباح محتجزة في أول السنة

5,216,393

المحول من األرباح المحتجزة لزيادة رأس المال خالل السنة

()1,270,988

-

المحول الى األرباح المحتجزة أثر تغير سياسات محاسبية

274,354

-

صافى األرباح المحتجزة

4,219,759

3,639,948

اإلجمالي

6,934,327

6,158,006

يوزع كاآلتي :
احتياطي قانوني (عام) **

271,457

251,912

توزيعات للمساهمين***

564,913

525,701

حصة العاملين

180,000

150,000

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

17,000

14,000

أرباح محتجزة في أخر السنة

5,900,957

5,216,393

اإلجمالي

6,934,327

6,158,006

* يتم توزيعه وفقا لما تقضى به المادة  59من النظام األساسي للبنك  ،وتتوقف عملية التوزيع على قرار البنك المركزي المصرى
وفقا ألحكام المادة  84من قانون البنك المركزي المصرى و الجهاز المصرفي و النقد رقم  88لسنة 2003م.
** يحسب األحتياطى القانونى (عام) بنسبة  % 10من صافى أرباح السنة مخصوما منه أرباح بيع أصول ثابتة وفقا لتوجيهات البنك
المركزى المصرى .
***  -1نصيب السهم في التوزيع  0,08دوالر أمريكي يعادل  1.28332جنيه مصري بنسبة  %8من القيمة االسمية للسهم مقابل
نسبة توزيع  %8فى نهاية العام المالى السابق (القيمة االسمية للسهم واحد دوالر أمريكي) .
 -2وفقا للمادة  56مكرر من القانون رقم  53لسنة 2014م والتي تقضى بخضوع توزيعات األرباح التي تجريها شركات األموال
لضريبة بسعر  %10والبنك ملزم بتوريد هذه الضريبة إلى شركة مصر المقاصة والحفظ المركزى.
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-1

معلومات عامة

يقدم بنك فيصل األسالمى المصرى خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في جمهورية مصر العربية
والخارج من خالل  36فرعا ً  ،والمركز الرئيسي للبنك الكائن في  3شارع  26يوليو – القاهرة.
تأسس البنك كـشركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم  48لسنة 1977م المعدل بالقانون رقم  142لسنة
1981م والئحته التنفيذية في جمهورية مصر العربية ،والبنك مدرج في البورصة المصرية لألوراق المالية .
وافقت لجنة المراجعة على القوائم المالية للبنك الصادرة في  31ديسمبر 2019م بإجتماعها بتاريخ  16يناير
2020م  ،وتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك بإجتماعه فى  30يناير 2020م .
 -2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المستقلة والتي يتم إتباعها بثبات إال إذا تم
اإلفصاح عن غير ذلك:
أ  -أسس إعداد القوائم المالية المستقلة
يتم إعداد هذه القوائم المالية المستقلة وفقا ً لتعليمات البنك المركزى المصرى المعتمدة من مجلس إدارته
بتاريخ  16ديسمبر  2008وكذا وفقا ً لتعليمات إعداد القوائم المالية للبنوك طبقا ً لمتطلبات المعيار الدولى
للتقارير المالية (" )9االدوات المالية" الصادرة من البنك المركزى المصرى بتاريخ  26فبراير 2019م.
يتم إعداد هذه القوائم المالية المستقلة للبنك طبقا ً ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة  ،وسوف يقوم البنك
أيضا بإعداد ً القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة طبقا ً لتعليمات البنك المركزى المصرى ،
وسيتم تجميع الشركات التابعة تجميعا ً كليا ً في القوائم المالية المجمعة وهي الشركات التي للبنك فيها –
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 ومعالجتها محاسبيا ً بالتكلفة ناقصا ً خسائر االضمحالل.
وتقرأ القوائم المالية المستقلة للبنك مع قوائمه المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2019م حتى يمكن الحصول على معلومات كاملة عن المركز المالي للبنك عن نتائج
أعماله وتدفقاته النقدية والتغيرات في حقوق الملكية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ .
وقد كان يتم إعداد القوائم الماليه للبنك حتى  31ديسمبر 2018م باستخدام قواعد إعداد وتصوير القوائم
الماليه للبنوك واسس االعتراف والقياس الصادره من البنك المركزى المصرى بتاريخ
 16ديسمبر 2008م واعتبارا من  1يناير 2019م وبناءا على صدور تعليمات البنك المركزى المصرى
إلعداد القوائم الماليه للبنوك بتاريخ  26فبراير 2019م فقد قامت االداره بتعديل بعض السياسات
المحاسبيه لتتماشى مع تلك التعليمات ويبين االيضاح التالى تفاصيل التغيرات فى السياسات المحاسبيه .

-7-

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
ب-

التغيرات فى السياسات المحاسبيه
اعتبارا من اول يناير 2019م قام البنك بتطبيق تعليمات البنك المركزى المصرى الصادره بتاريخ
 26فبراير  2019م والخاصه بإعداد القوائم الماليه للبنوك وفقا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير الماليه
(" ) 9االدوات الماليه" كما وردت بالتعليمات الصادرة من البنك المركزى المصرى بهذا الشأن وفيما يلى
ملخص التغيرات الرئيسيه فى السياسات المحاسبيه للبنك الناتجه عن تطبيق تلك التعليمات .

تصنيف االصول الماليه وااللتزامات الماليه :
عند االعتراف االولى  ،يتم تصنيف االصول الماليه على انها مصنفه بالتكلفه المستهلكه أو القيمه العادله من
خالل الدخل الشامل األخر أو القيمه العادله من خالل االرباح والخسائر .
ويتم تصنيف االصول الماليه طبقا لنموذج األعمال الذى تدار به تلك االصول الماليه وتدفقاتها النقديه التعاقديه.
ويتم قياس االصل المالى بالتكلفه المستهلكه إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يقاس بالقيمه العادله من خالل
االرباح والخسائر .
 يتم االحتفاظ باالصل ضمن نموذج عمل بهدف االحتفاظ باالصول لتحصيل تدفقات نقديه تعاقدية .
 ينشأ عن الشروط التعاقديه لألصول الماليه تدفقات نقديه فى تواريخ محدده والتى تكون فقط مدفوعات
اصل وعوائده على المبلغ االصلى مستحق السداد.
ويتم قياس أدوات الدين بالقيمه العادله من خالل بنود الدخل الشامل االخر فقط فى حال إستوفت الشرطيين
التاليين ولم تقاس بالقيمه العادله من خالل االرباح والخسائر:
 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يكون هدفه تحقق من خالل تحصيل التدفقات النقديه التعاقديه
وبيع االصول الماليه .
 ينشأ عن شرط التعاقديه لألصول الماليه تدفقات نقديه فى تواريخ محدده والتى تكون فقط مدفوعات اصل
وعوائده على المبلغ االصلى مستحق السداد.
عند االعتراف االولى باإلستثمار فى االسهم غير المحتفظ بها للمتاجره  ،يجوز للبنك أن يختار بال رجعه قياس
التغيرات الالحقه فى القيمه العادله ضمن بنود الدخل الشامل األخر  ،يتم إجراء هذا اإلختيار على اساس كل
استثمار على حده.
يﺘﻢ تﺼﻨﻴﻒ جﻤﻴع األصﻮل الﻤالﻴة األخﺮى على أنها مﺼﻨفة بالقﻴﻤة العادلة مﻦ خالل االرباح والﺨﺴائﺮ.
باإلضافة إلى ذلﻚ عﻨﺪ االعﺘﺮاف األولي يﻤﻜﻦ للﺒﻨﻚ أن يﺤﺪد بال رجعه أصال مالﻴا يلﺒي الﻤﺘﻄلﺒات الﺘي سﻴﺘﻢ
قﻴاسها بالتكلفه الﻤﺴﺘهلﻜة أو بالقﻴﻤة العادلة مﻦ خالل الﺪخﻞ الﺸامﻞ األخﺮ على أنه بالقﻴﻤة العادلة مﻦ خالل
األرباح والﺨﺴائﺮ في حال أن القﻴام بﺬلﻚ سﻴلغي أو يﺨفﺾ بﺸكل كﺒﻴﺮ حالة عﺪم الﺘﻄابق الﻤﺤاسﺒي الﺘي قﺪ
تﻨﺸأ خالفا لﺬلﻚ.
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تﻘﻴﻴﻢ نﻤﻮذج العﻤﻞ:
يقﻮم الﺒﻨﻚ بإجﺮاء تقﻴﻴﻢ هﺪف نﻤﻮذج األعﻤال الﺬي يﺤﺘفﻆ فﻴه باألصﻞ على مﺴﺘﻮى الﻤﺤفﻈة ألن هﺬا يعﻜﺲ
على أفﻀﻞ وجه ﻃﺮيقة إدارة األعﻤال وتقﺪيﻢ الﻤعلﻮمات إلى اإلدارة  ،تﺸﻤﻞ الﻤعلﻮمات الﺘي يﺘﻢ الﻨﻈﺮ فﻴها:
 الﺴﻴاسات واألهﺪاف الﻤعلﻨة للﻤﺤفﻈة وألﻴة عﻤﻞ تلﻚ الﺴﻴاسات مﻦ الﻨاحﻴة العﻤلﻴة وخﺼﻮصا لﻤعﺮفة ما
إذا كانت اسﺘﺮاتﻴﺠﻴة اإلدارة تﺮكﺰ على كﺴﺐ إيﺮادات العوائﺪ الﺘعاقﺪية أو مﻄابقة مﺪة األصﻮل الﻤالﻴة مع
مﺪة االلﺘﺰامات الﻤالﻴة الﺘي تﻤﻮل تلﻚ األصﻮل أو تﺤقﻴق الﺘﺪفقات الﻨقﺪية مﻦ خالل بﻴع األصﻮل .
 كﻴفﻴة تقﻴﻴﻢ أداء الﻤﺤفﻈة ورفع تقﺮيﺮ بهﺬا الﺸأن إلى إدارة الﺒﻨﻚ .
 الﻤﺨاﻃﺮ الﺘي تﺆثﺮ على أداء نﻤﻮذج األعﻤال واألصﻮل الﻤالﻴة الﻤﺤﺘفﻆ بها في نﻤﻮذج األعﻤال هﺬا
وكﻴفﻴة إدارة هﺬه الﻤﺨاﻃﺮ .
 عﺪد صفقات وحﺠﻢ وتﻮقﻴﺖ الﻤﺒﻴعات في فﺘﺮات سابقة ،وأسﺒاب هﺬه الﻤﺒﻴعات وتﻮقعاتها بﺸأن نﺸاط
الﻤﺒﻴعات في الﻤﺴﺘقﺒﻞ ومع ذلﻚ اليﺘﻢ الﻨﻈﺮ في الﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة بﻨﺸاط الﻤﺒﻴعات بﺸكل مﻨفﺼﻞ بﻞ
اعﺘﺒارها جﺰءا مﻦ تقﻴﻴﻢ شامﻞ لﻜﻴفﻴة تﺤقﻴق الهﺪف الﻤعلﻦ للﺒﻨﻚ إلدارة األصﻮل الﻤالﻴة وكﻴفﻴة تﺤقﻴق
الﺘﺪفقات الﻨقﺪية.
يﺘﻢ قﻴاس األصﻮل الﻤالﻴة الﻤﺤﺘفﻆ بها للﻤﺘاجﺮة أو الﺘي يﺘﻢ تقﻴﻴﻢ أدائها على أساس القﻴﻤة العادلة بالقﻴﻤة العادلة
مﻦ خالل االرباح والﺨﺴائﺮ ألنها غﻴﺮ مﺤﺘقﻆ بها لﺘﺤﺼﻴﻞ الﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﺘعاقﺪية فقﻂ وغﻴﺮ مﺤﺘفﻆ بها
لﺘﺤﺼﻴﻞ الﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﺘعاقﺪية مع بﻴع األصﻮل الﻤالﻴة.
تﻘﻴﻴﻢ ما إذا كانﺖ الﺘﺪفﻘات الﻨﻘﺪية الﺘعاﻗﺪية هﻲ مﺠﺮد دفعات للﻤﺒلﻎ األصلﻲ والعوائد:
ألغﺮاض هﺬا الﺘقﻴﻴﻢ  ،يﺘﻢ تعﺮيﻒ الﻤﺒلغ األصلي على أنه القﻴﻤة العادلة لألصﻞ الﻤالي عﻨﺪ االعﺘﺮاف األولي
 ،يﺘﻢ تعﺮيﻒ العائد على أنه الﻤقابﻞ الﻤادي للقﻴﻤة الﺰمﻨﻴة للﻨقﻮد وللﻤﺨاﻃﺮ االئﺘﻤانﻴة الﻤﺮتﺒﻄة بالﻤﺒلغ األصلي
تﺤﺖ الﺴﺪاد خالل فﺘﺮة زمﻨﻴة معﻴﻨة ولﻤﺨاﻃﺮ وتكالﻴﻒ االئتمان األساسﻴة األخﺮى (مﺜﻞ مﺨاﻃﺮ الﺴﻴﻮلة
والتكالﻴﻒ اإلدارية) وكﺬلﻚ هامﺶ الﺮبﺢ.
في إﻃار تقﻴﻴﻢ ما إذا كانﺖ الﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﺘعاقﺪية هي مﺠﺮد مﺪفﻮعات للﻤﺒلغ األصلي والعائد فإن الﺒﻨﻚ يأخﺬ
بعﻴﻦ االعﺘﺒار الﺸﺮوط الﺘعاقﺪية لألداة وهﺬا يﺸﻤﻞ تقﻴﻴﻢ ما إذا كان األصﻞ الﻤالي يﺤﺘﻮي على شﺮوط تعاقﺪية قﺪ
تغﻴﺮ وقﺖ ومﺒلغ الﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﺘعاقﺪية باعﺘﺒار أن ذلﻚ لﻦ يﺴﺘﻮفي هﺬا الﺸﺮط.
اﺿﻤﺤالل ﻗﻴﻤة األصﻮل الﻤالﻴة:
يﺴﺘﺒﺪل الﻤعﻴار الﺪولي للﺘقاريﺮ الﻤالﻴة رقﻢ  " 9ﻃﺒقا لﺘعلﻴﻤات الﺒﻨﻚ الﻤﺮكﺰي الﺼادرة بﺘاريخ
 26فﺒﺮايﺮ 2019م " نﻤﻮذج الﺨﺴارة الﻤﺤققة الﻮارد بﺘعلﻴﻤات الﺒﻨﻚ الﻤﺮكﺰي الﺼادرة بﺘاريخ
 16ديﺴﻤﺒﺮ  2008بﻨﻤﻮذج الﺨﺴارة االئﺘﻤانﻴة الﻤﺘﻮقعة كﻤا يﻨﻄﺒق نﻤﻮذج االضﻤﺤالل في القﻴﻤة الﺠﺪيﺪة على
كافة األصﻮل الﻤالﻴة باإلضافة إلى بعﺾ إرتﺒاﻃات وتعهﺪات االئتمان وعقﻮد الﻀﻤانات الﻤالﻴة.
بﻤﻮجﺐ الﻤعﻴار الﺪولي للﺘقاريﺮ الﻤالﻴة رقﻢ  9يﺘﻢ االعﺘﺮاف بﺨﺴائﺮ االئﺘﻤان بﺼﻮرة مﺒﻜﺮة أكﺜﺮ مﻤا كان
الﻮضع علﻴه بﻤﻮجﺐ تعلﻴﻤات الﺒﻨﻚ الﻤﺮكﺰي الصادره بتاريخ  16ديسمبر .2008
يﻄﺒق الﺒﻨﻚ مﻨهﺠا مﻦ ثالث مﺮاحﻞ لقﻴاس الﺨﺴائﺮ االئﺘﻤانﻴة الﻤﺘﻮقعة مﻦ األصﻮل الﻤالﻴة الﻤﺜﺒﺘة بالتكلفه
الﻤﺴﺘهلﻜة وأدوات الﺪيﻦ بالقﻴﻤة العادلة مﻦ خالل الﺪخﻞ الﺸامﻞ األخﺮ  ،تقﻮم األصﻮل باالنﺘقال بﻴﻦ الﻤﺮاحﻞ
الﺜالث الﺘالﻴة اسﺘﻨادا إلى الﺘغﻴﺮ في جﻮدة االئﺘﻤان مﻨﺬ االعﺘﺮاف األولي بها.
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الﻤﺮحلة االولى  :خﺴارة االئﺘﻤان الﻤﺘﻮﻗعة على مﺪى  12شهﺮا
تﺘﻀﻤﻦ الﻤﺮحلة األولى االصﻮل الﻤالﻴة عﻨﺪ االعﺘﺮاف األولي والﺘي ال تﻨﻄﻮي على زيادة جﻮهﺮية في مﺨاﻃﺮ
االئﺘﻤان مﻨﺬ االعﺘﺮاف األولي أوالﺘي تﻨﻄﻮي على مﺨاﻃﺮ ائﺘﻤانﻴة مﻨﺨفﻀة نﺴﺒﻴا.
بالﻨﺴﺒة لهﺬه األصﻮل يﺘﻢ االعﺘﺮاف بﺨﺴائﺮ ائﺘﻤانﻴة مﺘﻮقعة على مﺪى  12شهﺮا وتﺤﺘﺴﺐ العوائد على إجﻤالي
القﻴﻤة الﺪفﺘﺮية لألصﻮل ( بﺪون خﺼﻢ مﺨﺼﺺ االئﺘﻤان ) خﺴائﺮ االئﺘﻤان الﻤﺘﻮقعة على مﺪى  12شهﺮا هي
الﺨﺴائﺮ االئﺘﻤانﻴة الﻤﺘﻮقعة الﺘي قﺪ تﻨﺘج مﻦ حاالت إخفاق مﺤﺘﻤلة خالل 12شهﺮا بعﺪ تاريخ القﻮائﻢ الﻤالﻴة.
الﻤﺮحلة الﺜانﻴة :خﺴارة االئﺘﻤان الﻤﺘﻮﻗعة على مﺪي الﺤﻴاة – مﻊ عﺪم اﺿﻤﺤالل ﻗﻴﻤة االئﺘﻤان
تﺘﻀﻤﻦ الﻤﺮحلة الثانيه االصول الماليه التى بها زياده جوهريه فى مخاطر االئتمان منذ االعتراف االولى ولكن
اليوجد دليل موضوعى على اضمحالل القيمه  ،يتم االعتراف بخسائر إئتمان متوقعه على مدة الحياه لتلك
االصول ولكن يستمر إحتساب العوائد على إجمالى القيمه الدفتريه لالصول  ،خساره االئتمان المتوقعه على
مدى الحياه هى الخسائر االئتمانيه المتوقعه الناتجه من جميع حاالت االخفاق الممكنه على مدى العمر المتوقع
لألداه الماليه.
الﻤﺮحلة الﺜالﺜة :خﺴارة االئﺘﻤان الﻤﺘﻮﻗعة على مﺪى الﺤﻴاة – اﺿﻤﺤالل ﻗﻴﻤة االئﺘﻤان
تﺘﻀﻤﻦ الﻤﺮحلة الﺜالﺜة األصﻮل الﻤالﻴة الﺘي يﻮجﺪ بها دلﻴﻞ مﻮضﻮعي على انﺨفاض القﻴﻤة في تاريخ القﻮائﻢ
الﻤالﻴة بالﻨﺴﺒة لهﺬه األصﻮل يﺘﻢ االعﺘﺮاف بﺨﺴائﺮ إئﺘﻤان مﺘﻮقعة على مﺪى الﺤﻴاة.
ﻃﺒقا لﺘعلﻴﻤات الﺒﻨﻚ الﻤﺮكﺰي الﻤﺼﺮي في 26فﺒﺮايﺮ  ، 2019تﻢ تﻄﺒﻴق الﻤعﻴار الﺪولي للﺘقاريﺮ IFRS 9
ابﺘﺪا ًء مﻦ  1يﻨايﺮ  2019وقﺪ قام الﺒﻨﻚ بقﻴاس الﺘأثﻴﺮ الﻨاتج عﻦ تﻄﺒﻴق الﻤعﻴار علي الﻨﺤﻮ الﺘالي وذلﻚ ﻃﺒقا
للﺘعلﻴﻤات الﺴالﻒ ذكﺮها:
اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولﻲ للمعيار الدولﻲ IFRS ٩
(بااللف جنيه مصرى)
الرصيد االفتتاحى فﻲ  1يناير 201٩م

احتياطى المخاطر العام
53٩,755

احتياطى الﻘيمة العادلة
2,330,608

االرباح المحتجزة
3,63٩,٩48

إجمالﻲ األثر علﻲ إعادة التصنيف والﻘياس
إجمالﻲ األثر علﻲ الخسائر االئتمانية المتوﻗعة

()30٩,035
()30٩,035

761
761

()761
()761

الرصيد االفتتاحى المعدل فﻲ  1يناير 201٩م

230,720

2,331,36٩

3,63٩,187

إجمالﻲ االثر االولى عند التطبيق

جـ -

الشركات التابعة والشﻘيﻘة

يتم عرض االستثمارات في شركات تابعة وشقيقة فى القوائم المالية المستقلة المرفقة على أساس التكلفة وهى تمثل
حصة البنك المباشرة فى الملكية وليس على أساس نتائج أعمال وصافى أصول الشركات المستثمر فيها  ،هذا وتقدم
القوائم المالية المجمعة تفهما ً اشمل للمركز المالى المجمع ونتائج األعمال والتدفقات النقدية المجمعة للبنك وشركاته
التابعة (المجموعة) باإلضافة إلى حصة البنك فى صافى أصول شركاته الشقيقة .

- 10 -

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
جـ  1/الشركات التابعة
هي الشركات التي يمتلك ال بنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية
والتشغيلية والقدرة على السيطرة عليها وعادة يكون للبنك حصة ملكية تزيد عن نصف حقوق التصويت .
جـ  2 /الشركات الشقيقة
هي الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر نفوذاً مؤثرا ً عليها ولكن ال يصل الى حد
السيطرة  ،وعادة يكون للبنك حصة ملكية من  %20الى  %50من 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
تكبدها البنك و/أو التزامات يقبلها نيابة عن الشركة المقتناة  ،وذلك في تاريخ التبادل مضافا ً إليها أية تكاليف
تعزي مباشرة لعملية االقتناء  ،ويتم قياس صافي األصول بما في ذلك االلتزامات المحتملة المقتناة القابلة
للتحديد وذلك بقيمتها العادلة في تاريخ االقتناء  ،بغض النظر عن وجود أية حقوق لألقلية وتعتبر الزيادة في
تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك في ذلك الصافي شهرة وإذا قلت تكلفة االقتناء عن القيمة
العادلة للصافي المشار إليه  ،يتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة الدخل ضمن بند إيرادات (مصروفات)
تشغيل أخرى.
ويتم المحاسبة عن الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة للبنك بطريقة التكلفة وفقا ً لهذه
الطريقة  ،تثبت االستثمارات بتكلفة االقتناء متضمنة أية شهرة ويخصم منها أية خسائر اضمحالل في القيمة
 ،وتثبت توزيعات األرباح في قائمة الدخل عند إعتماد توزيع هذه األرباح وثبوت حق البنك في تحصيلها .
د -التقارير القطاعية
قطاع النشاط هو 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 تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في بيئة
إقتصادية مختلفة.
هـ -المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية المستقلة للبنك بالجنيه المصرى وهو عملة العرض للبنك  ،وتمسك حسابات البنك
بالجنيه المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت االخرى خالل السنةعلى أساس أسعار الصرف السارية في
تاريخ تنفيذ المعاملة  ،ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت االخرى
في نهاية السنةعلى أساس أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ ( الدوالر =  16.0415جم في
نهاية ديسمبر 2019م والدوالر =  17.9136جم في نهاية ديسمبر 2018م )  ،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). بنود الدخل الشامل االخر بحقوق الملكية بالنسببة لالسبتثمارات فبى أدوات حقبوق ملكيبة بالقيمبة العادلبة مبنخالل الدخل الشامل االخر .
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
يتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية المصنفة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر (أدوات دين) ما بين فروق تقييم نتجت عن
التغيرات في التكلفة المستهلكة لألداة وفروق نتجت عن تغيير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت عن
تغيير القيمة ا لعادلة لألداة  ،ويتم االعتراف في قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغييرات في التكلفة
المستهلكة ضمن عائد التوظيفات واإليرادات المشابهة 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 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر) .
تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر الناتجة عن تغير القيمة
العادلة مثل أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم االعتراف
بفروق التقييم الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المصنفة استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل الشامل االخر ضمن احتياطى القيمة العادلة في حقوق الملكية
و  -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
بالتكلفة المستهلكة  ،واستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر  ،وتقوم اإلدارة
بتحديد تصنيف استثماراتها عند االعتراف األولي .
و 1/األصول المالية المبوبة بالﻘيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
تشمل هذه المجموعة أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر حيث يتم تبويب األداة المالية
على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمل قيمتها بصفة أساسية بغرض بيعها في األجل القصير أو
إذا كانت تمثل جزءا ً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معا ً وكان هناك دليل على معامالت فعلية
حديثة تشير إلى الحصول على أرباح في األجل القصير كما يتم تصنيف المشتقات على أنها بغرض
المتاجرة إال إذا تم تخصيصها على أنها أدوات تغطية .
ال يتم إعادة تبويب أية مشتقة مالية من مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
والخسائر وذلك أثناء فترة االحتفاظ بها أو سريانها  ،كما ال يتم إعادة تبويب أية أداه مالية نقالً من مجموعة
األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إذا كانت هذه األداة قد تم تخصيصها 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.
 وتﺸﺘﻤﻞ هﺬه الﻤﺠﻤﻮعة على أصﻮل مالﻴة بغﺮض الﻤﺘاجﺮة والﻤﺸﺘقات الﻤالﻴة.
 يﺘﻢ تﺒﻮيﺐ األداة الﻤالﻴة على أنها بغﺮض الﻤﺘاجﺮة إذا تﻢ اقﺘﻨاؤها بﺼفة أساسﻴة بغﺮض بﻴعها في األجﻞ
القﺼﻴﺮ أو إذا كانﺖ تﻤﺜﻞ جﺰء ًا مﻦ مﺤفﻈة أدوات مالﻴة مﺤﺪدة تﻀﻢ أصﻮال و الﺘﺰامات مالﻴة أخﺮى
يﺘﻢ إدارتها معًا وتﺘﺴﻢ بﻨﻤﻂ الﺤﺼﻮل على أرباح فعلﻴة حﺪيﺜة مﻦ الﺘعامﻞ علﻴها في األجﻞ القﺼﻴﺮ أو
كانﺖ عﺒارة عﻦ مﺸﺘقات مالﻴة غﻴﺮ مﺨﺼﺼة وفعالة كأدوات تغﻄﻴة.

- 12 -

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
و 2/مشاركات ومرابحات ومﺿاربات للعمالء
تمثل أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة في سوق نشطة فيما عدا :
 األصول التي ينوي البنك بيعها فورا ً أو في مدى زمني قصير  ،يتم تبويبها في هذه الحالة ضمن األصولبالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر.
 األصول التي قام البنك بتبويبها على أنها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر عنداالعتراف األولي بها.
 األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره األصلي فيها ألسباب أخرىبخالف تدهور القدرة االئتمانية
و 3/االستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة
تمثل االستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد
وتاريخ استحقاق محدد ولدى إدارة البنك النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها  ،ويتم
إعادة تبويب كل المجموعة على أنها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل االخر إذا باع البنك مبلغ هام
من األصول المالية بالتكلفة المستهلكة باستثناء حاالت الضرورة .
و 4/االستثمارات المالية بالﻘيمة العادلة من خالل ﻗائمة الدخل الشامل االخر
تمثل االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر أصوالً مالية غير مشتقة
تكون هناك النية لالحتفاظ بها لمدة غير محددة وقد يتم بيعها استجابة للحاجة إلى السيولة أو التغيرات في
أسعار العائد أو الصرف أو األسهم .
ويتبﻊ ما يلﻲ بالنسبة لألصول المالية :
يتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ
الذى يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل وذلك بالنسبة لالستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة
واالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر.
يتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهي 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 تنتهي إما بالتخلص منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها التعاقدية .
يتم القياس الحقا ً بالقيمة العادلة لكل من االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
االخر وبالتكلفة المستهلكة لالستثمارات بالتكلفة المستهلكة .
يتم االعتراف مباشرة في حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة
لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل
أو اضمحالل قيمته عندها يتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر المتراكمة التى سبق
االعتراف بها ضمن حقوق الملكية .
تم االعتراف في قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسائر العمالت
األجنبية الخاصة باألصول ذات الطبيعة النقدية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ،
وكذلك يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المبوبة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل االخر عندما ينشأ الحق للبنك في تحصيلها .
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المعلن عن أسعارها في أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الجارية
 Bid Priceأما إذا لم تكن هناك 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 االخرى شائعة االستخدام من قبل المتعاملين بالسوق وإذا
لم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
االخر  ،يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أي اضمحالل في القيمة .
يقوم البنك بإعادة تبويب األصل المالي المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل الشامل االخر الذى يسرى عليه تعريف – المديونيات (سندات) نقالً عن مجموعة األدوات المالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر إلى مجموعة األصول المالية بالتكلفة المستهلكة – وذلك عندما
تتوافر لدى البنك النية والقدرة على االحتفاظ بهذه األصول المالية خالل المستقبل المنظور أو حتى تاريخ
االستحقاق وتتم إعادة ال تبويب بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التبويب  ،ويتم معالجة أية أرباح أو خسائر متعلقة
بتلك األصول التى تم االعتراف بها سابقا ً ضمن حقوق الملكية وذلك على النحو التالي :
 في حالة األصل المالي المعاد تبويبه الذى له تاريخ استحقاق ثابت يتم استهالك األرباح والخسائر على مدارالعمر المتبقي لالستثمار بالتكلفة المستهلكة بطريقة العائد الفعلي ويتم استهالك أي فرق بين القيمة على أساس
التكلفة المستهلكة 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
بها مباشرة ضمن حقوق الملكية في األرباح والخسائر .
 في حالة األصل المالي الذى ليس له تاريخ استحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر ضمن حقوق الملكية حتىبيع األصل أو التصرف فيه  ،عندئذ يتم االعتراف بها في األرباح والخسائر وفي حالة اضمحالل قيمة األصل
المالي الحقا ً يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها 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 هو مشار إليه وقام البنك في تاريخ الحق بزيادة
تقديراته للمتحصالت النقدية المستقبلية نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من هذه المتحصالت النقدية  ،يتم
االعتراف بتأثير هذه الزيادة كتسوية لسعر العائد الفعلي وذلك من تاريخ التغير في التقدير وليس كتسوية للرصيد
الدفتري لألصل في تاريخ التغير في التقدير .
و 5/الﺴﻴاسة الﻤالﻴة الﻤﻄﺒﻘة اعﺘﺒارا مﻦ  1يﻨايﺮ 201٩
يقﻮم الﺒﻨﻚ بﺘﺒﻮيﺐ أصﻮله الﻤالﻴة بﻴﻦ الﻤﺠﻤﻮعات الﺘالﻴة :أصﻮل مالﻴة يﺘﻢ قﻴاسها بالﺘكلفه الﻤﺴﺘهلﻜة ،
أصﻮل مالﻴة بالقﻴﻤة العادلة مﻦ خالل الﺪخﻞ الﺸامﻞ االخﺮ  ،أصﻮل مالﻴة بالقﻴﻤة العادلة مﻦ خالل
االرباح والﺨﺴائﺮ .ويﺴﺘﻨﺪ الﺘﺼﻨﻴﻒ بﺸكلعام الى نﻤﻮذج االعﻤال الﺬي تﺪار به االصﻮل الﻤالﻴة
وتﺪفقاتها الﻨقﺪية الﺘعاقﺪية.
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
و 1/5/األصﻮل الﻤالﻴة بالﺘكلفه الﻤﺴﺘهلﻜة:
يﺤﺘفﻆ باألصﻞ الﻤالي ضﻤﻦ نﻤﻮذج األعﻤال لألصﻮل الﻤالﻴة الﻤﺤﺘفﻆ بها لﺘﺤﺼﻴﻞ الﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﺘعاقﺪية.
الهﺪف مﻦ نﻤﻮذج األعﻤال هﻮ االحﺘفاظ باألصﻮل الﻤالﻴة لﺘﺤﺼﻴﻞ الﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﺘعاقﺪية الﻤﺘﻤﺜلة في اصﻞ
مﺒلغ االسﺘﺜﻤار والعﻮائﺪ.
الﺒﻴع هﻮ حﺪث عﺮضي اسﺘﺜﻨائي بالﻨﺴﺒة لهﺪف هﺬا الﻨﻤﻮذج وبالﺸﺮوط الﻮارده في الﻤعﻴار الﻤﺘﻤﺜلة في:
 وجﻮد تﺪهﻮر في القﺪرة االئﺘﻤانﻴة لﻤﺼﺪر االداة الﻤالﻴة. أقﻞ مﺒﻴعات مﻦ حﻴﺚ الﺪور ية والقﻴﻤة. أن تﺘﻢ عﻤلﻴة تﻮثﻴق واضﺤة ومعﺘﻤﺪة لمبررات كل عﻤلﻴة بﻴع ومﺪى تﻮافقها مع مﺘﻄلﺒات الﻤعﻴار.و 2/5/األصﻮل الﻤالﻴة بالﻘﻴﻤة العادلة مﻦ خالل الﺪخﻞ الﺸامﻞ االخﺮ:
يﺤﺘفﻆ باألصﻞ الﻤالي ضﻤﻦ نﻤﻮذج األعﻤال لألصﻮل الﻤالﻴة الﻤﺤﺘفﻆ بها لﺘﺤﺼﻴﻞ الﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﺘعاقﺪية
والﺒﻴع.
كال من تﺤﺼﻴﻞ الﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﺘعاقﺪية والﺒﻴع يتكامالن لﺘﺤقﻴق هﺪف الﻨﻤﻮذج.
مﺒﻴعات مﺮتفعة مﻦ حﻴﺚ الﺪورية والقﻴﻤة بالﻤقارنة مع نﻤﻮذج أعﻤال الﻤﺤﺘفﻆ به لﺘﺤﺼﻴﻞ الﺘﺪفقات الﻨقﺪية
الﺘعاقﺪية.
و 3/5/األصﻮل الﻤالﻴة بالﻘﻴﻤة العادلة مﻦ خالل االرباح والﺨﺴائﺮ:
يﺤﺘفﻆ باألصﻞ الﻤالي ضﻤﻦ نﻤاذج أعﻤال أخﺮى تﺘﻀﻤﻦ الﻤﺘاجﺮة  ،إدارة االصﻮل الﻤالﻴة على أساس القﻴﻤة
العادلة  ،تعﻈﻴﻢ الﺘﺪفقات الﻨقﺪية عﻦ ﻃﺮ يق الﺒﻴع.
هﺪف نﻤﻮذج األعﻤال لﻴﺲ االحﺘفاظ باألصﻞ الﻤالي لﺘﺤﺼﻴﻞ الﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﺘعاقﺪية أو الﻤﺤﺘفﻆ به لﺘﺤﺼﻴﻞ
الﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﺘعاقﺪية والﺒﻴع.
تﺤﺼﻴﻞ الﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﺘعاقﺪية حﺪث عﺮضي بالﻨﺴﺒة لهﺪف الﻨﻤﻮذج.
وتﺘﻤﺜﻞ خﺼائﺺ نﻤﻮذج االعﻤال :
 هيكله مجموعه من االنشطه مصممه الستخراج مخرجات محدده
 يمثل اطار كامل لنشاط محدد (مدخالت – انشطه – مخرجات)
 يمكن ان يتضمن نموذج االعمال الواحد نماذج اعمال فرعيه.
ز  -المﻘاصة بين األدوات المالية
يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانوني قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين
المبالغ المعترف بها وكانت هناك 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 .
حـ  -أدوات المشتﻘات المالية ومحاسبة التغطية
يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة  ،ويتم إعادة قياسها الحقا ً بقيمتها
العادلة  .ويتم الحصول على القيمة العادلة من أسعارها السوقية المعلنة في األسواق النشطة  ،أو المعامالت
السوقية الحديثة  ،أو أساليب التقييم مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات  ،بحسب
األحوال  .وتظهر جميع المشتقات ضمن األصول إذا كانت قيمتها العادلة موجبة  ،أو ضمن االلتزامات إذا كانت
قيمتها العادلة سالبة .
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عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
يتم معالجة المشتقات المالية الضمنية المشمولة في أدوات مالية أخرى مثل خيار التحويل في السندات القابلة
للتحويل الى أسهم  ،باعتبارها مشتقات مستقلة عندما ال تكون الخصائص االقتصادية والمخاطر لصيقة بتلك
المرتبطة بالعقد األصلي وكان ذلك العقد غير مبوب بالقيمة العادلة من خالل األرباح 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 ا لقيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقة مخصصة أداة
تغطية  ،وعلى طبيعة البند المغطى  .ويقوم البنك بتخصيص بعض المشتقات على أنها أيا ً مما يلي :
* تغطيات مخاطر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المعترف بها أو االرتباطات المؤكدة (تغطية القيمة
العادلة) .
* تغطيات مخاطر تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة بدرجة كبيرة تنسب الى أصل أو التزام معترف
به  ،أو تنسب الى معاملة متنبأ بها (تغطية التدفقات النقدية) .
* تغطيات صافي االستثمار في عمالت أجنبية (تغطية صافي االستثمار) .
ويتم استخدام محاسبة التغطية للمشتقات المخصصة لهذا الغرض إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة  .ويقوم
البنك عند نشأة المعاملة بالتوثيق المستندي للعالقة بين البنود المغطاة وأدوات التغطية  ،وكذلك أهداف إدارة
الخطر واإلستراتيجية من الدخول في معامالت التغطية المختلفة  .ويقوم البنك أيضا ً عند نشأة التغطية وكذلك
بصفة مست مرة بالتوثيق المستندي لتقدير ما إذا كانت المشتقات المستخدمة في معامالت التغطية فعالة في
مقابلة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى .
حـ  1/تغطية الﻘيمة العادلة
يتم االعتراف في قائمة الدخل بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخصصة المؤهلة 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 بها 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 بها الواردة في الفقرة السابقة الى " صافي
دخل المتاجرة " .
وإذا لم تعد التغطية تفي بشروط محاسبة التغطي ة  ،يتم استهالك التعديل الذي تم على القيمة الدفترية للبند
المغطى الذي يتم المحاسبة عنه بطريقة التكلفة المستهلكة  ،وذلك بتحميله على األرباح والخسائر على مدار
سنة حتى االستحقاق  .وتبقى ضمن حقوق الملكية التعديالت التي أجريت على القيمة الدفترية ألداة حقوق
الملكية المغطاة حتى يتم استبعادها .
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حـ  2/تغطية التدفﻘات النﻘدية
يتم االعتراف في حقوق الملكية بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخصصة المؤهلة
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 " .
وعند ما 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 بها في قائمة
الدخل عندما يتم االعتراف أخيرا ً بالمعاملة المتنبأ بها  .أما إذا لم يعد من المتوقع أن تحدث المعاملة المتنبأ
بها  ،عندها يتم ترحيل األرباح أو الخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية على الفور الى قائمة الدخل .
حـ  3/تغطية صافﻲ االستثمار
يتم المحاسبة عن تغطيات صافي االستثمار من تغطيات التدفقات النقدية  .ويتم االعتراف ضمن حقوق
ا لملكية 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 .
حـ  4/المشتﻘات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية
يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن " صافي دخل المتاجرة " بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات غير
المؤهلة لمحاسبة التغطية  ،ويتم االعتراف في قائمة الدخل " صافي الدخل من األدوات المالية المبوبة عند
نشأت ها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر " وذلك باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة
العادلة للمشتقات التي يتم إدارتها باالرتباط مع األصول وااللتزامات المالية المبوبة عند نشأتها العادلة من
خالل األرباح والخسائر .
ط  -إيرادات ومصروفات العائد
يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند " عائد المشاركات والمضاربات والمرابحات واإليرادات المشابهة
أو " تكلفة األوعية االدخارية والتكاليف المشابهة " بإيرادات ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائد
الفعلي لجميع األدوات المالية التي تحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التي تم تبويبها عند
نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .
وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد أو
مصاريف العائد على مدار عمر األداة المتعلقة بها  .ومعدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة المالية  ،أو فترة زمنية أقل
إذا كان ذلك مناسبا ً وذلك للوصول بدقة الى القيمة الدفترية ألصل أو التزام مالي  .وعند حساب معدل العائد
الفعلي  ،يقوم ا لبنك 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 جزءا ً من معدل العائد الفعلي  ،كما تتضمن تكلفة
المعاملة أية عالوات أو خصومات .
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
وعند تصنيف التوظيفات (المشاركات والمرابحات والمضاربات) بأنها غير منتظمة أو مضمحلة بحسب
الحالة يتم إيقاف إثبات العائد الخاص بها كإيراد ويقوم البنك باالعتراف في قائمة الدخل بإيرادات
ومصروفات العا ئد علي أساس االستحقاق بطريقة العائد األسمى حيث أن الفروق بين طريقة العائد األسمى
و طريقة العائد الفعلي لذلك البند غير جوهرية.
ى  -إيرادات األتعاب والعموالت
يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة عمليات التوظيف أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة
و يتم إيقاف االعتراف بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالتوظيفات أو المديونيات غير المنتظمة أو
المضمحلة  ،حيث يتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم المالية  ،ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات
وفقا ً لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائد بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزءاً مكمالً للعائد الفعلي
لألصل المالي بصفة عامة يتم معالجتها باعتبارها تعديالً لمعدل العائد الفعلي.
ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على التوظيفات إذا كان هناك احتمال مرجﺢ بأنه سوف يتم سحب هذه التوظيفات
وذلك على اعتبار أن أتعاب االرتباط التي يحصل عليها البنك تعتبر تعويضا ً عن التدخل المستمر القتناء
األداة المالية  ،ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلي على التوظيف  ،وفي حالة انتهاء فترة
االرتباط دون إصدار البنك لعملية التوظيف يتم االعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات عند انتهاء فترة سريان
االرتباط .
ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند االعتراف
األولي ويتم االعتراف بأتعاب ترويج التوظيفات المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال عملية الترويج
وعدم احتفاظ البنك بأية جزء من التمويل أو كان البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد الفعلي المتاح
للمشاركين أخرين .
ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على
معاملة لصالﺢ طرف أخر – مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت –
وذلك عند استك مال المعاملة المعنية  .ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات االخرى عادة
على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداة الخدمة وكذا كافة الشروط الواردة بالفقرة ( )19من
معيار المحاسبة المصرى رقم ( .)11ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم
تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مدار السنة التي يتم أداء الخدمة فيها .
ك  -إيرادات توزيعات األرباح
يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلها وذلك عندما يتم إعالن هذه
األرباح بواسطة الجمعية العامة للجهة المستثمر فيها.
ل  -اﺿمحالل األصول المالية
ل  1 /السياسه الماليه المطبﻘه حتى  31ديسمبر 2018
يقوم البنك بمراجعة كافة أصوله الماليه فيما عدا االصول الماليه التى يتم قياسها بالقيمه العادله من خالل
االرباح والخسائر لتقدير مدى وجود اضمحالل فى قيمتها كما هو موضﺢ ادناه.
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
ل  1 /1 /األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة
يقوم البنك في تاريخ كل مركز مالي بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد األصول المالية
أو مجموعة من األصول المالية  ،ويعد األصل المالي أو المجموعة من األصول المالية مضمحلة ويتم تحميل
الخسائر االئتمانية المتوقعة عندما يكون هناك 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 تقديرها بدرجة يعتمد
عليها.
وتتضمن المؤشرات التي يستخدمها 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 هيكل التمويل الممنوح له. تدهور الوضع التنافسي للعميل . قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية للصعوبات المالية للعميل بمنحه امتيازات أو تنازالت قد ال يوافقالبنك على منحها في الظروف العادية .
 اضمحالل قيمة الضمان. تدهور 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 هذه المجموعة منذ االعتراف األولى على
الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا االنخفاض لكل أصل على حدة  ،ومثال زيادة عدد حاالت اإلخفاق في السداد
بالنسبة ألحد المنتجات المصرفية .
ويقوم البنك بتقدير السنة ما بين وقوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظة محددة وتتراوح هذه السنة بصفة
عامة بين ثالثة إلى أثنى عشر شهرا ً .
كما يقوم البنك أوال بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االضمحالل لكل أصل مالي على حده إذا كان
ذو أهمية منفرداً  ،ويتم التقدير على مستوى إجمالي أو فردي لألصول المالية التي ليس لها أهمية منفردة ،
وفي هذا المجال يراعى ما يلي :
 إذا حدد البنك أنه ال يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي تم دراسته منفردا ً ،سواء كان هاما ًبذاته أم ال  ،عندها يتم إضافة هذا األصل مع األصول المالية التي لها خصائص خطر عن عمليات التوظيف
و االستثمار مشابهة ثم يتم تقييمها معا ً لتقدير االضمحالل وفقا ً لمعدالت اإلخفاق التاريخية .
 إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي  ،عندها يتم دراسته منفردا ً لتقديراالضمحالل  ،وإذا نتج عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل ال يتم ضم األصل الى المجموعة التي يتم
حساب خسائر اضمحالل لها على أساس مجمع .
 -إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم عندئذ ضم األصل الى المجموعة .
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
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 تحملها 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.
وإذا كان التوظيف أو االستثمار بالتكلفة المستهلكة يحمل معدل عائد متغير عندها يكون سعر الخصم
المستخدم لقياس أية خسائر اضمحالل هو 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 متشابهة من
ناحية خصائص الخطر من عمليات التوظيف و االستثمار أي على أساس عملية التصنيف التي يجريها البنك
أخذا ً في االعتبار نوع األصل والصناعة والموقع الجغرافي ونوع الضمان وموقف المتأخرات والعوامل
االخرى ذات الصلة وترتبط تلك الخصائص بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعات من تلك األصول
لكونها مؤشرا ً 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 المشابهة لألصول التي يحوزها البنك
ويتم تعديل مقدار الخسائر التاريخية على أساس البيانات المعلنة الحالية بحيث تعكس أثر األحوال الحالية
التي لم تتوافر في السنة التي تم خاللها 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 بها ذات العالقة من فترة الى أخرى مثال لذلك التغيرات في معدالت البطالة وأسعار
العقارات وموقف التسديدات وأية عوامل أخرى تشير الى التغيرات في احتماالت الخسارة في المجموعة
ومقدارها ويقوم البنك بإجراء مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية .
ل  2/االستثمارات المالية بالﻘيمة العادلة من خالل ﻗائمة الدخل الشامل االخر
يقوم البنك في تاريخ كل مركز مالي بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد أو
مجموعة من األصول المالية المبوبة ضمن استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ،
وفي حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  ،يؤخذ
في االعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية  ،وذلك عند تقدير ما
إذا كان هناك اضمحالل في األصل .
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خالل الفترات التي تبدأ من أول يناير  2010فيعد االنخفاض كبيرا ً إذا بلغ  %10من تكلفة القيمة الدفترية يعد
االنخفاض ممتدا ً إذا استمر لفترة تزيد عن تسعة أشهر وإذا توافرت األدلة المشار إليها يتم ترحيل الخسارة
المتراكمة من حقوق الملكية ويعترف بها في قائمة 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 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وكان من الممكن ربط ذلك االرتفاع
بموضوعية بحدث وقع بعد االعتراف باالضمحالل في قائمة الدخل يتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل.
ل  1/2/السياسه الماليه المطبﻘه اعتبارا من  1يناير 201٩م
يقﻮم الﺒﻨﻚ بﻤﺮاجعة كافة أصﻮله الﻤالﻴة فﻴﻤا عﺪا األصﻮل الﻤالﻴة الﺘى يﺘﻢ قﻴاسها بالقﻴﻤة العادلة مﻦ خالل
األرباح أو الﺨﺴائﺮ لﺘقﺪيﺮ مﺪى وجﻮد اضﻤﺤالل فى قﻴﻤﺘها كﻤا هﻮ مﻮضﺢ أدناه.
يﺘﻢ تﺼﻨﻴﻒ األصﻮل الﻤالﻴة في تاريخ القﻮائﻢ الﻤالﻴة ضﻤﻦ ثالث مﺮاحﻞ:
 الﻤﺮحلة االولى  :األصﻮل الﻤالﻴة الﺘي لﻢ تﺸهﺪ ارتفاعا جﻮهﺮيا في مﺨاﻃﺮ االئﺘﻤان مﻨﺬ تاريخ االعﺘﺮافاألولي ويﺘﻢ حﺴاب الﺨﺴارة االئﺘﻤانﻴة الﻤﺘﻮقعة لها لﻤﺪة 12شهﺮ.
 الﻤﺮحلة الﺜانﻴة  :األصﻮل الﻤالﻴة الﺘي شهﺪت ارتفاعا جﻮهﺮيا في مﺨاﻃﺮ االئﺘﻤان مﻨﺬ االعﺘﺮاف األولي أوتار يخ قﻴﺪ الﺘﻮﻇﻴفات ،ويﺘﻢ حﺴاب الﺨﺴارة االئﺘﻤانﻴة الﻤﺘﻮقعة لها على مﺪى حﻴاة األصﻞ.
 الﻤﺮحلة الﺜالﺜة  :األصﻮل الﻤالﻴة الﺘي شهﺪت اضﻤﺤالال في قﻴﻤﺘها والﺬي يﺴﺘﻮجﺐ حﺴاب الﺨﺴارةاالئﺘﻤانﻴة الﻤﺘﻮقعة لها على مﺪي حﻴاة االصﻞعلى أساس الفﺮق بﻴﻦ القﻴﻤة الﺪفﺘﺮية لألداة وبﻴﻦ القﻴﻤة الﺤالﻴة
للﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﻤﺴﺘقﺒلﻴة الﻤﺘﻮقعة.

يﺘﻢ قﻴاس الﺨﺴائﺮ االئﺘﻤانﻴة وخﺴائﺮ االضﻤﺤالل في القﻴﻤة الﻤﺘعلقة باألدوات الﻤالﻴة على الﻨﺤﻮ الﺘالي:
 يﺘﻢ تﺼﻨﻴﻒ االداة الﻤالﻴة مﻨﺨفﻀة الﻤﺨاﻃﺮ عﻨﺪ االعﺘﺮاف األولي في الﻤﺮحلة االولى ويﺘﻢ مﺮاقﺒة مﺨاﻃﺮ
االئﺘﻤان بﺸكل مﺴﺘﻤﺮ مﻦ قﺒﻞ ادارة مﺨاﻃﺮ االئﺘﻤان بالﺒﻨﻚ.
 اذا تﻢ تﺤﺪيﺪ ان هﻨاك زيادة جﻮهﺮية في خﻄﺮ االئﺘﻤان مﻨﺬ االعﺘﺮاف االولي  ،يﺘﻢ نقﻞ االداة الﻤالﻴة الى
الﻤﺮحلة الﺜانﻴة حﻴﺚ ال يﺘﻢ بعد اعﺘﺒارها مﻀﻤﺤلة في هﺬه الﻤﺮحلة.
 في حالة وجﻮد مﺆشﺮات عﻦ اضﻤﺤالل قﻴﻤة االداة الﻤالﻴة فﻴﺘﻢ نقلها للﻤﺮحلة الﺜالﺜة.
 يﺘﻢ تﺼﻨﻴﻒ االصﻮل الﻤالﻴة الﺘي انﺸأها او اقﻨﺘاها الﺒﻨﻚ وتﺘﻀﻤﻦ معﺪل مﺮتفع مﻦ خﻄﺮ االئﺘﻤان عﻦ
معﺪالت الﺒﻨﻚ لألصﻮل الﻤالﻴة مﻨﺨفﻀة الﻤﺨاﻃﺮ عﻨﺪ االعﺘﺮاف االولي بالﻤﺮحلة الﺜانﻴة مﺒاشﺮة ،وبالﺘالي يﺘﻢ
قﻴاس خﺴائﺮ االئﺘﻤان الﻤﺘﻮقعة بﺸأنها على اساس الﺨﺴائﺮ االئﺘﻤانﻴة الﻤﺘﻮقعة على مﺪى حﻴاة األصﻞ.
ل  2/2/الﺰيادة الﺠﻮهﺮية فﻲ مﺨاﻃﺮ االئﺘﻤان:
يعﺘﺒﺮ الﺒﻨﻚ أن االداة الﻤالﻴة قﺪ شهﺪت زيادة جﻮهﺮية في خﻄﺮ االئﺘﻤان عﻨﺪ تﺤقق واحﺪ أو أكﺜﺮ مﻤا يلي مﻦ
الﻤعايﻴﺮ الﻜﻤﻴة والﻨﻮعﻴة وكﺬلﻚ العﻮامﻞ الﻤﺘعلقة بالﺘﻮقﻒ عﻦ الﺴﺪاد.
ل  3/2/الﻤعايﻴﺮ الﻜﻤﻴة:
عﻨﺪ زيادة احﺘﻤاالت اإلخفاق خالل العﻤﺮ الﻤﺘﺒقي لألداة مﻦ تاريخ الﻤﺮكﺰ الﻤالي مقارنة باحﺘﻤاالت اإلخفاق
خالل العﻤﺮ الﻤﺘﺒقي الﻤﺘﻮقع عﻨﺪ االعﺘﺮاف األولي وذلﻚ وفقا لهﻴكل الﻤﺨاﻃﺮ الﻤقﺒﻮلة لﺪى الﺒﻨﻚ.

- 21 -

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
ل  4/2/الﻤعايﻴﺮ الﻨﻮعﻴة:
تمويالت الﺘﺠﺰئة الﻤﺼﺮفﻴة والﺸﺮكات الﺼغﻴﺮة ومﺘﻨاهﻴة الﺼغﺮ
إذا واجه العميل واحﺪا أو أكﺜﺮ مﻦ األحﺪاث الﺘالﻴة:
 تقﺪم العميل بﻄلﺐ لﺘﺤﻮيﻞ الﺴﺪاد قﺼﻴﺮ األجﻞ الى ﻃﻮيﻞ األجﻞ نﺘﻴﺠة تأثﻴﺮات سلﺒﻴة مﺘعلقة بالﺘﺪفقاتالﻨقﺪية للعميل.
 تﻤﺪيﺪ الﻤهلة الﻤﻤﻨﻮحة للﺴﺪاد بﻨاء على ﻃلﺐ العميل. مﺘأخﺮات سابقة مﺘﻜﺮرة خالل ال  12شهﺮا الﺴابقة. تغﻴﺮات اقﺘﺼادية مﺴﺘقﺒلﻴة سلﺒﻴة تﺆثﺮ على الﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﻤﺴﺘقﺒلﻴة للعميل.تمويالت الﻤﺆسﺴات والﻤﺸﺮوعات الﻤﺘﻮسﻄة :
إذا كان العميل على قائﻤة الﻤﺘابعة و/أو األداة الﻤالﻴة واجهﺖ واحﺪا أو أكﺜﺮ مﻦ األحﺪاث الﺘالﻴة:
 زيادة كﺒﻴﺮة بﺴعﺮ العائﺪ على األصﻞ الﻤالي كﻨﺘﻴﺠة لﺰيادة الﻤﺨاﻃﺮ االئﺘﻤانﻴة. تغﻴﻴﺮات سلﺒﻴة جﻮهﺮ ية في الﻨﺸاط والﻈﺮ وف الﻤادية أو االقﺘﺼادية الﺘي يعﻤﻞ فﻴها العميل. ﻃلﺐ الﺠﺪولة نﺘﻴﺠة صعﻮبات تﻮاجه العميل تغﻴﻴﺮات سلﺒﻴة جﻮهﺮ ية في نﺘائج الﺘﺸغﻴﻞ الفعلﻴة أو الﻤﺘﻮقعة أو الﺘﺪفقات الﻨقﺪية . تغﻴﻴﺮات اقﺘﺼادية مﺴﺘقﺒلﻴة تﺆثﺮ على الﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﻤﺴﺘقﺒلﻴة للعميل العالمات الﻤﺒﻜﺮة لﻤﺸاكل الﺘﺪفق الﻨقﺪي/الﺴﻴﻮلة مﺜﻞ الﺘأخﻴﺮ في خﺪمة الﺪائﻨﻴﻦ  /التمويالت الﺘﺠارية.الﺘﻮﻗﻒ عﻦ الﺴﺪاد:
تﺪرج تمويالت وتﺴهﻴالت الﻤﺆسﺴات والﻤﺸﺮوعات الﻤﺘﻮسﻄة والﺼغﻴﺮة ومﺘﻨاهﻴة الﺼغﺮ والﺘﺠﺰئة
الﻤﺼﺮفﻴة ضﻤﻦ الﻤﺮحلة الﺜانﻴة اذا كانت فﺘﺮة عﺪم الﺴﺪاد تﺰيﺪ عﻦ ( )30يﻮم على األكﺜﺮ وتقﻞ عﻦ
( )90يﻮم.
اﻟﺘﺮﻗﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ()3 ، 2 ، 1
اﻟﺘﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ:

ال يﺘﻢ نقﻞ االصﻞ الﻤالي مﻦ الﻤﺮحلة الﺜانﻴة الى الﻤﺮحلة االولى إال بعﺪ اسﺘﻴفاء كافة العﻨاصﺮ الﻜﻤﻴة
والﻨﻮعﻴة الﺨاصة بالﻤﺮحلة األولى وسﺪاد كامل الﻤﺘأخﺮات مﻦ األصﻞ الﻤالي والعﻮائﺪ.
اﻟﺘﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

ال يﺘﻢ نقﻞ األصﻞ الﻤالي مﻦ الﻤﺮحلة الﺜالﺜة الى الﻤﺮحلة الﺜانﻴة اال بعﺪ اسﺘﻴفاء كافة الﺸﺮ وط الﺘالﻴة:
اسﺘﻴفاء كافة العﻨاصﺮ الﻜﻤﻴة والﻨﻮعﻴة الﺨاصة بالﻤﺮحلة الﺜانﻴة.
سﺪاد  %25مﻦ ارصﺪة االصﻞ الﻤالي الﻤﺴﺘﺤقة بﻤا في ذلﻚ العﻮائﺪ الﻤﺴﺘﺤقة الﻤﺠﻨﺒة  /الﻤهﻤﺸة،
االنﺘﻈام في الﺴﺪاد لﻤﺪة  12شهﺮا على االقﻞ.
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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 خاللها أو تلك التي آلت
إليه وفاء لديون ويتم المحاسبة عن االستثمارات العقارية بذات الطريقة المحاسبية المطبقة بالنسبة لألصول
الثابتة .
م -األصول غير الملموسة
م 1/الشهرة
تتمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ على شركات تابعة أو دمجها فى الزيادة فى تكافة تجميع االعمال عن
حصة البنك فى القيمة العادلة ألصول والتزامات المنشأة المستحوذ عليها بما فى ذلك االلتزامات المحتملة
القابلة للتحديد التى تفى بشروط االعتراف وذلك فى تاريخ االستحواذ  ،ويتم اختبار الشهرة سنويا ً على أن يتم
الخصم على قائمة الدخل بقيمة استهالك الشهرة بواقع  % 20سنويا ً أو باالضمحالل فى قيمتها أيهما أكبر.
م 2/برامج الحساب اآللﻲ
يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاسب اآللي كمصروف في قائمة الدخل عند
تكبدها ويتم االعتراف كأصل غير ملموس بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سيطرة البنك
ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع اقتصادية تتجاوز تكلفتها 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 لها  ،وتضاف الى تكلفة البرامج األصلية .
ويتم استهالك تكلفة برامج الحساب اآللي المعترف بها كأصل على مدار السنة المتوقع االستفادة منها فيما ال
يزيد عن ثالثة سنوات .
ن  -األصول الثابتة
تتمثل األراضي والمباني بصفة أساسية في مقار المركز الرئيسي والفروع والمكاتب وتظهر جميع األصول
الثابتة بالتكلفة التاريخية ناقصا ً اإلهالك وخسائر االضمحالل وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة
مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة.
ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً مستق ً
ال  ،حسبما يكون
مالئما ً  ،وذلك عندما يكون محتمالً تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل الى البنك وكان من الممكن
تحديد هذه التكلفة بدرجة م وثوق بها  .ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح في السنة التي يتم تحملها
ضمن مصروفات التشغيل االخرى .
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ال يتم إهالك األراضي ويتم حساب اإلهالك لألصول الثابتة باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة
بحيث تصل الى القيمة التخريدية على مدار األعمار اإلنتاجية  ،كالتالي :
 50سنة
المباني واإلنشاءات
 50سنة أو على فترة اإليجار إذا كانت أقل
تحسينات عقارات مستأجرة
 10سنوات
أثاث مكتبي وخزائن
 5سنوات
آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكييف
 5سنوات
وسائل نقل
 5سنوات
أجهزة الحاسب اآللي  /نظم آلية متكاملة
ويتم مراجعة الق يمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة في تاريخ كل مركز مالي  ،وتعدل كلما كان
ذلك ضروريا ً ويتم مراجعة األصول التي يتم إهالكها بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع أحداث أو
تغيرات في الظروف تشير الى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد ويتم تخفيض القيمة الدفترية
لألصل على الفور الى القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية .
وتمثل القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى  ،ويتم تحديد
أرباح وخسائر االستبعادات من األصول الثابتة بمقارنة صافي المتحصالت بالقيمة الدفترية ويتم إدراج
األرباح (الخسائر) ضمن إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى في قائمة الدخل .
س  -اﺿمحالل األصول غير المالية
ال يتم استهالك األصول التي ليس لها عمر إنتاجي – باستثناء الشهرة – ويتم اختبار اضمحاللها سنويا ً .ويتم
دراسة اضم حالل األصول التي يتم استهالكها كلما كان هناك 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 أيهما
أعلى ولغرض تقدير االضمحالل يتم إلحاق األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة ويتم مراجعة األصول غير
المالية التي وجد فيها اضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد لالضمحالل الى قائمة الدخل وذلك في تاريخ
إعداد كل قوائم مالية .
ع  -اإليجارات
تعتبر كافة عقود لاليجار التى يكون البنك طرفا ً فيها عقود أيجار تشغيلى ويتم معالجتها كما يلى :
ع 1/االستئجار
يتم االعتراف بالمدفوعات تحت حساب عقود االيجار التشغيلى مخصوما ً منه أية خصومات يتم الحصول
عليها من المؤجر ضمن المصروفات فى قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد .
ع 2/التأجير
بالنسبة لألصول المؤجرة إيجارا ً تشغيليا ً تظهر ضمن األصول الثابتة في المركز المالى وتهلك على مدار
العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل بذات الطريقة المطبقة على األصول المماثلة  ،ويثبت إيراد اإليجار مخصوما ً
منه أية خصومات تمنﺢ للمستأجر بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد .
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ف  -النﻘدية وما فﻲ حكمها
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما في حكمها األرصدة التي ال تتجاوز استحقاقاتها
ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء وتتضمن النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي خارج إطار نسب االحتياطي
اإللزامي واألرصدة لدى البنوك وأوراق حكومية .
ص  -المخصصات االخرى
يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون هناك التزام قانوني أو
استداللي حالي نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المرجﺢ أن يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه
االلتزامات مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام .
وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه للتسوية
باألخذ في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمال
ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة .
ويتم رد المخصصات التي انتفي الغرض منها كليا ً أو جزئيا ً ضمن بند إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى.
ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها 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
أثرها جوهريا ً فتحسب بالقيمة الحالية .
ض  -عﻘود الﺿمانات المالية
عقود الضمانات المالية هي تلك العقود التي يصدرها البنك ضمانا ً لتمويالت أو حسابات جارية مدينة مقدمة
لعمالئه من جهات أخرى  ،وهي تتطلب من البنك أن يقوم بتسديدات معينة لتعويض المستفيد منها عن خسارة
تحملها بسبب عدم وفاء مدين عندما يستحق السداد وفقا ً لشروط أداة الدين ويتم تقديم تلك الضمانات المالية
للبنوك والمؤسسات المالية وجهات 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 ً االستهالك
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
أيهما أعلى ويتم تحديد تلك التقديرات وفقا ً للخبرة في معامالت مشابهة والخسائر التاريخية معززة بحكم
اإلدارة .
ويتم االعتراف في قائمة الدخل بأية زيادة في االلتزامات الناتجة عن الضمانة المالية ضمن بند إيرادات
(مصروفات) تشغيل أخرى .
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ق – مزايا العاملين
بالنسبة لنظم االشتراك المحدد فإنها عبارة عن لوائﺢ معاشات يقوم البنك بموجبها بسداد اشتراكات ثابتة
لمنشأة منفصلة وال يكون على البنك التزام قانونى أو حكمى لسداد مزيد من االشتراكات إذا لم تكن المشأة
المتلقية لتلك لتلك االشتراكات تحتفظ بأصول كافية لسداد مزايا العاملين الناتجة عن خدمتهم فى الفترات
الجارية والسابقة .
وبالنسبة لنظم االشتراك المحدد يتم سداد اشتراكات الى لوائﺢ تأمينية للمعاشات المقررة للعاملين بالقطاع
الخاص على أساس تعاقد إجبارى أو إختيارى وال ينشأ على البنك أى التزامات إضافية بخالف االشتراكات
الواجب سدادها  ،ويتم االعتراف باالشتراكات المستحقة لنظم االشتراك المحدد ضمن مصروفات مزايا
العاملين إذا قام العاملين بتقديم خدمة تعطيهم الحق فى تلك االشتراكات .
ر  -ﺿرائب الدخل
تتضمن ضريبة الدخل على ربﺢ أو خسارة السنة كل من ضريبة السنة والضريبة المؤجلة  ،ويتم االعتراف
بها بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التي يتم االعتراف بها 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 وقيمتها طبقا ً لألسس الضريبية  ،هذا 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 هناك احتمال مرجﺢ بإمكانية تحقيق أرباح
تخضع للضريبة في المست قبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا 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 .
ش  -التمويل
يتم االعتراف بالتمويالت التي يحصل عليها البنك أوالً بالقيمة العادلة ناقصا ً تكلفة الحصول على التمويل ،
ويقاس التمويل الحقا ً بالتكلفة المستهلكة  ،ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين صافي المتحصالت وبين القيمة
التي سيتم الوفاء بها على مدار فترة التمويل باستخدام طريقة العائد الفعلي .
ت  -رأس المال
ت 1/تكلفة رأس المال
يتم عرض مصاريف اإلصدار التي ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسهم جديدة أو أسهم مقابل اقتناء كيان أو
إصدار خيارات خصما ً من حقوق الملكية وبصافي المتحصالت بعد الضرائب .
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ت 2/توزيعات األرباح
تثبت توزيعات األرباح خصما ً على حقوق الملكية في السنة التي تقر فيها الجمعية العامة للمساهمين هذه
التوزيعات وتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين في األرباح ومكافأة مجلس اإلدارة المقررة بالنظام األساسي
والقانون.
ث  -أنشطة األمانة
يقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة مما ينتج عنه امتالك أو إدارة أصول خاصة بأفراد أو أمانات أو صناديق
مزايا ما بعد انتهاء الخدمة ويتم استبعاد هذه األصول واألرباح الناتجة عنها من القوائم المالية للبنك حيث أنها
ليست أصوالً للبنك .
خـ  -أرﻗام المﻘارنة
تم أعادة تبويب عناصر االصول وااللتزامات الماليه بأرقام المقارنه لتتسق مع اسلوب العرض بالقوائم
الماليه المستقله للفتره الحاليه محل تطبيق المعيار الدولى رقم ( )9ألول مره وال يتم اعاده قياسها وذلك طبقا
لتعليمات البنك المركزى الصادره بتاريخ  26فبراير 2019م.
 - 3إدارة المخاطر المالية
يتعرض البنك نتيجة لألنشطة التي يزاولها إلي مخاطر ماليه متنوعة وقبول المخاطر هو أساس النشاط
المالي ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعه من المخاطر مجتمعه معا ولذلك يهدف البنك
إلي تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد ولذا تقليل اآلثار السلبية المحتملة علي األداء المالي للبنك
ويعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية االخرى
ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر االخرى.
وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه ،
ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود من خالل أساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوالً بأول ويقوم
البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها 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 .
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حﻮكﻤة إدارة الﻤﺨاﻃﺮ والﻤﺒادئ الﺨاصة بﺈدارة الﻤﺨاﻃﺮ
تﻘﻮم حﻮكﻤة إدارة الﻤﺨاﻃﺮ بالﺒﻨﻚ على ما يلﻲ:
 -1تﺪخﻞ إداري قﻮي في جﻤﻴع مﺴﺘﻮيات الﻤﺆسﺴة بﺪءا مﻦ مﺠلﺲ اإلدارة ووصﻮال إلى إدارة فﺮق العﻤﻞ
الﻤﻴﺪاني الﻤﺴﺌﻮلة عﻦ الﺘﺸغﻴﻞ.
 -2إﻃار عﻤﻞ مﺤﻜﻢ لﻺجﺮاءات الﺪاخلﻴة والﻤﺒادئ اإلرشادية.
 -3مﺮاقﺒة مﺴﺘﻤﺮة مﻦ قﺒﻞ خﻄﻮط األعﻤال والﻮﻇائﻒ الﻤعاونة وكﺬلﻚ مﻦ جانﺐ هﻴﺌة مﺴﺘقلة للﺮقابة على
الﻤﺨاﻃﺮ وااللﺘﺰام بﺘﻨفﻴﺬ القﻮاعﺪ واإلجﺮاءات.
وتعﺘﺒﺮ لﺠان الﻤﺨاﻃﺮ والﻤﺮاجعة داخﻞ مﺠلﺲ اإلدارة مﺴﺆولة بﺸكل أكﺜﺮ خﺼﻮصﻴة عﻦ فﺤﺺ مﺪى
تﻮافق إﻃار العﻤﻞ الﺪاخلي بغﻴة رصﺪ الﻤﺨاﻃﺮ ومﺪى االلﺘﺰام بالقﻮاعﺪ.
فئات المخاطر :
أ -خطر االئتمان  ( :بما في ذلك خطر البلد ) يمثل خطر الخسائر الناجمة عن عجز عمالء البنك أو الجهات
السيادية من مصدرى األوراق المالية أو غيرهم من األطراف عن الوفاء بالتزاماتهم المالية .
وتتضمن أيضا مخاطر االئتمان مخاطر إحالل عقد محل عقد( خطر االستبدال )المرتبطة بمعامالت السوق .
كما قد يرتفع خطر االئتمان أيضا بسبب وجود مخاطر التركز والتي تنشأ إما نتيجة منﺢ تسهيالت ائتمانية
كبيرة لعمالء منفردين أو بسبب االئتمان الممنوح لمجموعات من العمالء تتسم بمعدالت إخفاق مرتفعة.
ب -خطر السوق  :يمثل خطر الخسائر الناجمة عن التغير في أسعار السوق وأسعار العائد .
ج -خطر التشغيل  ( :ويشمل المخاطر القانونية ومخاطر االلتزام والمخاطر المحاسبية والبيئية ومخاطر
السمعة الخ ) ويمثل الخطر الناجم عن الخسائر أو الغش أو إصدار بيانات مالية ومحاسبية غير دقيقة بسبب
عدم مالئمة اإلجراءات والنظم الداخلية أو اإلخالل بها أو بسبب خطأ بشر ي أو أحداث خارجية عالوة على
ذلك يمكن أن يأخذ خطر التشغيل شكل مخاطر االلتزام التي يقصد بها خطر تعرض البنك لعقوبات قانونية أو
إدار ية أو تأديبية أو خسائر مالية بسبب عدم االلتزام بالقواعد واللوائﺢ ذات الصلة.
د -خطر أسعار العائد وأسعار الصرف المرتبطة بهيكل ميزانية البنك  :يمثل المخاطر الناجمة عن الخسائر
أو االنخفاض المتبقي في قيمة أصول البنك  -سواء المدرجة بقائمة المركز المالى أو خارجها  -والناشئة عن
التغيرات في أسعار العائد أو أسعار الصرف .وتنشأ مخاطر أسعار العائد أو أسعار الصرف المرتبطة بهيكل
ميزانية البنك عن األنشطة التجار ية البنكية ومعامالت المركز الرئيسي ( معامالت على أدوات حقوق الملكية
واالستثمارات وإصدارات السندات ) .
هـ  -خطر السيولة :يمثل المخاطر التي تتعلق بعدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته وقت استحقاقها .
ويقوم البنك بتخصيص موارد كبيرة لكي يتمكن من االستمرار فى تطبيق سياسة إدارة المخاطر على أنشطته
ولكي يضمن التوافق التام بين إطار عمل إدارة المخاطر والمبادئ األساسية التالية:
 االستقالل التام إلدارة تقييم المخاطر عن أقسام التشغيل. -تطبيق اتجاه ثابت لتقييم ورصد المخاطر في جميع أنحاء البنك.
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وجدير بالذكر إن قسم المخاطر مستقل عن جميع كيانات البنك التشغيلية ويتبع مباشرة اإلدارة العامة ويتمثل
دوره في المساهمة في تطوير وزيادة ربحية البنك عن طريق التأكد من أن إطار عمل إدارة المخاطر المعمول
به هو إطار فعّال وقوى ويعمل بالقسم فر يق عمل متنو ع ومتخصص في كيفية إدارة خطر االئتمان وخطر
السوق من خالل آليات التشغيل.
وعلى وجه الخصوص فإن قسم المخاطر:
 يقوم بتوصيف واعتماد األساليب المستخدمة لتحليل وتقييم واعتماد ومتابعة مخاطر االئتمان ومخاطر البلدانومخاطر السوق ومخاطر التشغيل كما أنه يقوم بإجراء مراجعة دقيقة لالستراتيجيات التجار ية في المجاالت
العالية الخطورة ويسعى بشكل دؤوب على تحسين التنبؤ بمثل هذه المخاطر وإدارتها.
 يساهم في إجراء تقييم مستقل عن طر يق تحليل المعامالت التي تتضمن مخاطر ائتمان وعن طر يق تقديمالمشورة فيما يخص المعامالت التي يقترحها مديري المبيعات.
 يقوم بوضع إطار لكافة المخاطر التشغيلية للبنك.تقوم وحدة األصول وااللتزامات التابعة لﻺدارة المالية بتقييم وإدارة أنواع المخاطر األخرى األساسية وهى
تحديدا مخاطرعدم توفر السيولة الالزمة والمخاطر المرتبطة باختالل توازن هيكل الميزانية العمومية ( نتيجة
تغيرات أسعار العائد أو أسعار الصرف أو نتيجة عدم توافر سيولة كافية ) وكذلك تمويل البنك طويل األجل ،
وإدارة متطلبات رأس المال وهيكل رأس المال .
تختص إدارة الشؤون القانونية الداخلية بالبنك بإدارة المخاطر القانونية بينما تختص إدارة االلتزام بإدارة
مخاطر االلتزام .
ويعتبر قسم المخاطر مسؤوال بشكل أساسي عن وضع منظومة فعالة للتعامل مع المخاطر وتحديد األسس
والسياسات الالزمة  ،كما تشارك وحدة األصول وااللتزامات التابعة لﻺدارة المالية فى هذه المسؤولية في
بعض المجاالت الخاصة .
وتتولى لجنة المخاطر بالبنك مهمة مراجعة ومناقشة الخطوات األساسية إلدارة المخاطر البنكية الجوهرية
وتجتمع ثالثة أشهر على األقل .
وأخيرا يقوم من فر يق المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين بمراقبة مبادئ وإجراءات وبنية إدارة
المخاطر بالبنك .
/3أ  -خطر االئتمان
يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد األطراف بعدم الوفاء بتعهداته  ،ويعد خطر
االئتمان أهم األخطار بالنسبة للبنك  ،لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر  .ويتمثل خطر
االئتما ن بصفة أساسية في أنشطة التمويل التي ينشأ عنها التمويالت والتسهيالت وأنشطة االستثمار التي
يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين  .كما يوجد خطر االئتمان أيضا ً في األدوات المالية
خارج المركز المالى مثل ارتباطات التمويالت  .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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أ1/

ﻗياس خطر االئتمان
التوظيفات والتسهيالت للعمالء
لقياس خطر االئتمان المتعلق بالتوظيفات والتسهيالت 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 لﻺخفاق
(. )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 ، 26
الذي يعتمد على الخسائر التي تحققت في تاريخ المركز المالى (نموذج الخسائر المحققة) وليس الخسائر
المتوقعة (إيضاح أ. )3/
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 هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأخر
لكل فئة من فئات الجدارة  ،مما يعني بصفة أساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعا ً للتغير
في تقييم مدى احتمال التأخر ويتم مراجعة وتطوير أساليب التقييم كلما كان ذلك ضروريا ً ويقوم البنك دوريا ً
بتقييم أداء أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت التأخر .
فئات التصنيف الداخلﻲ للبنك
التصنيف

مدلول التصنيف

1

ديون جيدة

2

المتابعة العادية

3

المتابعة الخاصة

4

ديون غير منتظمة

يعتمد المركز المعرض لﻺخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر على سبيل
المثال بالنسبة للتمويل يكون هذا المركز هو القيمة االسمية وبالنسبة لالرتباطات يدرج البنك كافة المبالغ
المسحوبة فعالً باإلضافة الى المبالغ االخرى التي يتوقع أن تكون قد سحبت حتى تاريخ التأخر إن حدث .
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وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين 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 االخرى .
أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون االخرى
بالنسبة ألدوات الدين واألذون يقوم البنك باستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد أند بور أو ما
يعادله إلدارة خطر االئتمان وإن لم تكن مثل هذه التقييمات متاحة يتم استخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة
على عمالء االئتمان ويتم النظر الى تلك االستثمارات في األوراق المالية واألذون على أنها طريقة
للحصول على جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل .
أ2/

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 عميل أو مجموعة عمالء  ،وعلى مستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية  .ويتم مراقبة تلك
المخ اطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة الى ذلك  .ويتم
اعتماد الحدود للخطر االئتماني على مستوى العميل  /المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل مجلس اإلدارة
بصفة ربع سنوية.
ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي عميل 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 العمالء والعمالء المحتملين على
مقابلة سداد التزاماتهم 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 هذه الوسائل الحصول على ضمانات
مقابل األموال المقدمة  .ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة  .ومن األنواع
الرئيسية لضمانات التوظيف والتسهيالت :
* الرهن العقاري .
* رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع .
* رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية .
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وغالبا ً ما يكون التمويل على المدى األطول للشركات مضمونا ً بينما تكون التسهيالت االئتمانية لألفراد بدون
ضمان ولتخفيض خسارة االئتمان الى الحد األدنى يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف
المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد التمويالت أو التسهيالت .
يتم تحديد الضمانات المتخذة ضمانا ً ألصول أخرى بخالف التوظيف والتسهيالت 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 .
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 هذا الخطر االئتماني
كجزء من حد التمويل 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 يطلبها البنك كإيداعات
هامشية من األطراف االخرى .
وينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيها السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية
أخرى أو مقابل توقع ال حصول على نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى ويتم وضع حدود تسوية
يومية لكل من األطراف االخرى 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
هام من المعامالت وال ينتج بصفة عامة عن اتفاقيات التصفية الرئيسية أن يتم إجراء مقاصة بين األصول
وااللتزامات الظاهرة 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 إنهاء وتسوية جميع المبالغ مع الطرف أخر بإجراء المقاصة ومن الممكن أن يتغير مقدار
تعرض البنك للخطر االئتماني الناتج عن أدوات المشتقات الخاضعة التفاقيات التصفية الرئيسية وذلك خالل فترة
قصيرة نظرا ً 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 creditذات خطر االئتمان
المتعلق بالتوظيف  .وتكون االعتمادات المستندية والتجارية Documentary and Commercial Letters
 of Creditالتي يصدرها 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 شحنها وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل
من التمويل 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 حدوثها في الواقع يقل عن االرتباطات
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غير المستخدمة وذلك نظرا ً 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 .
أ 3/سياسات االﺿمحالل والمخصصات
تركز النظم الداخلية للتقييم السابق بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثبات أنشطة
التمويل 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 بهذا
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 الخسائر االئتمانية المتوقعة الوارد في المركز المالى 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 والتسهيالت والخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبط بها لكل من فئات التقييم
الداخلي للبنك :
تقييم البنك
للعمالء
ديون جيدة
المتابعة العادية
المتابعة الخاصة
ديون غير منتظمة

 31ديسمبر 201٩م
مخصص خسائر
توظيفات
وتسهيالت  %االئتمانية المتوﻗعة %
8.8
57.5
16.5
33.٩
74.7
8.6
% 100
% 100

 31ديسمبر 2018م
توظيفات
مخصص خسائر
وتسهيالت  %االئتمانية المتوقعة %
50.7
9.1
36.8
16.8
12.5
74.1
% 100
% 100

تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير الى وجود اضمحالل
طبقا ً لمعيار المحاسبة المصرى رقم  ، 26واستنادا ً الى المؤشرات التالية التي حددها البنك :
-

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

تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنويا ً أو أكثر
عندما تقتضي الظروف ذلك ويتم تحديد عبء الخسائر االئتمانية المتوقعة على الحسابات التي تم تقييمها على
أساس فردي وذلك بتقييم الخسارة المحققة في تاريخ المركز المالى على أساس كل حالة على حدة  ،ويجري
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تطبيقها على جميع الحسابات التي لها أهمية نسبية بصفة منفردة  .ويشمل التقييم عادة الضمان القائم  ،بما في
ذلك إعادة تأكيد التنفيذ على الضمان والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات .
ويتم تكوين مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس المجموعة من األصول المتجانسة باستخدام
الخبرة التاريخية المتاحة والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية .
أ 4/نموذج ﻗياس المخاطر البنكية العام
باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح أ ، 1/تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل
مجموعات فرعية أكثر تفصيالً بحيث تتفق مع متطلبات البنك المركزي المصرى  .ويتم تصنيف األصول
المعرضة لخطر االئتمان في هذه 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 هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ويبين
إيضاح (/28أ) 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

مدلول التصنيف

نسبة المخصص
المطلوب

التصنيف
الداخلﻲ

مدلول التصنيف
الداخلﻲ

1

مخاطر منخفضة

صفر

1

ديون جيدة

2

مخاطر معتدلة

%1

1

ديون جيدة

3

مخاطر مرضية

%1

1

ديون جيدة

4

مخاطر مناسبة

%2

1

ديون جيدة

5

مخاطر مقبولة

%2

1

ديون جيدة

6

مخاطر مقبولة حديا ً

%3

2

المتابعة العادية

7

مخاطر تحتاج لعناية خاصة

%5

3

المتابعة الخاصة

8

دون المستوى

%20

4

ديون غير منتظمة

9

مشكوك في تحصيلها

%50

4

ديون غير منتظمة

10

رديئة

%100

4

ديون غير منتظمة
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
(باأللف جنيه مصرى)

فﻲ  31ديسمبر 201٩م
إيﺿاح
رﻗم

مرحلة
()1
أساس
فردى

مرحلة
()1
أساس
جماعﻲ

مرحلة
()2
أساس
فردى

مرحلة ()2
أساس
جماعﻲ

مرحلة ()3
أساس
جماعﻲ

-

-

1,790

-

-

1,790

-

120

-

-

133

77,281

-

149,727

669,164

-

-

-

-

436

-

-

-

-

64,995

نﻘدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

()15

أرصدة لدى البنوك

()16

مشاركات ومرابحات ومﺿاربات مﻊ العمالء

()17

استثمارات مالية بالﻘيمه العادله من خالل الدخل الشامل االخر

(/27د)

436

استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

(/18جـ)

64,995

مخصصات اخرى
(بدون مخصص الﻘﺿايا بمبلﻎ  2,281الف جم)

()25

إجمالﻲ خسائر االﺿمحالل

13
-

-

4,537

-

65,444

81,818

1,٩10

فﻲ  1يناير 201٩م

اإلجمالﻲ

896,172

677

993

6,207

150,404

670,157

٩6٩,733

(باأللف جنيه مصرى)
إيﺿاح
رﻗم

مرحلة ()1
أساس
فردى

مرحلة ()1
أساس
جماعﻲ

مرحلة
()2
أساس
فردى

مرحلة ()2
أساس
جماعﻲ

مرحلة ()3
أساس
جماعﻲ

-

-

4,574

-

-

4,574

-

18,944

-

-

18,955

91,936

-

184,760

790,027

-

-

-

-

6,786

-

-

-

123,187

نﻘدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

()15

أرصدة لدى البنوك

()16

مشاركات ومرابحات ومﺿاربات مﻊ العمالء

()17

استثمارات مالية بالﻘيمه العادله من خالل الدخل الشامل االخر

(/27د)

6,786

استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

(/18جـ)

123,187

-

مخصصات اخرى
(بدون مخصص الﻘﺿايا بمبلﻎ  3,252الف جم)

()25

-

35,492

-

12٩,٩84

127,428

23,518

إجمالﻲ خسائر االﺿمحالل

11
-

اثر التطبيق على االرباح المحتجزة
اثر التطبيق على االحتياطيات (احتياطى القيمة العادلة)
اثر التطبيق على االحتياطيات (احتياطى مخاطر بنكية)
قيمة التعديل فى 2019/1/1م المعدل بالتعليمات

1,603

993

186,363

7٩1,020

1,258,313

()761
761
()309,035
()309,035
(باأللف جنيه مصرى)

اثر التطبيق االولى للتعليمات فﻲ  1يناير 201٩م

اثر التطبيق على االستثمارات المالية (ادوات الدين)
اثر التطبيق على البنوك
اثر التطبيق على مخصص العمالء
اثر التطبيق على مخصصات اخرى (الجزء الغير مغطى)
االجمالى
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1,066,723

38,088

(باأللف جنيه مصرى)

اثر التطبيق االولى للتعليمات فﻲ  1يناير 201٩م

اإلجمالﻲ

()129,973
()23,529
()136,402
()19,131
()309,035

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
أ5/

مشاركات ومرابحات ومﺿاربات مﻊ العمالء

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

مشاركات ومرابحات
ومضاربات مع العمالء

 31ديسمبر 201٩م

 31ديسمبر 2018

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل

10,722,143

9,253,780

متأخرات ليست محل اضمحالل

-

986

محل اضمحالل

1,012,646

1,323,169

اإلجمالي

11,734,78٩

10,577,935

تقييم البنك

يخصم :
اإليرادات المقدمة والعوائد

()1,13٩,715

()1,260,918

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

()8٩6,172

()930,321

الصافي

٩,6٩8,٩02

8,386,696

 االستثمارات المالية وفقا للمركز فى  1يناير 2019مباأللف جنيه مصرى

قيمة التغير
نتيجة اعادة
التبويب /
القياس

بالتكلفة
المستهلكة

استثمارات مالية بغرض المتاجرة

41,012

-

-

41,012

استثمارات مالية متاحة للبيع

4,901,837

-

-

292,484

استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق

11,093,449

-

10,923,007

-

اذون خزانة

15,068,596

-

14,996,610

-

31,104,894

-

333,496 25,919,617

طبيعة االستثمار

االجمالى

القيمة الدفترية
وفقا لقواعد اعداد
وتصوير القوائم
المالية

القيمة الدفترية وفقا للمعيار ( )9وبعد خصم
اجمالى الخسائر االئتمانية المتوقعة ECL
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بالقيمة العادلة
من خالل
االرباح او
الخسائر

بالقيمة العادلة
من خالل
قائمة الدخل
الشامل االخر
-

اجمالى
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة
ECL
-

6,786 4,602,567
119,241
-

51,201
71,986

129,973 4,721,808

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019

تحليل اجمالى المشاركات والمرابحات والمﺿاربات مﻊ العمالء وفﻘا ً للمراحل :
(باأللف جنيه مصرى)
 31ديسمبر 201٩م
اإلجمالﻲ
مرحلة ()3
مرحلة ()2
مرحلة ()1
أسس التصنيف الداخلﻲ
6,709,262

38,294

-

6,747,556

جيدة
المتابعه العاديه

3,658

3,970,799

-

3,974,457

المتابعه الخاصه

-

129

-

129

غير منتظمه

-

-

1,012,647

1,012,647

6,712,920

4,009,222

1,012,647

11,734,789

اإلجمالﻲ

تحليل اجمالى المشاركات والمرابحات والمﺿاربات مﻊ العمالء وفﻘا ً للمراحل :
(باأللف جنيه مصرى)
 31ديسمبر 2018م
اإلجمالﻲ
مرحلة ()3
مرحلة ()2
مرحلة ()1
أسس التصنيف الداخلﻲ
5,310,564

47,679

-

5,358,243

جيدة
المتابعه العاديه

1,724

3,893,813

-

3,895,537

المتابعه الخاصه

-

986

-

986

غير منتظمه

-

-

1,323,169

1,323,169

5,312,288

3,942,478

1,323,169

10,577,935

اإلجمالﻲ

 يوﺿح الجدول التالﻲ إجمالﻲ مخصص الخسائر االئتمانية المتوﻗعة وفﻘا ً للمراحل :(باأللف جنيه مصرى)
 31ديسمبر 201٩م
اإلجمالﻲ
مرحلة ( )1جماعى مرحلة ( )2جماعى مرحلة ( )3جماعى
أسس التصنيف الداخلﻲ
79,400
2,207
77,193
جيدة
147,608
147,520
88
المتابعه العاديه
المتابعه الخاصه
669,164
669,164
غير منتظمه
اإلجمالﻲ

77,281

149,727

669,164

896,172

 يوﺿح الجدول التالﻲ إجمالﻲ مخصص الخسائر االئتمانية المتوﻗعة وفﻘا ً للمراحل :(باأللف جنيه مصرى)
 1يناير 201٩م
اإلجمالﻲ
مرحلة ( )1جماعى مرحلة ( )2جماعى مرحلة ( )3جماعى
أسس التصنيف الداخلﻲ
97,074
5,162
91,912
جيدة
179,615
179,591
24
المتابعه العاديه
7
7
المتابعه الخاصه
790,027
790,027
غير منتظمه
اإلجمالﻲ

91,936

184,760
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790,027

1,066,723

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019

أ 6/أدوات دين واألوراق الحكومية
يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين واألوراق الحكومية وفقا ً لوكاالت التقييم في أخر السبنة الماليبة  ،بنباء
على تقييم ستاندرد أند بور وما يعادله .
(باأللف جنيه مصرى)
 31ديسمبر 201٩م
اإلجمالﻲ
استثمارات فﻲ أوراق مالية
أوراق حكومية
باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

 -AAالى +AA

-

608,402

 A-الىA+

-

1,253,112

1,253,112

أقل من -A

17,716,065

17,002,188

34,718,253

اإلجمالﻲ

17,716,065

18,863,702

36,57٩,768

 31ديسمبر 2018م

608,402

(باأللف جنيه مصرى)

أوراق حكومية

استثمارات فﻲ أوراق مالية

اإلجمالﻲ

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

 -AAالى +AA

-

534,610

534,610

 A-الىA+

-

1,3٩8,5٩8

1,3٩8,5٩8

أقل من -A

15,068,5٩6

٩,730,260

24,7٩8,856

اإلجمالﻲ

15,068,5٩6

11,663,468

26,732,064

أ 7/االستحواذ على الﺿمانات
قام البنك خالل السنة الحالية بالحصول على أصول باالستحواذ على بعض الضمانات كما يلي :
طبيعة األصل

الﻘيمة الدفترية
باأللف جنيه مصرى

فيال

4,410

اﺿمحالل

()884

بيﻊ فيالت

()11,154

اإلجمالى

()7,628

يببتم تبويببب األصببول التببي تببم االسببتحواذ عليهببا ضببمن بنببد األصببول االخببرى بببالمركز المببالي ويببتم بيببع ه بذه
األصول كلما كان ذلك عمليا ً .
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
أ٩/

تركز مخاطر األصول المالية المعرﺿة لخطر عمليات التوظيف و االستثمار

الﻘطاعات الجغرافية
يمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر عمليات التوظيف و االستثمار للبنك بالقيمة الدفترية  ،موزعة حسب
القطاع الجغرافي في أخر السنة المالية الحالية وعند إعداد هذا الجدول تم توزيع المخاطر على القطاعات
الجغرافية وفقا ً للمناطق المرتبطة بعمالء البنك :
(باأللف جنيه مصرى)
 31ديسمبر 201٩م
جمهورية مصر العربية
دول الخليج

أوروبا

اإلسكندرية
الﻘاهرة الكبرى

دول أخرى

العربﻲ

الوجه الﻘبلﻲ

اإلجمالﻲ

والدلتا وسيناء
مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء:

8,217,311

1,183,808

272,180

-

-

25,603

٩,6٩8,٩02

استثمارات مالية :
 -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

2,584,3٩2

٩61

-

2٩3,8٩7

461,367

78٩,001

4,12٩,618

 -بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

1٩,247

-

-

280,012

150,758

-

450,017

 -بالتكلفة المستهلكة

34,480,478

-

-

-

1,774,044

127,616

36,382,138

أصول أخرى

2,330,165

-

-

-

70,191

-

2,400,356

اإلجمالﻲ فﻲ نهاية السنة الحالية

47,631,593

1,184,769

272,180

573,909

2,456,360

942,220

53,061,031

اإلجمالﻲ فﻲ نهاية سنة المﻘارنة

36,137,626

913,456

75,588

1,058,175

2,499,477

875,296

41,559,618
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
ﻗطاعات النشاط
يمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر عمليات التوظيف و االستثمار للبنك بالقيمة الدفترية ،موزعة حسب النشاط الذي يزاوله عمالء البنك :
 31ديسمبر 201٩م

مشاركات ومرابحات ومﺿاربات للعمالء:

مؤسسات مالية

مؤسسات صناعية

نشاط عقاري

بيع الجملة وتجارة
التجزئة

1,323,959

5,322,022

855,620

463,812

قطاع
حكومي
649,347

(باأللف جنيه مصرى)

أنشطة أخرى
144,782

أفراد

اإلجمالي

939,360

٩,6٩8,٩02

استثمارات مالية :
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل -بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

120,688
-

895,547
-

 -بالتكلفة المستهلكة

368,615

-

أصول أخرى

1,815,528

-

اإلجمالﻲ فﻲ نهاية السنة الحالية

3,628,7٩0

6,217,56٩

اإلجمالﻲ فﻲ نهاية سنة المﻘارنة

2,472,999

5,856,415

936,174
280,012
584,828

1,007,866
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170,005

-

450,017

-

36,382,138

-

2,400,356

٩3٩,360

53,061,031

٩24,846

41,559,618

-

-

-

36,013,523

-

-

-

-

1,471,678 2,656,634
1,901,584

133,204

1,036,139

-

4,12٩,618

1,45٩,728

1,350,٩26 36,7٩6,074
27,534,036

1,410,010

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019م
/3ب  -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 منها 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 1/ملخص الﻘيمة المعرﺿة للخطر
ً
إجمالﻲ الﻘيمة المعرﺿة للخطر طبﻘا لنوع الخطر
(باأللف جنيه مصرى)

 12شهر حتى نهاية ديسمبر 201٩م
أﻗل
أعلى
متوسط

 12شهرا ً حتى نهاية ديسمبر 2018م
أقل
أعلى
متوسط

خطر أسعار الصرف

32,080,3٩8

34,781,675

2٩,525,223

17,668,211

34,303,986

1,731,374

خطر سعر العائد

1٩,537,552

20,330,483

18,٩48,765

18,459,864

19,057,060

17,270,706

خطر أدوات الملكية

10,156,322

10,682,268

٩,5٩0,658

9,901,388

10,743,564

9,491,014

إجمالﻲ الﻘيمة عند الخطر

61,774,272

65,7٩4,426

58,064,646

46,029,463

64,104,610

28,493,094

الﻘيمة المعرﺿة للخطر لمحفظة المتاجرة طبﻘا ً لنوع الخطر
(باأللف جنيه مصرى)

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

 12شهر حتى نهاية ديسمبر 201٩م
أﻗل
أعلى
متوسط
104,٩٩5
277,٩41
123,53٩
104,٩٩5
277,٩41
123,53٩

 12شهرا ً حتى نهاية ديسمبر 2018م
أقل
أعلى
متوسط
-

الﻘيمة المعرﺿة للخطر للمحفظة لغير غرض المتاجرة طبﻘا ً لنوع الخطر
(باأللف جنيه مصرى)
 12شهر حتى نهاية ديسمبر 201٩م
أﻗل
أعلى
متوسط
خطر أسعار الصرف
خطر سعر العائد
خطر أدوات الملكية
إجمالﻲ الﻘيمة عند الخطر

 12شهرا ً حتى نهاية ديسمبر 2018م
أقل
أعلى
متوسط

31,٩56,85٩

34,508,73٩

2٩,525,223

17,668,211

34,303,986

1,731,374

1٩,537,552
10,156,322

20,330,483
10,682,268

18,٩48,765
٩,5٩0,658

18,459,864
9,901,388

19,057,060
10,743,564

17,270,706
9,491,014

61,650,733

65,521,4٩0

58,064,646

46,029,463

64,104,610

28,493,094

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 إ جمالي القيمة المعرضة للخطر المتاجرة وغير المتاجرة القيمة المعرضة للخطر للبنك وذلك نظرا ً
لالرتباط بين أنواع الخطر وأنواع المحافظ وما يتبعه من تأثير متنوع .
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
ب 2/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 نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم التي
يتم مراقبتها لحظيا ً ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية في نهاية
السنة المالية ويتضمن الجدول التالي القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها :
 31ديسمبر 201٩م
جنيه مصرى

يورو

دوالر أمريكﻲ

(باأللف جنيه مصرى)
جنيه إسترلينﻲ

عمالت أخرى

اإلجمالﻲ

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية
أرصدة لدى البنوك
مشاركات و مرابحات ومضاربات مع العمالء
استثمارات مالية :
بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل
بالقيمه العادله من خالل االرباح والخسائر
بالتكلفه المستهلكه
أصول مالية أخرى

5,060,786
28,545,520
7,٩20,674

3,303,052
8,5٩٩,٩00
1,778,228

119,049
316,882
-

17,665
118,738
-

55,872
1,207,518
-

8,556,424
38,788,558
٩,6٩8,٩02

1,701,411
1٩,247
20,113,5٩4
2,370,474

2,134,310
280,012
16,016,402
()4,268

293,897
252,142
()107

40,445

150,758
()6,188

4,129,618
450,017
36,382,138
2,400,356

إجمالﻲ األصول المالية

65,731,706

32,107,636

٩81,863

176,848

1,407,٩60

100,406,013

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك
األوعية االدخارية
التزامات مالية أخرى

جنيه مصرى

دوالر أمريكﻲ

يورو

جنيه إسترلينﻲ

عمالت أخرى

اإلجمالﻲ

7,825
58,018,521
2,412,158

235,357
25,5٩1,732
166,712

1,655
٩31,868
()15,616

4
137,135
1,438

1,356,554
3,278

244,841
86,035,810
2,567,٩70

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

60,438,504
5,2٩3,202
2,454,601

25,٩٩3,801
6,113,835
3,018,534

٩17,٩07
63,٩56
84,361

138,577
38,271
1,075

1,35٩,832
48,128
4,551

88,848,621
11,557,3٩2
5,563,122

53,473,479

35,197,208

1,122,890

196,060

1,631,432

91,621,069

اجمالى االلتزامات المالية

48,828,812

29,914,762

1,043,937

150,784

1,631,886

81,570,181

صافي المركز المالي

4,644,667

5,282,446

78,953

45,276

()454

10,050,888
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019

مهام غرفة المعامالت الدولية ): (Dealing Room
 تقديم تقار ير دورية عن حركة األسواق المالية . تنفيذ توصيات لجنة األصول وااللتزامات التى تمت الموافقة عليها وعرض تقارير بمدى التقدم فى تنفيذ تلك التوصيات . التنسيق مع وحدة إدارة األصول وااللتزامات فيما يتعلق بالتحوط الطبيعى ضد المخاطر التى قد تنشأ عن معامالتخاصة وبما يتفق مع السياسة والتوصيات المعتمدة للجنة إدارة األصول وااللتزامات .
 المسئولية عن إدارة السيولة على المدى القصير . إعداد تقارير دورية بأى مستجدات عن موقف األسواق وتوجيه النظر ألى اختناقات فى السيولة . إبالغ وحدة إدارة األصول وااللتزامات باالحتياجات التمويلية لمعالجة فجوة السيولة .هدف البنك من إدارة خطر أسعار العائد :
يهدف البنك إلى تخفيض درجة تعرضه لمخاطر هيكل أسعار العائد إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة أن تكون قيمه
المخاطر المتبقية الناجمة عن أسعار العائد في حدود مستوى الحساسية المعتمد من لجنة األصول وااللتزامات.
ويعرف مستوى الحساسية بأنه التغير فى صافى القيمة الحالية لمراكز أسعار العائد الثابتة المستقبلية للبنك مقابل كل زيادة
قدرها  % 1بمنحنى سعر العائد وتتم المتابعة الجدية لمدى التزام البنك بالحدود المطبقة .
ب3 /

خطر تﻘلبات سعر العائد

يتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد
المتمثل في تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد األداة  ،وخطر القيمة العادلة
لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في السوق  ،وقد يزيد هامش 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.
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
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 أيهما أقرب:
 31ديسمبر 201٩م
حتى شهر واحد

أكثر من شهر
حتى ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة
أشهر حتى سنة

(باأللف جنيه مصرى)
أكثر من سنة
حتى خمس
سنوات

أكثر من خمس
سنوات

بدون عائد

اإلجمالي

األصول المالية
2,875,174
26,103,378
166,38٩

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

أرصدة لدى البنوك
مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء

10,435,840
227,126

1,813,646
2,102,882

4,735,664

325,471
1,632,734

5,681,250
110,223
834,107

8,556,424
38,788,558
٩,6٩8,٩02

استثمارات مالية :
بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل

670

بالقيمه العادله من خالل االرباح والخسائر

6,12٩,618
600,08٩

22,٩08
450,017
3,758,55٩
600,08٩

3,5٩2,463
600,08٩

1,5٩8,357
1٩,340,454
600,08٩

2,507,683
3,561,044
-

-

4,12٩,618
450,017
36,382,138
2,400,356

إجمالي األصول المالية

35,875,318

15,4٩4,53٩

8,10٩,080

23,4٩7,105

10,804,3٩1

6,625,580

100,406,013

بالتكلفه المستهلكه
أصول مالية أخرى

حتى شهر واحد
االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك

-

أكثر من شهر
حتى ثالثة أشهر
-

أكثر من ثالثة
أشهر حتى سنة
-

أكثر من سنة
حتى خمس
سنوات
-

أكثر من خمس
سنوات
-

بدون عائد

اإلجمالي

244,841

244,841

6,201,٩05

86,035,810

-

2,567,٩70

6,446,746

88,848,621
11,557,3٩2

األوعية االدخارية والودائع
االخرى

10,2٩0,1٩1

٩,048,208

٩,048,208

21,٩٩7,701

التزامات مالية أخرى

641,٩٩2

641,٩٩2

641,٩٩2

641,٩٩4

إجمالﻲ االلتزامات المالية

10,٩32,183

٩,6٩0,200

٩,6٩0,200

22,63٩,6٩5

2٩,44٩,5٩7

فجوة إعادة تسعير العائد
في نهاية سنة المقارنة

24,٩43,135

5,804,33٩

()1,581,120

857,410

()18,645,206

178,834

اجمالى األصول المالية

43,077,462

10,633,815

4,836,667

18,405,0٩6

7,617,16٩

7,050,860

٩1,621,06٩

اجمالى االلتزامات المالية

11,٩10,317

10,34٩,007

10,34٩,007

18,48٩,662

27,255,460

3,216,728

81,570,181

فجوة إعادة تسعير العائد

31,167,145

284,808

()5,512,340

()84,566

()1٩,638,2٩1

3,834,132

10,050,888
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2٩,44٩,5٩7
-

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
/3ج

*

*
*
*

خطر السيولة
خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االستحقاق
واستبدال المبال غ التي يتم سحبها  ،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 استحقاقها أو عند منحها للعمالء  .ويتواجد البنك في أسواق المال العالمية
لتأكيد تحقيق ذلك الهدف .
االحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق التي من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية اضطرابات غير
متوقعة في التدفقات النقدية .
مراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصرى .
إدارة التركز وبيان استحقاقات عمليات التوظيف .
هدف البنك من إدارة السيولة
يهدف البنك لتمويل أنشطته على أساس أفضل األسعار الممكنة في ظل الظر وف الطبيعية ،ولضمان قدرته على
الوفاء بالتزاماته في حالة حدوث أزمة .وسعيا نحو تحقيق هذه الغاية يتبنى البنك المبادئ الرئيسية التالية إلدارة
السيولة :
 إدارة السيولة فى المدى القصير وفقا لﻺطار الرقابى. تنويع مصادر التمويل. االحتفاظ بمجموعة من األصول ذات سيولة عالية.ﻗياس ومتابعة هيكل مخاطر السيولة
يتلخص إطار إدارة السيولة بالبنك فى العمليات التالية :
 التقييم المنتظم لهيكل سيولة البنك وتطوره علي مدار الزمن. متابعة تنويع مصادر التمويل . تقييم البنك الحتياجات التمويل على أساس التوقعات الواردة في الموازنة التقديرية بغرض التخطيط لحلولمالئمة للتمويل .
يتم تحديد فجوات السيولة المتوقعة عن طريق حصر البنود التى تظهر بقائمة المركز المالي البنك وخارجها حسب
نوع عملة وآجال االستحقاق المتبقية لتلك البنود وتتحدد تواريخ استحقاق األصول وااللتزامات القائمة على أساس
الشروط التعاقدية للمعامالت ونماذج أنماط سلوك العميل التاريخية ( كما فى حالة حسابات االستثمار ) وكذا
االفتراضات التقليدية المتصلة ببعض بنود قائمة المركز المالي( كما فى حالة حقوق المساهمين ( .
وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشهر التالي وهي 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 تسهيالت الحسابات الجارية المدينة وأثر
االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية .
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
منهج التمويل
يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارة الشئون المالية بالبنك بهدف توفير تنوع واسع في
العمالت  ،والمناطق الجغرافية  ،والمصادر  ،والمنتجات واآلجال .
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 :
 31ديسمبر 201٩م
حتى شهر واحد

أكثر من شهر
حتى ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة
أشهر حتى سنة

(باأللف جنيه مصرى)
أكثر من سنة
حتى خمس
سنوات

أكثر من خمس
سنوات

اإلجمالﻲ

االلتزامات المالية
-

أرصدة مستحﻘة للبنوك

-

-

-

244,841

244,841

35,651,502

86,035,810

-

2,567,٩70
88,848,621
100,406,013

األوعية االدخارية والودائﻊ
االخرى

10,2٩0,1٩1

٩,048,208

٩,048,208

21,٩٩7,701

التزامات مالية أخرى

641,٩٩2

641,٩٩2

641,٩٩2

641,٩٩4

إجمالﻲ االلتزامات المالية وفﻘا
لتاريخ االستحﻘاق التعاﻗدي

10,٩32,183

٩,6٩0,200

٩,6٩0,200

22,63٩,6٩5

35,8٩6,343

إجمالﻲ األصول المالية وفﻘا
لتاريخ االستحﻘاق التعاﻗدي

35,875,318

15,4٩4,53٩

8,10٩,080

23,4٩7,105

17,42٩,٩71

 31ديسمبر 2018م
حتى شهر واحد

أكثر من شهر
حتى ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة
أشهر حتى سنة

(باأللف جنيه مصرى)
أكثر من سنة
حتى خمس
سنوات

أكثر من خمس
سنوات

اإلجمالي

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك

-

-

-

-

104,713

104,713

30,367,475

79,057,216

-

2,408,252
81,570,181
91,621,069

األوعية االدخارية والودائع
االخرى

11,308,254

9,746,944

9,746,944

17,887,599

التزامات مالية أخرى

602,063

602,063

602,063

602,063

11,910,317

10,349,007

10,349,007

18,489,662

30,472,188

43,077,462

10,633,815

4,836,667

18,405,096

14,668,029

إجمالي االلتزامات المالية وفقا
لتاريخ االستحقاق التعاقدي
إجمالي األصول المالية وفقا
لتاريخ االستحقاق التعاقدي
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
/3د

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

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

-

حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين واألطراف
االخرى التي تتعامل مع البنك .

-

الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط .

يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقا ً لمتطلبات الجهة الرقابية (البنك المركزي
المصرى في جمهورية 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  500مليون جنيه مصرى حدا ً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع .

-

االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة
بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن . %10

وتخضع فروع البنك التي تعمل خارج جمهورية مصر العربية لقواعد اإلشراف المنظمة لألعمال
المصرفية في البلدان التي تعمل بها  ،ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين :
الشريحة األولى  :وهي رأس المال األساسي  ،ويتكون من رأس المال المدفوع (بعد خصم القيمة
الدفترية ألسهم الخزينة)  ،واألرباح المحتجزة واالحتياطيات الناتجة عن توزيع األرباح فيما عدا
احتياطي المخاطر البنكية العام  ،ويخصم منه أية شهرة سبق االعتراف بها وأية خسائر مرحلة .
الشريحة الثانية  :وهي رأس المال المساند  ،ويتكون مما يعادل مخصص المخاطر العام وفقا ً ألسس
الجدارة االئتمانية الصادرة عن البنك المركزي المصرى بما ال يزيد عن  %1,25من إجمالي األصول
وااللتزامات العرضي ة المرجحة بأوزان المخاطر  ،و التوظيفات  /الودائع المساندة التي تزيد آجالها عن
خمس سنوات (مع استهالك  %20من قيمتها في كل سنة من السنوات الخمس األخيرة من آجالها) و
 %45من الزيادة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لكل من االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل الشامل االخر وبالتكلفة المستهلكة 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 ترجي ﺢ األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر الى  %100مبوبة 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.
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019

* منظومة إدارة مخاطر هيكل سعر العائد
يتم تحديد وقياس هذا الخطر بمعرفة وحدة األصول وااللتزامات ) (ALMUالتابعة لﻺدارة المالية بالبنك ويتم تقييم
المخاطر وحدودها واإلجراءات التصحيحية الواجب القيام بها بمعرفة لجنة األصول وااللتزامات ) (ALCOبرئاسة
رئيس البنك وعضوية المديرين التنفيذيين والمدير المالي ومديرو اإلدارات التجارية ومدير شبكة الفروع والسكرتير
العام ورئيس غرفة المعامالت الدولية وتقوم غرفة المعامالت الدولية بتنفيذ اإلجراءات الضرورية التي تقررها لجنة
األصول وااللتزامات لتصحيﺢ الفجوات من خالل التعامل في األسواق المالية وتعد الغرفة تقاريرها بما حدث من
تطور وعرضها على وحدة األصول وااللتزامات ولجنة األصول وااللتزامات.

* مهام لجنة إدارة األصول وااللتزامات )(ALCO
 البت في الحدود المقبولة ألغراض تحليل الحساسية. مراجعة االفتراضات المستخدمة فى تحديد وقياس المخاطر والتحقق من صحتها واعتمادها.استعراض مخاطر وفجوات أسعار العائد وموقف الحساسية بالبنك والواردة بتقارير وحدة إدارة األصول
وااللتزامات ).(ALMU
 -تقييم وتعديل واعتماد التوصيات المقترحة لتعديل الفجوات -إن وجدت -بما يتفق مع الحدود السابق اعتمادها.

* مهام وحدة إدارة األصول وااللتزامات )(ALMU
 توثيق سياسة إدارة المخاطر كما تم إقرارها بمعرفة لجنة األصول وااللتزامات والحفاظ عليها. إعداد النماذج المستخدمة في تحديد وقياس المخاطر والعمل على تطويرها باستمرار. إعداد تقارير بالقيم المعرضة للخطر وتطور تلك القيم على مدار الزمن وعرض تلك التقارير على لجنة إدارةاألصول وااللتزامات.
 تقديم توصيات لتعديل الفجوات بما يتفق مع الحدود السابق اعتمادها. متابعة تطبيق قرارات لجنة األصول وااللتزامات وإخطارها بمدى التقدم فى تطبيق تلك القرارات. أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة :يتم قياس األصول المالية المبوبة كأصول مالية بغرض المتاجرة بالقيمة العادلة مع أدراج فر وق التغير في القيمة العادلة
بقائمة الدخل ضمن بند" صافى الدخل من المتاجرة " كما يتم قياس أدوات الدين المبوبة كأصول مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل األخر بالقيمة العادلة مع إدراج فروق التغير في القيمة العادلة ببنود قائمة الدخل الشامل األخر ضمن
"احتياطي القيمة العادلة " وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق ملكية فيتم قياس األسهم المقيدة ببورصة األوراق
المالية بالقيمة العادلة طبقا لألسعار المعلنة بالبورصة في تاريخ القوائم المالية المستقلة " أما بالنسبة لألسهم غير المقيدة
بالبورصة " فيما عدا االستثمارات االستراتيجية "فيتم تقييمها بإحدى الطر ق الفنية المقبولة " طر يقة التدفقات النقدية
المخصومة  ،طريقة مضاعفات القيمة " وإدراج فروق التقييم بقائمة الدخل الشامل األخر ضمن " احتياطي القيمة العادلة "
وبالنسبة لالستثمارات االستراتيجية فتعتبر التكلفة او القيمة األسمية بمثابة القيمة العادلة لتلك االستثمارات.
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
يوضﺢ الجدول أدناه األصول وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة في القوائم المالية المستقلة في  31ديسمبر
 2019ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بناء علي مستويات المدخالت التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة
العادلة ككل:
المستوي األول:وتتمثل مدخالت المستوي األول في األسعار المعلنة (غير المعدلة( في األسواق النشطة ألصول أو التزامات مطابقة
يستطيع البنك الوصول إليها في تاريخ القياس.
المستوي الثانى:وتتمثل مدخالت المستوي الثاني فى كافة المدخالت بخالف أسعار معلن عنها ضمن المستوي األول وتكون هذه المدخالت
ملحوظة لألصل أو االلتزام بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوي الثالث:وتتمثل مدخالت المستوي الثالث في المدخالت غير الملحوظة لألصل أو االلتزام.
باأللف جنيه مصرى
األصول المالية
وثائق صناديق استثمار بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل األخر
وثائق صناديق استثمار بالقيمة العادلة
من خالل األر باح والخسائر
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
خالل األر باح والخسائر
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل األخر

المستوي األول
-

المستوي الثانى
1,180,695

المستوي الثالث

االجمالى

-

1,180,695

280,012

-

-

280,012

170,005

-

-

170,005

2,751,294

-

-

2,751,294

 تمويالت وتسهيالت للعمالءتظهر التمويالت والتسهيالت بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االضمحالل .
 أدوات دين بالتكلفة المستهلكةيتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات الدفعات وتوار يخ االستحقاق الثابتة أو القابلة للتحديد كادوات دين بالتكلفة
المستهلكة " ضمن نموذج األعمال لألصول المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ".
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
 ويتكون البسط لمعدل كفاية رأس المال من الشر يحتين التاليتين طبقا لبازل : IIالشريحة األولى  :وهى رأس المال األساسي ويتكون من رأس المال المدفوع  -بعد خصم القيمة الدفتر ية ألسهم الخزينة -
واألر باح المحتجزة واالحتياطيات القائمة التي ينص القانون والنظام األساسى للبنك على تكوينها بعد توزيع األرباح فيما
عدا احتياطي المخاطر البنكية العام واالحتياطي الخاص كما يخصم منه أية شهرة سبق االعتراف بها وأية خسائر مرحلة .
وقد تم إدراج صافي األرباح المرحلية في الشريحة األولي وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته
المنعقدة بتار يخ  15فبراير .2017
الشريحة الثانية  :وهى رأس المال المساند ويتكون مما يعادل رصيد المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين /
التمويالت و التسهيالت األئتمانية المدرجة فى المرحلة األولى بما ال يزيد عن  % 1.25من إجمالي المخاطر األئتمانية
لألصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر والتمويالت  /الودائع المساندة التي تزيد آجالها عن خمس
سنوات  -مع استهالك  % 20من قيمتها فى كل سنة من السنوات الخمس األخيرة من آجالها  -باإلضافة إلى  % 45من
الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لكل من االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
وأدوات الدين بالتكلفة المستهلكة واالستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة و  % 45من قيمة األحتياطي الخاص.
ويراعى عند حساب إجمالي بسط معدل كفاية رأس المال أال يزيد رأس المال المساند عن رأس المال األساسي وأال تزيد
التمويالت – الودائع  -المساندة عن نصف رأس المال األساسي.
ويتم ترجيﺢ األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر إلى  % 200مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين بكل أصل بما
يعكس مخاطر االئتمان المرتبطة به مع أخذ الضمانات النقدية في االعتبار ويتم استخدام ذات المعالجة للمبالغ خارج قائمة
المركز المالى بعد إجراء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائر المحتملة لتلك المبالغ.
تم إعداد معيار كفاية رأس المال طبقا لمتطلبات بازل  IIبناءا ً على قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته
المنعقدة بتار يخ  18ديسمبر  2012والتى أصدرت فى  24ديسمبر .2012
وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلية وفي الدول التي تعمل بها فروعه الخارجية خالل السنتين الماضيتين.
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
ويلخص الجدول التالي مكونات رأس المال األساسي والمساند ونسب معيار كفاية رأس المال في نهاية السنة المالية الحالية :
 31ديسمبر 201٩م
ألف جنيه مصرى

الشريحة األولى (رأس المال االساسى و االضافى):
رأس المال المصدر والمدفوع
أسهم خزينة ()-
االحتياطيات
احتياطى مخاطر العام
احتياطى مخاطر معيار IFRS 9
األرباح المحتجزة (الخسائر المرحلة)
األرباح ( /الخسائر) المرحلية ربع السنوية
حقوق األقلية
إجمالى االستبعادات من رأس المال األساسى المستمر Common Equity
اجمالى رصيد بنود الدخل الشامل االخر المتراكم بعد التعديالت الرقابية
اجمالى رأس المال االساسى و االضافى
الشريحة الثانية (رأس المال المساند):
 %45من قيمة االحتياطى الخاص
 %45من رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
االخر
 %45من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة
رصيد المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين و التسهيالت االئتمانية المطلوبة فى المرحلة األولى
اجمالى مخصص خسائر االضمحالل للتمويالت و التسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة
اجمالى رأس المال المساند
إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات (اجمالى رأس المال)
األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر :
إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر االئتمان ،السوق والتشغيل
إجمالى الﻘاعدة الرأسمالية  /إجمالى األصول وااللتزامات العرﺿية المرجحة بأوزان المخاطر االئتمان والسوق والتشغيل

 31ديسمبر 2018م
ألف جنيه مصرى

3,046,66٩
()٩,8٩2
1,1٩1,55٩
14٩,153
4,260,166
1,640,54٩
٩3٩
()505,465
1,٩46,871
11,720,54٩

1,775,681
()9,892
940,006
335,510
3,642,228
1,492,314
910
()927,858
7,248,899

-

15,147

-

1,048,774

328,622
146,826
475,448
12,1٩5,٩٩8

262,296
165,048
1,491,265
8,740,164

55,458,75٩
%21.٩٩

51,359,042
% 17.02

وافق البنك المركزى المصرى فى جلسته بتاريخ  7يوليو 2015م على التعليمات الرقابية لقياس الخاصة بالرافعة المالية مبع إلبزام
البنوك بالحد األدنى لتلك النسبة (  ) %3على أساس ربع سنوى وذلك على النحو التالى :
كنسبة استرشادية من نهاية سبتمبـر 2015م وحتى عام 2017م.
كنسبة ملزمة اعتبارا من عام 2018م .
كما أوجب عن اإلفصاح عن النسبة ومكوناتها ( بسطا ً ومقاما ً ) بالقوائم المالية المنشورة أسوةً بما يجرى عليه حاليا ً فيما يخص
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
مكونات المقام يتكون مقام النسبة من كافة أصول البنك داخل وخارج الميزانية – وفقا ً للقوائم المالية  -وهو ما يطلق علية
"تعرضات البنك" .
النسبة يجب أال تقل نسبة الشريحة األولى من القاعدة الرأسمالية ( بعد االستبعادات ) الى إجمالى تعرضات البنك عن (.)% 3
 31ديسمبر 201٩م
ألف جنيه مصرى
أوال  :بسط النسبة
الشريحة األولى من رأس المال بعد االستبعادات
ثانيا  :مﻘام النسبة
إجمالى التعرﺿات داخل الميزانية وعمليات المشتﻘات المالية وتمويل األوراق المالية
التعرﺿات خارج الميزانية
إجمالى التعرﺿات داخل وخارج الميزانية
نسبة الرافعة المالية %
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 31ديسمبر 2018م
ألف جنيه مصرى

11,720,549

7,248,899

102,374,372
3,403,946
105,778,318
% 11.08

93,000,429
2,285,554
95,285,983
% 7.61

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019

 - 4التﻘديرات واالفتراﺿات المحاسبية الهامة :
 /4أ 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 هناك أية بيانات موثوق بها 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 هذه 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 .
 /4ب اﺿمحالل االستثمارات فﻲ أدوات حﻘوق ملكية بالﻘيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
يحدد البنك اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل االخر
عندما يكون هناك انخفاض هام أو ممتد في قيمتها العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديدا ً ما إذا كان
االنخفاض هاما ً أو ممتدا ً إلى حكم شخصي  ،والتخاذ هذا الحكم يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل أخرى –
التذبذبات ( ) Volatilityالمعتادة لسعر السهم باإلضافة إلى ذلك قد يكون هناك اضمحالل عندما يكون
هناك دليل على وجود تدهور في الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية التشغيلية
والتمويلية أو أداء الصناعة أو القطاع أو التغيرات في التكنولوجيا .
 /4ج استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ استحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على أنها
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصي بدرجة
عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على االحتفاظ بتلك االستثمارات بالتكلفة
المستهلكة  ،وإذا أخفق البنك في االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيما عدا في بعض
الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد االستحقاق عندها يتم إعادة تبويب كل
االستثمارات بالتكلفة المستهلكة إلى االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر ،
وبالتالي سوف يتم قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق
تبويب أية استثمارات بذلك البند .
 /4د الﻘيمة العادلة للمشتﻘات
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المقيدة في أسواق نشطة باستخدام أساليب التقييم وعندما يتم
استخدام هذه األساليب مثل النماذج لتحديد القيمة العادلة يتم اختبارها ومراجعتها دوريا بواسطة أفراد
مؤهلين ومستقلين عن الجهة التى قامت بأعدادها .وتعتمد نتائج التقييم العادلة الى حد ما على الخبرة .
/4ﮬ ﺿرائب الدخل
يخضع البنك لضرائب الدخل مما يستدعي استخدام تقديرات هامه لتحديد المخصص اإلجمالي للضريبة
علي الدخل وهناك عدد من العمليات والحسابات يصعب تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد ويقوم
البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقا لتقديرات مدي احتمال نشأت
ضرائب أضافية  ،وعندما يكون هناك اختالف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبالغ السابق تسجيلها
فإن هذه االختالفات سوف تؤثر علي ضريبة الدخل.
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019

- 5

التحليل الﻘطاعﻲ
-

التحليل الﻘطاعﻲ لألنشطة
يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة
المخاطر المحيطة بها والعائد المرتبط بهذا النشاط التي قد تختلف عن باقي األنشطة االخرى  .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 هيكلة الشركات واألدوات المالية .
األفراد
وتشمل أنشطة الحسابات الجارية واالدخار والودائع والمرابحات الشخصية والمرابحات العقارية .
أنشطة أخرى
وتشمل األعمال المصرفية االخرى كإدارة األموال .
وتتم المعامالت بين األنشطة القطاعية وفقا ً لدورة النشاط العادي للبنك وتتضمن األصول وااللتزامات
األصول وااللتزامات التشغيلية كما تم عرضها في المركز المالي للبنك .

- 6

صافﻲ الدخل من العائد
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى

عائد عمليات مشاركات ومرابحات ومﺿاربات واإليرادات المشابهة من :
البنك المركزى المصرى
البنوك االخرى
العمالء
المجموع
عائد أدوات دين حكوميه
عائببد اسببتثمارات فببي أدوات ديببن بالتكلفببة المسببتهلكة وبالقيمببة العادلببة مببن خ بالل
قائمة الدخل الشامل االخر
اإلجمالى
تكلفة األوعية االدخارية والتكاليف المشابهة من :
البنوك
العمالء
اإلجمالﻲ
الصافﻲ
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 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

3,٩16,17٩
538,574
1,073,771
5,528,524
3,430,8٩1

4,068,439
724,753
807,616
5,600,808
2,266,265

130,263
٩,08٩,678

62,391
7,929,464

()101,700
()4,687,٩60
()4,78٩,660
4,300,018

()98,158
()4,018,611
()4,116,76٩
3,812,6٩5

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
- 7

إيرادات األتعاب والعموالت
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
األتعاب والعموالت المرتبطة بعمليات التوظيف و االستثمار
أتعاب خدمات تمويل المؤسسات
أتعاب أعمال األمانة والحفظ
أتعاب أخرى
اإلجمالى

- 8

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
34,877
11,949
5,668
239,087
291,581

38,5٩7
8,٩78
4,04٩

1٩4,705
246,32٩

توزيعات األرباح
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
٩55
81
47,٩81
25,676
74,6٩3

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

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
1,320
244
61,906
22,664
86,134

 - ٩صافﻲ دخل المتاجرة
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

عمليات النﻘد األجنبﻲ
أرباح التعامل في العمالت األجنبية
(خسببائر) تقيببيم أرصببدة األصببول وااللتزامببات بببالعمالت األجنبيببة
بغرض المتاجرة
أدوات حقوق الملكية
اإلجمالى

78,816

48,334

()6,٩55
٩68
72,82٩

()6,307
()28
41,999

 – 10رد (عبء) االﺿمحالل عن خسائر عمليات التوظيف و االستثمار

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى
أرصدة لدى البنوك
أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
أدوات الدين بالتكلفة المستهلكة
مشاركات ومرابحات و مضاربات مع العمالء

 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
2,321
18,144
4,827
50,٩61
11,٩20
88,173

اإلجمالى
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 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

-

()2,587
()14,492
()17,079

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
 - 11مصروفات إدارية
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
تكلفة العاملين
أجور ومرتبات
تأمينات اجتماعية
تكلفة المعاشات
تكلفة نظم االشتراكات المحددة
مصروفات إدارية أخرى *
اإلجمالى

* تحليل ألهم بنود مصروفات إدارية أخرى
اإلهالك
اشتراكات ورسوم
مزايا للعاملين (عالج طبى  +مصروفات تدريب)
مصروفات صيانة (الحاسب األلى  +المباني وسيارات وآالت)
دعاية وإعالن
مصروفات تشغيل الحاسب األلى والصارف األلى
مياه وكهرباء وتليفونات
مصروفات الدمغة
مصروفات بريد وسويفت
استقبال وضيافة
بدالت سفر وانتقال
إيجار مقار الصارف األلى
أدوات كتابية ومطبوعات
فيزا إليكترون  /عموالت
مصروفات قضائية
استشارات فنية
خدمات اجتماعية
ضرائب بخالف ضرائب الدخل
مساهمة تكافلية لنظام التأمين الصحي
أخرى
المجموع
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 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

()408,655
()1٩,151

()392,164
()15,877

()14,1٩1
()441,٩٩7
()55٩,070
()1,001,067

()14,975
()423,016
()425,796
()848,812

 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
82,032
4٩,110
60,015
26,177
5,5٩7
5٩,067
17,630
1٩,٩80
10,804
17,888
20,70٩
13,657
8,7٩3
3,654
5,086
4,4٩4
1,7٩0
21,551
24,508
106,528

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
51,0٩٩
40,1٩8
51,٩٩4
21,101
11,356
33,710
16,470
21,28٩
7,475
12,776
11,813
11,055
7,552
4,011
2,1٩1
2,675
1,0٩2
11,827
٩,460
٩6,652

55٩,070

425,7٩6

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
-12

(مصروفات) إيرادات تشغيل أخرى
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى

(خسائر) أرباح تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية
ذات الطبيعة النقدية (بخالف التى بغرض المتاجرة)
أرباح بيع أصول ثابتة
إيجار تشغيلي
أخرى
رد (عبء) مخصصات أخرى
اإلجمالى

()221,25٩
280
()1,715
41,306
31,٩38
()14٩,450

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
154,610
()910
10,468
()3,455
160,713

( – 13مصروفات) ﺿرائب الدخل

ضرائب الدخل الحالية
وتتمثل ضرائب الدخل الحالية في األتى:
ضرائب الدخل المحسوبة على أساس معدل ضرائب * %20
ضرائب دخل جارية
اإلجمالى

 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
()670,159

()552,751
()240,000
()7٩2,751

()320,159
()350,000
()670,159

()7٩2,751

* 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 النهائية مع مركز كبار الممولين وسداد الضريبة المستحقة وذلك منذ بداية نشاط البنك وحتى
عام 2018م .
 بالنسبة لعام  ،2019يتم حاليا إعداد االقرار الضريبي وسيتم تقديمه في المواعيد المحدد قانونا ً.
ثانيا ً  :ﺿريبة المرتبات واألجور
 تمت التسوية النهائية مع مركز كبار الممولين وسداد الضريبة المستحقة وذلك منذ بداية نشاط البنك و حتى
عام 2018م .
 بالنسبة للفترة من 2019/01/01حتى  2019/12/31تم توريد الضريبة الشهرية المستحقة فى الموعد
المحدد قانونا.
ثالثا ً  :ﺿريبة الدمغة
 تمت التسوية النهائية مع مركز كبار الممولين وسداد الضريبة المستحقة وذلك منذ بداية نشاط البنك و حتى
عام 2018م .
 بالنسبة للفترة من  2019/01/01وحتى  2019/12/31فقد تم تقديم اإلقرارالضريبي الربع سنوي في
ميعاده وسداد الضريبة المستحقة من واقعه .
رابعاً :الﺿريبة العﻘارية
 تم سداد جميع الضرائب المستحقة على فروع ومقرات البنك  ،وذلك وفقا للربط القديم .
 بداية من تطبيق القانون رقم  196لسنة  2008والمعمول به من 2013/07/1م تم سداد الضرائب المستحقة
عن جميع فروع و مقرات البنك (المرسل بها اخطارات و مطالبات سداد) و ذلك حتى عام 2019م بما فيها
المطالبات والمطعون عليها لحين صدور قرارات لجان الطعن .
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
 - 14نصيب السهم فﻲ الربح
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
2,519,129

صافي أرباح السنة

2,714,848

حصة العاملين

()180,000
()17,000

()150,000
()14,000

2,517,848
440,1٩7
5.720

2,355,129
366,831
6.420

مكافأة مجلس اإلدارة
المتوسط المرجﺢ لألسهم العادية المصدرة
نصيب السهم األساسي في الربﺢ (بالجنيه)

 تبويب وﻗياس األصول المالية واأللتزامات المالية :يوﺿح الجدول التالى األصول المالية )ﻗبل خصم أي مخصصات لالﺿمحالل) باألجمالى وفﻘا لتبويب نموذج األعمال :
باأللف جنيه مصرى
أدوات حقوق ملكية
اجمالى القيمة
بالقيمة العادلة من خالل
الدفترية
الدخل الشامل االخر

أدوات دين بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل االخر
-

-

8,558,214

أرصدة لدى البنوك

38,788,691

-

-

38,788,691

مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء

10,595,074

-

-

10,595,074

-

450,962

3,931,989

4,382,951

استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

36,193,801

-

-

36,193,801

إجمالﻲ األصول

94,135,780

450,962

3,931,989

98,518,731

التكلفة
المستهلكة

 31ديسمبر 2019م
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

8,558,214

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

يوضﺢ الجدول التالى األصول المالية بالصافى وفقا لتعليمات البنك المركزي الصادرة في  16ديسمبر  2008ومعيار IFRS 9
باأللف جنيه مصرى
وفقا لتعليمات البنك المركزى الصادرة فى  26فبراير 2019م
اعادة القياس *

القيمة الدفترية
المعيار الدولى
للتقارير المالية
IFRS 9

-

()4,574

7,944,198

()18,955

42,093,724
-

اعادة التبويب *

 1يناير 201٩م

القياس وفقا ً
تعليمات البنك المركزى
 16ديسمبر 2008

القياس وفقا ً
المعيار الدولى للتقارير
المالية IFRS 9

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

تمويالت وتسهيالت

التكلفة المستهلكة

7,948,772

أرصدة لدى البنوك

تمويالت وتسهيالت

التكلفة المستهلكة

42,112,679

-

اوراق حكومية

تمويالت وتسهيالت

التكلفة المستهلكة

15,068,596

()14,996,610

()71,986

تمويالت وتسهيالت
محتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق
محتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق
متاحة للبيع

التكلفة المستهلكة

8,386,696

-

()136,402

8,250,294

التكلفة المستهلكة

11,071,093

14,899,725

()51,201

25,919,617

22,356

()22,356

-

-

2,533,616

-

-

2,533,616

292,484

()292,484

-

-

1,483,362

22,356

-

1,505,718

592,375

96,885

()6,786

682,474

89,512,029

()292,484

()289,904

88,929,641

مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء
أدوات الدين
صناديق استثمار
أدوات حقوق ملكية
صناديق استثمار

متاحة للبيع

صناديق استثمار

متاحة للبيع

أدوات الدين

متاحة للبيع

القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل االخر
القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل االخر
القيمة العادلة من خالل
االرباح والخسائر
القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل االخر
القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل االخر

إجمالﻲ األصول

القيمة الدفترية وفقا ً
تعليمات البنك المركزى
 16ديسمبر 2008

اثر المعيار الدولى للتقارير المالية
IFRS 9

* يرتبط إعادة القياس بتعديالت الخسائر األئتمانية المتوقعة بينما يشمل إعادة التبويب تعديالت خاصة بالتغيرات فى أسس القياس.
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
نﻘدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصرى

-15

 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
1,411,116
7,147,0٩8
8,558,214

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
1,237,065
6,711,707
7,948,772

يخصم  :مخصص خسائر االئتمانية المتوقعة
إجمالي ()2
إجمالي ()2( + )1

()1.7٩0
()1,7٩0
8,556,424

7,948,772

أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد
اإلجمالى

5,681,250
2,875,174
8,556,424

4,739,071
3,209,701
7,948,772

نقدية
أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي
اإلجمالى ()1

- 16

أرصدة لدى البنوك
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

حسابات جارية
ودائع
يخصم  :اإليرادات المقدمة للبنك المركزى المصرى
يخصم  :اإليرادات المقدمة للبنوك خارجية
يخصم  :اإليرادات المقدمة للبنوك محلية
اإلجمالى ()1

110,223
38,68٩,4٩8
()821
()8,213
()1,٩٩6
38,788,6٩1

186,387
42,002,863
()311
()1,637
()74,623
42,112,679

يخصم  :مخصص خسائر االئتمانية المتوقعة للبنوك خارجية
يخصم  :مخصص خسائر االئتمانية المتوقعة للبنوك محلية
إجمالي ()2
إجمالي ()2( + )1

()13
()120
()133
38,788,558

42,112,679

البنك المركزى المصرى بخالف نسبة االحتياطي اإللزامي
بنوك محلية
بنوك خارجية
اإلجمالى
أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد
اإلجمالى
أرصدة متداولة
اإلجمالى

26,841,328
8,٩17,183
3,030,047
38,788,558

25,734,317
14,604,508
1,773,854
42,112,679

110,223
38,678,335
38,788,558
38,788,558
38,788,558

186,387
41,926,292
42,112,679
42,112,679
42,112,679
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
- 17

مشاركات ومرابحات ومﺿاربات مﻊ العمالء
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

تجزئة :
سيارات
سلع معمره واخرى
عقارية
موظفين

415,034
138,048
441,175
184,241

386,209
162,673
441,830
177,499

اجمالى التجزئة ()1

1,178,498

1,168,211

مؤسسات :
شركات كبيره ومتوسطه
شركات صغيره
شركات متناهية الصغر

9,216,924
1,285,196
54,171

إجمالى ()2
اجمالى المشاركات و المضاربات والمرابحات للعمالء ()2+1
يخصم  :اإليرادات المقدمة
يخصم  :مخصص خسائر االضمحالل
الصافي يوزع الى:
أرصدة متداولة
اإلجمالى

10,556,291
11,734,78٩
()1,13٩,715
()8٩6,172
٩,6٩8,٩02
٩,6٩8,٩02
٩,6٩8,٩02

7,918,738
1,409,305
81,681
9,409,724
10,577,935
()1,260,918
()930,321
8,386,696
8,386,696
8,386,696

بلغت القيمة العادلة لألوراق المالية المتداولة والتى ال يمكن التصبرف فيهبا إال بموافقبة البنبك ضبمانا لعمليبات توظيبف تجاريبة
فى تاريخ الميزانية مبلغ  59,881ألف جنيه مصرى مقابل مبلغ  59,881ألف جنيه مصرى في تاريخ المقارنة .
مرحلة ()1

ECL

مرحلة ()2

3,964,357 17,615 4,486,957
شركات كبيره
6,332
776
شركات متوسطه 403,410
16,901 28,828 1,037,700
افراد
21,261 29,605
شركات صغيره 780,883
شركات متناهية
372
457
3,968
الصغر
4,009,223 77,281 6,712,918
اإلجمالي

مرحلة ()1
شركات كبيره
ومتوسطه
افراد
شركات صغيره
ومتناهية
الصغر
اإلجمالي

ECL

مرحلة ()2

3,892,818 17,889 3,606,251

ECL

 31ديسمبر 2019م
ECL
مرحلة ()3

58,791 147,493
297,077
26
123,897
697
483,052
1,483
28

49,831

1,012,648 149,727

ECL

(باأللف جنيه مصرى)
ECL
اإلجمالي

8,510,105 32,870
706,819 158,868
1,178,498 95,153
1,285,196 337,975
44,298

54,171

197,978
159,670
124,678
369,063
44,783

896,172 11,734,789 669,164

 1يناير 2019م
ECL
مرحلة ()3

(باأللف جنيه مصرى)
ECL
اإلجمالي

419,669 179,465

7,918,738 212,515

409,869

979,559

21,732 26,907

1,853

166,920

1,168,211 144,434

173,194

726,478

27,928 47,140

3,442

736,580

1,490,986 433,078

483,660

3,942,478 91,936 5,312,288

1,323,169 184,760

- 59 -

1,066,723 10,577,935 790,027

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
مخصص خسائر االﺿمحالل ECL
تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل للمشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء وفقا ً لألنواع :
 31ديسمبر 2019م
مؤسسات كبيرة ومتوسطة
وصغيرة ومتناهية الصغر

افراد فقط
الرصيد أول السنة
اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى
للمعيار الدولي IFRS 9

(باأللف جنيه مصرى)
االجمالى

147,706

782,615

930,321

25,488

110,٩14

136,402

الرصيد بعد التعديل في  1يناير 2019م

173,1٩4

8٩3,52٩

1,066,723

عبء االضمحالل خالل السنة
مبالغ تم إعدامها خالل السنة
مخصص انتفي الغرض منه
مناقلة
فروق تقييم

5,274
()31,563
()15,768
()5,248
()1,211

295,569
()105,290
()296,995
5,248
()20,567

300,843
()136,853
()312,763
()21,778

الرصيد في  31ديسمبر 2019م

124,678

771,4٩4

8٩6,172

 31ديسمبر 2018م
افراد فقط

مؤسسات كبيرة ومتوسطة
وصغيرة ومتناهية الصغر

(باأللف جنيه مصرى)
االجمالى

الرصيد أول السنة
عبء االضمحالل خالل السنة
مبالغ تم إعدامها خالل السنة
محول من المؤسسات لالفراد
مخصص انتفي الغرض منه
محول من مخصصات اخرى
فروق تقييم

160,435
20,094
()9,480
5,866
()29,304
95

1,014,444
55,449
()254,252
()5,866
()31,747
333
4,254

1,174,879
75,543
()263,732
()61,051
333
4,349

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

147,706

782,615

930,321
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
 - 18استثمارات مالية
 31ديسمبر 201٩م

/18أ  -استثمارات مالية بالﻘيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر *
أدوات دين – بالﻘيمة العادلة :
 مدرجة في سوق األوراق الماليةأدوات حﻘوق ملكية – بالﻘيمة العادلة :
 مدرجة في سوق األوراق المالية غير مدرجة في سوق األوراق الماليةوثائق صناديق استثمار :
 غير مدرجة في سوق األوراق الماليةإجمالﻲ استثمارات مالية بالﻘيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ()1

باأللف جنيه مصرى
 31ديسمبر 2018م

1٩7,630

689,260

1,05٩,1٩2
1,6٩2,101

982,637
1,550,979

1,180,6٩5
4,12٩,618

1,505,718
4,728,594

ُ
حيث أن هذه
* بلغت االستثمارات المثبتة بالتكلفة  362,303الف جم فى نهاية 201٩م مﻘابل  418,٩34الف جم فى نهاية 2018م
االستثمارات غير مﻘيدة بالبورصة ومن الصعوبة ايجاد مثيل لها مﻘيد بالبورصة لذا تعذرعلى البنك إجراء عملية تﻘييم لهذا االستثمارات.

/18ب  -استثمارات مالية بالﻘيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
أدوات حﻘوق ملكية – بالﻘيمة العادلة :
 مدرجة في سوق األوراق الماليةوثائق صناديق استثمار :
 مدرجة في سوق األوراق الماليةإجمالﻲ استثمارات مالية بالﻘيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر ()2

170,005

41,012

280,012
450,017

292,484
333,496

/18ج  -استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
أدوات دين :
 مدرجة في سوق األوراق الماليةأذون الخزانة
عمليات بيع اذون خزانة مع االلتزام باعادة الشراء
عوائد لم تستحق بعد
مخصص خسائر االئتمانية المتوقعة
إجمالي ( أ )

 أدوات دين أخرىمخصص خسائر االئتمانية المتوقعة
إجمالي ( ب )
إجمالﻲ استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة ( أ  +ب ) ()3

إجمالﻲ استثمارات مالية ()3+2+1

18,174,٩75
()46,7٩٩
()377,680
()34,431
17,716,065

15,719,024
()37,062
()613,366
15,068,596

18,6٩6,637
()30,564
18,666,073
36,382,138

10,974,208
10,974,208
26,042,804

40,٩61,773

31,104,894

وتتمثل أذون خزانة فﻲ :
 31ديسمبر 201٩م
150,000
18,024,٩75
()377,680
()46,7٩٩
()34,431
17,716,065

أذون خزانة استحقاق  182يوم
أذون خزانة استحقاق  273يوم
أذون خزانة استحقاق  365يوم
عوائد لم تستحق بعد
عمليات بيع اذون خزانة مع االلتزام باعادة الشراء
مخصص خسائر االئتمانية المتوقعة
إجمالي ( أ )
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باأللف جنيه مصرى
 31ديسمبر 2018م
1,600,000
1,500,000
12,619,024
()613,366
()37,062
15,068,596

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
/18د  -استثمارات مالية  -تابﻊ
/18د  -استثمارات فﻲ شركات تابعة وشﻘيﻘة
بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات التابعة والشقيقة كما يلي :
البلد
مقر
الشركة

أصول
الشركة
باأللف
جنيه مصرى

التزامات
الشركة
(بدون حقوق
الملكية)
باأللف
جنيه مصرى

 31ديسمبر 201٩م
إيرادات
الشركة

أرباح /
(خسائر)
الشركة

القيمة
الدفترية

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

نسبة
المساهمة

أ -شركات تابعة :
اإلسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" ()5

مصر

90,585

44,960

50,880

()7,546

13,000

%34,72

األفق لﻺستثمار والتنمية الصناعية ()5

مصر

612,804

383,521

541,880

()14,773

35,200

%40,00

الوطنية الحديثة للصناعات الخشبية ()5

مصر

41,199

44,163

14,948

()2,977

-

%44,44

إيكوباك لصناعة مواد التغليف ()5

مصر

605,312

376,422

589,197

8,872

76,720

%40,00

مصر لصناعة مواد التغليف " إيجيراب " ()5

مصر

269,570

120,099

256,878

8,190

24,147

%51,38

القاهرة لصناعة الكرتون " كوباك " ()5

مصر

453,824

248,498

455,045

3,834

68,715

%31,37

صرافة بنك فيصل ()5

مصر

6,513

33

97,793

210

4,350

%87,00

فيصل لالستثمارات المالية ()5

مصر

714,035

14,863

41,066

28,118

619,965

%99,99

فيصل لتداول األوراق المالية ()5

مصر

36,105

4,954

4,596

1,032

23,970

%79,90

الطاقة للصناعات اإللكترونية ()5

مصر

117,062

12,980

30,909

()6,189

10,507

%28,00

الفيصل لﻺستثمار والتسويق العقارى ()5

مصر

405,572

189,547

55,085

2,356

4,990

%2,50

881,564

اإلجمالى ( أ )

ب-شركات شقيقة:
مستشفي مصر الدولي ()5

مصر

381,616

89,563

357,690

107,687

19,633

%24,30

المصريـة للتأمين التكافلي على الممتلكات ()4

مصر

474,954

75,661

179,222

144,005

74,773

%32,75

عربية للوساطة في التأمين ()2

مصر

653

1,635

6

()191

-

%25,00

اوراسكوم لﻺسكان والتعمير()3

مصر

1,088,665

1,239,327

147,638

()16,011

106,080

%40,00

العربية ألعمال التطهير " أراديس " ()3

مصر

704

103

875

15

-

%40,00

الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية ()1

مصر

7,940

3,961

2,639

126

-

%48,57

اإلجمالى (ب)

200,486

اإلجمالى ( أ +ب )

1,082,050

أدرجت بعض الشركات كشركات تابعة رغم انخفاض نسبة المساهمة فيها عن  %50حيث أن مصرفنا يمتلك بطريق
مباشر وغير مباشر القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لتلك الشركات .
البيانات الواردة طبقا ً للقوائم المالية في 2016/12/31م
-1
البيانات الواردة طبقا ً للقوائم المالية في 2017/12/31م
-2
البيانات الواردة طبقا ً للقوائم المالية في 2018/12/31م
-3
ً
البيانات الواردة طبقا للقوائم المالية في 2019/06/30م
-4
ً
البيانات الواردة طبقا للقوائم المالية في 2019/09/30م
-5
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019

 - 18استثمارات مالية  -تابﻊ
/18د  -استثمارات فﻲ شركات تابعة وشﻘيﻘة
بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات التابعة والشقيقة كما يلي :
البلد
مقر
الشركة

أصول
الشركة
باأللف
جنيه مصرى

التزامات
الشركة
(بدون حقوق
الملكية)
باأللف
جنيه مصرى

 31ديسمبر 2018م
إيرادات
الشركة

أرباح /
(خسائر)
الشركة

القيمة
الدفترية

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

نسبة
المساهمة

أ -شركات تابعة :
اإلسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" ()7

مصر

108,039

42,142

62,601

5,770

13,000

%34,72

األفق لﻺستثمار والتنمية الصناعية ()7

مصر

819,741

565,942

535,541

4,759

35,200

%40,00

الوطنية الحديثة للصناعات الخشبية ()7

مصر

48,680

45,468

13,459

()3,130

1

%44,44

العالمية لﻺستيراد والتصدير ()1

مصر

8,230

45,350

187

()3,795

-

%50,69

إيكوباك لصناعة مواد التغليف ()7

مصر

608,176

381,906

401,336

11,250

76,720

%40,00

مصر لصناعة مواد التغليف " إيجيراب " ()7

مصر

304,602

157,064

167,000

12,540

24,147

%51,38

القاهرة لصناعة الكرتون " كوباك " ()7

مصر

550،357

341,836

318,027

10,506

68,715

%31,37

اإلسالمية للثروة الحيوانية ()4

مصر

1,674

6,950

4,218

1,074

-

%85,22

صرافة بنك فيصل ()5

مصر

6,375

31

3,535

471

4,350

%87,00

فيصل لالستثمارات المالية ()7

مصر

699,973

29,596

26,559

18,061

619,965

%99,99

فيصل لتداول األوراق المالية ()7

مصر

36,443

4,194

5,171

2,089

23,970

%79,90

الطاقة للصناعات اإللكترونية ()7

مصر

118,244

7,582

26,034

()3,290

25,011

%28,00

الفيصل لﻺستثمار والتسويق العقارى ()3

مصر

400,455

188,997

11,753

4,692

4,990

%2,50

8٩6,06٩

اإلجمالى ( أ )
ب-شركات شقيقة:
مستشفي مصر الدولي ()2

مصر

173,338

68,340

193,424

19,664

19,633

%24,08

المصريـة للتأمين التكافلي على الممتلكات ()6

مصر

1,207,354

912,748

111,868

89,296

30,613

%24,75

عربية للوساطة في التأمين ()5

مصر

653

1,635

6

()191

-

%25,00

اوراسكوم لﻺسكان والتعمير()5

مصر

1,162,127

1,292,138

36,163

()34,388

106,080

%40,00

العربية ألعمال التطهير " أراديس " ()5

مصر

690

104

455

8

-

%40,00

اإلسالمية لﻺستثمار والتنمية ()5

مصر

3,079

707

55

()370

-

%43,77

الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية ()5

مصر

7,940

3,961

2,639

126

1

%48,57

اإلجمالى (ب)

156,327

اإلجمالى ( أ +ب )

1,052,3٩6

أدرجت بعض الشركات كشركات تابعة رغم انخفاض نسبة المساهمة فيها عن  %50حيث أن مصرفنا يمتلك بطريق
مباشر وغير مباشر القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لتلك الشركات .
البيانات الواردة طبقا ً للقوائم المالية في 2009/12/31م
-1
البيانات الواردة طبقا ً للقوائم المالية في 2018/04/30م
-2
البيانات الواردة طبقا ً للقوائم المالية في 2016/12/31م
-3
ً
البيانات الواردة طبقا للقوائم المالية في 2017/12/31م
-4
البيانات الواردة طبقا ً للقوائم المالية في 2018/12/31م
-5
البيانات الواردة طبقا ً للقوائم المالية في 2018/09/30م
-6
ً
البيانات الواردة طبقا للقوائم المالية في 2018/06/30م
-7

- 63 -

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019

/18هـ ( -خسائر) االستثمارات المالية
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
خسائر(أرباح) بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
(عبء) اضمحالل شركات تابعة وشقيقة
(خسائر) اضمحالل أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

اإلجمالى

()٩3

()14,505
()٩,737
()24,335

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
9,134
()9,989
()250,652
()251,507

 -1٩أصول غير ملموسة
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
22,573
36,٩66
()1٩,0٩8
40,441

رصيد أول السنة
إضافات
استهالك
اإلجمالى

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
10,986
22,421
()10,834
22,573

 -20أصول أخرى
اإليرادات المستحقة
األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون (بعد خصم االضمحالل) *
مشروعات تحت التنفيذ **
مسدد تحت حساب الضرائب
أخرى
مستحقات على شركة فيصل لالستثمار والتسويق االعقارى
التأمينات والعهد
المصروفات المقدمة
دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة
القرض الحسن
اإلجمالى
*

 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
٩14,6٩3
213,000
504,00٩
336,53٩
178,٩15
140,000
٩,880
22,448
80,818
54
2,400,356

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
811,398
220,628
308,362
448,012
66,699
140,000
10,361
23,363
39,139
66
2,068,028

تتمثل في وحدات سكنية وإدارية وأراضى تم االستحواذ عليها مقابل تسوية مديونية بعض عمالء التوظيف ويتم
بيع هذه األصول كلما كان ذلك ممكنا ً  ،ويتم إخطار البنك المركزى المصرى بموقف تلك األصول في نهاية كل
شهر وفقا ً لمتطلبات المادة  60من القانون  88لسنة 2003م.

** بيانها كالتالى :
408,818
35,952
21,207
21,384
148
16,500

ألف جم
ألف جم
ألف جم
ألف جم
ألف جم
ألف جم

فرع البنك
فرع البنك
فرع البنك
فرع البنك
فرع البنك
فرع البنك

 /العاصمة االدارية الجديده
 /الشيخ زايد
 /المقطم
 /بنى سويف
 /الرحاب
 /شبين الكوم
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019

 - 21أصول ثابتة
أراضي ومباني
باأللف
جنيه مصرى
الرصيد في 2018/1/1م
التكلفة
مجمع اإلهالك
صافي القيمة الدفترية في 2018/1/1م
الرصيد في 2018/1/1م
صافي القيمة الدفترية في 2018/1/1م
إضافات
تكلفة إهالك
صافي القيمة الدفترية في 2018/12/31م
الرصيد في 2019/1/1م
التكلفة
مجمع اإلهالك
صافي القيمة الدفترية في 2019/1/1م
الرصيد فﻲ 201٩/1/1م
صافﻲ الﻘيمة الدفترية فﻲ 201٩/1/1م
إﺿافات
تكلفة إهالك
صافﻲ الﻘيمة الدفترية فﻲ 201٩/12/31م
الرصيد فﻲ 201٩/12/31م
التكلفة
مجمﻊ اإلهالك
صافﻲ الﻘيمة الدفترية فﻲ 201٩/12/31م

- 22

تحسينات
أصول
مستأجرة
باأللف
جنيه مصرى

آالت
ومعدات

أخرى

اإلجمالى

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

883,348
()122,111
761,237

8,996
()3,038
5,958

67,820
()40,026
27,794

214,355
()148,087
66,268

1,174,519
()313,262
861,257

761,237
174,102
()11,620
923,719

5,958
()756
5,202

27,794
10,103
()4,210
33,687

66,268
70,585
()23,679
113,174

861,257
254,790
()40,265
1,075,782

1,057,450
()133,731
923,719

8,996
()3,794
5,202

77,923
()44,236
33,687

284,940
()171,766
113,174

1,429,309
()353,527
1,075,782

٩23,71٩
45,741
()12,338
٩57,122

5,202
22٩
()676
4,755

33,687
56,456
()7,245
82,8٩8

113,174
٩6,520
()42,675
167,01٩

1,075,782
1٩8,٩46
()62,٩34
1,211,7٩4

1,103,1٩1
()146,06٩
٩57,122

٩,225
()4,470
4,755

134,37٩
()51,481
82,8٩8

381,460
()214,441
167,01٩

1,628,255
()416,461
1,211,7٩4

أرصدة مستحﻘة للبنوك
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
244,841

حسابات جارية
اإلجمالى
بنوك ومؤسسات خارجية
اإلجمالى
أرصدة بدون عائد
اإلجمالى
أرصدة متداولة
اإلجمالى

244,841
244,841
244,841
244,841
244,841
244,841
244,841
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 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
104,713
104,713
104,713
104,713
104,713
104,713
104,713
104,713

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019

- 23

األوعية االدخارية و شهادات االدخار

حسابات تحت الطلب
حسابات ألجل وبإخطار
شهادات ادخار
أخرى *
اإلجمالى
حسابات مؤسسات
حسابات االفراد
اإلجمالى
أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد متغير
اإلجمالى
أرصدة متداولة
اإلجمالى

 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

5,٩20,735
52,55٩,261
27,274,643
281,171
86,035,810
2,٩3٩,622
83,0٩6,188
86,035,810
6,201,٩05
7٩,833,٩05
86,035,810
86,035,810
86,035,810

2,733,753
55,345,858
20,599,342
378,263
79,057,216
2,766,880
76,290,336
79,057,216
3,112,016
75,945,200
79,057,216
79,057,216
79,057,216

* تتضمن بند األوعية االدخارية وشهادات اإلدخار أرصدة قدرها  25,622ألف جنيه مصرى مقابل  30,958ألف
جنيه مصرى في تاريخ المقارنة  ،تمثل ضمان الرتباطات غير قابلة لإللغاء خاصة باعتمادات مستنديه – استيراد
وتصدير والقيمة العادلة لتلك الودائع هي تقريبا قيمتها الحالية .
- 24

التزامات أخرى
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى

2,2٩٩,82٩
51,242
66,٩44
11,32٩
33,65٩
758
٩٩,5٩1
3,703
236
67٩
2,567,٩70

عوائد مستحقة للعمـــالء
دائنون متنوعون *
توزيعات مساهمين
التزامات ضريبية (ضرائب دمغة نسبية) **
أرصدة دائنة متنوعة
حصيلة كوبونات عمالء البنك
الزكاة المستحقة شرعا
شيكات موقوفة الدفع
مصروفات مستحقة
حصة العاملين في األرباح
اإلجمالى

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

2,087,237
55,464
74,550
7,562
92,993
967
86,436
2,086
583
374
2,408,252

* بيانها كالتالي -:
ألف جم غطاء عمليات تحصيل
12,400
ألف جم ضرائب المرتبات وما فى حكمها
5,364
ألف جم متنوعة
33,478
** يمثل المبالغ المجنبة لمقابلة مطالبة مركز كبار الممولين بضريبة دمغة نسبية على عمليات المرابحات والمشاركات
والمضاربات وهذه المبالغ تسدد تباعا ً الى مصلحة الضرائب كل ربع سنة طبقا ً لقانون ضرائب الدمغة .
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
 - 25مخصصات أخرى
ج

 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
22,20٩
1٩,131
41,340
()٩14
()4٩,284
17,346
-

الرصيد في أول السنة كما سبق إصدارها
اثر التطبيق االولى للتعليمات
الرصيد بعد التعديل
فروق تقييم عمالت أجنبية
انتفى الغرض منها
تدعيمات
محول الى مخصص العمالء

8,488

االجمالﻲ

 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
4,3٩2
822
2,281
٩٩3
8,488

مخصص التزامات عرضية منتظم
مخصص ارتباطات عن توظيفات منتظم
مطالبات قضائية
مخصص التزامات عرضية غير منتظم
إجمالـى

- 26

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
19,086
19,086
1
()2,043
5,498
()333
22,209
 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
17,964
3,252
993
22,209

رأس المال المدفوع
يبلغ رأس المال المدفوع مبلغ  3,046,669ألف جنيه مصرى في  31ديسمبر 2019م بقيمة أسمية  1دوالر للسهم
وجميع األسهم مسدده بالكامل .

عدد األسهم
366,830,586

الرصيد فﻲ أول السنة
أسهم مجانية بواقع % 20
ممولة من األرباح المحتجزة 73,366,117
440,1٩6,703
الرصيد فﻲ نهاية السنة *

أسهم عادية
باأللف جنيه مصرى
1,775,681
1,270,٩88
3,046,66٩

اإلجمالﻲ
باأللف جنيه مصرى
1,775,681
1,270,٩88
3,046,66٩

* وافقت الجمعية غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به ليصبﺢ واحد مليار دوالر امريكى
بدال من خمسمائة مليون دوالر امريكى وتعديل نص المادة ( )7من النظام االساسى للبنك بما يعكس
زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من  366,830,586دوالر امريكى الى 440,196,703
دوالر امريكى بزيادة قدرها  73,366,117دوالر امريكى ممولة من االرباح المحتجزة بتوزيع أسهم
مجانية على السادة المساهمين بواقع  % 20من االسهم المملوكة لهم بذات عملة المساهمة تنفيذا ً لقرار
الجمعية العامة غير العادية فى اجتماعها بتاريخ 2019/7/18م .
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
 - 27االحتياطيات
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
٩5,123
1,16٩,156
22,403
1,٩46,871
14٩,153
3,382,706

احتياطي المخاطر البنكية العام
احتياطي قانوني (عام)
احتياطي رأسمالي *
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي المخاطر العام **
احتياطى مخاطر معيار *** IFRS 9
احتياطي خاص
إجمالﻲ

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
170,584
917,244
22,403
2,330,608
335,510
33,661
3,810,010

* يمثل أرباح بيﻊ أصول ثابتة تم تحويلها لالحتياطﻲ الرأسمالى ﻗبل إجراء توزيعات األرباح وتم تكوينه وفﻘا َ للمادة  40من
الﻘانون  15٩لسنة 1٩81م.
** طبﻘا لتعليمات البنك المركزى المصرى الصادرة فى  26فبراير 201٩م يتم دمج كال من اإلحتياطى الخاص  -إئتمان و
إحتياطى المخاطر البنكية العام  -إئتمان وإحتياطى مخاطر  IFRS 9فى أحتياطى واحد بﺈسم إحتياطى المخاطر العام على أن يتم
خصم الفرق بين المخصصات وفﻘا للخسائر االئتمانية المتوﻗعة والمخصصات المطلوبة وفﻘا للتعليمات السابﻘة على إحتياطﻲ
المخاطر العام.
*** وفﻘا ً لتعليمات البنك المركزى المصرى بتاريخ 2018/1/28م وفى أطار االستعداد لتطبيق معيار  IFRS 9فأنه يتعين على
البنوك تكوين احتياطى مخاطر معيار  IFRS 9بنسبة  % 1من اجمالى المخاطر االئتمانية المرجحة بأوزان المخاطر وذلك من
صافى الربح بعد الﺿريبة من عام 2017م ويتم ادراجه ﺿمن بند رأس المال االساسى للﻘاعدة الرأسمالية وال يتم استخدامه اال
بموافﻘة البنك المركزى المصرى.

أ -احتياطﻲ المخاطر البنكية العام
الرصيد فﻲ أول السنة المالية
المحول الى احتياطى المخاطر البنكية عن أصول آلت ملكيتها للبنك *
المحول الى احتياطى المخاطر البنكية
المحول الى احتياطى المخاطر العام
الرصيد فﻲ نهاية السنة المالية

 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
170,584
13,556
()89,017
٩5,123

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
154,638
14,875
1,071
170,584

* طبﻘا لتعليمات البنك المركزى المصرى يتم تدعيم احتياطﻲ المخاطر البنكية العام سنويا بما يعادل  % 10من ﻗيمة األصول
التﻲ ألت ملكيتها للبنك وفاًء لديون إذا لم يتم التصرف فﻲ هذه األصول خالل المدة المحددة وفﻘا ً للﻘانون .

ب  -احتياطﻲ ﻗانونﻲ (عام)
الرصيد في أول السنة المالية
محول من األرباح السنة المالية السابقة إلي احتياطي قانوني (عام)
الرصيد في نهاية السنة المالية

 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
917,244
251,912
1,169,156

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
745,056
172,188
917,244

 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
22,403
22,403

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
21,516
887
22,403

ج  -احتياطﻲ رأسمالﻲ
الرصيد في أول السنة المالية
محول من األرباح السنة المالية السابقة إلي احتياطي رأسمالي
الرصيد في نهاية السنة المالية
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
د  -احتياطﻲ الﻘيمة العادلة
الرصيد في أول السنة المالية
اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولي للمعيار الدولي – IFRS 9
المحول من االحتياطى لالرباح المحتجزة *
(خسائر) أرباح التغير في القيمة العادلة
الخسائر األئتمانية المتوقعة ألدوات الدين
خسائر اضمحالل أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
(إيضاح /18هـ)

الرصيد في نهاية السنة المالية

 31ديسمبر 201٩م  31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى
1,875,785
2,330,608
761

-

()3٩4,671
436

204,171
-

٩,737
1,٩46,871

250,652
2,330,608

* المحول لالرباح المحتجزة نتيجة اعادة تبويب احد االصول لمحفظة استثمارات مالية بالﻘيمة العادلة من خالل االرباح
والخسائر .

ذ  -احتياطﻲ المخاطر العام
 31ديسمبر201٩م  31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى
335,510
33,661
89,017
()309,035
149,153

الرصيد في أول السنة المالية
المحول من احتياطى مخاطر معيار IFRS 9
المحول من االحتياطى الخاص  -ائتمان
المحول من احتياطى المخاطر البنكية العام  -ائتمان
اثر التطبيق االولى للتعليمات
الرصيد في نهاية السنة المالية

 -28األرباح المحتجزة (متﺿمنة أرباح السنة)
رصيد األرباح المحتجزة (متﺿمنة أرباح السنة) فﻲ أول السنة المالية
اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولي
أثر تغير سياسات محاسبية
المحول من االرباح المحتجزة لزيادة رأس المال
صافي أرباح السنة المالية
يوزع كاآلتي :
المحول الى االحتياطي الرأسمالي
المحول الى احتياطى مخاطر معيار IFRS 9
المحول الى احتياطي قانوني (عام)
توزيعات للمساهمين
حصة العاملين
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
االجـــــمـــــالــــى
المحول الى احتياطى المخاطر البنكية العام
رصيد األرباح المحتجزة (متضمنة أرباح السنة) في نهاية السنة المالية *

 31ديسمبر 201٩م  31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى
4,640,716
6,158,006
()761
275,115
()1,270,988
2,519,129
2,714,848
()251,٩12
()525,701
()150,000
()14,000
6,٩34,607
6,٩34,607

* األرباح المحتجزة تمثل الفائض المرحل من أرباح البنك سنويا ً وحتى األن .
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()887
()335,510
()172,188
()390,183
()90,000
()12,000
6,159,077
()1,071
6,158,006

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
 - 2٩النﻘدية وما فﻲ حكمها
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية  ،تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ
استحقاقها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء :
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصرى

1,411,116

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
1,237,065

أرصدة لدى البنوك

38,788,558

42,112,679

اإلجمالي

40,1٩٩,674

43,349,674

 - 30التزامات عرﺿية وارتباطات
أ  -مطالبات ﻗﺿائية
يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك في  31ديسمبر 2019م وتم تكوين مخصص لتلك القضايا
خالل السنة الحالية والسنوات السابقة وما تم تكوينه يمثل التزام قانونى نتج عن حدث في الماضى وأمكن
تقديره بدرجة يعتمد عليها ومن المتوقع تحقق خسائر عنها وسبق أن تحملت به نتائج أعمال البنك في
السنوات الماضية .
ج

ب  -ارتباطات رأسمالية
بلغت تعاقدات البنك عن ارتباطات رأسمالية 969,911ألف جنيه مصرى عن السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2019م متمثلة فى ارتباطات عن تعاقدات أصول ثابتة وتوجد ثقة كافية لدى 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 :
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى
4,84٩,127
1٩,81٩
3٩7,646
2٩6,530
5,563,122

ارتباطات عن توظيفات
األوراق المقبولة
خطابات ضمان
اعتمادات مستنديه استيراد
اإلجمالﻲ
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 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
868,299
437,711
363,890
1,669,900

بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
 - 31المعامالت مﻊ أطراف ذوي عالﻗة
تتمثل المعامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة في نهاية السنة المالية فيما يلي :
أ  -مشاركات ومرابحات ومﺿاربات ألطراف ذوي عالﻗة
أعﺿاء اإلدارة العليا وأفراد
العائلة المﻘربين

شركات تابعة وشﻘيﻘة

 31ديسمبر
201٩م

 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
201٩م

 31ديسمبر
2018م

باأللف جنيه
مصرى

باأللف جنيه
مصرى

باأللف جنيه
مصرى

باأللف جنيه
مصرى

مشاركات ومرابحات ومﺿاربات وتسهيالت للعمالء
أول السنة المالية

2,601

2,663

301,625

345,399

مشاركات ومرابحات ومﺿاربات صادرة خالل السنة

523

1,005

446,067

267,310

مشاركات ومرابحات ومﺿاربات محصلة خالل السنة

()552

()1,067

()427,632

أخر السنة

2,572

2,601

320,060

301,625

عائد المشاركات والمرابحات والمﺿاربات *

360

364

58,411

61,079

()311,084

* العائد المذكور ضمن الرصيد المدين للعمليات
 المشاركات والمرابحات والمضاربات الممنوحة ألعضاء اإلدارة العليا وأفراد العائلة المقربين خالل عام2019م البالغة  523ألف جنيه مصرى ( مقابل  1,005ألف جنيه مصرى خالل سنة المقارنة ) تسدد ربع
سنويا َ و شهريا ً بمعدل عائد  ( %14مقابل عائد  %14في سنة المقارنة ) .
ب  -ودائﻊ من أطراف ذوي عالﻗة
شركات تابعة وشﻘيﻘة
 31ديسمبر 201٩م

باأللف جنيه مصرى
المستحق للعمالء
الودائﻊ فﻲ أول السنة
الودائﻊ التﻲ تم ربطها خالل السنة
الودائﻊ المستردة خالل السنة
فروق تﻘييم
الودائﻊ فﻲ أخر السنة
تكلفة الودائﻊ والتكاليف المشابهة

88,٩25
1,8٩2,045
()1,٩12,164
()705
68,101
30,842

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

137,926
1,756,932
()1,805,914
()19
88,925
13,111

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

معامالت مﻊ أطراف ذوى عالﻗة :
 31ديسمبر 201٩م
باأللف جنيه مصرى

مساهمات واستثمارات لدى مجموعة دار المال األسالمى وشركاتها

-

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

35,832

 وفقا ً لقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ  5يوليو 2011م وفبي إطبار التعليمباتالمتعلقة بحوكمة البنوك انه يتعين على كل بنك – وفقا ً لهذه التعليمات – اإلفصاح عن القيمة اإلجمالية (على أسباس
متوسط شهري) لما يتقاضاه العشرون أصحاب المكافآت والمرتبات األكبر في البنك مجتمعين  ،وتبعا ً لذلك فقبد بلبغ
المتوسط الشهرى المذكور عن السنة المالية المنتهية فى 2019م مبلغ  12,419,517جنيه مصري.
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بنك فيصل األسالمى المصرى (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
 - 32صناديق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى (ذو العائد الدوري وذو العائد التراكمى)
 صندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى (ذو العائد الدوري)الصندوق أحد األنش طة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  95لسنة  1992والئحته
التنفيذية  ،وتقوم بإدارة الصندوق شركة هيرمس إلدارة صناديق االستثمار ،وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق
 500000وثيقة قيمتها  50,000,000جنيه مصرى خصص للبنك  50000وثيقة منها (قيمتها االسمية  100جنيه
مصرى) لمباشرة نشاط الصندوق.
وقد قام البنك بشراء عدد  162420وثيقة المحتفظ بها بمبلغ  22,928,496جنيه مصرى بلغت قيمتها اإلستردادية في
 31ديسمبر 2019م بمبلغ  18,926,803جنيه مصرى .
وقد بلغت القيمبة اإلسبتردادية للوثيقبة فبي  31ديسبمبر 2019م مبلبغ  116.53جنيبه بعبد توزيعبات قبدرها  74.25جنيبه
مصرى منذ بدء النشاط كما بلغت عدد وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ  844757وثيقة .
 صندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى وبنك التجارى الدولى ( ذو العائد التراكمى)الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك مع البنك التجارى الدولي بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95
لسنة  1992والئحته التنفيذية  ،وتقوم بإدارة الصندوق شركة سى أى اسبش مانجمنت إلدارة صناديق االستثمار  ،وقد
بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق مليون وثيقة قيمتها  100,000,000جنيه مصرى خصص للبنك  25000وثيقة
منها (قيمتها االسمية  2,500,000جنيه مصرى) لمباشرة نشاط الصندوق.
وقد قام البنك بشراء عدد  39000وثيقة المحتفظ بها بمبلغ  2,868,503جنيه مصرى بلغت قيمتها اإلستردادية في
 31ديسمبر 2019م بمبلغ  3,981,510جنيه مصرى .
وقد بلغت القيمة اإلستردادية للوثيقة في  31ديسمبر 2019م مبلغ  102.09جنيه مصرى كما بلغت عدد وثائق
الصندوق القائمة في ذات التاريخ  291583وثيقة .
وطبقا ً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك فيصل على أتعاب وعموالت مقابل إشرافه على
الصندوقين وكذلك الخدمات اإلدارية االخرى التي يؤديها له  ،وقد بلغ إجمالي األتعاب والعموالت  608,362جنيه
مصرى عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م أدرجت ضمن بند إيرادات األتعاب والعموالت بقائمة الدخل.
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