رائد العمل المصرفى اإلسالمى
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المغفور له
صاحب السمو الملكي األمير

محمـــد الفيصــــــــــــل آل ســــــــــــعـود
مؤسس بنك فيصل اإلسالمى المصرى
ورئيس مجلس إدارته سابقاً ورائد الصيرفة اإلسالمية فى العالم
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صاحب السمو الملكي األمير

عمــــــــرو محمــــــد الفيصـــــــــل آل سعـــــود
رئيـ ـ ــس مجـ ـل ـ ـ ـس إدارة
بن ـ ـك فيصـ ـل اإلسـ ـالمـ ـى المصـ ـرى
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المحافظ

األستاذ  /عبد الحميد محمد أبو موسى
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مجلس اإلدارة*
صاحب السمو الملكي األمير
عمـــــرو محمـــد الفيصـــل آل ســـــــعـود
الرئيـس
الشـــيخ  /إبراهيم بن خليفة آل خليفــــــــــــــــــــة
(ممثالً لمصرف فيصل اإلسالمي  /جيرسي)
الدكتور مهندس  /خالد عمر عبد الرحمن عزام
(ممثالً لدار المال اإلسالمي للخدمات اإلدارية المحدودة )
األســتاذ  /رأفــــــــت مقــــــبـل حســــــــين
(ممثالً للشركة المصرية لالستثمارات)
المهندس  /سيد سعد محروس عبد السالم
(ممثالً لهيئة األوقاف المصرية)
األسـتاذ  /عبد الحميــــد محمد أبو موســــــى
(محافظ البنك)
األسـتاذ  /عبد العزيــز عبد الرحمــن العيســــى
( ممثالً لدار المـال اإلسالمي )
األسـتاذ  /ماجـــد غالـــب محمـــد غالـــــــب
األسـتاذ  /محمــد محســـن محمـــد محجــوب
األسـتاذ  /يوسف بن عباس بن حسن أشعري
( ممثالً للشركة اإلسالمية لالستثمار الخليجي  /الشارقة )
شــركة فيصــــل لإلســتثمارات الماليــة
المحافــــــظ
األسـتاذ  /عبد الحميـد محمد أبو موسـى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* السادة أعضاء مجلس اإلدارة بترتيب أبجدي.
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اللجان المعاونة لمجلس اإلدارة
 )1اللجنــة العليا لمجلس اإلدارة
 -صاحب السمو الملكي األمير /عمـرو محمد الفيصـــل آل سعود

رئيسـاً

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

(عـضو مجلس إدارة تنفيذى)

 -األســــــــتاذ  /رأفت مقبل حسين ( مساعد الرئيس التنفيذى )

(عـضو مجلس إدارة تنفيذى)

 -األســــــــتاذ  /يوسف بن عباس بن حسن أشعرى

عـضواً

 -المهـندس  /سيد سعد محروس عبد السالم

عـضواً

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

رئيسـاً

 -األستاذ  /محمد محسن محمد محجــــــوب

عـضواً
،،

 -األستاذ  /عبد العزيز عبد الرحمن العيســـى

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

رئيسـاً

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

عـضواً

 -األســـتاذ  /محمد محسن محمد محجوب

،،

 -األستاذ  /عبد العزيز عبد الرحمن العيســى

،،

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

رئيسـاً

 -األســتاذ  /مــاجــد غالـــب محمد غالــب

عـضواً
،،

 -الدكتور مهندس  /خالد عمر عبد الرحمن عزام

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

رئيسـاً

 -األســـتاذ  /مــاجــد غالـــب محمد غالــب

عـضواً

 -األســـتاذ  /يوسف بن عباس بن حسن أشعرى

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

رئيسـاً

 -فضيلة الدكتـــــــور  /علي جمعــة محمــد عبد الوهاب

نائب الرئيس

 -األستاذ المستشار  /عبد العاطى محمود الشافــــعى

عضواً

 -األستاذ الدكتــــور  /محمــــد الشحــــات الجنــــــــدى

عضواً

 -فضيلة الدكتــــــور  /حمــــــدى صـــــــبح طـــــه داود

عضواً

مراقبا الحسابات
األستاذ  /محــمد احمد محـــمود أبو القـــاســـم
األسـتاذ  /حســـــن بســـيونـى حســن الـــبــشـــة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة األفاضل مساهمو بنك فيصل اإلسالمى المصرى.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
بإسمي وبالنيابة عن أعضاء المجلس يسرني أن التقي بحضراتكم ألقدم لكم التقرير السنوي لمصرفنا عـن العـام المـالي 2018م،
وال ـ ي نســتعر

مــن راللــه أبــرز اإلنجــازات المحققــة رــالل العــام الم ـ كور والتــى جــاءت اســتم ار اًر للــن

ال ـ ي اتبعتــه ا دارة رــالل

السـنوات الســابقة ،حيـو توجــت بتحقيـق نتــائ ماليـة تعكــس فاعليــة اسـتراتيجيته ال ادفــة نحـو اســتدامة النمـو والتطــور فـي كافــة مجــا ت
األعمــال وسياســته التــي تواكــب مــا يط ـ أر علــي الســاحة ا قتصــادية مــن تغي ـرات وتعبــر أيض ـاً عــن قوتــه وتش ـ د علــى ريادتــه ألنشــطة
الصيرفة اإلسالمية دارل السوق المصري وسالمة أنظمة إدارة المراطر التي يتبع ا.
ولكــون بنــك فيصــل اإلســالمي المصــري عبـاً رئيســياً فــي الســوق المحلــي ،فقــد تمكــن مــن رــالل ربـرة ادارتــه ودعــم والقــة عمالئــه
ومساهميه وكفاءة ومرونة السياسات وا جراءات التنفي يـة المطبقـة مـن تطـوير عملياتـه وترطـي األزمـات ومواج ـة المنافسـة القويـة فـي
األسواق وا ستفادة من الفـر

المتاحـة ب ـا ممـا رتعـب تعزيـز مكانتـه التنافسـية والحفـاظ علـى حصـته السـوقية ومواصـلة البنـاء مـن إرالـه

كأفضل بنك إسالمي في مصر ،كل لك تحقق بفضل اهلل رغم استمرار تداعيات التطـورات السياسـية وا قتصـادية وا جتماعيـة دارـل
العديد من دول العالم ودول المنطقة بصفة راصة.
فعلي الصعيد الدولي ظلت متالزمة ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع البورصات وقيمة العملـة فـي بعـ
بـ "أزمة األسواق الناشئة" في بؤرة اهتمامات المستالمرين ،حيو أدت ا ضطرابات التي مرت ب ا بع
األموال من ا الـي األسـواق المتقدمـة راصـة فـي ظـل قيـام بعـ

الـدول الناشـئة أو مـا يعـر
تلك األسواق الي هجـرة رؤوس

الـدول المتقدمـة برفـع أسـعار الفائـدة مالـل الو يـات المتحـدة التـي قامـت

برفــع أســعار الفائــدة اربــع مـرات رــالل العــام بنحــو ربــع نقطــة مئويــة فــي كــل مـرة ،وتراجعــت كـ لك أسـواق األسـ م العالميــة بفعــل ت ارجــع
أغلب األسواق الناشئة نتيجة ا تجاه العام للمستالمرين األجانب للترارج من ا نحو ا ستالمار في السندات الحكومية.
ومحلياً فرغم األداء الجيد لالقتصاد رـالل عـام 2018م والمتمالـل فـي ارتفـاع معـدل النمـو والزيـادة الكبيـرة فـي تحـويالت العـاملين
بالرارج ومـوارد السـياحة ورسـوم المـرور فـي قنـاة السـويس إ أنـه ازلـت توجـد بعـ
أهم ا بال شك تفاقم حجم الدين العام بشقيه المحلي والرارجي وضع

المشـكالت التـي يعـاني من ـا ا قتصـاد المصـري

ا ستالمارات األجنبيـة ووجـود جـزء مـن األمـوال السـارنة ضـمن

ا حتياطيات الدولية.
وبرصـو

مصـرفنا فبــالرغم مــن البيئــة المرتلطــة التــي مــارس نشــاطه مـن رالل ــا والتــي عانــت االــا اًر ســلبية

واقليمياً ومحلياً إ أن األداء رالل عام التقرير جاء متمي اًز ومحققاً لألهدا

يســت ان ب ــا دوليـاً

الكمية والنوعية التي تضمنت ا رطة العمل ""Business Plan

ومتواكبـاً مــع ا ســتراتيجية الرمســية للبنــك 2021/2017م) ...فباســتقراء أرقــام القـوائم المســتقلة يالحــظ أن اجمــالي حجــم األعمــال –
ممالالً في اجمالي األصول وا لتزامات العرضية وا رتباطات وصل فـي ن ايـة عـام 2018م الـي مـا يعـادل  95.4مليـار جنيـه مسـجالً
زيــادة ســنوية قــدرها  11.5مليــار جنيــه ونســبت ا  ،%13.7وفــي إطــار الحــر

علــي تقــديم مجموعــة متنوعــة مــن األوعيــة ا دراريــة

المتوافقــة مــع الش ـريعة اإلســالمية بــالعمالت المحليــة واألجنبيــة تالئــم جميــع مســتويات العمــالء وتتمت ـع بم ازيــا وعوائــد تنافســية نجــد أن
العودة لصفحة الفهرس
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أرصدة األوعية والش ادات ا درارية األمـوال تحـت ا دارة) بلغـت جملت ـا فـي ن ايـة عـام التقريـر مـا يعـادل  79.1مليـار جنيـه محققـة
زيادة سنوية مقدارها  7.9مليار جم ونسبت ا  %11.1وأرصدة ه ا البند تمالل  %84.3مـن اجمـالي ا لت ازمـات وحقـوق الملكيـة وتتـوزع
علــي أكالــر مــن مليــون وســتمائة أل ـ
وتوظيـ

حســاب يتــولى البنــك إدارت ــا لصــال عمالئــه ...واســتكما ً ل ـ ا النجــاا اســتطاع البنــك اســتالمار

تلــك األمـوال فــي أوجــه ت ارعــي الضـوابط الشــرعية وتنضــبط مــع أســاليب ا ســتالمار الصــحيحة وتغطــي كافــة قطاعــات النشــاط

ا قتصادي و سيما القطاعات ا نتاجية ات األهمية الحيوية لالقتصـاد القـومي والمشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة ،حيـو توسـع البنـك
في تمويل ه ه المشروعات ليبلغ رصيد محفظته من ا نحو  2مليار جم تمالل  %21.7من صافى توظيفات البنك ،فضالً عـن التوسـع
أيضاً في التمويالت الممنوحة من رالل مبـادرة التمويـل العقـاري التـي تـدعم تمويـل محـدودي ومتوسـطي الـدرل إيمانـاً منـه بأهميـة تلـك
المبادرات في دعم ا قتصاد وتحقيق التنمية المستدامة ،وتحر

اإلدارة على توزيـع محفظـة التوظيفـات وا سـتالمارات بمـا يرفـ

مـن

حدة التركز مع تحجيم المراطر عند مستويات ا الدنيا والتأكيد على كفاية الضمانات والمرصصات امتالـا ً للقواعـد الرقابيـة المطبقـة...
ه ا وقـد بلـغ إجمـالي أرصـدة التوظيـ

وا سـتالمار مـا يعـادل  85.7مليـار جنيـه محققـاً زيـادة قـدرها  10مليـار جنيـه ومعـدل ا %13.2

وتمالل أرصدة ه ا البند  %91.4من اجمـالي األصـول والموجـودات ...وعلـي صـعيد ارـر تمكـن البنـك رـالل عـام التقريـر مـن إحـداو
زيادة م مة في بند حقوق الملكية ال ي وصل في ن اية عام التقرير الي ما يعادل  11.7مليار جنيه مسـجالً نمـواً سـنوياً معدلـه %27
مست دفاً ب لك إتاحة الدعم الكافي للقاعدة الرأسمالية ...وأصبحت حقوق الملكية تمالل  %12.3من اجمالي حجم األعمال.
وفي ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية األساسية ال ي أكدته األرقام والتطورات السابقة فقد وضعت ا دارة نصب أعين ا
الحفــاظ علــى معــد ت ســيولة عاليــة فــي كافــة العمــالت وبمــا ينــأى بالبنــك عــن أيــة مرــاطر ويتــي لــه فــي ات الوقــت اغتنــام الفــر
ا ســتالمارية المتمي ـزة فــي الــدارل والرــارج باإلضــافة الــى تس ـريع عمليــة اســتكمال بنيتــه التحتيــة فــي مجــال نظــم المعلومــات والصــيرفة
الرقمية ات التكلفة العالية.
هـ ـ ا وقــد ك ــان لـ ـ دارة الجيــدة لألص ــول والرصــوم والمتابع ــة اللصــيقة لتط ــورات الس ــوق وا دارة الكـ ـ ء للســيولة م ــع التنــوع ف ــي
الردمات المصرفية المقدمة وأدوات ا ستالمار المتاحة االارها اإليجابية على نتائ أعمال العام المالي 2018م ،حيو تحققت إيرادات
إجمالية مقدارها  8.26مليار جنيه مقابل  6.84مليا اًر رـالل العـام السـابق بزيـادة قيمت ـا  1.42مليـار جنيـه ومعـدل ا  ،%20.8ونمـت
أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب األوعيـة والشـ ادات ا دراريـة إلـى  4.12مليـار جـم مقابـل  3.57مليـا اًر رـالل عـام 2017م...
وكمحصلة لما تقدم جاء إجمالي أرباا عام التقرير بنحو  6159.077مليون جنيه ،حيو تضمن هـ ا ا جمـالي أرباحـاً محتجـزة بقيمـة
 3639.948مليون جنيه واحتياطي مراطر بنكية بمبلغ  1.071مليون جنيه ..أما الباقي وقدره  2518.058مليـون جنيـه ف ـو يمالـل
صــافي ال ـرب القابــل للتوزيــع لعــام 2018م مقابــل  1386.336مليون ـاً للعــام الســابق ،ليســجل صــافي ال ـرب لعــام التقريــر زيــادة قــدرها
 1131.722مليــون جنيــه ومعــدل ا  %81.6مقارن ـةً بمــا كــان عليــه فــي عــام 2017م ..وهــو مــا يعكــس نجــاا البنــك فــي تعاملــه مــع
احتياجات العمالء المتغيرة ،وايجاد حلول مناسبة ومتنوعة تلبي تلك ا حتياجات.
وفيما يتعلق بأنشطة وردمات التجزئة المصـرفية فقـد ارتفـع عـدد بطاقـات الفيـ از الكتـرون المصـدرة لتصـل فـي ن ايـة عـام 2018م
الــي  394.5ألـ

بطاقــة حيــو تــم اصــدار نحــو  46.8ألـ

بطاقــة جديــدة رــالل عــام التقريــر ،ووصــل عــدد ماكينــات الصــار ا لــي

التابعــة للبنــك فــي 2018/12/31م الــي  351ماكينــة بعــد إضــافة  38ماكينــة رــالل الع ــام ،وتنتشــر الماكينــات دارــل مقــار الفــروع
ورارج ا وبمراكز التسوق والميادين العامة في جميع المدن الرئيسية دارـل الـبالد ،و لـك ضـمن رطـة اسـتراتيجية راصـة لتـوفير بـدائل
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متعــددة للعمليــات المص ـرفية المرتلفــة ،ويقــوم البنــك حاليــا بــالتج يز إلطــالق ردم ـة "فيصــل كــات" والتــي تتــي إمكانيــة دفــع الف ـواتير
المرتلفة والتبرعات والشراء عن طريق التليفون المحمول وعبر ا نترنت وتحويل األمـوال والسـحب النقـدي عبـر منافـ "فـوري" كمـا يقـوم
أيضاً بعمل تحديالات شاملة للموقع ا لكتروني للبنك متضمناً التصميم واتاحة بع
وفيمــا ير ـ

ردمات جديدة مقدمة للعمالء من رالله.

التوســع الجغ ارفــي لوحــدات البنــك فــي جميــع أنحــاء الجم وريــة تــدعيماً لمبــاد الشــمول المــالي ،فقــد وصــل العــدد

اإلجمالي للفروع في ن اية عام 2018م إلى  36فرعاً تغطي معظم محافظات الجم ورية والمدن الرئيسية ،كما تـم تنفيـ بعـ

أعمـال

التطوير وا عادة هندسة لفروع قائمة أبرزها فرع الزقازيق وا زهر والمنتـزه لتطـوير العمـل ب ـا وتحسـين الردمـة المقدمـة للعمـالء والحفـاظ
علي مكانة تليـق بمسـتوي مصـرفنا ،ويسـت د

البنـك رـالل عـام 2019م افتتـاا أربعـة فـروع هـي الرحـاب والشـي ازيـد والمقطـم وشـبين

الكوم.
ه ا باإلضافة إلى استكمال األعمال اإلنشائية الراصة بمبنى البنك بالعاصمة اإلدارية الجديدة والمتوقع ا نت اء من ا رالل عام
2019م ،حيــو تبلــغ التكلفــة اإلجماليــة لــالمن األر

 150.7مليــون ج ــم تــم ســداد  126.9ملي ــون جــم بمــا يمالــل  % 84.2من ــا،

ويرط ــط البن ــك لتسـ ـريع البرن ــام التنفيـ ـ ى لي ــتم اس ــتكمال المبن ــى قب ــل الموع ــد المح ــدد ض ــمن الرط ــة الرئاس ــية التنفي ي ــة والمق ــرر ل ــا
2020/6/30م.
وفيما ير

العنصر البشري فان البنك يقوم بإيالء إدارة الموارد البشرية لدية عناية راصـة حيـو يسـعي الـي تطـوير بيئـة العمـل

الدارلي ــة و ل ــك با س ــتعانة بإح ــدى الش ــركات المترصص ــة ف ــي استش ــارات المـ ـوارد البشـ ـرية فضـ ـالً ع ــن قيام ــه بتق ــديم بـ ـرام تدريبي ــة
مترصصة لتأهيل كوادر مصرفية لكافة المستويات اإلدارية من الجنسين وفق رطـة معـدة تمكنـه مـن المنافسـة بقـوة بالسـوق المصـرفي
المصري.
أمــا بالنســبة إلــى ا ســتالمار فــي البنيــة التكنولوجيــة فــإن البنــك لــم يــدرر ج ــدا فــي ا ســتالمار فــي تطــوير البنيــة التكنولوجيــة ســعياً
لتعظيم مؤشرات الكفـاءة التشـغيلية ،وأيضـا لترسـي القافـة البنـك القائمـة علـي ا رتقـاء المسـتمر بمعـايير وجـودة الردمـة المقدمـة للعمـالء
حيو قام البنك بتفعيل والعمل بالنظام ا لي الجديد ال ى تم تدشينه رالل عام 2017م وا عتماد عليه في أنشطة البنـك التنفي يـة ممـا
ســاهم فــي نمــو حجــم أعمالــه ،كمــا يجــري البنــك إدرــال عــدة أنظمــة فرعيــة علــي النظــام ا لــي الجديــد أهم ــا البرنــام الرــا

بــإدارة

المراطر واآلرر المتعلق بالموارد البشرية.
وايمانـاً بأهميــة المســئولية المجتمعيــة ودورهــا فــي تلبيــة جانــب مــن احتياجــات الم ـواطن المصــري ،فقــد شــملت سياســة البنــك دعم ـا
لمحاور رئيسية عديدة أهم ا القطاع الصحي وقطاع التعلـيم ومجـال تطـوير العشـوائيات ومكافحـة الفقـر ،حيـو سـاهم البنـك رـالل عـام
2018م بمبلغ  74مليون جم في مشروعات "تطوير القرى المصرية األكالر احتياجـاً" و"عـالج فيـروس سـي" و"الحـد مـن ظـاهرة أطفـال
بال مأوى" و"مصر بال غارمين" و"تمويل الفئات النسائية األولى بالرعاية" ...ه ا باإلضافة إلى الرـدمات التـي تـتم مـن رـالل صـندوق
الزكــاة ومن ــا المســاهمات فــي ال يئــات والعيــادات الطبيــة ،وســداد المصــروفات الجامعيــة لغيــر القــادرين ،وا ســكان الطالبــي الريــري
والزكـوات النقديـة للطـالب ،فضـالً عــن مسـابقات القـران الكـريم ومشــروع دار ا يتـام الريـري .وقـد نمــت مـوارد الصـندوق بصـورة مطــردة
وبمعد ت متزايدة رالل السـنوات الماضـية لتصـل جملـة تلـك المـوارد فـي ن ايـة عـام 2018م إلـى  386مليـون جـم أنفقـت جميع ـا فـي
مصارف ا الشرعية ...فضالً عن استحداو البنك نظام الحسابات الريرية ال ي يوجه عائـده ألوجـه البـر والريـر إعمـا ً ألسـلوب ميســر
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للصــدقة الجاريـة  ،ليالبـت بـ لك جدارتـه فـي القيـام بـدوره فـي المجـال ا جتمــاعي لمـا لـه مـن مـردود ايجـابي فـي دفـع قـاطرة التنميـة وبنــاء
مستقبل أفضل لألجيال القادمة.
وسعياً لتطوير النظم الرقابية التي يستردم ا البنك فقد قام البنك باترا اإلجراءات الالزمـة لتقسـيم رطـوط األنشـطة بالبنـك إلـى
المانيـة رطـوط رئيسـية

"Lines

 "Businessتحـت إشـ ار

أحـد المكاتـب ا ستشـارية المترصصـة فـي تقـديم الحلـول البنكيـة للمسـاعدة فـي

إتمــام عمليــات التقســيم ولتصــميم نظــام الــي فرعــي بحيــو يــتم دمجــه بالنظــام اآللــي الحــالي .كمــا يجــرى وضــع سياســة تصــني

البيانــات

الراصــة بالبنــك واضــافة نظــام  DLPلتــأمين درــول البيانــات الحساســة دار ـل البنــك والتأكــد مــن ســالمة رطــط الط ـوار واســتم اررية
األعمال والمتابعة الدورية ل ا.
وبصفة عامة ..فإن ما است دفته ا دارة بالنسبة ستمرار التميـز فـي النتـائ واألداء والتطـوير الـى األفضـل مـع ا لتـزام بقواعـد
وضوابط العمل المصرفي قد تحقق بالفعل في عام التقرير ...فتطورات األرقام والمؤشرات باإلضـافة الـى الرـدمات والمنتجـات المتاحـة
للعمــالء فضـالً عــن عمليــات التطــوير النــوعي والكمــي لألنشــطة وبيئــة العمــل جــاءت كل ــا لتؤكــد لــك ،كمــا أن التـزام البنــك بــالمقررات
الرقابية المفروضة من البنك المركزي المصري مالل أولوية أولـى لـ دارة و سـيما فيمـا يرـ

معـايير كفايـة رأس المـال التـي تعـد األداة

الرقابي ــة الرئيس ــية ل ــدى البن ــوك ،حي ــو س ــجلت نس ــبة كفاي ــة رأس الم ــال المعتم ــدة عل ــى المر ــاطر ف ــي ن اي ــة ديس ــمبر 2018م نح ــو
 %18.006مقابــل حــد أدنــى مقــرر  ،%11.875أمــا المعيــار غيــر المعتمــد علــى المرــاطر "الرافعــة الماليــة" فقــد جــاء بنحــو %8.16
مقابل  %3حد أدنى مقرر ...مما يرتب هامت مراطر مسموا به يتي للبنك مزيداً من التوسع في أنشطته وحجم أعماله فـي الفتـرات
المالية القادمة بإ ن اهلل.
ورتامــا اســمحوا لــي حضـراتكم أن أتوجــه برــال

شــكري وتقــديري لكــم وألعضــاء مجلــس ا دارة وللســادة عمــالء البنــك ولجميــع

م ارسليه علي تعاون م والقت م التـي نعتـز ب ـا وتل منـا دافعـاً قويـاً للتحـدى وا نجـاز ،كمـا انـوه بـالج ود الصـادقة لـ دارة والعـاملين وكـ لك
بالف م الصادق والتنسيق المالمر مع مسئولي البنك المركزي والسادة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

رئيس مجلس اإلدارة
عمرو محمد الفيصل ال سعود
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التطورات االقتصادية المحلية
سجل عام  2018م العديد من النجاحات على الصعيد ا قتصادي ،بفضل استكمال ا جراءات ا صالحية التي قامت

ب ا الحكومة المصرية لمعالجة ا رتال ت ال يكلية التي عانى من ا ا قتصاد لعدة سنوات ،حيو استطاع ا قتصاد المصري
رالل العام المالي 2018/2017م تحقيق أعلى معدل نمو سنوي من عشر سنوات بلغ  ٪5.3رغم األوضاع العالمية غير
اإليجابية ...وتوالت اإلشادات الدولية على مدار العام با نجاز المحقق في ا صالا ا قتصادي ومن ا اشادة صندوق النقد
الدولي رالل المراجعة الرابعة في ش ر أكتوبر 2018م ،فضالً عن إشادة وكا ت التصني
انعكس با يجاب في قيام ا برفع التصني

ا ئتماني العالمية األمر ال ي

ا ئتماني لمصر ،كما نجحت السياسة النقدية التقييدية التي انت ج ا البنك المركزي

إلى حد كبير في احتواء الضغوط التضرمية التي واج ا ا قتصاد ،وفي ات السياق وبعد استقرار سوق الصر
بع

تم إلغاء

الق اررات ا ستالنائية التي اتر ت في أوقات سابقة ومن ا قرار إن اء العمل بآلية تحويل أموال المستالمرين األجانب اعتبا اًر

من ن اية يـ ــوم عمل  4ديسمبر 2018م و لك بالنسبة ستالمارات األجانب الجديدة فقط ليكون التعامل على تلك ا ستالمارات
درو ً ورروجاً من رالل سوق الصر

بين البنوك ...ولكن يجب التنويه إلى نقاط الضع

التي

زالت تواجه ا قتصاد

المصري وأبرزها ارتفاع مستويات الدين العام واعتماد ا حتياطي األجنبى بشكل كبير على األموال السارنة وضع

ا ستالمار

األجنبي المباشر.

ونعرض فيما يلى ألهم تطورات المؤشرات االقتصادية خالل عام 2018م:
ارتفع معدل نمو النات المحلي ا جمالي رالل العام المالي 2018/2017م إلى  %5.3مقابل  %4.2رالل العام المالي
السابق ،وقد واصل النات المحلي نموه رالل الربع األول من العام المالي 2019/2018م [ يوليو /سبتمبر 2018م ]
ليسجل  %5.3مقابل نمواً معدله  %5.2رالل ات الربع من العام السابق.
ارتفعت ا حتياطيات الدولية من العمالت األجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو  5.531مليار دو ر لتصل إلى
 42.551مليا اًر في ن اية عام 2018م مقابل  37.020مليا اًر في ن اية عام 2017م.
أظ رت نتائ الحساب الرتامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2017م ،تراجع نسبة العجز الكلي الى النات
المحلي ا جمالي الى  %9.8مقابل  %10.9في العام المالي 2017/2016م ،وأشارت البيانات الفعلية للفترة يوليو –
نوفمبر 2018م) إلى انرفا

العجز الكلي ليبلغ  %3.1مقابل عج اًز نسبته  %3.7رالل نفس الفترة من عام 2017م.

بلغ إجمالي الدين العام المحلي  3.695تريليون جنيه في ن اية يونيو 2018م بما يمالل  %83.3من النات المحلي مقابل
 3.161تريليون جنيه في ن اية يونيو 2017م بنسبة  %91.1من النات المحلي ،في حين جاء الدين الرارجي بنحو
 92.6مليار دو ر في ن اية يونيو 2018م بما يمالل  %37من النات المحلي مقابل  79مليار دو ر وبنسبة  %33.6في
ات التاري من عام 2017م.
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تراجع متوسط معدل التضرم السنوي لحضر الجم ورية رالل عام 2018م الى  %14.4مقابل  %29.6رالل عام
2017م.
أسفرت المعامالت مع العالم الرارجي رالل العام المالي 2018/2017م عن تسجيل فائ

بميزان المدفوعات بنحو

 12.8مليار دو ر مقابل فائضاً كلياً بلغ  13.7مليار دو ر رالل العام المالي 2017/2016م ،والتراجع يعزى إلى أن
صافي التدفق للدارل في الحساب الرأسمالي والمالي انرف

إلى  22مليار دو ر مقابل  31مليار.

ارتفعت معظم المصادر الرئيسية للنقد األجنبي في مصر رالل العام المالي 2018/2017م ،حيو زادت ا يرادات
السياحية بنسبة  %123.8لتصل الى  9.804مليار دو ر مقابل  4.380مليار دو ر في العام المالي السابق ،وبالمالل
ارتفعت تحويالت المصريين العاملين بالرارج بنسبة  %21لتبلغ  26.393مليار دو ر مقابل  21.816مليار دو ر في
العام المالي السابق ،وارتفعت رسوم مرور قناة السويس بنسبة  %15.4لتبلغ  5.707مليار دو ر مقابل  4.945مليار
دو ر في العام المالي السابق.
رفعت وكالة " "S&Pالتصني
للتصني

ا ئتماني لمصر من درجة " "B-إلى " ،"Bكما رفعت وكالة " "Moody'sالنظرة المستقبلية

ا ئتماني لمصر من "مستقرة" إلى "ايجابية" مع بقاء التصني

عند " ،"B3وبالمالل رفعت وكالة " "Fitchالنظرة

المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".
وعلى صعيد التطورات النقدية والمصرفية ،رفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي معد ت العائد الرئيسية بواقع %2
على مرحلتين كان اررها في  29مارس  ...2018وبالنسبة ألسعار الصر  ،انرف

سعر صر الجنيه أمام الدو ر في

البنوك رالل عام 2018م من  17.780جم /دو ر إلى  17.869جم /دو ر مقابل ارتفاعه أمام اليورو بنسبة %3.5
ليستقر السعر في ن اية العام عند  20.460جم /يورو ...وفيما ير

تطورات مؤشرات البورصة المصرية رالل عام

2018م ،فقد تراجع رأس المال السوقي بنحو  75.2مليار جنيه وبمعدل  %9.1ليبلغ  749.7مليا اًر في ن اية العام،
وانرف

المؤشر الرئيسي " "EGX30بنسبة  %13.2ليغلق عند مستوى  13035.8نقطة ،مقابل انرفا

لمؤشر " "EGX70وبنسبة  %12.4لمؤشر " "EGX100األوسع نطاقاً.
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بنسبة %16.2

تقييم أداء البنك خالل عام التقرير
أسفرت ج ود البنك وما انت جه من سياسات مالية رالل السنة المالية 2018م عن تحقق مجموعة من النتائ أبرزها
وصول اجمالى ميزانية البنك إلى ما يعادل  93771.8مليون جنيه مصرى  ،وتحقيق إيرادات إجمالية بما يعادل 8258.4
مليون جنيه مصري  ،ه ا وقد دعمت تلك اإليرادات من قدرة البنك على توزيع عوائد ألصحاب األوعية ا درارية بنسب بلغ

متوسط ا السنوى  %7لحسابات ا ستالمار العام بالعملة المحلية  %12.17 ،لش ادات ا درار الالالالية  % 14.02 ،لحساب

ش ادات ا درار السباعية "نماء"  %12.57 ،لش ادات ا درار الرماسية "ازدهار"  %1.20 ،لحسابات ا ستالمار بالعمالت
األجنبية  ،ه ا إلى جانب مواج ة ا لتزامات المرتلفة المتماللة فى بناء المرصصات لمواج ة مراطر عمليات التوظي
وا ستالمار وتغطية النفقات الجاريـة

وضرائب الدرل ) .

المصروفات العمومية واإلدارية واإلهالك والزكاة المستحقة شرعاً على أموال البنك

ه ا وقد تبقى بعد الوفاء با لتزامات السابق اإلشارة إلي ا مبلغ  2519.1مليون جنيه مصري يمالل ربحاً صافياً  ،يحول

منه مبلغ  1.1مليـ ـ ــون جنيه مص ـ ـري الى حساب احتياطـ ـ ـي مراطر بنكية ليتبقـ ـ ـى بعد لك صاف ـ ـى رب قابل للتوزيع قدره
 2518مليون جنيه مصرى0

وتجدر اإلشارة إلى ما يلي -:
 -1القوائم المالية للبنك فى ن اية العام المالي المنت ى بتاري 2018/12/31م أعدت وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك
المركزي المصري بتاري

 16ديسمبر 2008م بتعديل قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس ا عت ار

والقياس.
 -2أسعار صر العمالت األجنبية لسنة المقارنة 2017م لم يتم تعديل ا بناءا على توجي ات البنك المركزي المصري ومراقبا
الحسابات

الدو ر  17.9136جنية مصري في ن اية السنة المالية 2018م مقابل  17.7277جم للدو ر في ن اية

السنة المالية 2017م).

نتائج األعمـــال:

-1

بلغ صافى أرباا السنة ما يعادل  2519.1مليون جنيه مصري  ،ه ا وقد نتجت تلك األرباا كمحصلة لعنصرى اإليـرادات
والنفقات  ،و لك وفقا لما تظ ره قائمة الدرل كما يلي :

 1 - 1عنصر اإليرادات:


تحقق عن فترة التقرير مجمل إيرادات تعادل  8258.4مليون جنيه مصري تولدت من أنشطة البنك المرتلفة وفقاً
لالتي :


إيرادات عن عمليات المشاركات والمضاربات والمرابحات تجارية واستالمارات عقارية وأررى بمبلغ 7929.5
مليون جنيه مصري وتمالل نسبة  % 96من اجمالى اإليرادات .



إيرادات عن أداء الردمات المصرفية المرتلفة بلغت  291.6مليون جنيه مصري وتمالل نسبة  % 3.5من
اجمالى اإليرادات .
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صافى درل المتاجرة وتوزيعات األرباا و رسائر ا ستالمارات المالية وايرادات تشغيل أررى بما يعادل
 37.3مليون جنيه مصري وتمالل نسبة  % 0.5من اجمالى اإليرادات .

 2- 1عنصر النفقات:
بلغت إجمالى النفقات  5739.3مليون جنيه مصري تتمالل فيما يلي- :
 1- 2-1عائد األوعية ا درارية:
بلغ إجمالى العائد الموزع على أصحاب األوعية ا درارية ما قيمته  4116.8مليون جنيه مصري
بنسبة  % 71.7من اجمالى النفقات .

 2-2-1النفقات الجارية:

بلغ إجمالى النفقات الجارية

المصروفات العمومية واإلدارية واإلهالك والزك ــاة المستحـقة شــرعاً على

أم ـوال البنك ) ما يساوى  935.2مليون جنيه مصري بنسبة  %16.3من اجمالى النفقات .
 3-2-1المرصص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات:

بلغ عبء) رسائر ا ضمحالل عن عمليات التوظي

وا ستالمار ما يساوى  )17.1مليون جنيه

مصري بنسبة  )%0.3من إجمالى النفقات .
 4-2-1مصروفات ضرائب الدرل:
بلغ ما تم سداده كضرائب مبلغ  670.2مليون جنية مصري بنسبة  % 11.7من إجمالى النفقات .
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حجم األعمال واألنشطة الرئيسية:

-2

 1- 2حجم األعمال:
بل ــغ اجم ــالى ميزاني ــة البن ــك ف ــى ن اي ــة ديس ــمبر 2018م م ــا يع ــادل  93771.8ملي ــون جني ــه مص ــري كم ــا بلغ ــت
ا لتزامات العرضية وا رتباطات رارج الميزانية ما يعادل  1669.9مليون جنيه مصري 0

 2-2األوعية االدخارية:
بلغت أرصدة الحسابات الجارية وا ستالمارية وش ادات ا درار فى ن اية ديسـمبر 2018م مـا يعـادل 79057.2

مليــون جنيــه مصــري  ،وتشــكل جملــة أرصــدة الحســابات الجاريــة وا ســتالمارية وش ـ ادات ا درــار نســبة  % 84.3مــن
اجمالى الميزانية .

 3-2أرصدة التوظيف واالستثمار:
بلغــت أرصــدة التوظي ـ

وا ســتالمار بعــد رصــم المرص ـ

مليون جنيه مصرى وتشكل جملة أرصدة التوظي
ه ـ ا ويحــر

) فــى ن ايــة ديســمبر 2018م مــا يعــادل 85679.9

وا ستالمار نسبة  % 91.4من اجمالى الميزانية .

البنــك علــى تقــديم التمويــل الــالزم فــى شــتى القطاعــات اإلنتاجيــة والردميــة التــي تتفــق وأهــدا

ا قتصادية وا جتماعية للدولة .

الرطــة

 4-2شركات البنك:
يوجــه البنــك جــزءاً مــن اســتالماراته فــى تأســيس الشــركات التابعــة لــه والتــي تعمــل وفقــا لمبــاد الش ـريعة اإلســالمية  ،أو

المســاهمة فــى رؤوس أمـوال مالــل هـ ا النــوع مــن الشــركات مــع ارـرين  ،ويحــر

البنــك علــى تنــوع وتعــدد الشــركات التــي

يؤسس ا أو يس م فى رؤوس أموال ا حتى تغطى كافة أوجه النشاط ا قتصـادي مـع تـوفير ا حتياجـات التمويليـة ل ـا وفقـا
لألساليب الشرعية  ،وتساهم ه ه الشركات فى دفع عجلة التنمية فى الـبالد واتاحـ ـ ــة ا

فـر

العمـل أمـام المـواطنين،

ه ا وقد بلغت رؤوس أموال ا المصدرة والمدفوعة ما يعادل  21951.0مليون جنيه مصـري مدفوعـة بالكامـل تبلـغ حصـة
مساهمة البنك في ا مبلغ  2119مليون جنيه مصري  ،تبلغ تـكلفت ا  4044مليون جنيه مصري وقيمت ـا الدفتريـة 3284
مليون جنية مصري في ن اية سنة 2018م بنسبة  % 3.5من اجمالى الميزانية 0
مرفق ( )1جدول بشركات البنك
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المعايير والنسب المصرفية :

-3

يتمتع مصرفنا بوضع مناسب بالنسبة للمعايير المصرفية المتعـار علي ـا  ،ويلتـزم بكافـة التعليمـات الصـادرة مـن البنـك

المركزي المصري فى ه ا المجال .

العمالة والتدريب والفروع :

-4

 1-4العمالة والتدريب :
إن تحسين وتطوير أداء البنك يـرتبط ارتباطـا واليقـا بالعنصـر البشـرى لـك العنصـر الـ ي يتطلـب كـل اهتمـام ورعايـة
مــن اســتمرار تنميــة قد ارتــه ومضــاعفة ربرتــه وتحمــل المســؤولية والتــدريب المســتمر باعتبــاره العنصــر الفعــال فــى تحقيــق
أهدا

واستراتيجية البنك.

ومن ه ا المنطلق فقد بلغ عدد العاملين فى ن اية العام المالى الحالي  1776عامالً مقابل  1774عامالً في ن اية

العام المالى السابق وتجدر ا شارة الى أنه تم تعيين عناصر من اإلناو إلدارات وفروع البنك المرتلفة.

وحرصت الرطة التدريبية على رفع كفاءة العاملين من رالل الدورات التدريبية الدارلية والرارجية وقد شمل النشاط
التــدريبي رــالل الفتـرة المعــد عن ــا التقريــر نحــو  )2750متــدرب لبـرام تدريبيــة بلــغ عــددها  )189برنــام شــملت كافــة
المستويات الوظيفية فضال عن قيام البنك بأداء دوره في ردمة المجتمع من رالل التدريب الصيفي لطلبة كليات التجـارة

والمعاهد التجارية وما يعادل ا حيو تم توفير عدد  )500فرصة تدريبية للطلبة رالل ش ري يوليو وأغسطس 2018م.

 2-4الفـــــــروع:
يبلــغ عــدد فــروع البنــك العاملــة دارــل الــبالد  )36فرعــا تغطــى معظــم أنحــاء الــبالد وســو

يــتم رــالل ســنة 2019م

بإ ن اهلل افتتاا فروع جديدة للبنك .
مرفق ( )2جدول بفروع البنك

-5

الموازنة التخطيطية للسنة المالية 2019م :
أعدت الموازنة الترطيطية للسنة المالية 2019م معبرة عن أهدا

البنك وسياسته ورطط العمل للعام الم كور واستندت

تق ــديرات ا إل ــى د ارس ــات تجاه ــات أرق ــام النش ــاط ر ــالل الس ــنوات الماض ــية وكـ ـ ا الظ ــرو

المحيط ــة المـ ـؤالرة عل ــى المن ــا

ا قتصادي والمصرفي العام وقد أظ ر مشروع الموازنة المالم التالية :
1-5

األوعية االدخارية :زيادة في أرصدة األوعية االدخارية بنسبة قدرها .% 10.3

2-5

عمليات التوظيف :زيادة في عمليات التوظيف المختلفة بنسبة قدرها .% 9.3

3-5

توزيعات المساهمين :بواقع  %6صافى بعد خصم الزكاة0

تجدر اإلشارة أنه وفقا للمادة  56مكرر من القرار بقانون رقم  53لسنة 2014م والتي تقضى برضـوع توزيعـات األربـاا
التي تجري ا شركات األموال لضريبة بسعر  %10والبنك ملـزم بتوريـد قيمـة حصـة المسـاهمين مـن األربـاا الـى شـركة مصـر
للمقاصة واإليداع و الحفظ المركزي  ،وتتولى الشركة رصم قيمة الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب .
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القوائم المالية

الميزانية المستقلة
في  31ديسمبر 2018م الموافق  24ربيع ثانى  1440هـ
إيضاح
رقم
األصول
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى
أرصدة لدى البنوك
أوراق حكومية
أصول مالية بغرض المتاجرة
مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء
استثمارات مالية
متاحة للبيع
محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
استثمارات في شركات تابعة وشقيقة
أصول غير ملموسة
أصول أخرى
أصول ثابتة
إجمالي األصول
االلتزامات وحقوق الملكية
االلتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك
األوعية االدخارية وشهادات اإلدخار
التزامات أخرى
مخصصات أخرى
التزامات ضرائب الدخل الجارية
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطيات
صافي أرباح السنة واألرباح المحتجزة
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى

()15
()16
()17
()18
()19

7.948.772
42.112.679
15.068.596
41.012
8.386.696

7.369.889
32.875.842
10.284.415
31.550
7.200.438

(/20أ)
(/20ب)

4.901.837
11.093.449

4.374.744
17.190.835

(/20ج)
()21
()22
()23

1.052.396
22.573
2.068.028
1.075.782
93.771.820

1.057.265
10.986
1.340.274
861.257
82.597.495

()24
()25
()26
()27

104.713
79.057.216
2.408.252
22.209
435.733
82.028.123

96.269
71.127.603
1.998.173
19.086
109.311
73.350.442

()28
()29
(/29د)

1.775.681
3.810.010
6.158.006
11.743.697
93.771.820

1.775.681
2.830.656
4.640.716
9.247.053
82.597.495

 اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )34جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة . تقرير مراقبا الحسابات مرفقالعودة لصفحة الفهرس
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قائمة الدخل المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م الموافق  24ربيع ثانى  1440هـ

عائد مشاركات ومرابحات ومضاربات واإليرادات المشاب ة

إيضاح

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

رقم

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

)6

7.929.464

6.519.840

)6

()4.116.769

()3.573.811

صافي الدخل من العائد

)6

3.812.695

2.946.029

إيرادات األتعاب والعمو ت

)7

291.581

192.155

توزيعات األرباا

)8

86.134

84.001

صافي درل المتاجرة

)9

41.999

45.544

/20د)

()251.507

()113.742

)10

()17.079

()163.090

)11

()848.812

()719.201

()86.436

()38.468

160.713

108.903

3.189.288

2.342.131

()670.159

()619.365

2.519.129

1.722.766

6.420

4.418

تكلفة األوعية ا درارية والتكالي

المشاب ة

رسائر) أرباا ا ستالمارات المالية
عبء) رد ا ضمحالل عن رسائر عمليات التوظي

وا ستالمار

مصروفات إدارية
الزكاة المستحقة شرعا

)12

إيرادات تشغيل أررى
الربح قبل ضرائب الدخل

)13

مصروفات) ضرائب الدرل
صافي أرباح السنة

)14

نصيب السهم في الربح (جنيه)

-

اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )34جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .
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قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م الموافق  24ربيع ثانى  1440هـ
رأس المال

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

1.775.681

2.830.656

2.917.983

1.722.733

9.247.053

صافي التغير في االستثمارات المالية المتاحة للبيع

-

454.823

-

-

454.823

صافي الدخل المعترف به مباشرة في حقوق الملكية

1.775.681

3.285.479

2.917.983

1.722.733

9.701.876

-

-

-

()492.183

()492.183

-

172.188

-

()172.188

-

-

721.965

إيضاح

المدفوع

رقم

باأللف جنيه مصرى

األرصدة في  1يناير 2018م

توزيعات أرباح

المحول للمخاطر البنكية من معيار IFRS 9

-

المحول إلى احتياطات أخرى

-

المحول إلى احتياطى قانوني (عام)

-

المحول إلى أرباح محتجزة

-

المحول الى احتياطى المخاطر البنكية عن اصول الت ملكيتها للبنك

-

صافي أرباح السنة
األرصدة في  31ديسمبر 2018م قبل التعديل الى احتياطي مخاطر بنكية
المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية العام
األرصدة في  31ديسمبر 2018م
األرصدة في  1يناير 2017م

المحول إلى احتياطى قانوني (عام)

1.775.681

3.808.939

1.775.681

3.810.010

3.639.948

2.518.058

11.743.697

1.580.515

2.878.136

1.049.465

2.887.005

8.395.121

المحول إلى أرباح محتجزة
صافي أرباح السنة

المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية العام
()29(،)28

االرصدة فى  31ديسمبر 2017م

-

2.523.900

-

-

-

-

-

()534.000

288.741

-

()288.741

-

-

2.063.684

()2.063.684

-

-

-

-

1.722.766

1.722.766

1.775.681

2.830.623

2.917.983

1.722.766

-

33

-

()33

9.247.053
-

1.775.681

2.830.656

2.917.983

1.772.733

9.247.053

195.166

-

-

580

 -اإليضاااااااااااحات المرفقااااااااااة ماااااااااان إيضاااااااااااح ( )1إلااااااااااى ( )34جاااااااااازء ال يتجاااااااااازأ ماااااااااان القااااااااااوائم الماليااااااااااة المسااااااااااتقلة
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()354.236

-

-

()354.236
()534.000

-

األرصدة في  31ديسمبر 2017م قبل التعديل الى احتياطي مخاطر بنكية

1.071

-

()1.071

-

8.040.885

-

المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية عن أصول الت ملكيتها للبنك

-

-

-

14.875

3.639.948

-

المحول إلى احتياطات أخرى

14.875

-

()721.965

-

2.519.129

صافي الدخل المعترف به مباشرة في حقوق الملكية
توزيعات أرباح

887

-

()887

-

2.519.129

صافي التغير في االستثمارات المالية المتاحة للبيع

المحول إلى رأس المال

335.510

-

()335.510

-

2.519.129

-

()28

باأللف جنيه مصرى

المحتجزة

11.743.697

-

()29(،)28

االحتياطيات

األرباح

صافي أرباح السنة

اإلجمالى

17.402

()195.166

-

-

()580

-

-

-

17.402

قائمة التدفقات النقدية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2018م الموافق  24ربيع ثانى  1440هـ
إيضاا رقم

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

التدفقات النقدية في أنشطة التشغيل
3.189.288

صافي األرباا قبل الضرائب

2.342.131

تعديالت لتسوية صافي األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
إهالك واست الك

)21،23

51.099

39.111

اضمحالل األصول

)19،20

292.595

460.853

فروق إعادة تقييم المرصصات األررى بالعمالت األجنبية
رد مرصصات أررى
) أرباا ) استالمارات مالية

)27

1

()4

)27

3.455

3.876

()9.134

()166.619

/20د)
)12

-

()887

)8

()86.134

()84.001

أرباا ) بيع أصول الابتة

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

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

3.441.170

2.594.460

أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة ا حتياطي اإللزامي

)15

()533.496

()877.512

أوراق حكومية استحقاق أكالر من  3ش ور

)17

()4.784.181

()528.892

)18

()9.462

()11.944

()1.202.210

()1.391.500

توزيعات أرباا محصلة
أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول وااللتزامات من أنشطة التشغيل
صافي التغير في األصول وااللتزامات

أصول مالية بغر

المتاجرة

)19،22

مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء *
أصول أررى

)22

()726.627

501.888

أرصدة مستحقة للبنوك

)24

8.444

()118.749

أوعية ادرارية وش ادات ادرار

)25

7.929.613

7.002.120

()343.737

()728.454

407.346

511

4.186.860

6.441.928

مدفوعات) لشراء أصول الابتة واعداد وتج يز الفروع

)23

()254.790

()76.009

مدفوعات) لشراء أصول غير ملموسة

)21

()22.421

()7.421

)12

-

887

)8

86.134

84.001

()313.788

955.290

ضرائب درل مسددة
)26

التزامات أررى
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

متحصالت من أصول الابتة
توزيعات أرباا محصلة

/20أ/20،د/29،ج)

مدفوعات لشراء) متحصالت من استالمارات مالية متاحة للبيع *
مدفوعات لشراء) استالمارات في شركات تابعة و شقيقة

/20ج)

()5.120

()35.355

متحصالت من استالمارات مالية محتفظ ب ا حتى تاري ا ستحقاق

/20ب)

6.094.799

11.390.571

5.584.814

12.311.964

توزيعات األرباا المدفوعة *

()489.450

()552.067

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل

()489.450

()552.067

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

9.282.224

18.201.825

رصيد النقدية وما في حكمها -أول السنة

34.067.520

15.865.695

رصيد النقدية وما في حكمها -آخر السنة

43.349.744

34.067.520

7.948.772

7.369.889

أرصدة لدى البنوك

42.112.679

32.875.842

أوراق حكومية أررى قابلة للرصم لدى البنك المركزى المصرى

15.068.596

10.284.415

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة االستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة ا حتياطي

()6.711.707

()6.178.211

أوراق حكومية استحقاق أكالر من  3ش ور )

()15.068.596

()10.284.415

43.349.744

34.067.520

)30

النقدية وما في حكمها

* لم تتضمن قائمة التدفقات النقدية معامالت غير نقدية تتمثل فيما يلى:
 لم يشمل التغير في بند مرابحات ومشاركات للعمالء الحركة على أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون ببند أصول أخرى بمبلغ  1.127ألف جنيه مصـرى باإلضـافة إلـى ديـون معدومـة بمبلـغ 263.732ألف جنيه مصرى للعمالء والبنوك والمخصصات االخرى.
 لم يشمل التغير في بند استثمارات مالية متاحة للبيع فروق التقييم والتى أدرجت ببندى خسائر اضمحالل استثمارات مالية واحتياطى القيمة العادلة بمبلغ  204.171ألف جنيه مصرى كما تمإضافة مبلغ  9.134ألف جنيه مصرى تمثل أرباح بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع خالل السنة.
 لم تتضمن توزيعات األرباح المدفوعة الحركة على دائنو توزيعات ببند أرصدة دائنة أخرى بمبلغ  492.183ألف جنيه مصرى. -اإليضاحات المرفقة من إيضاح ( )1إلى ( )34جزء ال يتج أز من القوائم المالية المستقلة .
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قائمة التوزيعات المقترحة لألرباح
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م الموافق  24ربيع ثانى  1440هـ
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

2.519.129

1.722.766

باأللف جنيه مصري

صافي أرباا السنة من واقع قائمة الدرل)

باأللف جنيه مصري

يخصم :
أرباا بيع أصول الابتة محولة لالحتياطي الرأسمالي طبقاً ألحكام القانون

-

()887

احتياطي المراطر البنكية العام

()1.071

()33

صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع**

2.518.058

1.386.336

-

احتياطى مراطر معيار * IFRS9

يضاف :

()335.510

أرباا محتجزة في أول السنة

3.639.948

3.113.149

المحول من األرباا المحتجزة لزيادة رأس المال رالل السنة

-

()195.166

صافى األرباح المحتجزة

3.639.948

2.917.983

اإلجمالي

6.158.006

4.304.319

يوزع كاآلتي :
احتياطي قانوني عام)***
توزيعات للمساهمين****

251.913
525.701

172.188

حصة العاملين

150.000

90.000

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
أرباا محتجزة في أرر السنة

14.000

12.000

5.216.392

3.639.948

اإلجمالي

6.158.006

4.304.319

390.183

* وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى بتاريخ 2018/1/28م .
**
***
****

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  1.4331جنيه مصري بنسبة  %8من القيمة االسمية للسهم مقابل نسبة توزيع  %6فى 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 األمـوال لضـريبة بسـعر  %10والبنـك
ملزم بتوريد هذه الضريبة إلى شركة مصر للمقاصة وااليداع والحفظ المركزى.
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االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

فى  31ديسمبر 2018م الموافق  24ربيع ثانى 1440ه
 - 1معلومات عامة
يقدم بنك فيصل األسالمى المصرى ردمات المؤسسات والتجزئة المصرفية وا سـتالمار فـي جم وريـة مصـر العربيـة والرـارج مـن رـالل
 36فرعاً  ،والمركز الرئيسي للبنك الكائن في  3شارع  26يوليو – القاهرة.
تأسس البنك شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم  48لسنة 1977م المعـدل بالقـانون رقـم  142لسـنة 1981م و ئحتـه التنفي يـة
في جم ورية مصر العربية ،والبنك مدرج في البورصة المصرية لألوراق المالية .
وافقت لجنة المراجعة على القـوائم الماليـة للبنـك فـى اجتماع ـا بتـاري  9ينـاير 2019م لحـين اعتمادهـا مـن مجلـس إدارة البنـك بجلسـته
بتاري  31يناير 2019م .

 -2ملخص السياسات المحاسبية
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد ه ه القوائم المالية المستقلة والتي يتم إتباع ا بالبات إ إ ا تم اإلفصاا عن غير لك:

أ  1 /أسس إعداد القوائم المالية المستقلة

يتم إعداد القوائم المالية المستقلة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة رالل عام  2006وتعديالت ا ووفقاً لتعليمات البنك
المركزي المصرى المعتمدة من مجلس إدارته بتاري  16ديسمبر  2008المتفقة مع المعايير المشار إلي ا  ،وعلى أساس التكلفة
التاريرية معدلة بإعادة تقييم األصول وا لتزامات المالية بغر

المتاجرة  ،وا ستالمارات المالية المتاحة للبيع وعقود المشتقات

المالية ،كما تم إعدادها طبقا ألحكام القوانين المحلية ات الصلة .
يــتم إعــداد ه ـ ه القـوائم الماليــة المســتقلة للبنــك طبقـاً ألحكــام القـوانين المحليــة ات الصــلة  ،وســو

يقــوم البنــك أيضــا بإعــداد الق ـوائم

الماليـة المجمعـة للبنــك وشـركاته التابعــة طبقـاً لمعـايير المحاســبة المصـرية  ،وســيتم تجميـع الشـركات التابعــة تجميعـاً كليـاً فـي القـوائم
المالية المجمعة وهي الشركات التي للبنك في ا – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – أكالر من نص

حقـوق التصـويت أو لديـه القـدرة

علـى السـيطرة علـى السياسـات الماليـة والتشـغيلية للشـركة التابعـة بصـر النظـر عـن نوعيـة النشـاط  ،ويمكـن الحصـول علـى القـوائم
الماليــة المجمعــة للبنــك مــن إدارة البنــك  .ويــتم عــر

ا ســتالمارات فــي شــركات تابعــة وشــقيقة فــي الق ـوائم الماليــة المســتقلة للبنــك

ومعالجت ا محاسبياً بالتكلفة ناقصاً رسائر ا ضمحالل.
وتق ـ أر الق ـوائم الماليــة المســتقلة للبنــك مــع قوائمــه الماليــة المجمعــة عــن الســنة الماليــة المنت يــة فــي  31ديســمبر 2018م حتــى يمكــن
الحصول على معلومات كاملة عن المركز المالي للبنك عـن نتـائ أعمالـه وتدفقاتـه النقديـة والتغيـرات فـي حقـوق الملكيـة عـن السـنة
المنت ية في لك التاري .

أ2/

البنك بصدد تطبيق متطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية " )9األدوات المالية" عند إعداد القوائم المالية اعتبا اًر مـن بدايـة العـام
المالى 2019م وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى برطاب م بتاري 2018/1/28م فى ه ا الشأن .

ب  -الشركات التابعة والشقيقة
ب 1/الشركات التابعة

هي الشركات التي يمتلـك البنـك بطريـق مباشـر أو غيـر مباشـر القـدرة علـى الـتحكم فـي سياسـت ا الماليـة والتشـغيلية والقـدرة علـى

السيطرة علي ا وعادة يكون للبنك حصة ملكية تزيد عن نص
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حقوق التصويت .

ب  2 /الشركات الشقيقة

هي الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر نفو اً مؤال اًر علي ا ولكن
للبنك حصة ملكية من  %20الى  %50من حقوق التصويت.

يصـل الـى حـد السـيطرة  ،وعـادة يكـون

يــتم اســتردام طريقــة الش ـراء فــي المحاســبة عــن عمليــات اقتنــاء البنــك للشــركات  ،ويــتم قيــاس تكلفــة ا قتنــاء بالقيمــة العادلــة أو

المقابل ال ي قدمه البنك من أصول للشراء و/أو أدوات حقـوق ملكيـة مصـدرة و/أو الت ازمـات تكبـدها البنـك و/أو الت ازمـات يقبل ـا

نيابة عن الشركة المقتناة  ،و لك في تاري التبـادل مضـافاً إلي ـا أيـة تكـالي

تعـزي مباشـرة لعمليـة ا قتنـاء  ،ويـتم قيـاس صـافي

األصول بما فـي لـك ا لت ازمـات المحتملـة المقتنـاة القابلـة للتحديـد و لـك بقيمت ـا العادلـة فـي تـاري ا قتنـاء  ،بغـ

النظـر عـن

وجود أية حقوق لألقلية وتعتبر الزيادة في تكلفة ا قتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك في لك الصافي شـ رة وا ا قلـت تكلفـة
ا قتناء عن القيمة العادلة للصـافي المشـار إليـه  ،يـتم تسـجيل الفـرق مباشـرة فـي قائمـة الـدرل ضـمن بنـد إيـرادات مصـروفات)

تشغيل أررى .

ويــتم المحاســبة عــن الشــركات التابعــة والشــقيقة فــي الق ـوائم الماليــة المســتقلة للبنــك بطريقــة التكلفــة وفق ـاً ل ـ ه الطريقــة  ،تالبــت
ا سـتالمارات بتكلفـة ا قتنــاء متضـمنة أيــة شـ رة ويرصـم من ــا أيـة رســائر اضـمحالل فـي القيمــة  ،وتالبـت توزيعــات األربـاا فــي

قائمة الدرل عند اعتماد توزيع ه ه األرباا والبوت حق البنك في تحصيل ا .

ج  -التقارير القطاعية

قطــاع النشــاط هــو مجموعــة مــن األصــول والعمليــات المرتبطــة بتقــديم منتجــات أو رــدمات تتســم بمرــاطر ومنــافع ترتل ـ

عــن تلــك

المرتبطة بقطاعات أنشـطة أرـرى .والقطـاع الجغ ارفـي يـرتبط بتقـديم منتجـات أو رـدمات دارـل بيئـة اقتصـادية واحـدة تتسـم بمرـاطر
ومنافع ترص ا عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في بيئة اقتصادية مرتلفة.

د  -المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية

تمسك حسابات البنك بالجنيه المصـرى وتالبـت المعـامالت بـالعمالت األرـرى رـالل السـنة علـى أسـاس أسـعار الصـر السـارية فـي

تاري تنفي المعاملـة  ،ويـتم إعـادة تقيـيم أرصـدة األصـول وا لت ازمـات ات الطبيعـة النقديـة بـالعمالت ا رـرى فـي ن ايـة السـنة علـى
أساس أسعار الصر السارية في لك التاري

الدو ر =  17.9136جم في ن اية ديسـمبر 2018م والـدو ر =  17.7277جـم

فــي ن ايــة ديســمبر 2017م )  ،ويــتم ا عت ـ ار

فــي قائمــة الــدرل باألربــاا والرســائر الناتجــة عــن تســوية تلــك المعــامالت وبــالفروق

الناتجة عن التقييم بالبنود التالية :
المتاجرة) .

-

صافي درل المتاجرة بالنسبة لألصول وا لتزامات بغر

-

إيرادات مصروفات) تشغيل أررى بالنسبة لباقي البنود).

يــتم تحليــل التغيـرات فــي القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة ات الطبيعــة النقديــة بــالعمالت األجنبيــة المصــنفة اســتالمارات متاحــة للبيــع
أدوات دين) ما بين فروق تقييم نتجت عن التغيرات في التكلفة المست لكة لألداة وفـروق نتجـت عـن تغييـر أسـعار الصـر السـارية
وفــروق نتجــت عــن تغييــر القيمــة العادلــة لــألداة  ،ويــتم ا عت ـ ار

فــي قائمــة الــدرل بفــروق التقيــيم المتعلقــة بــالتغييرات فــي التكلفــة

المســت لكة ضــمن عائــد التوظيفــات واإلي ـرادات المشــاب ة وبــالفروق المتعلقــة بتغييــر أســعار الصــر فــي بنــد إي ـرادات مصــروفات)
تشـغيل أرــرى ،ويــتم ا عتـ ار

ضــمن حقــوق الملكيـة بفــروق التغييــر فــي القيمـة العادلــة احتيــاطي القيمـة العادلــة  /اســتالمارات ماليــة

متاحة للبيع) .
تتضـمن فــروق التقيــيم الناتجــة عــن البنـود غيــر ات الطبيعــة النقديــة األربــاا والرســائر الناتجـة عــن تغيــر القيمــة العادلــة مالــل أدوات
حقــوق الملكيــة المحــتفظ ب ــا بالقيمــة العادلــة مــن رــالل األربــاا والرســائر ويــتم ا عت ـ ار

بفــروق التقيــيم الناتجــة عــن أدوات حقــوق

الملكية المصنفة استالمارات مالية متاحة للبيع ضمن احتياطى القيمة العادلة في حقوق الملكية.
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هـ  -األصول المالية

يقــوم البنــك بتبويــب األصــول الماليــة بــين المجموعــات التاليــة  :أصــول ماليــة مبوبــة بالقيمــة العادلــة مــن رــالل األربــاا والرســائر ،

التوظيفات للعمالء مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء) ،واسـتالمارات ماليـة محـتفظ ب ـا حتـى تـاري ا سـتحقاق  ،واسـتالمارات
مالية متاحة للبيع  ،وتقوم اإلدارة بتحديد تصني

استالمارات ا عند ا عت ار

األولي .

هـ 1/األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
تشمل ه ه المجموعة أصول مالية بغر

وتحمــل قيمت ــا بصــفة أساســية بغــر

المتاجرة حيو يتم تبويب األداة المالية على أن ا بغـر

المتـاجرة إ ا تـم اقتناؤهـا

بيع ــا فــي األجــل القصــير أو إ ا كانــت تمالــل جــزءاً مــن محفظــة أدوات ماليــة محــددة يــتم

إدارت ا معاً وكان هناك دليل على معامالت فعلية حديالة تشـير إلـى الحصـول علـى أربـاا فـي األجـل القصـير كمـا يـتم تصـني
المشتقات على أن ا بغر

المتاجرة إ إ ا تم ترصيص ا على أن ا أدوات تغطية .

يتم إعادة تبويب أية مشتقة مالية من مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من رالل األرباا والرسائر و لك

أالناء فترة ا حتفاظ ب ا أو سريان ا  ،كما

يتم إعادة تبويب أية أداه مالية نقالً من مجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة من

رالل األرباا والرسائر إ ا كانت ه ه األداة قد تم ترصيص ا بمعرفة البنك عند ا عت ار

رالل األرباا والرسائر .
في جميع األحوال

األولي كأداة تقيم بالقيمة العادلة من

يقوم البنك بإعادة تبويب أي أداة مالية نقـالً إلـى مجموعـة األدوات الماليـة المقيمـة بالقيمـة العادلـة مـن

رالل األرباا أو الرسائر أو إلى مجموعة األصول المالية بغر

المتاجرة.

هـ 2/مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء

تمالل أصو ً مالية غير مشتقة ات مبلغ الابت أو قابل للتحديد وليست متداولة في سوق نشطة فيما عدا :
 األصــول التــي ينــوي البنــك بيع ــا فــو اًر أو فــي مــدى زمنــي قصــير  ،يــتم تبويب ــا فــي ه ـ ه الحالــة ضــمن األصــول بغــرالمتاجرة.

 -األصول التي قام البنك بتبويب ا على أن ا متاحة للبيع عند ا عت ار

األولي ب ا.

 األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استالماره األصلي في ا ألسباب أرـرى برـالا ئتمانية

تـدهور القـدرة

هـ 3/االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
تمالل ا ستالمارات المالية المحتفظ ب ا حتى تـاري ا سـتحقاق أصـو ً ماليـة غيـر مشـتقة ات مبلـغ سـداد محـدد أو قابـل للتحديـد
وتــاري اســتحقاق محــدد ولــدى إدارة البنــك النيــة والقــدرة علــى ا حتف ــاظ ب ــا حتــى تــاري اســتحقاق ا  ،ويــتم إعــادة تبويــب ك ــل

المجموعــة علــى أن ــا متاحــة للبيــع إ ا بــاع البنــك مبلــغ هــام مــن األصــول الماليــة المحــتفظ ب ــا حتــى تــاري ا ســتحقاق باســتالناء

حا ت الضرورة .

هـ 4/االستثمارات المالية المتاحة للبيع

تمالل ا ستالمارات المالية المتاحة للبيع أصو ً مالية غير مشتقة تكون هناك النية لالحتفاظ ب ا لمدة غير محددة وقد يتم بيع ا
استجابة للحاجة إلى السيولة أو التغيرات في أسعار العائد أو الصر أو األس م
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ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية :
يتم ا عت ار

بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتـادة لألصـول الماليـة فـي تـاري المتـاجرة وهـو التـاري الـ ى يلتـزم فيـه البنـك

بشراء أو بيع األصل و لك بالنسبة لالستالمارات المالية المحتفظ ب ا حتى تاري ا ستحقاق وا ستالمارات المالية المتاحة للبيع.

يتم استبعاد األصول المالية عندما تنت ي فترة سريان الحق التعاقدي فـي الحصـول علـى تـدفقات نقديـة مـن األصـل المـالي أو

عندما يحول البنك معظم المراطر والمنافع المرتبطة بالملكية إلى طر أرر ويتم استبعاد ا لتزامات عندما تنت ي إمـا بـالترل

من ا أو إلغائ ا أو انت اء مدت ا التعاقدية .

يــتم القيــاس حقـاً بالقيمــة العادلــة لكــل مــن ا ســتالمارات الماليــة المتاحــة للبيــع وبالتكلفــة المســت لكة لالســتالمارات المحــتفظ ب ــا

حتى تاري ا ستحقاق .
يــتم ا عت ـ ار

مباش ـرة فــي حقــوق الملكيــة باألربــاا والرســائر الناتجــة ع ـن التغي ـرات فــي القيمــة العادلــة لالســتالمارات الماليــة

المتاحــة للبيــع و لــك إلــى أن يــتم اســتبعاد األصــل أو اضــمحالل قيمتــه عنــدها يــتم ا عت ـ ار

المتراكمة التى سبق ا عت ار
يــتم ا عت ـ ار

ب ا ضمن حقوق الملكية

فــي قائمــة الــدرل باألربــاا والرســائر

فــي قائمــة الــدرل بالعائــد المحســوب ب طريقــة التكلفــة المســت لكة وأربــاا ورســائر العمــالت األجنبيــة الراصــة

باألصول ات الطبيعة النقدية المبوبة متاحة للبيع  ،وك لك يتم ا عتـ ار

حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع عندما ينشأ الحق للبنك في تحصيل ا.

فـي قائمـة الـدرل بتوزيعـات األربـاا الناتجـة عـن أدوات

يتم تحديد القيمة العادلة لالستالمارات المعلن عن أسـعارها فـي أسـواق نشـطة علـى أسـاس أسـعار الطلـب الجاريـة Bid Price

أما إ ا لم تكن هناك سـوق نشـطة لألصـل المـالي أو لـم تتـوافر أسـعار الطلـب الجاريـة ،فيحـدد البنـك القيمـة العادلـة باسـتردام أحـد

أساليب التقييم ويتضمن لك استردام معامالت محايدة حديالة أو تحليل التدفقات النقدية المرصومة  ،أو نما ج تسعير الريـارات

أو طرق التقييم األررى شائعة ا ستردام من قبل المتعاملين بالسوق وا ا لم يتمكن البنـك مـن تقـدير القيمـة العادلـة ألدوات حقـوق
الملكية المبوبة متاحة للبيع  ،يتم قياس قيمت ا بالتكلفة بعد رصم أي اضمحالل في القيمة .

يقـوم البنـك بإعــادة تبويـب األصـل المــالي المبـوب ضــمن مجموعـة األدوات الماليـة المتاحــة للبيـع الـ ى يســرى عليـه تعريـ

المــديونيات ســندات) نق ـالً عــن مجموعــة األدوات الماليــة المتاحــة للبيــع إلــى مجموعــة األصــول الماليــة المحــتفظ ب ــا حتــى تــاري

–

ا ستحقاق – و لك عندما تتوافر لدى البنـك النيـة والقـدرة علـى ا حتفـاظ ب ـ ه األصـول الماليـة رـالل المسـتقبل المنظـور أو حتـى

تــاري ا ســتحقاق وتــتم إعــادة التبويــب بالقيمــة العادلــة فــي تــاري إعــادة التبويــب  ،ويــتم معالجــة أيــة أربــاا أو رســائر متعلقــة بتلــك
األصول التى تم ا عت ار

ب ا سابقاً ضمن حقوق الملكية و لك على النحو التالي:

 فــي حالــة األصــل المــالي المعــاد تبويبــه الـ ى لــه تــاري اســتحقاق الابــت يــتم اســت الك األربــاا والرســائر علــى مــدار العمــرالمتبقي لالستالمار المحتفظ به حتى تاري ا ستحقاق بطريقة العائد الفعلي ويتم است الك أي فرق بين القيمة على أساس
التكلفة المست لكة والقيمة على أساس تاري ا ستحقاق على مـدار العمـر المتبقـي لألصـل المـالي باسـتردام طريقـة العائـد

الفعلي  ،وفي حالة اضمحالل قيمة األصل المالي حقاً يتم ا عت ار

ضمن حقوق الملكية في األرباا والرسائر.

بأية أربـاا أو رسـائر سـبق ا عتـ ار

ب ـا مباشـرة

 فــي حالــة األصــل المــالي الـ ى لــيس لــه تــاري اســتحقاق الابــت تظــل األربــاا أو الرســائر ضــمن حقــوق الملكيــة حتــى بيــعاألصل أو التصر فيه  ،عندئ يتم ا عت ار
يتم ا عت ار

ب ا في األرباا والرسائر وفي حالة اضمحالل قيمة األصل المالي حقـاً

بأية أرباا أو رسائر سبق ا عت ار

ب ا مباشرة ضمن حقوق الملكية في األرباا والرسائر.

إ ا قــام البنــك بتعــديل تقدي ارتــه للمــدفوعات أو المقبوضــات فيــتم تســوية القيمــة الدفتريــة لألصــل المــالي أو مجموعــة األصــول

المالية) لتعكس التدفقات النقدية الفعلية والتقديرات المعدلة على أن يتم إعادة حساب القيمـة الدفتريـة و لـك بحسـاب القيمـة الحاليـة

للتــدفقات النقديــة المســتقبلية المقــدرة بســعر العائــد الفعلــي لــألداة الماليــة ويــتم ا عت ـ ار

والرسائر .
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بالتســوية كــإيراد أو مصــرو

فــي األربــاا

في جميع األحوال إ ا قام البنك بإعادة تبويب أصل مالي طبقاً لما هو مشار إليه وقـام البنـك فـي تـاري

للمتحصــالت النقديــة المســتقبلية نتيجــة لزيــادة مــا ســيتم اســترداده مــن هـ ه المتحصــالت النقديــة  ،يــتم ا عتـ ار

حـق بزيـادة تقدي ارتـه
بتــأالير هـ ه الزيــادة

كتســوية لســعر العائــد الفعلــي و لــك مــن تــاري التغيــر فــي التقــدير ولــيس كتســوية للرصــيد الــدفتري لألصــل فــي تــاري التغيــر فــي

التقدير.

و  -المقاصة بين األدوات المالية

يــتم إج ـراء المقاصــة بــين األصــول وا لت ازمــات الماليــة إ ا كــان هنــاك حــق قــانوني قابــل للنفــا إلج ـراء المقاصــة بــين المبــالغ

المعتر ب ا وكانت هناك النية إلجراء التسوية على أساس صافي المبالغ ،أو ستالم األصل وتسوية ا لتزام في ان واحد.
وتعر

بنود اتفاقيات شراء أوراق حكومية مع التزام بإعادة البيـع واتفاقيـات بيـع أوراق حكوميـة مـع التـزام بإعـادة الشـراء علـى

أساس الصافي بالمركز المالي ضمن بند أوراق حكومية .

ز  -أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية
يتم ا عت ار

بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاري الدرول في عقد المشـتقة  ،ويـتم إعـادة قياسـ ا حقـاً بقيمت ـا العادلـة  .ويـتم

الحصــول علــى القيمــة العادلــة مــن أســعارها الســوقية المعلنــة فــي األس ـواق النشــطة  ،أو المعــامالت الســوقية الحديالــة  ،أو أســاليب
التقيــيم مالــل نمــا ج التــدفقات النقديــة المرصــومة ونمــا ج تســعير الريــارات  ،بحســب األح ـوال  .وتظ ــر جميــع المشــتقات ضــمن

األصول إ ا كانت قيمت ا العادلة موجبة  ،أو ضمن ا لتزامات إ ا كانت قيمت ا العادلة سالبة .

يتم معالجة المشتقات المالية الضمنية المشمولة في أدوات مالية أررى  ،مالل ريار التحويل في السندات القابلة للتحويل الـى

أس م  ،باعتبارها مشتقات مستقلة عندما

تكون الرصائ

ا قتصـادية والمرـاطر لصـيقة بتلـك المرتبطـة بالعقـد األصـلي وكـان

لــك العقــد غيــر مبــوب بالقيمــة العادلــة مــن رــالل األربــاا والرســائر  .ويــتم قيــاس تلــك المشــتقات الضــمنية بالقيمــة العادلــة ويــتم

ا عت ار

بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدرل ضمن بند صافي درل المتاجرة .

و يتم فصل المشتقات الضمنية إ ا ارتار البنك تبويب العقد المركب بالكامل بالقيمة العادلة من رالل األرباا والرسائر .
تعتمد طريقة ا عت ار

باألرباا والرسائر الناتجة عن القيمة العادلة على ما إ ا كانت المشتقة مرصصة أداة تغطية  ،وعلى

طبيعة البند المغطى  .ويقوم البنك بترصي

بع

المشتقات على أن ا أياً مما يلي :

* تغطيات مراطر القيمة العادلة لألصول وا لتزامات المعتر ب ا أو ا رتباطات المؤكدة تغطية القيمة العادلة) .

* تغطيات مراطر تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة بدرجة كبيرة تنسب الى أصل أو التزام معتر به  ،أو تنسب الى معاملة متنبأ
ب ا تغطية التدفقات النقدية) .

* تغطيات صافي ا ستالمار في عمالت أجنبية تغطية صافي ا ستالمار) .
ويتم استردام محاسبة التغطية للمشتقات المرصصة ل ا الغر

إ ا توافرت في ا الشروط المطلوبة

ويقوم البنك عند نشأة المعاملة بـالتواليق المسـتندي للعالقـة بـين البنـود المغطـاة وأدوات التغطيـة  ،وكـ لك أهـدا

إدارة الرطـر

واإلستراتيجية من الدرول في معـامالت التغطيـة المرتلفـة  .ويقـوم البنـك أيضـاً عنـد نشـأة التغطيـة وكـ لك بصـفة مسـتمرة بـالتواليق
المستندي لتقدير ما إ ا كانت المشتقات المستردمة في معامالت التغطية فعالة في مقابلة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات

النقدية للبند المغطى .

ز 1/تغطية القيمة العادلة
يتم ا عت ار

في قائمة الدرل بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المرصصة المؤهلة لتغطيات القيمـة العادلـة  ،و لـك مـع

أية تغيرات في القيمة العادلة المنسوبة لرطر األصل أو ا لتزام المغطى .

ويؤرـ أالــر التغيـرات الفعالــة فــي القيمــة العادلــة لعقــود مبــاد ت ســعر العائــد والبنــود المغطــاة المتعلقــة ب ــا و لــك الــى " صــافي

الدرل من العائد " ويؤر أالر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود العملة المستقبلية الى " صافي درل المتاجرة ".
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ويؤر أالر عدم الفعالية في كافة العقود والبنود المغطاة المتعلقة ب ا الواردة في الفقرة السابقة الى " صافي درل المتاجرة " .

وا ا لم تعد التغطية تفي بشروط محاسبة التغطية  ،يتم است الك التعديل ال ي تم على القيمة الدفترية للبند المغطى الـ ي يـتم

المحاسبة عنه بطريقة التكلفة المست لكة  ،و لك بتحميله على األرباا والرسائر على مدار السنة حتى ا ستحقاق  .وتبقى ضمن

حقوق الملكية التعديالت التي أجريت على القيمة الدفترية ألداة حقوق الملكية المغطاة حتى يتم استبعادها .
ز 2/تغطية التدفقات النقدية

فــي حقــوق الملكيــة بــالجزء الفعــال مــن التغي ـرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المرصصــة المؤهلــة لتغطيــات

يــتم ا عت ـ ار

التــدفقات النقديــة  .ويــتم ا عت ـ ار

المتاجرة " .

علــى الفــور باألربــاا والرســائر المتعلقــة بــالجزء غيــر الفعــال فــي قائمــة الــدرل " صــافي درــل

ويتم ترحيل المبالغ التي تراكمـت فـي حقـوق الملكيـة الـى قائمـة الـدرل فـي نفـس الفتـرات التـي يكـون للبنـد المغطـى تـأالير علـى

األرباا أو الرسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مباد ت العملة والريارات الى " صافي درل المتاجرة " .

وعنــدما تســتحق أو تبــاع أداة تغطيــة أو إ ا لــم تعــد التغطيــة تفــي بشــروط محاســبة التغطيــة  ،تبقــى األربــاا أو الرســائر التــي

تراكمت في حقوق الملكية في لك الوقت ضمن حقوق الملكية  ،ويتم ا عتـ ار

ب ـا فـي قائمـة الـدرل عنـدما يـتم ا عتـ ار

أريـ اًر

بالمعاملــة المتنبــأ ب ــا  .أمــا إ ا لــم يعــد مــن المتوقــع أن تحــدو المعاملــة المتنبــأ ب ــا  ،عنــدها يــتم ترحيــل األربــاا أو الرســائر التــي

تراكمت في حقوق الملكية على الفور الى قائمة الدرل .
ز 3/تغطية صافي االستثمار

يتم المحاسبة عن تغطيات صافي ا سـتالمار مـن تغطيـات التـدفقات النقديـة  .ويـتم ا عتـ ار

الرســارة مــن أداة التغطيــة المتعلقــة بــالجزء الفعــال للتغطيــة  ،بينمــا يــتم ا عتـ ار

ضـمن حقـوق الملكيـة بـالرب أو

فــي قائمــة الــدرل علــى الفــور بــالرب أو الرســارة

المتعلقــة بــالجزء غيــر الفعــال .ويــتم ترحيــل األربــاا أو الرســائر التــي تراكمــت فــي حقــوق الملكيــة الــى قائمــة الــدرل عنــد اســتبعاد

العمليات األجنبية.

ز 4/المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية
يــتم ا عت ـ ار

فــي قائمــة الــدرل ضــمن " صــافي درــل المتــاجرة " بــالتغيرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات غيــر المؤهلــة

لمحاسبة التغطية  ،ويـتم ا عتـ ار

فـي قائمـة الـدرل " صـافي الـدرل مـن األدوات الماليـة المبوبـة عنـد نشـأت ا بالقيمـة العادلـة مـن

رالل األرباا والرسائر " و لك باألربـاا والرسـائر الناتجـة عـن التغيـرات فـي القيمـة العادلـة للمشـتقات التـي يـتم إدارت ـا با رتبـاط

مع األصول وا لتزامات المالية المبوبة عند نشأت ا العادلة من رالل األرباا والرسائر.

ح  -إيرادات ومصروفات العائد
يتم ا عت ار

ا دراريــة والتكــالي

في قائمة الدرل ضمن بند " عائد المشاركات والمضاربات والمرابحات واإليـرادات المشـاب ة أو " تكلفـة األوعيـة
المشــاب ة " بــإيرادات ومصــروفات العائــد باســتردام طريقــة العائــد الفعلــي لجميــع األدوات الماليــة التــي تحمــل

بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغر

المتاجرة أو التي تم تبويب ا عند نشأت ا بالقيمة العادلة من رالل األرباا والرسائر .

وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة المست لكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد أو مصاري

العائد

على مدار عمر األداة المتعلقة ب ـا  .ومعـدل العائـد الفعلـي هـو المعـدل الـ ي يسـتردم لرصـم التـدفقات النقديـة المسـتقبلية المتوقـع

سدادها أو تحصيل ا رالل العمر المتوقع لألداة المالية  ،أو فترة زمنيـة أقـل إ ا كـان لـك مناسـباً و لـك للوصـول بدقـة الـى القيمـة
الدفترية ألصل أو التزام مالي  .وعند حساب معدل العائد الفعلي  ،يقوم البنك بتقدير التـدفقات النقديـة باألرـ فـي ا عتبـار جميـع

ش روط عقد األداة المالية مالل ريارات السداد المبكر) ولكن
الحساب كافة األتعـاب المدفوعـة أو المقبوضـة بـين أطـ ار

يؤر فـي ا عتبـار رسـائر ا ئتمـان المسـتقبلية  ،وتتضـمن طريقـة

العقـد التـي تعتبـر جـزءاً مـن معـدل العائـد الفعلـي  ،كمـا تتضـمن تكلفـة

المعاملة أية عالوات أو رصومات .
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وعند تصني

إالبــات العائــد الرــا

التوظيفات المشاركات والمرابحات والمضاربات) بأن ا غير منتظمة أو مضمحلة بحسب الحالة يتم إيقا

ب ــا كــإيراد ويقــوم البنــك بــا عت ار

فــي قائمــة الــدرل بــإيرادات ومصــروفات العائــد علــي أســاس ا ســتحقاق

بطريقة العائد األسمى حيو أن الفروق بين طريقة العائد األسمى و طريقة العائد الفعلي ل لك البند غير جوهرية.

ط  -إيرادات األتعاب والعموالت
ا عت ـ ار

باألتعاب المستحقة عن ردمـة عمليـات التوظيـ

يتم ا عت ار

أو تسـ يل ضـمن اإليـرادات عنـد تأديـة الردمـة ويـتم إيقـا

بــإيرادات األتعــاب والعمــو ت المتعلقــة بالتوظيفــات أو المــديونيات غيــر المنتظمــة أو المضــمحلة  ،حيــو يــتم قيــدها فــي

سـجالت هامشـية رـارج القـوائم الماليــة  ،ويـتم ا عتـ ار

بــإيرادات

ب ـا ضــمن اإليـرادات وفقـاً لألسـاس النقــدي عنـدما يـتم ا عتـ ار

العائـد بالنســبة لألتعــاب التــي تمالــل جــزءاً مكمـالً للعائــد الفعلــي لألصــل المــالي بصــفة عامــة يــتم معالجت ــا باعتبارهــا تعــديالً لمعــدل

العائد الفعلي.

ويــتم تأجيــل أتعــاب ا رتبــاط علــى التوظيفــات إ ا كــان هنــاك احتمــال مــرج بأنــه ســو

يــتم ســحب هـ ه التوظيفــات و لــك

علــى اعتبــار أن أتعــاب ا رتبــاط التــي يحصــل علي ــا البنــك تعتبــر تعويض ـاً عــن التــدرل المســتمر قتنــاء األداة الماليــة  ،الــم يــتم
ا عت ار

ا عت ار

ب ا بتعديل معدل العائد الفعلي على التوظي

باألتعاب ضمن اإليرادات عند انت اء فترة سريان ا رتباط .

ويــتم ا عتـ ار

ا عتـ ار

 ،وفي حالة انت اء فترة ا رتبـاط دون إصـدار البنـك لعمليـة التوظيـ

باألتعــاب المتعلقــة بــأدوات الــدين التــي يــتم قياسـ ا بقيمت ــا العادلــة ضــمن اإليـراد عنــد ا عتـ ار

يـتم

األولــي ويــتم

بأتعــاب تــروي التوظيفــات المشــتركة ضــمن اإليـرادات عنــد اســتكمال عمليــة التــروي وعــدم احتفــاظ البنــك بأيــة جــزء مــن

التمويل أو كان البنك يحتفظ بجزء له ات معدل العائد الفعلي المتاا للمشاركين اآلررين .
ويــتم ا عتـ ار

فــي قائمــة الــدرل باألتعــاب والعمــو ت الناتجــة عــن التفــاو

أو المشــاركة فــي التفــاو

علــى معاملــة لصــال

طر أرر – مالل ترتيب شراء أس م أو أدوات ماليـة أرـرى أو اقتنـاء أو بيـع المنشـآت – و لـك عنـد اسـتكمال المعاملـة المعنيـة .
ويتم ا عت ار

بأتعاب ا ستشـارات اإلداريـة والرـدمات األرـرى عـادة علـى أسـاس التوزيـع الزمنـي النسـبي علـى مـدار أداة الردمـة

وكـ ا كافـة الشـروط الـواردة بـالفقرة  )19مـن معيـار المحاسـبة المصـرى رقـم  .)11ويـتم ا عتـ ار

بأتعـاب إدارة الترطـيط المــالي

وردمات الحفظ التي يتم تقديم ا على فترات طويلة من الزمن على مدار السنة التي يتم أداء الردمة في ا .

ي  -إيرادات توزيعات األرباح
يتم ا عت ار

في قائمة الدرل بتوزيعات األرباا عند صدور الحق في تحصيل ا و لك عندما يتم إعالن ه ه األرباا بواسـطة

الجمعية العامة للج ة المستالمر في ا.

ك  -اضمحالل األصول المالية
ك  1 /األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة

يقــوم البنــك فــي تــاري كــل مركــز مــالي بتقــدير مــا إ ا كــان هنــاك دليــل موضــوعي علــى اضــمحالل أحــد األصــول الماليــة أو

مجموعة من األصول المالية  ،ويعد األصل المالي أو المجموعة من األصول المالية مضمحلة ويتم تحميل رسـائر ا ضـمحالل

عنــدما يكــون هنــاك دليــل موضــوعي علــى ا ضــمحالل نتيجــة لحــدو أو أكالــر مــن األحــداو التــي وقعــت بعــد ا عت ـ ار

األولــى

لالستالمار حدو الرسارة  )Loss eventوكان حدو الرسارة يؤالر على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل المالي أو لمجموعـة
األصول المالية التي يمكن تقديرها بدرجة يعتمد علي ا.
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وتتضمن المؤشرات التي يستردم ا البنك لتحديد وجود دليل موضوعي على رسائر ا ضمحالل أيا مما يلي :
-

صعوبات مالية كبيرة تواجه المدين .

-

مرالفة شروط اتفاقية التوظي

-

توقع إفالس المدين أو دروله في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوا له.

-

تدهور الوضع التنافسي للعميل .

-

قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية للصعوبات المالية للعميل بمنحه امتيازات أو تناز ت قد
منح ا في الظرو

مالل عدم السداد .

يوافق البنك علـى

العادية .

-

اضمحالل قيمة الضمان.

-

تدهور الحالة ا ئتمانية .

ومن األدلة الموضوعية على رسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالية وجود بيانات واضحة تشير الى انرفا

قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مـن هـ ه المجموعـة منـ ا عتـ ار

ا نرفا

يمكن

األولـى علـى الـرغم مـن عـدم إمكانيـة تحديـد هـ ا

لكل أصل على حدة  ،ومالال زيادة عدد حا ت اإلرفاق في السداد بالنسبة ألحد المنتجات المصرفية .

ويقـوم البنـك بتقــدير السـنة مــا بـين وقــوع الرسـارة والتعــر علي ـا لكــل محفظـة محــددة وتتـراوا هـ ه السـنة بصــفة عامـة بــين

الالالة إلى أالنى عشر ش اًر .

كمـا يقــوم البنــك أو بتقـدير مــا إ ا كــان هنـاك دليــل موضــوعي علـى ا ضـمحالل لكــل أصــل مـالي علــى حــدى إ ا كــان و

أهمية منفرداً  ،ويتم التقدير على مستوى إجمالي أو فردي لألصول المالية التي ليس ل ا أهمية منفردة  ،وفي هـ ا المجـال ي ارعـى

ما يلي :

يوجد دليل موضوعي على اضـمحالل أصـل مـالي تـم د ارسـته منفـرداً ،سـواء كـان هامـاً ب اتـه أم

 -إ ا حدد البنك أنه

عندها يتم إضافة ه ا األصل مع األصول المالية التي ل ا رصائ

رطر عن عمليـات التوظيـ

الم يتم تقييم ا معاً لتقدير ا ضمحالل وفقاً لمعد ت اإلرفاق التاريرية .

،

و ا سـتالمار مشـاب ة

 إ ا حـدد البنـك أنـه يوجـد دليـل موضـوعي علـى اضـمحالل أصـل مـالي  ،عنـدها يـتم د ارسـته منفـرداً لتقـدير ا ضـمحالل ،يـتم ضـم األصـل الـى المجموعـة التـي يـتم حسـاب رسـائر اضـمحالل

وا ا نت عن الدراسة وجود رسـائر اضـمحالل ،

ل ا على أساس مجمع .

 إ ا نت عن الدراسة السابقة عدم وجود رسائر اضمحالل يتم عندئ ضم األصل الى المجموعة .ويــتم قيــاس مبلــغ مرص ـ

رســائر ا ضــمحالل بــالفرق بــين القيمــة الدفتريــة لألصــل وبــين القيمــة الحاليــة للتــدفقات النقديــة

المستقبلية المتوقعة  ،و يدرل في لك رسائر عن عمليات التوظي
باستردام معدل العائد الفعلي األصلي لألصل المالي  .ويتم ترفي

ا ضمحالل ويتم ا عت ار
وا ا كان التوظي

وا ستالمار المستقبلية التي لم يتم تحمل ـا بعـد  ،مرصـومة

القيمة الدفتريـة لألصـل باسـتردام حسـاب مرصـ

بعبء ا ضمحالل عن رسائر عمليات التوظي

و ا ستالمار في قائمة الدرل.

رسـائر

أو ا ستالمار المحتفظ بـه حتـى تـاري ا سـتحقاق يحمـل معـدل عائـد متغيـر  ،عنـدها يكـون سـعر الرصـم

المســتردم لقيــاس أيــة رســائر اضــمحالل هــو معــدل العائــد الفعلــي وفقـاً للعقــد عنــد تحديــد وجــود دليــل موضــوعي علــى اضــمحالل
األصل  .ولألغ ار

العملية  ،قد يقوم البنك بقياس رسائر اضـمحالل القيمـة علـى أسـاس القيمـة العادلـة لـألداة باسـتردام أسـعار

سوق معلنة  ،وبالنسبة لألصول المالية المضمونة  ،يراعى إضافة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصـل

المالي  ،وتلك التدفقات التي قد تنت من التنفي على وبيع الضمان بعد رصم المصاري
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المتعلقة ب لك .

وألغ ار

تقدير ا ضمحالل على مستوى إجمالي  ،يتم تجميع األصول المالية في مجموعات متشاب ة من ناحيـة رصـائ

الرطر من عمليات التوظي

و ا ستالمار  ،أي على أساس عمليـة التصـني

والصــناعة والموقــع الجغ ارفــي ونــوع الضــمان وموق ـ

التـي يجري ـا البنـك أرـ اً فـي ا عتبـار نـوع األصـل

المتــأررات والعوامــل األرــرى ات الصــلة  .وتـرتبط تلــك الرصــائ

بتقــدير

التدفقات النقديـة المسـتقبلية للمجموعـات مـن تلـك األصـول لكون ـا مؤشـ اًر لقـدرة المـدينين علـى دفـع المبـالغ المسـتحقة وفقـاً للشـروط

التعاقدية لألصول محل الدراسة .

وعند تقدير ا ضمحالل لمجموعة من األصول الماليـة علـى أسـاس معـد ت اإلرفـاق التاريريـة  ،يـتم تقـدير التـدفقات النقديـة

المستقبلية للمجموعة على أساس التدفقات النقدية التعاقدية لألصول في البنك ومقدار الرسائر التاريرية لألصول ات رصائ

رطــر عمليــات التوظي ـ

وا ســتالمار المشــاب ة لألصــول التــي يحوزهــا البنــك ويــتم تعــديل مقــدار الرســائر التاريريــة علــى أســاس

البيانــات المعلنــة الحاليــة بحيــو تعكــس أالــر األح ـوال الحاليــة التــي لــم تت ـوافر فــي الســنة التــي تــم رالل ــا تحديــد مقــدار الرســائر

التاريرية وك لك إللغاء االار األحوال التي كانت موجودة في الفترات التاريرية ولم تعد موجودة حالياً .

ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيـرات فـي التـدفقات النقديـة لمجموعـة مـن األصـول الماليـة مـع التغيـرات فـي البيانـات

الموالوق ب ا ات العالقة من فترة الى أررى  ،مالال ل لك التغيرات في معـد ت البطالـة  ،وأسـعار العقـارات  ،وموقـ

التسـديدات

وأية عوامل أررى تشير الى التغيرات في احتما ت الرسارة في المجموعة ومقدارها  ،ويقوم البنـك بـإجراء مراجعـة دوريـة للطريقـة

وا فتراضات المستردمة لتقدير التدفقات المستقبلية .
ك 2/االستثمارات المالية المتاحة للبيع

يقــوم البنــك فــي تــاري كــل مركــز مــالي بتقــدير مــا إ ا كــان هنــاك دليــل موضــوعي علــى اضــمحالل أحــد أو مجموعــة مــن

األصــول الماليــة المبوبــة ضــمن اســتالمارات ماليــة متاحــة للبيــع  ،وفــي حالــة ا ســتالمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة المبوبــة متاحــة

للبيع  ،يؤر في ا عتبار ا نرفا

كان هناك اضمحالل في األصل.
ا نرفا

الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمت ا الدفترية  ،و لـك عنـد تقـدير مـا إ ا

رــالل الفت ـرات التــي تبــدأ مــن أول ينــاير  ، 2010فيعــد ا نرفــا

كبي ـ اًر إ ا بلــغ  %10مــن تكلفــة القيمــة الدفتريــة  ،ويعــد

ممتداً إ ا استمر لفترة تزيد عن تسعة أش ر  ،وا ا توافرت األدلة المشار إلي ا يتم ترحيل الرسـارة المتراكمـة مـن حقـوق

الملكية ويعتر ب ا في قائمة الدرل ،و يتم رد اضمحالل القيمة ال ي يعتر به بقائمة الدرل فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية

إ ا حدو ارتفاع في القيمة العادلة حقاً أما إ ا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات الدين المبوبة متاحة للبيع  ،وكان مـن الممكـن ربـط
لك ا رتفاع بموضوعية بحدو وقع بعد ا عت ار

با ضمحالل في قائمة الدرل  ،يتم رد ا ضمحالل من رالل قائمة الدرل .

ل  -االستثمارات العقارية

تتمالل ا ستالمارات العقارية في األراضي والمباني المملوكة للبنك من أجل الحصـول علـى عوائـد إيجاريـه أو زيـادة أرسـمالية

وبالتالي

تشمل األصول العقارية التي يمارس البنك أعماله من رالل ا أو تلك التي الت إليه وفـاء لـديون  .ويـتم المحاسـبة عـن

ا ستالمارات العقارية ب ات الطريقة المحاسبية المطبقة بالنسبة لألصول الالابتة .

غ  -األصول غير الملموسة
غ 1 /برامج الحساب اآللي
يتم ا عت ار

ا عتـ ار

بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة برام الحاسب اآللي كمصرو

في قائمة الـدرل عنـد تكبـدها  .ويـتم

كأصــل غيــر ملمــوس بالمصــروفات المرتبطــة مباش ـرة بب ـرام محــددة وتحــت ســيطرة البنــك ومــن المتوقــع أن يتولــد عن ــا

منافع اقتصادية تتجاوز تكلفت ا ألكالر مـن سـنة  .وتتضـمن المصـروفات المباشـرة تكلفـة العـاملين فـي فريـق البـرام باإلضـافة الـى

نصيب مناسب من المصروفات العامة ات العالقة .
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ويتم ا عت ار

كتكلفة تطوير بالمصروفات التي تؤدي الى الزيـادة أو التوسـع فـي أداء بـرام الحاسـب اآللـي عـن المواصـفات

األصلية ل ا  ،وتضا

الى تكلفة البرام األصلية .

ويتم است الك تكلفة برام الحساب اآللي المعتر ب ا كأصل على مدار السنة المتوقع ا ستفادة من ا فيما

سنوات .

يزيد عن الالالة

م  -األصول الثابتة

تتمالل األراضي والمباني بصفة أساسية في مقار المركز الرئيسي والفروع والمكاتب وتظ ر جميـع األصـول الالابتـة بالتكلفـة

التاريرية ناقصاً اإلهالك ورسائر ا ضمحالل وتتضمن التكلفة التاريرية النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الالابتة.
ويتم ا عت ار

بالنفقات الالحقـة ضـمن القيمـة الدفتريـة لألصـل القـائم أو باعتبارهـا أصـالً مسـتقالً  ،حسـبما يكـون مالئمـاً ،

و لك عندما يكون محتمالً تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل الى البنك وكان من الممكن تحديـد هـ ه التكلفـة بدرجـة

موالوق ب ا  .ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالا في الفترة التي يتم تحمل ا ضمن مصروفات التشغيل األررى .

يتم إهالك األراضي ويتم حساب اإلهالك لألصول الالابتة باسـتردام طريقـة القسـط الالابـت لتوزيـع التكلفـة بحيـو تصـل الـى

القيمة الترريدية على مدار األعمار اإلنتاجية  ،كالتالي :

 50سنة

المباني واإلنشاءات

تحسينات عقارات مستأجرة

 50سنة أو على فترة اإليجار إ ا كانت أقل

ا ت كاتبة وحاسبة وأج زة تكيي

 5سنوات

أج زة الحاسب اآللي  /نظم الية متكاملة

 5سنوات

 10سنوات

أالاو مكتبي ورزائن

 5سنوات

وسائل نقل

ويتم مراجعة القيمة الترريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الالابتة في تاري كل مركز مالي  ،وتعدل كلما كـان لـك ضـرورياً

 .ويــتم مراجعــة األصــول التــي يــتم إهالك ــا بغــر

القيمــة الدفتريــة قــد

تحديــد ا ضــمحالل عنــد وقــوع أحــداو أو تغيـرات فــي الظــرو

تكــون قابلــة لالســترداد  .ويــتم ترفــي

تشــير الــى أن

القيمــة الدفتريــة لألصــل علــى الفــور الــى القيمــة ا ســتردادية إ ا زادت

القيمة الدفترية عن القيمة ا ستردادية .

وتمالــل القيمــة ا ســتردادية صــافي القيمــة البيعيــة لألصــل أو القيمــة ا ســتردامية لألصــل أي مــا أعلــى  ،ويــتم تحديــد أربــاا

ورســائر ا ســتبعادات مــن األصــول الالابتــة بمقارنــة صــافي المتحصــالت بالقيمــة الدفتريــة  .ويــتم إدراج األربــاا الرســائر) ضــمن

إيرادات مصروفات) تشغيل أررى في قائمة الدرل .

ن  -اضمحالل األصول غير المالية

يــتم اســت الك األصــول التــي لــيس ل ــا عمــر إنتــاجي – باســتالناء الش ـ رة – ويــتم ارتبــار اضــمحالل ا ســنوياً .ويــتم د ارســة

اضمحالل األصول التي يتم است الك ا كلما كان هناك أحداو أو تغيرات في الظرو

قابلة لالسترداد.

وي ــتم ا عتـ ـ ار

برس ــارة ا ض ــمحالل وترف ــي

تشـير الـى أن القيمـة الدفتريـة قـد

تكـون

قيم ــة األص ــل ب ــالمبلغ الـ ـ ي تزي ــد ب ــه القيم ــة الدفتري ــة لألص ــل ع ــن القيم ــة

ا ســتردادية  .وتمالــل القيمــة ا ســتردادية صــافي القيمــة البيعيــة لألصــل أو القيمــة ا ســتردامية لألصــل  ،أي مــا أعلــى  .ولغــر

تقــدير ا ضــمحالل  ،يــتم إلحــاق األصــل بأصــغر وحــدة توليــد نقــد ممكنــة  .ويــتم مراجعــة األصــول غيــر الماليــة التــي وجــد في ــا

اضمحالل لبحو ما إ ا كان هناك رد لالضمحالل الى قائمة الدرل و لك في تاري إعداد كل قوائم مالية .
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س  -اإليجارات

بالنسبة لألصول المؤجرة إيجا اًر تشغيلياً تظ ر ضمن األصـول الالابتـة فـي المركـز المـالى وت لـك علـى مـدار العمـر اإلنتـاجي

المتوقع لألصل ب ات الطريقة المطبقة على األصول الممااللة  ،ويالبت إيراد اإليجار ناقصاً أية رصومات تمن للمستأجر بطريقة

القسط الالابت على مدار فترة العقد .

ع  -النقدية وما في حكمها
ألغ ار

إعداد قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما في حكم ـا األرصـدة التـي

تتجـاوز اسـتحقاقات ا الالالـة أشـ ر

مــن تــاري ا قتنــاء  ،وتتضــمن النقديــة  ،واألرصــدة لــدى البنــك المركــزي رــارج إطــار نســب ا حتيــاطي اإلل ازمــي واألرصــدة لــدى

البنوك وأوراق حكومية .

ف  -المخصصات األخرى
يــتم ا عت ـ ار

بمرص ـ

تكــالي

إعــادة ال يكلــة والمطالبــات القانونيــة عنــدما يكــون هنــاك الت ـزام قــانوني أو اســتد لي حــالي

نتيجة ألحداو سابقة ويكون من المرج أن يتطلب لـك اسـتردام مـوارد البنـك لتسـوية هـ ه ا لت ازمـات  ،مـع إمكانيـة إجـراء تقـدير

قابل لالعتماد عليه لقيمة ه ا ا لتزام .

وعندما يكون هناك التزامات متشاب ة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الرارج ال ي يمكن استردامه للتسوية باألر فـي ا عتبـار

ه ـ ه المجموعــة مــن ا لت ازمــات  .ويــتم ا عت ـ ار

بالنسبة لبند من دارل ه ه المجموعة.

ويتم رد المرصصات التي انتفي الغر

بالمرص ـ

حتــى إ ا كــان هنــاك احتمــال ض ـئيل فــي وجــود تــدفق نقــدي رــارج

من ا كلياً أو جزئياً ضمن بند إيرادات مصروفات) تشغيل أررى.

ويــتم قيــاس القيمــة الحاليــة للمــدفوعات المقــدر الوفــاء ب ــا لســداد ا لت ازمــات المحــدد لســدادها أجــل بعــد ســنة مـن تــاري المركــز

المالى باستردام معدل مناسب ل ات أجل سداد ا لتزام – دون تأالره بمعدل الضرائب الساري – ال ي يعكس القيمة الزمنيـة للنقـود

 ،وا ا كان األجل أقل من سنة تحسب القيمة المقدرة لاللتزام ما لم يكن أالرها جوهرياً فتحسب بالقيمة الحالية .

ص  -عقود الضمانات المالية

عقود الضمانات المالية هي تلك العقود التـي يصـدرها البنـك ضـماناً لتمـويالت أو حسـابات جاريـة مدينـة مقـدم لعمالئـه مـن

ج ات أررى  ،وهي تتطلب من البنك أن يقوم بتسديدات معينة لتعوي

المستفيد من ا عن رسارة تحمل ا بسبب عدم وفاء مـدين

عندما يستحق السداد وفقاً لشروط أداة الدين  .ويـتم تقـديم تلـك الضـمانات الماليـة للبنـوك والمؤسسـات الماليـة وج ـات أرـرى نيابـة

عن عمالء البنك .

ويتم ا عتـ ار

األولـي فـي القـوائم الماليـة بالقيمـة العادلـة فـي تـاري مـن الضـمان التـي قـد تعكـس أتعـاب الضـمان  ،حقـاً

ل لك  ،يتم قياس التزام البنك بموجـب الضـمان علـى أسـاس مبلـغ القيـاس األول  ،ناقصـاً ا سـت الك المحسـوب لالعتـ ار

بأتعـاب

الضمان في قائمة الدرل بطريقة القسط الالابت على مدار عمر الضمان  ،أو أفضل تقدير للمدفوعات المطلوبة لتسوية أي التزام

مالي نات عن الضمانة المالية في تاري المركز المالى أي ما أعلى  .ويتم تحديد تلك التقديرات وفقاً للربرة في معامالت مشـاب ة

والرسائر التاريرية  ،معززة بحكم اإلدارة .
ويــتم ا عتـ ار

تشغيل أررى.

فــي قائمــة الــدرل بأيــة زيــادة فــي ا لت ازمــات الناتجــة عــن الضــمانة الماليــة ضــمن بنــد إيـرادات مصــروفات)
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ق  -ضرائب الدخل

تتضــمن ض ـريبة الــدرل علــى رب ـ أو رســارة الســنة كــل مــن ض ـريبة الســنة والض ـريبة المؤجلــة  ،ويــتم ا عت ـ ار

الدرل باستالناء ضريبة الدرل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التي يتم ا عت ار

ب ا مباشرة ضمن حقوق الملكية .

ب ــا بقائمــة

ويتم ا عت ار

بضريبة الدرل على أساس صافي الرب الراضع للضريبة باستردام أسعار الضريبة السارية فـي تـاري إعـداد

ويــتم ا عت ـ ار

بالض ـرائب المؤجلــة الناشــئة عــن فــروق زمنيــة مؤقتــة بــين القيمــة الدفتريــة لألصــول وا لت ازمــات طبق ـاً ألســس

المركز المالى باإلضافة الى التسويات الضريبية الراصة بالسنوات السابقة .

المحاسبية وقيمت ا طبقاً لألسس الضريبية  ،ه ا ويتم تحديـد قيمـة الضـريبة المؤجلـة بنـاء علـى الطريقـة المتوقعـة لتحقـق أو تسـوية
قيم األصول وا لتزامات باستردام أسعار الضريبة السارية في تاري إعداد المركز المالى.
ويتم ا عت ار

باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمـال مـرج بإمكانيـة تحقيـق أربـاا ترضـع للضـريبة

في المستقبل يمكن من رالل ا ا نتفاع ب ا األصل  ،ويتم ترفي

قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء ال ي لن يتحقـق

منه المنفعة الضريبية المتوقعة رـالل السـنوات التاليـة  ،علـى أنـه فـي حالـة ارتفـاع المنفعـة الضـريبية المتوقعـة يـتم زيـادة األصـول

الضريبية المؤجلة و لك في حدود ما سبق ترفيضه .

ر  -التمويل

يتم ا عت ار

بالتمويالت التي يحصل علي ا البنك أو ً بالقيمة العادلة ناقصاً تكلفة الحصول على التمويل .

ويقاس التمويل حقاً بالتكلفة المست لكة  ،ويـتم تحميـل قائمـة الـدرل بـالفرق بـين صـافي المتحصـالت وبـين القيمـة التـي سـيتم

الوفاء ب ا على مدار فترة التمويل باستردام طريقة العائد الفعلي .

ش  -رأس المال
ش1/

تكلفة رأس المال

يــتم عــر

مصــاري

اإلصــدار التــي ت ـرتبط بصــورة مباش ـرة بإصــدار أس ـ م جديــدة أو أس ـ م مقابــل اقتنــاء كيــان أو إصــدار

ريارات رصماً من حقوق الملكية وبصافي المتحصالت بعد الضرائب.
ش2/

توزيعات األرباح
تالبــت توزيعــات األربــاا رصــماً علــى حقــوق الملكيــة فــي الفت ـرة التــي تقــر في ــا الجمعيــة العامــة للمســاهمين ه ـ ه التوزيعــات.

وتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين في األرباا ومكافأة مجلس اإلدارة المقررة بالنظام األساسي والقانون.

ت  -أنشطة األمانة

يقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة مما ينت عنه امتالك أو إدارة أصول راصة بـأفراد أو أمانـات  ،أو صـناديق م ازيـا مـا بعـد

انت اء الردمة ويتم استبعاد ه ه األصول واألرباا الناتجة عن ا من القوائم المالية للبنك حيو أن ا ليست أصو ً للبنك.

ث  -أرقام المقارنة

يعاد تبويب أرقام المقارنة كلما كان لك ضرورياً لتتوافق مع التغيرات في العر

المستردم في السنة الحالية.

 - 3إدارة المخاطر المالية
يتعر

وتقييم وادارة بع

البنك نتيجة لألنشطة التي يزاول ا إلي مراطر ماليه متنوعة وقبول المراطر هو أساس النشاط المالي ويتم تحليل
المراطر أو مجموعه من المراطر مجتمعه معا  ،ول لك ي د

البنك إلي تحقيق التـوازن المالئـم بـين الرطـر

والعائــد ول ـ ا تقليــل اآلالــار الســلبية المحتملــة علــي األداء المــالي للبنــك  ،ويعــد أهــم أن ـواع المرــاطر رطــر ا ئتمــان ورطــر الســوق
ورطر السيولة واألرطار التشغيلية األررى  .ويتضمن رطر السوق رطـر أسـعار صـر العمـالت األجنبيـة ورطـر سـعر العائـد

ومراطر السعر األررى .
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وقد تم وضع سياسات إدارة المراطر لتحديـد المرـاطر وتحليل ـا ولوضـع حـدود للرطـر والرقابـة عليـه  ،ولمراقبـة المرـاطر

وا لتزام بالحدود من رـالل أسـاليب يعتمـد علي ـا ونظـم معلومـات محدالـة أو ً بـأول  .ويقـوم البنـك بمراجعـة دوريـة لسياسـات ونظـم
إدارة المراطر وتعديل ا بحيو تعكس التغيرات في األسواق والمنتجات والردمات وأفضل التطبيقات الحديالة .

وتــتم إدارة المرــاطر عــن طريــق إدارة المرــاطر فــي ضــوء السياســات المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة  .وتقــوم إدارة المرــاطر

بتحديــد وتقيــيم وتغطيــة المرــاطر الماليــة بالتعــاون الواليــق مــع الوحــدات التشــغيلية المرتلفــة بالبنــك  ،ويــوفر مجلــس اإلدارة مبــاد

مكتوبــة إلدارة المرــاطر ككــل  ،باإلضــافة الــى سياســات مكتوبــة تغطــي منــاطق رطــر محــددة مالــل رطــر ا ئتمــان ورطــر أســعار
صـر العمــالت األجنبيــة  ،ورطــر أســعار العائــد ،واســتردام أدوات المشــتقات وغيــر المشــتقات الماليــة  .باإلضــافة الــى لــك فــإن

إدارة المراطر تعد مسئولة عن لمراجعة الدورية إلدارة المراطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.

 / 3أ خطر االئتمان
يتعــر

البنــك لرطــر ا ئتمــان وهــو الرطــر النــات عــن قيــام أحــد األطـ ار

األرطــار بالنســبة للبنــك  ،ل ـ لك تقــوم اإلدارة بحــر

أنشطة اإلق ار

بــإدارة التعــر

بعــدم الوفــاء بتع داتــه  ،ويعــد رطــر ا ئتمــان أهــم

ل ـ لك الرطــر  .ويتمالــل رطــر ا ئتمــان بصــفة أساســية فــي

التي ينشأ عن ا التمويالت والتس يالت وأنشطة ا ستالمار التي يترتب علي ا أن تشتمل أصول البنـك علـى أدوات

الــدين  .كمــا يوجــد رطــر ا ئتمــان أيض ـاً فــي األدوات الماليــة رــارج المركــز المــالى مالــل ارتباطــات التمــويالت  .وتتركــز عمليــات
اإلدارة والرقابــة علــى رطــر ا ئتمــان لــدى فريــق إدارة رطــر ا ئتمــان فــي إدارة التوظي ـ

تقاريره الى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية.

وا ســتالمار وادارة المرــاطر ال ـ ي يرفــع

أ  1/قياس خطر االئتمان
التوظيفات والتسهيالت للعمالء

لقياس رطر ا ئتمان المتعلق بالتوظيفات والتس يالت للعمالء  ،ينظر البنك في الالالة مكونات كما يلي :
* احتما ت اإلرفاق التأرر)  )Probability of defaultمن قبل العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماته التعاقدية .
* المركز الحالي والتطور المستقبلي المرج له ال ي يستنت منه البنك الرصيد المعر
* رطر اإلرفاق ا فتراضي . )Loss given default

ل رفاق .)Exposure at default

وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط البنك على تلك المقاييس لرطر ا ئتمان التي تعكس الرسارة المتوقعة نمو ج الرسـارة

المتوقعة  )The Expected Loss Modelالمطلوبة مـن لجنـة بـازل للرقابـة المصـرفية ويمكـن أن تتعـار

المقـاييس التشـغيلية

مع عبء ا ضمحالل وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم  ، 26ال ي يعتمد على الرسائر التي تحققت في تاري المركـز المـالى
نمو ج الرسائر المحققة) وليس الرسائر المتوقعة إيضاا أ.)3/

يقــوم البنــك بتقيــيم احتمــال التــأرر علــى مســتوى كــل عميــل باســتردام أســاليب تقيــيم دارليــة لتصــني

الجــدارة مفصــلة لمرتلـ

فئات العمالء  .وقد تم تطوير تلك األساليب للتقييم دارلياً وتراعى التحليالت اإلحصـائية مـع الحكـم الشرصـي لمسـئولي ا ئتمـان
للوصول الى تصني

الجدارة المالئم .وقد تم تقسيم عمالء البنك الى أربع فئات للجدارة  .ويعكس هيكل الجدارة المستردم بالبنك

كما هو مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأرر لكل فئة من فئات الجـدارة  ،ممـا يعنـي بصـفة أساسـية أن الم اركـز ا ئتمانيـة

تنتقل بين فئات الجدارة تبعاً للتغير في تقييم مدى احتمال التأرر  .ويتم مراجعة وتطوير أساليب التقييم كلما كان لـك ضـرورياً .
ويقوم البنك دورياً بتقييم أداء أساليب تصني

الجدارة ومدى قدرت ا على التنبؤ بحا ت التأرر .
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فئات التصنيف الداخلي للبنك
مدلول التصنيف

التصنيف

ديون جيدة

1

المتابعة العادية

2

المتابعة الراصة

3
4
يعتمد المركز المعر

ديون غير منتظمة
ل رفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأرر .على سـبيل المالـال  ،بالنسـبة

للتمويـل  ،يكـون هـ ا المركـز هـو القيمـة ا سـمية  .وبالنسـبة لالرتباطــات ،يـدرج البنـك كافـة المبـالغ المسـحوبة فعـالً باإلضـافة الــى
المبالغ األررى التي يتوقع أن تكون قد سحبت حتى تاري التأرر  ،إن حدو .

وتمالــل الرســارة ا فت ارضــية أو الرســارة الحــادة توقعــات البنــك لمــدى الرســارة عنــد المطالبــة بالــدين إن حــدو التــأرر  .ويــتم

التعبيــر عــن لــك بنســبة الرســارة للــدين وبالتأكــد يرتلـ

وسائل تغطية ا ئتمان األررى .

لــك بحســب نــوع المــدين ،وأولويــة المطالبــة  ،ومــدى تـوافر الضــمانات أو

أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى

بالنسبة ألدوات الدين واأل ون  ،يقوم البنك باستردام التصنيفات الرارجية مالـل تصـني

سـتاندرد أنـد بـور أو مـا يعادلـه إلدارة

رطر ا ئتمـان  ،وان لـم تكـن مالـل هـ ه التقييمـات متاحـة  ،يـتم اسـتردام طـرق ممااللـة لتلـك المطبقـة علـى عمـالء ا ئتمـان  .ويـتم

النظر الى تلك ا سـتالمارات فـي األوراق الماليـة واأل ون علـى أن ـا طريقـة للحصـول علـى جـودة ائتمانيـة أفضـل وفـي نفـس الوقـت

توفر مصدر متاا لمقابلة متطلبات التمويل .

أ  2/سياسات الحد من وتجنب المخاطر
يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز رطر ا ئتمان على مستوى المدين والمجموعات والصناعات والدول .
ويقوم بتنظيم مستويات رطر ا ئتمان ال ي يقبله و لك بوضع حدود لمقدار الرطر التي سـيتم قبولـه علـى مسـتوى كـل عميـل

أو مجموعة عمالء  ،وعلى مستوى األنشطة ا قتصادية والقطاعات الجغرافية  .ويتم مراقبة تلـك المرـاطر بصـفة مسـتمرة وتكـون
راضــعة للمراجعــة الســنوية أو بصــورة متكــررة إ ا دعــت الحاجــة الــى لــك  .ويــتم اعتمــاد الحــدود للرطــر ا ئتمــاني علــى مســتوى

العميل  /المجموعة والمنت والقطاع والدولة من قبل مجلس اإلدارة بصفة ربع سنوية.

ويـتم تقسـيم حــدود ا ئتمـان ألي عميـل بمــا فـي لـك البنــوك و لـك بحـدود فرعيــة تشـمل المبـالغ دارــل ورـارج المركـز المــالى ،

وحد المراطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مالل عقود الصر األجنبي اآلجلة  .ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يومياً.
يــتم أيضـاً إدارة مرــاطر التعــر

لرطــر ا ئتمــان عــن طريــق التحليــل الــدوري لقــدرة العمــالء والعمــالء المحتملــين علــى مقابلــة

سداد التزامات م وك لك بتعديل حدود التوظي

كلما كان لك مناسباً .
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وسائل الحد من الرطر :

وفيما يلي بع
الضمانات

يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من رطر ا ئتمان  .ومن ه ه الوسائل الحصول على ضمانات مقابل

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

لضمانات التوظي

والتس يالت :

* الرهن العقاري .

* رهن أصول النشاط مالل اآل ت والبضائع .

* رهن أدوات مالية مالل أدوات الدين وحقوق الملكية .
وغالباً ما يكون التمويل على المدى األطول للشركات مضموناً بينما تكون التس يالت ا ئتمانية لألفراد بدون ضمان .

ولترفي

رسارة ا ئتمان الى الحد األدنى  ،يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافية من األط ار

ظ ور مؤشرات ا ضمحالل ألحد التمويالت أو التس يالت .

يتم تحديد الضمانات المتر ة ضماناً ألصول أررى برال

التوظي

المعنية بمجرد

والتس يالت بحسب طبيعة األداة وعادة ما تكون

أدوات الدين وأ ون الرزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة بأصول

 Securitiesواألدوات الماليلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات المالية .

Asset-Backed

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 المعر

لرطر ا ئتمان في أي وقت من األوقات محدد بالقيمة العادلة

لألداة التي تحقق منفعة لصال البنك أي أصل و قيمة عادلة موجبة ال ي يمالل جزءاً ضئيالً من القيمة التعاقدية /
ا فتراضية المستردمة للتعبير عن حجم األدوات القائمة  .ويتم إدارة ه ا الرطر ا ئتماني كجزء من حد التمويل الكلي

الممنوا للعميل و لك مع الرطر المتوقع نتيجة للتغيرات في السوق  .و يتم عادة الحصول على ضمانات في مقابل

الرطر ا ئتماني على تلك األدوات فيما عدا المبالغ التي يطلب ا البنك كإيداعات هامشية من األط ار
وينشأ رطر التسوية في المواق

األررى .

التي يكون في ا السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أررى

أو مقابل توقع الحصول على نقد ية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أررى ويتم وضع حدود تسوية يومية لكل من
األط ار

األررى لتغطية مراطر التسوية المجمعة الناتجة عن تعامالت البنك في أي يوم .

ترتيبات المقاصة الرئيسية Master Netting Arrangements

يقوم البنك بالحد من مراطر ا ئتمان عن طريق الدرول في اتفاقيات تصفية رئيسية مع األط ار

التي تمالل حجم

أنه يتم ترفي

رطر ا ئتمان

هام من المعامالت  .و ينت بصفة عامة عن اتفاقيات التصفية الرئيسية أن يتم إجراء مقاصة بين األصول وا لتزامات
الظاهرة بالمركز المالى و لك ألن التسوية عادة ما تتم على أساس إجمالي  ،إ

المصاحب للعقود التي في صال البنك عن طريق اتفاقيات التصفية الرئيسية و لك ألنه إ ا ما حدو تعالر  ،يتم إن اء

وتسوية جميع المبالغ مع الطر

األرر بإجراء المقاصة  .ومن الممكن أن يتغير مقدار تعر

البنك للرطر ا ئتماني

النات عن أدوات المشتقات الراضعة تفاقيات التصفية الرئيسية و لك رالل فترة قصيرة نظ اًر ألنه يتأالر بكل معاملة

ترضع لتلك ا تفاقيات .
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االرتباطات المتعلقة باالئتمان
يتمالل الغر

الرئيسي من ا رتباطات المتعلقة با ئتمان في التأكد من إتاحة األموال للعميل عند الطلب  .وتحمل

عقود الضمانات المالية  Guarantees and stand by letters of creditات رطر ا ئتمان المتعلق بالتوظي

.

وتكون ا عتمادات المستندية والتجارية  Documentary and Commercial Letters of Creditالتي يصدرها البنك

بالنيابة عن العميل لمن طر الالو حق السحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً
مضمونة بموجب البضائع التي يتم شحن ا وبالتالي تحمل درجة مراطر أقل من التمويل المباشر.
وتمالل ارتباطات من ا ئتمان الجزء غير المستردم من المصرا به لمن التوظي

المستندية  .ويتعر

 ،أو الضمانات  ،أو ا عتمادات

البنك لرسارة محتملة بمبلغ يساوي إجمالي ا رتباطات غير المستردمة و لك بالنسبة لرطر ا ئتمان

النات عن ارتباطات من ا ئتمان  .إ أن مبلغ الرسارة المرج حدوال ا في الواقع يقل عن ا رتباطات غير المستردمة

و لك نظ اًر ألن أغلب ا رتباطات المتعلقة بمن ا ئتمان تمالل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات ائتمانية محددة

 .ويراقب البنك المدة حتى تاري ا ستحقاق الراصة بارتباطات ا ئتمان حيو أن ا رتباطات طويلة األجل عادة ما تحمل

درجة أعلى من رطر ا ئتمان بالمقارنة با رتباطات قصيرة األجل.

أ 3/سياسات االضمحالل والمخصصات
تركز النظم الدارلية للتقييم السابق بدرجة كبيرة على ترطيط الجودة ا ئتمانية و لك من بداية إالبات أنشطة التمويل

وا ستالمار  .وبرال

فقط برسائر ا ضمحالل التي وقعت في تاري المركز المالى ألغ ار

لك  ،يتم ا عت ار

التقارير المالية بناء على أدلة موضوعية تشير الى ا ضمحالل وفقاً لما سيرد كره ب ا اإليضاا ونظ اًر رتال

الطرق

المطبقة  ،تقل عادة رسائر ا ئتمان المحملة على القوائم المالية عن مبلغ الرسارة المقدر باستردام نمو ج الرسارة

المتوقعة المستردم في الجدارة ا ئتمانية وألغ ار
مرص

رسائر ا ضمحالل الوارد في المركز المالى في ن اية السنة مستمد من درجات التقييم الدارلية األربعة .

ومع لك  ،ف إن أغلبية المرص
المالى المتعلقة بالتوظي

ديون جيدة

ينت من ارر درجة من التصني

 .ويبين الجدول التالي النسبة للبنود دارل المركز

والتس يالت وا ضمحالل المرتبط ب ا لكل من فئات التقييم الدارلي للبنك :

تقييم البنك
للعمالء

قواعد البنك المركزي المصرى .

 31ديسمبر 2018م
توظيف وتسهيالت
%

 31ديسمبر 2017م

مخصص خسائر
االضمحالل
%

توظيف وتسهيالت
%

مخصص خسائر
االضمحالل
%

81.1

7.4

74.8

14.1

5.3

0.5

7.8

1.6

المتابعة الخاصة

1.0

0.5

0.7

0.1

ديون غير منتظمة

12.6

المتابعة العادية

% 100

91.6

16.7

84.2

% 100

% 100

% 100
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تساعد أدوات التقييم الدارلية اإلدارة على تحديد ما إ ا كانت هناك أدلة موضوعية تشير الى وجود اضمحالل طبقاً لمعيار
المحاسبة المصرى رقم  ، 26واستناداً الى المؤشرات التالية التي حددها البنك :

-

صعوبات مالية كبيرة تواجه عميل التوظي

-

مرالفة شروط اتفاقية التمويل مالل عدم السداد .

-

توقع إفالس التمويل أو درول في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوا له .

-

تدهور الوضع التنافسي لعميل التوظي

-

قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية لعميل التوظي
يوافق البنك على منح ا في الظرو

الظرو

-

اضمحالل قيمة الضمان .

-

تدهور الحالة ا ئتمانية .

أو المدين .

بمنحه امتيازات أو تناز ت قد

العادية .

تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنوياً أو أكالر عندما تقتضي

لك ويتم تحديد عبء ا ضمحالل على الحسابات التي تم تقييم ا على أساس فردي و لك بتقييم الرسارة المحققة في

تاري المركز المالى على أساس كل حالة على حدة  ،ويجري تطبيق ا على جميع الحسابات التي ل ا أهمية نسبية بصفة منفردة .

ويشمل التقييم عادة الضمان القائم  ،بما في لك إعادة تأكيد التنفي على الضمان والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات .
ويتم تكوين مرص

رسائر ا ضمحالل على أساس المجموعة من األصول المتجانسة باستردام الربرة التاريرية المتاحة

والحكم الشرصي واألساليب اإلحصائية .

نموذج قياس المخاطر البنكية العام

أ4/

باإلضافة الى فئات تصني

الجدارة األربعة المبينة في إيضاا أ ، 1/تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل مجموعات فرعية أكالر

تفصيالً بحيو تتفق مع متطلبات البنك المركزي المصرى  .ويتم تصني

األصول المعرضة لرطر ا ئتمان في ه ه المجموعات

وفقاً لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير على المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالي ومدى انتظامه في

السداد.

ويقوم البنك بحساب المرصصات المطلوبة ضمحالل األصول المعرضة لرطر ا ئتمان  ،بما في لك ا رتباطات المتعلقة

با ئتمان  ،على أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي المصرى  .وفي حالة زيادة مرص

وفقاً لقواعد البنك المركزي المصرى عن لك المطلوب ألغ ار

رسائر ا ضمحالل المطلوب

إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية  ،يتم تجنيب

احتياطي المراطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية رصماً على األرباا المحتجزة بمقدار تلك الزيادة  .ويتم تعديل لك
ا حتياطي بصفة دورية بالزيادة والنق

بحيو يعادل دائماً مبلغ الزيادة بين المرصصين  .ويعد ه ا ا حتياطي غير قابل للتوزيع

ويبين إيضاا /28أ) الحركة على حساب احتياطي المراطر البنكية العام رالل السنة المالية .

العودة لصفحة الفهرس

42

وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً ألسس التقييم الدارلي مقارنة بأسس تقييم البنك المركزي المصرى ونسب

المرصصات المطلوبة ضمحالل األصول المعرضة لرطر ا ئتمان :
تصنيف البنك المركزي
المصرى

نسبة

المخصص

مدلول التصنيف

المطلوب

التصنيف
الداخلي

مدلول التصنيف الداخلي

1

مخاطر منخفضة

صفر

2

مخاطر معتدلة

%1

1

3

مخاطر مرضية

%1

1

ديون جيدة

4

مخاطر مناسبة

%2

1

ديون جيدة

6
7

مخاطر مقبولة حدياً

%3

2

المتابعة العادية

8

مخاطر تحتاج لعناية خاصة
دون المستوى

%5

%20

3
4

المتابعة الخاصة

9

مشكوك في تحصيلها

%50

4

ديون غير منتظمة

5

10

%2

مخاطر مقبولة

%100

رديئة

العودة لصفحة الفهرس
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1

ديون جيدة
ديون جيدة

1

4

ديون جيدة

ديون غير منتظمة
ديون غير منتظمة

أ 5/الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات
البنود المعرضة لخطر االئتمان في المركز المالي

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

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

722.530
495.176

680.092
449.070

 -مرابحات ومضاربات لدى العمالء

2.448.575
6.911.654
()1.260.918
()930.321

3.204.643
5.017.813
()976.301
()1.174.879

 مرابحات عقاريةمؤسسات
 مرابحات مشتركة ( شركات)اإليرادات المقدمة
مخصص خسائر االضمحالل لعمليات التوظيف واالستثمار

8.386.696

7.200.438

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

592.375
11.071.093
2.068.028

اإلجمالى

13.731.496
22.118.192

606.254
17.165.892
1.340.274

19.112.420
26.312.858

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

يمالل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعر

725.521
13.625
175.715
389.147
1.051
-

868.299
437.711
363.890
1.669.900

1.305.060

له في  31ديسمبر 2018م  31 ،ديسمبر 2017م و لك بدون األر في ا عتبار أية

ضمانات  .بالنسبة لبنود المركز المالى تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القيمة الدفترية التي تم عرض ا في المركز المالى .
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أ 6/مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء

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

مشاركات ومرابحات ومضاربات

مع العمالء

مع العمالء

 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر 2017م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل

9.140.671

7.724.516

متأخرات ليست محل اضمحالل

108.930

66.600

محل اضمحالل

1.328.334

1.560.502

اإلجمالي

10.577.935

9.351.618

تقييم البنك

يخصم :
اإليرادات المقدمة والعوائد

()1.260.918

()976.301

مخصص خسائر االضمحالل

()930.321

()1.174.879

الصافي

8.386.696

7.200.438

مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء ( ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل )
يتم تقييم جودة عمليات التوظي

و ا ستالمار لمحفظة مشاركات ومرابحات ومضاربات التي

و لك بالرجوع الى التقييم الدارلي المستردم بواسطة البنك .
 31ديسمبر 2018م

(باأللف جنيه مصرى)

أفراد
التقييم

مرابحة شخصية

يوجد علي ا متأررات وليست محل اضمحالل

مؤسسات
مرابحة مباشرة ومشتركة

مرابحة عقارية

وأخرى

إجمالي مشاركات ومرابحات
ومضاربات مع العمالء

جيدة

430.243

345.336

7.807.838

8.583.417

المتابعة العادية

143.414

115.112

298.728

557.254

اإلجمالي

573.657

460.448

8.106.566

9.140.671

(باأللف جنيه مصرى)

 31ديسمبر 2017م
مؤسسات

أفراد
التقييم

مرابحة شخصية

مرابحة عقارية

مرابحة مباشرة

ومشتركة وأخرى

إجمالي مشاركات ومرابحات
ومضاربات مع العمالء

جيدة

390.533

320.761

6.280.672

6.991.966

المتابعة العادية

130.177

106.920

495.453

732.550

اإلجمالى

520.710

427.681

6.776.125

7.724.516
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مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل
هي مشاركات ومرابحات ومضاربات التي توجد علي ا متأررات حتى  90يوماً ولكن ا ليست محل اضمحالل  ،إ إ ا توافرت معلومات أررى

تفيد عكس لك  .وتتمالل مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء التي يوجد علي ا متأررات وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات

المتعلقة ب ا فيما يلي :

(باأللف جنيه مصرى)

 31ديسمبر 2018م

مؤسسات

أفراد

متأخرات حتى  30يوماً

متأخرات أكثر من  30الى  60يوماً
متأخرات أكثر من  60الى  90يوماً

اإلجمالي
القيمة العادلة للضمانات

مرابحة شخصية

مرابحة عقارية

اإلجمالي

مرابحة مباشرة وأخرى

12.178

1.517

13.695

27.803

41.498

1.180

41

1.221

17.455

18.676

15.682

5.613

21.295

87.635

108.930

9.692

8.950

18.642

45.695

64.337

4.055

2.324

42.377

6.379

 31ديسمبر 2017م

متأخرات أكثر من  30الى  60يوماً
متأخرات أكثر من  60الى  90يوماً

اإلجمالي
القيمة العادلة للضمانات

مرابحة شخصية

مرابحة عقارية

48.756

(باأللف جنيه مصرى)
مؤسسات

أفراد
متأخرات حتى  30يوماً

اإلجمالى

اإلجمالي

اإلجمالى

مرابحة مباشرة وأخرى

16.372

1.234

17.606

29.260

46.866

4.488

496

4.984

5.113

10.097

6.446

13

6.459

3.178

9.637

27.306

1.743

29.049

37.551

66.600

12.394

5.717

18.111

36.755

54.866

مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء محل اضمحالل بصفة منفردة
* مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء

بل ــغ رص ــيد مش ــاركات ومرابح ــات ومض ــاربات مح ــل اض ــمحالل بص ــفة منف ــردة قب ــل األرـ ـ ف ــي ا عتب ــار الت ــدفقات النقدي ــة م ــن الض ــمانات

 1.328.334أل

جنيه مصرى .

وفيمــا يلــي تحليــل بالقيمــة اإلجماليــة مشــاركات ومرابحــات ومضــاربات محــل اضــمحالل بصــفة منفــردة متضــمناً القيمــة العادلــة للضــمانات التـي

حصل علي ا البنك في مقابل تلك التوظيفات :

 31ديسمبر 2018م
أفراد
التقييم للسنة الحالية
مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء محل
اضمحالل بصفة منفردة
القيمة العادلة للضمانات

مرابحة شخصية

(باأللف جنيه مصرى)
مؤسسات

مرابحة عقارية

مرابحة مباشرة
ومشتركة

إجمالي مشاركات ومرابحات
ومضاربات مع العمالء

133.191

29.115

1.166.028

1.328.334

9.839

23

87.694

97.556
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(باأللف جنيه مصرى)

 31ديسمبر 2017م
أفراد

التقييم للسنة الحالية
مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء محل
اضمحالل بصفة منفردة

القيمة العادلة للضمانات

مؤسسات

مرابحة شخصية

مرابحة عقارية

إجمالي مشاركات

مرابحة مباشرة

ومرابحات ومضاربات

ومشتركة

مع العمالء

132.076

19.646

1.408.780

1.560.502

1.138

-

139.774

140.912

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى

مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء
مؤسسات
-

مرابحات ومضاربات لدى العمالء

2.448.575

3.204.643

-

مرابحات مشتركة ( شركات)

6.911.654

5.017.813

أفراد
-

مرابحات شخصية

722.530

680.092

495.176

449.070

اإلجمالي

10.577.935

9.351.618

يخصم اإليرادات المقدمة والعوائد

()1.260.918

()976.301

يخصم مخصص خسائر االضمحالل

()930.321

()1.174.879

الصافي

8.386.696

7.200.438

-

مرابحات عقارية

أ 7/أدوات دين واألوراق الحكومية

يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين واألوراق الحكومية وفقاً لوكاالت التقييم في أخر السنة المالية  ،بناء على تقييم ستاندرد أند بور وما يعادله .
 31ديسمبر 2018م
أوراق حكومية

استثمارات في أوراق مالية

اإلجمالي

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

 AA -الى AA +

-

534.611

534.611

 A-الىA+

-

1.398.598

1.398.598

أقل من A -

15.068.596

9.730.260

24.798.856

اإلجمالي

15.068.596

11.663.469

26.732.065

أ 8/االستحواذ على الضمانات

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

القيمة الدفترية

باأللف جنيه مصرى
1.008

رد اضمحالل

6.978

بيع

()9.113

االجمالى

()1.127

يتم تبويب األصول التي تم االستحواذ عليها ضمن بند األصول األخرى بالمركز المالي  .ويتم بيع هذه األصول كلما كان ذلك عمليا .
العودة لصفحة الفهرس
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تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر عمليات التوظيف و االستثمار

أ9 /

القطاعات الجغرافية
و ا ستالمار للبنك بالقيمة الدفترية  ،موزعة حسب القطاع

يمالل الجدول التالي تحليل بأهم حدود رطر عمليات التوظي

الجغرافي في أرر السنة المالية الحالية  .عند إعداد ه ا الجدول  ،تم توزيع المراطر على القطاعات الجغرافية وفقاً للمناطق
المرتبطة بعمالء البنك :
 31ديسمبر 2018م
(باأللف جنيه مصرى)
جمهورية مصر العربية
القاهرة الكبرى
أوراق حكومية
أصول مالية بغرض المتاجرة

اإلسكندرية
والدلتا وسيناء

الوجه القبلي

أوروبا

دول الخليج
العربي

دول أخرى

اإلجمالي

15.068.596

-

-

-

-

-

15.068.596

41.012

-

-

-

-

-

41.012

مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء:
مرابحات ألفراد :
 -مرابحات شخصية

460.454

238.435

23.641

 -مرابحات عقارية

337.454

137.096

20.626

-

-

-

-

-

-

722.530
495.176

مرابحات لمؤسسات :
-

-

-

-

2.448.575

36.190

156.245

6.911.654

95.337

-

36.190

156.245

10.577،935

-

()4.314

()18.625

()1.260.918

()3.183

()13.741

()930.321

-

28.693

123.879

8.386.696

 -مرابحات مباشرة

1.622.409

 -مرابحات مشتركة

6.719.219

اإلجمالى

9.139.536

1.150.627

()1.089.457

()137.158

()11.364

()803.815

()101.197

()8.385

7.246.264

912.272

75.588

يخصم اإليرادات المقدمة والعوائد
يخصم مخصص خسائر االضمحالل
الصافي

775.096
-

51.070
-

استثمارات مالية :
-

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

9.114.918

-

-

-

1.835.222

143.309

11.093.449

 -متاحة للبيـع

2.655.627

1.184

-

1.058.175

578.743

608.108

4.901.837

 -أصول أخرى

2.011.209

-

-

-

56.819

-

2.068.028

اإلجمالي في نهاية السنة الحالية

36.137.626

913.456

75.588

1.058.175

2.499.477

875.296

41.559.618

35.523.048

1.050.927

83.000

1.346.052

1.602.235

816.994

40.422.256

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

 31ديسمبر 2018م
(باأللف جنيه مصرى)

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

بيع الجملة
وتجارة
التجزئة
-

قطاع
حكومي

أنشطة أخرى

أفراد

اإلجمالي

15.068.596

-

-

41.012

-

15.068.596
41.012

-

-

722.530
495.176

722.530
495.176

135.925
7.058

-

2.448.575
6.911.654

1.217.706
()145.154
()147.706

10.577.935
()1.260.918
()930.321
8.386.696

مؤسسات مالية

مؤسسات
صناعية

نشاط عقاري

ـ
-

ـ
ـ

-

ـ

-

-

-

748.349
36.190

672.072
5.571.635

217.608
169.235

674.621
ـــ

ــ
1.127.536

784.539
()93.519
()65.596

6.243.707
()744.266
()522.041

386.843
()46.113
()32.344

674.621
()80.417
()56.405

1.127.536
()134.405
()94.274

142.983
()17.044
()11.955

625.424

4.977.400

308.386

537.799

898.857

113.984

924.846

22.356

-

-

-

104.692
1.720.527

879.015

1.245.697
347.501

921.929

10.974.208
592.375

96.885

-

11.093.449

1.158.129

-

4.901.837
2.068.028

2.472.999
2.434.125

5.856.415
4.048.679

1.901.584
1.635.621
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1.459.728
1.481.032

27.534.036
28.720.367

1.410.010
1.253.707

924.846
848.725

41.559.618
40.422.256

/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.
ملخص القيمة المعرضة للخطر

ب1/

إجمالي القيمة المعرضة للخطر طبقاً لنوع الخطر

(باأل لف جنيه مصرى)
 12شهراً حتى نهاية ديسمبر 2017م
أقل
أعلى
متوسط

 12شهر حتى نهاية ديسمبر 2018م
أقل
أعلى
متوسط
خطر أسعار الصرف
خطر سعر العائد
خطر أدوات الملكية
إجمالي القيمة عند الخطر

17.668.211
18.459.864
9.901.388
46.029.463

34.303.986
19.057.060
10.743.564
64.104.610

1.731.374
17.270.706
9.491.014
28.493.094

1.869.696
18.541.500
10.338.212
30.749.408

3.041.929
20.747.399
11.055.574
34.844.902

القيمة المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة طبقاً لنوع الخطر
 12شه ارً حتى نهاية ديسمبر 2018م

1.516.249
17.614.273
9.667.034
28.807.556

(باأل لف جنيه مصرى)

 12شه ارً حتى نهاية ديسمبر 2017م

متوسط

أعلى

أقل

متوسط

أعلى

أقل

خطر أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

خطر سعر العائد

-

-

-

-

-

-

خطر أدوات الملكية

-

-

-

-

-

-

إجمالي القيمة عند الخطر

-

-

-

-

-

-

القيمة المعرضة للخطر للمحفظة لغير غرض المتاجرة طبقاً لنوع الخطر
 12شه ارً حتى نهاية ديسمبر 2018م

متوسط

أقل

أعلى

(باأل لف جنيه مصرى)
 12شه ارً حتى نهاية ديسمبر 2017م

متوسط

أقل

أعلى

خطر أسعار الصرف

17.668.211

34.303.986

1.731.374

1.869.696

3.041.929

1.516.249

خطر سعر العائد

18.459.864

19.057.060

17.270.706

18.541.500

20.747.399

17.614.273

خطر أدوات الملكية

9.901.388

10.743.564

9.491.014

10.338.212

11.055.574

9.667.034

إجمالي القيمة عند الخطر

46.029.463

64.104.610

28.493.094

30.749.408

34.844.902

28.807.556

ترتبط الزيادة في القيمة المعرضة للرطر  ،راصة سعر العائد  ،بالزيادة في حساسية سعر العائد في األسواق المالية العالمية .
وتم حساب النتائ الالالالة السابقة للقيمة المعرضة للرطر بشكل مستقل عن المراكز المعنية والتحركات التاريرية لألسواق  .و يشكل
إجمالي القيمة المعرضة للرطر المتاجرة وغير المتاجرة القيمة المعرضة للرطر للبنك و لك نظ اًر لالرتباط بين أنواع الرطر وأنواع المحافظ وما

يتبعه من تأالير متنوع .
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ب 2/خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية
يتعر

البنك لرطر التقلبات في أسعار صر

العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية  .وقد قام مجلس اإلدارة

بوضع حدود للعمالت األجنبية و لك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في ن اية اليوم وك لك رالل اليوم التي يتم مراقبت ا لحظياً  .ويلر

الجدول التا لي مدى تعر

البنك لرطر تقلبات سعر صر العمالت األجنبية في ن اية الفترة المالية  .ويتضمن الجدول التالي القيمة الدفترية

لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة ل ا :
 31ديسمبر 2018م
جنيه مصرى

يورو

دوالر أمريكي

(باأللف جنيه مصرى)

جنيه
إسترليني

عمالت أخرى

اإلجمالي

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

4.162.574

3.619.845

85.286

15.803

65.264

7.948.772

أرصدة لدى البنوك

30.160.439

9.755.121

473.054

131.973

1.592.092

42.112.679

أوراق حكومية

4.692.217

10.376.379

-

-

-

15.068.596

أصول مالية بغرض المتاجرة

41.012

-

-

-

-

41.012

مشاركات و مرابحات ومضاربات مع العمالء

5.880.769

-

-

-

8.386.696

2.505.927

استثمارات مالية :
 -متاحة للبيع

1.350.583

3.097.104

 -محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

5.116.355

5.977.094

454.150
-

-

-

4.901.837

-

-

11.093.449

أصول مالية أخرى

2.069.530

()134.262

110.400

48.284

()25.924

2.068.028

إجمالي األصول المالية

53.473.479

35.197.208

1.122.890

196.060

1.631.432

91.621.069

جنيه مصرى

دوالر أمريكي

يورو

جنيه
إسترليني

عمالت أخرى

اإلجمالي

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك
األوعية االدخارية

6.218
46.675.847

97.759
29.565.115

731
1.038.620

5
150.212

1.627.422

104.713
79.057.216

التزامات مالية أخرى

2.146.747

251.888

4.586

567

4.464

2.408.252

إجمالي االلتزامات المالية
صافي المركز المالى

48.828.812
4.644.667

29.914.762
5.282,446

1.043.937
78.953

150.784
45.276

1.631.886
()454

81.570.181
10.050.888

ارتباطات متعلقة بالتوظيف

279.295

1.296.151

63.441

67

30.946

1.669.900

في نهاية سنة المقارنة
اجمالى األصول المالية
اجمالى االلتزامات المالية
صافي المركز المالي

45.142.677
42.579.421
2.563.256

32.693.680
27.921.365
4.772.315

1.091.990
1.029.979
62.011

197.042
148.256
48.786

1.542.598
1.543.024
()426

80.667.987
73.222.045
7.445.942

(باأللف جنيه مصرى)
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خطر تقلبات سعر العائد

ب3 /

البنك آلالار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو رطر التدفقات النقدية لسعر العائد

يتعر

المتمالل في ت ب ب التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد األداة  ،ورطر القيمة العادلة لسعر

العائد وهو رطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في السوق  ،وقد يزيد هامت العائد نتيجة لتلك
التغيرات ولكن قد تنرف
ا رتال

األرباا في حالة حدوو تحركات غير متوقعة  .ويقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى

في إعادة تسعير العائد ال ي يمكن أن يحتفظ به البنك.
الجدول التالي مدى تعر

ويلر

البنك لرطر تقلبات سعر العائد ال ي يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية

موزعة على أساس سعر تواري إعادة التسعير أو تواري ا ستحقاق أي ما أقرب:
(باأللف جنيه مصرى)

 31ديسمبر 2018م
حتى شهر واحد

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

3.209.701

-

-

-

-

4.739.071

7.948.772

2.692.738

7.682.702

-

-

15.068.596

2.023.800

4.952.307

2.132.635

1.112.490

10.577.935

()177.992

()435.551

()187.564

()97.842

()930.321

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
أرصدة لدى البنوك

37.048.076

4.878.216

-

-

41.012

-

2.200.386

أوراق حكومية
أصول مالية بغرض المتاجرة
مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء

129.018

()15.379

يخصم اإليرادات المقدمة والعوائد
يخصم مخصص خسائر االضمحالل

()11.347

الصافي

2.492.770
227.685

()27.141

-

-

()241.242

()20.025

()590.328

-

-

()254.216

186.387
-

()132.612

42.112.679
41.012

()1.260.918

102.292

180.519

1.604.566

3.926.428

1.690.855

882.036

8.386.696

-

591.534

-

783.902

2.283.035

1.243.366

4.901.837

517.007

517.007

-

-

2.068.028

43.077.462

10.633.815

استثمارات مالية :
متاحة للبيع

-

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
أصول مالية أخرى
إجمالي األصول المالية

حتى شهر واحد

1.932.757

حتى ثالثة
أشهر

ا لتزامات المالية

أرصدة مستحقة للبنوك

-

22.356

أكثر من شهر

-

5.495.057

517.007

517.007

4.836.667

18.405.096

أكثر من ثالثة

أكثر من سنة
حتى خمس

أشهر حتى سنة
-

سنوات
-

3.643.279

7.617.169

أكثر من خمس
سنوات
-

-

7.050.860

بدون عائد

104.713

11.093.449

91.621.069

اإلجمالي

104.713

األوعية االدخارية والودائع االخرى

11.308.254

9.746.944

9.746.944

17.887.599

27.255.460

3.112.015

79.057.216

إجمالي االلتزامات المالية

11.910.317

10.349.007

10.349.007

18.489.662

27.255.460

3.216.728

81.570.181

31.167.145

284.808

()5.512،340

()84.566

()19.638.291

3.834.132

التزامات مالية أررى

فجوة إعادة تسعير العائد

602.063

602.063

602.063

602.063

-

-

2.408.252

10.050.888

في ن اية سنة المقارنة

اجمالى األصول المالية

اجمالى ا لتزامات المالية

فجوة إعادة تسعير العائد

33.446.092

6.461.681

3.927.282

21.958،958

7.967.528

6.906.446

80.667.987

10.960.253

9.480.583

9.480.583

16.237.102

24.541.101

2.522.423

73.222.045

22.485.839

()3.018.902

()5.553.301

5.721.856
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()16.573.573

()4.384.023

7.445.942

/3ج خطر السيولة

رطر السيولة هو رطر تعر

البنك لصعوبات في الوفاء بتع داته المرتبطة بالتزاماته المالية عند ا ستحقاق واستبدال المبالغ

التي يتم سحب ا  .ويمكن أن ينت عن لك اإلرفاق في الوفاء با لتزامات الراصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات عمليات

التوظي

.

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 .
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
المست خدم من ارتباطات عمليات التوظيف  ،ومدى استخدام تسهيالت الحسابات الجارية المدينة وأثر االلتزامات العرضية
مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية .
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 .

العودة لصفحة الفهرس

53

التدفقات النقدية غير المشتقة :

يمالل الجدول التالي التدفقات النقدية المدفوعة من قبل البنك بطريقة ا لتزامات المالية غير المشتقة موزعة على أساس المدة المتبقية من

ا ستحقاقات التعاقدية في تاري المركز المالى  ،وتمالل المبالغ المدرجة بالجدول التدفقات النقدية التعاقدية غير المرصومة  ،بينما يدير
البنك رطر السيولة على أساس التدفقات النقدية غير المرصومة المتوقعة وليست التعاقدية :
 31ديسمبر 2018م

حتى شهر واحد

أكثر من ثالثة
أشهر حتى سنة

أكثر من شهر حتى
ثالثة أشهر

(باأللف جنيه مصرى)
أكثر من خمس
سنوات

أكثر من سنة حتى
خمس سنوات

اإلجمالي

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك

-

-

-

-

104.713

104.713

األوعية االدخارية والودائع االخرى

11.308.254

9.746.944

9.746.944

17.887.599

30.367.475

79.057.216

التزامات مالية أخرى

602.063

602.063

602.063

602.063

-

2.408.252

إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ
االستحقاق التعاقدي
إجمالي األصول المالية وفقا لتاريخ
االستحقاق التعاقدي

11.910.317

10.349.007

10.349.007

18.489.662

30.472.188

81.570.181

43.077.462

10.633.815

4.836.667

18.405.096

14.668.029

91.621.069

 31ديسمبر 2017م

حتى شهر واحد

أكثر من شهر حتى
ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة
أشهر حتى سنة

(باأللف جنيه مصرى)
أكثر من خمس
سنوات

أكثر من سنة حتى
خمس سنوات

اإلجمالي

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك
األوعية االدخارية والودائع االخرى
التزامات مالية أخرى
إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ
االستحقاق التعاقدي
إجمالي األصول المالية وفقا لتاريخ
االستحقاق التعاقدي

-

83.857

96.269

12,412
8.981.040

8.981.040

15.737.558

26.979.667

71.127.603

499.543

499.543

499.543

499.543

-

1.998.173

10.960.253

9.480.583

9.480.583

16.237.102

27.063.524

73.222.045

33.446.092

6.461.681

3.927.282

21.958.958

14.873.974

80.667.987

10.448.298

-

-
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/3د إدارة رأس المال
تتمالل أهدا

البنك عند إدارة رأس المال  ،ال ي يشمل عناصر أررى باإلضافة الى حقوق الملكية الظاهرة بالمركز المالي فيما يلي:

 ا لتزام بالمتطلبات القانونية وا حكام الشرعية لرأس المال في جم ورية مصر العربية وفي البلدان التي تعمل ب ا فروع البنك . -حماية قدرة البنك على ا ستم اررية وتمكينه من ا ستمرار في توليد عائد للمساهمين واألط ار

األررى التي تتعامل مع البنك .

 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط .يتم مراجعة كفاية رأس المال واستردامات رأس المال وفقاً لمتطلبات الج ة الرقابية البنك المركزي المصرى في جم ورية مصر
العربية) يومياً بواسطة إدارة البنك  ،من رالل نما ج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة
وايداعات لدى البنك المركزي المصرى على أساس ربع سنوي
ويطلب البنك المركزي المصرى أن يقوم البنك بما يلي :
 ا حتفاظ بمبلغ  500مليون جنيه مصرى حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع . ا حتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وا لتزامات العرضية المرجحة بأوزان المراطر تعادل أو تزيدعن . %10
وترضع فروع البنك التي تعمل رارج جم ورية مصر العربية لقواعد اإلش ار

المنظمة لألعمال المصرفية في البلدان التي تعمل

ب ا  ،ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين :
الشريحة األولى  :وهي رأس المال األساسي  ،ويتكون من رأس المال المدفوع بعد رصم القيمة الدفترية ألس م الرزينة)  ،واألرباا
المحتجزة وا حتياطيات الناتجة عن توزيع األرباا فيما عدا احتياطي المراطر البنكية العام  ،ويرصم منه أية ش رة سبق ا عت ار

با

وأية رسائر مرحلة .
الشريحة الثانية  :وهي رأس المال المساند  ،ويتكون مما يعادل مرص
البنك المركزي المصرى بما

المراطر العام وفقاً ألسس الجدارة ا ئتمانية الصادرة عن

يزيد عن  %1.25من إجمالي األصول وا لتزامات العرضية المرجحة بأوزان المراطر  ،و التوظيفات

 /الودائع المساندة التي تزيد اجال ا عن رمس سنوات مع است الك  %20من قيمت ا في كل سنة من السنوات الرمس األريرة من
اجال ا) و  % 45من الزيادة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لكل من ا ستالمارات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ ب ا حتى تاري
ا ستحقاق وفي شركات تابعة وشقيقة .
وعند ح ساب إجمالي بسط معيار كفاية رأس المال  ،يراعى أ
التوظيفات الودائع) المساندة عن نص

يزيد رأس المال المساند عن رأس المال األساسي وأ

رأس المال األساسي .

ويتم ترجي األصول بأوزان مراطر تتراوا من صفر الى  %100مبوبة بحسب طبيعة الطر
مراطر عمليات التوظي

تزيد

المدين بكل أصل بما يعكس

و ا ستالمار المرتبطة به  ،ومع أر الضمانات النقدية في ا عتبار  .ويتم استردام ات المعالجة للمبالغ

رارج المركز المالى بعد إج ارء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والرسائر المحتملة لتلك المبالغ.
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وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلية وفي الدول التي تعمل ب ا فروعه الرارجية رالل السنتين الماضيتين  .ويلر
مكونات رأس المال األساسي والمساند ونسب معيار كفاية رأس المال في ن اية السنة المالية الحالية :
 31ديسمبر 2018م*
ألف جنيه مصرى
إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات

الجدول التالي
 31ديسمبر 2017م
ألف جنيه مصرى

9.281.163

6.928.424

رأس المال األساسى المستمر بعد االستبعاداتCommon Equity

7.788.989

5.775.800

أسهم خزينة ()-

()9.892

7.789.899

الشريحة األولى بعد االستبعاداتGoing-concern capital

1.775.681

رأس المال المصدر والمدفوع

االحتياطيات

5.776.676
1.775.681

()9.892

1.193.121

1.275.516

5.237.580

3.642.228

الدعامة التحوطية المتاحة من فائض مكونات راس المال االساسى المستمر بعد االستبعادات (إن وجد)

966.462

595.270

رأس المال األساسى اإلضافى Additional Going Concern

910

حقوق األقلية

910

335.510

احتياطى مخاطر معيار IFRS9

األرباح المحتجزة (الخسائر المرحلة)

قيمة الفائض (العجز) فى راس المال االساسى المستمر بعد االستبعادات عن نسبة ال % 4.5

إجمالى الدعامة التحوطية المكونة

األرباح ( /الخسائر) المرحلية ربع السنوية

5.469.480

966.462
-

3.632.827
595.270

876
-

876

إجمالى االستبعادات من رأس المال األساسى المستمر Common Equity

()743.011

()907.733

استثمارات البنك فى الشركات المالية (بنوك أو شركات) وشركات التأمين (أسهم وصناديق استثمار)

()713.525

()841.395

قيمة الزيادة عن  % 10من أصول الصندوق لكل استثمار على حده ( صناديق االستثمار) ()-

()14.117

()736.098

عناصر يتم خصمها

()26.007

قيمة الزيادة عن  %10من رأس المال المصدر للشركة لكل استثمار على حده ( أسهم ) ()-

الزيادة فى اجمالى استثمارات البنك التى تمثل  %10أو أقل من رأس المال المصدر للشـركة الماليـة وصـافى أصـول صـندوق االسـتثمار

عن  %10من رأس المال األساسى المستمر بعد التعديالت الرقابية ()-
األصول غير ملموسة (بخالف الشهرة) ()-

عناصر ال يعتد بها

رصيد احتياطى القيمة العادلة لألستثمارات المالية المتاحة للبيع التى تم اعادة تبويبها الستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االسـتحقاق

()850.184
()32.986
()22.662

()673.401

()785.747

()22.573

()8.789

()6.913

()57.549

()6.913

()57.549

الشريحة الثانية بعد االستبعادات)(Gone-Concern Capital

1.491.264

1.151.748

 %45من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية (إذا كان موجباً)

1.311.070

1.006.882

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

262.296

162.779

(إذا كان سالبا)

15.147

 %45من قيمة االحتياطى الخاص

 %45من رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع

إجمالى مخصص خسائر االضمحالل للتمويالت والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة المعتد به

مخصص خسائر االضمحالل للتمويالت والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة

1.048.774

165.047
165.047

15.147

844.103
129.719
129.719

إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر االئتمان ،السوق والتشغيل

51.544.642

47.621.625

األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر االئتمان

37.296.897

33.672.774

37.296.897

إجمالى مخاطر االئتمان

قيمة التجاوز الكبر  50عميل عن الحدود المقررة مرجحة بأوزان المخاطر

9.178.019

متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

497.229

9.744

متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

رأس المال األساسى المستمر بعد االستبعادات  /إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر األئتمان والسوق والتشغيل

إجمالى الدعامة التحوطية  /اجمالى االصول وااللتزامات العرضية المرجحة باوزان المخاطر االئتمان والسوق والتشغيل
رأس المال األساسى المستمر بعد االستبعادات متضمن الدعامة التحوطية  /إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر

األئتمان والسوق والتشغيل

إجمالى الشريحة األولى متضـمنة الدعامـة التحوطيـة  /إجمـالى األصـول وااللتزامـات العرضـية المرجحـة بـأوزان المخـاطر األئتمـان والسـوق

والتشغيل

إجمالى الشريحة الثانية  /إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر األئتمان والسوق والتشغيل
إجمالى القاعدة الرأسمالية بدون الدعامـة التحوطيـة  /إجمـالى األصـول وااللتزامـات العرضـية المرجحـة بـأوزان المخـاطر االئتمـان والسـوق
والتشغيل (مع االخد فى االعتبار تاثير اكبر 50عميل)
إجمالى القاعدة الرأسمالية متضمنة الدعامة التحوطية  /إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر االئتمان والسوق
والتشغيل (مع االخد فى االعتبار تأثير اكبر 50عميل)
إجمالى القاعدة الرأسمالية متضمنة الدعامة التحوطية  /إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر االئتمان والسوق

والتشغيل (بدون االخد فى االعتبار تاثير اكبر 50عميل)

* بعد اعتماد البنك المركزى المصرى والجمعية العامة للبنك ألرباح لعام 2018م
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33.672.774
9.851.293

16.322

393.434

%15.111

% 12.126

%1.875

% 1.25

%15.111

% 12.13

%15.113

%12.13

% 2.893

% 2.42

%16.131

%13.30

% 18.006

% 14.55

% 21.907

% 18.34

وافق البنك المركزى المصرى فى جلسته بتاريخ  7يوليو 2015م على التعليمات الرقابية لل قياس الخاصة بالرافعة المالية ،مع إلزام البنوك بالحد األدنى لتلك النسبة ( ) %3
على أساس ربع سنوى وذلك على النحو التالى :

كنسبة استرشادية من نهاية سبتمبـر 2015م وحتى عام 2017م.
كنسبة ملزمة اعتبا ار من عام 2018م .
كما أوجب عن اإلفصاح عن النسبة ومكوناتها ( بسطاً ومقاماً ) بالقوائم المالية المنشورة أسوةً بما يجرى عليه حالياً 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 – وفقاً 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 2018م*

 31ديسمبر 2017م

ألف جنيه مصرى

ألف جنيه مصرى

7.789.899

5.776.676

إجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية

95.470.830

83.599.547

إجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل األوراق المالية

93.185.276

82.535.132

تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم استبعادات الشريحة األولى

93.185.276

82.535.132

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

33.683.510

27.327.236

األرصدة المستحقة على البنوك

16.425.081

12.990.114

حسابات جارية وودائع

16.425.081

12.990.114

أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

15.105.658

10.284.415

إجمالى أ ون رزانة وأوراق حكومية أررى

15.068.596

10.291.962

عمليات بيع ا ون رزانة مع ا لتزام باعادة الشراء

()37.062

()7.547

51.463

38.550

استالمارات ماليه متاحة للبيع

5.048.068

4.520.975

استالمارات محتفظ ب ا حتى تاري ا ستحقاق

11.093.449

17.190.835

استالمارات فى شركات تابعه وشقيقة

695.564

671.088

إجمالى التمويالت والتسهيالت االئتمانية للعمالء

8.533.779

8.001.378

التمويالت والتس يالت ا ئتمانية

10.577.935

9.351.618

الشريحة األولى من رأس المال بعد االستبعادات

أصول مالية بغر

مرص

المتاجرة

()783.238

رسائر ا ضمحالل

العوائد المجنبة

()1.058.604

()1.260.918

()291.636

1.111.153

901.262

األصول ا ررى

2.210.711

1.459.463

األصول الالابتة بعد رصم كال من مرص

رسائر ا ضمحالل ومجمع اإلهالك)

قيمة ما يتم خصمه من التعرضات (بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة الرأسمالية)

()736.098

()850.184

التعرضات خارج الميزانية

2.285.554

1.064.415

إجمالى االلتزامات العرضية

1.196.591

904.936

اعتمادات مستنديه  -استيراد

72.778

77.660

اعتمادات مستنديه  -تصدير

-

210

246.391

84.456

رطابات ضمان بناءا على طلب بنوك رارجية أو بكفالت م

9.123

3.464

التزامات عرضية عن ضمانات عامة للتس يالت ا ئتمانية وضمانات ماليلة

868.299

725.521

رطابات ضمان

كمبيا ت مقبولة
إجمالى االرتباطات

-

13.625

1.088.963

159.478

ارتباطات رأسمالية

277.703

16.930

ارتباطات عن التمويالت وتسهيالت للبنوك/عمالء (الجزء غير المستخدم ) ذات فترة استحقاق أصلية

811.260

142.548

غير قابلة ل لغاء تزيد عن سنة

746.155

120.814

غير قابلة ل لغاء سنة أو اقل

65.106

21.734

نسبة الرافعة المالية %

% 8.16

% 6.91

* بعد اعتماد البنك المركزى المصرى والجمعية العامة للبنك ألرباح لعام 2018م
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 - 4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة :
 /4أ خسائر االضمحالل في مشاركات ومرابحات ومضاربات

يراجع البنك محفظة مشاركات ومرابحات ومضاربات لتقييم ا ضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل  ،ويقوم باستردام

الحكم الشرصي عند تحديد ما إ ا كان ينبغي تسجيل عبء ا ضمحالل في قائمة الدرل  ،و لك لمعرفة ما إ ا كان هناك أية
بيانات موالوق ب ا تشير الى أنه يوجد انرفا
التعر على ا نرفا

يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة المرابحات و لك قبل

على مستوى المرابحة الواحدة في تلك المحفظة  ،وقد تشمل ه ه األدلة وجود بيانات تشير الى حدوو تغيير

سلبي في قدرة محفظة من عمالء التوظي

على السداد للبنك  ،أو ظرو

محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعالر في أصول البنك  .عند

جدولة التدفقات النقدية المستقبلية  ،تقوم اإلدارة باستردام تقديرات بناء على الربرة السابقة لرسائر أصول ات رصائ
عمليات التوظي

مراطر

و ا ستالمار في وجود أدلة موضوعية تشير الى ا ضمحالل ممااللة لتلك الواردة في المحفظة  .ويتم مراجعة

الطريقة وا فتراضات المستردمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية ارتالفات
بين الرسارة المقدرة والرسارة الفعلية بناء على الربرة .
 /4ب اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع

يحدد البنك اضمحالل ا ستالمارات في أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك انرفا

قيمت ا العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديداً ما إ ا كان ا نرفا

هام أو ممتد في

هاماً أو ممتداً إلى حكم شرصي  ،و ترا ه ا الحكم يقوم البنك

بتقييم ضمن عوامل أررى – الت ب بات  )Volatilityالمعتادة لسعر الس م باإلضافة إلى لك قد يكون هناك اضمحالل عندما يكون
هناك دليل على وجود تدهور في الحالة المالية للشركة المستالمر في ا أو تدفقات ا النقدية التشغيلية والتمويلية أو أداء الصناعة أو
القطاع أو التغيرات في التكنولوجيا .
 /4ج استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ات دفعات وتواري استحقاق الابتة أو قابلة للتحديد على أن ا استالمارات محتفظ

ب ا حتى تاري ا ستحقاق ويتطلب لك التبويب استردام الحكم الشرصي بدرجة عالية و ترا ه ا القرار يقوم البنك بتقييم النية
والقدرة على ا حتفاظ بتلك ا ستالمارات حتى تاري ا ستحقاق  ،وا ا أرفق البنك في ا حتفاظ بتلك ا ستالمارات حتى تاري
ا ستحقاق فيما عدا في بع

الظرو

الراصة مالل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد ا ستحقاق عندها يتم إعادة تبويب كل

ا ستالمارات المحتفظ ب ا حتى تاري ا ستحقاق إلى ا ستالمارات المتاحة للبيع  ،وبالتالي سو

يتم قياس تلك ا ستالمارات بالقيمة

العادلة وليس بالتكلفة المست لكة إضافة إلى تعليق تبويب أية استالمارات ب لك البند .
 /4د

القيمة العادلة للمشتقات

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المقيدة في أسواق نشطة باستردام أساليب التقييم وعندما يتم استردام ه ه

األساليب مالل النما ج لتحديد القيمة العادلة يتم ارتبارها ومراجعت ا دوريا بواسطة أفراد مؤهلين ومستقلين عن الج ة التى قامت
بأعدادها .وتعتمد نتائ التقييم العادلة الى حد ما على الربرة .
/4ﮬ

ضرائب الدخل

يرضع البنك لضرائب الدرل مما يستدعي استردام تقديرات هامه لتحديد المرص

اإلجمالي للضريبة علي الدرل

وهناك عدد من العمليات والحسابات يصعب تحديد الضريبة الن ائية عن ا بشكل مؤكد ويقوم البنك بإالبات ا لتزامات عن النتائ
المتوقعة عن الفح

الضريبي وفقا لتقديرات مدى احتمال نشأت ضرائب أضافية  ،وعندما يكون هناك ارتال

للضرائب والمبالغ السابق تسجيل ا فإن ه ه ا رتالفات سو

تؤالر علي ضريبة الدرل.
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بين النتيجة الن ائية

- 5التحليل القطاعي
التحليل القطاعي لألنشطة

يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستردمة في تقديم الردمات المصرفية وادارة المراطر المحيطة

ب ا والعائد المرتبط ب ا النشاط التي قد ترتل
المصرفية الواردة فيما يلي -:

عن باقي األنشطة األررى  .ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقاً لألعمال

المؤسسات الكبيرة  ،والمتوسطة والصغيرة-:

وتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات جارية مدينة عمليات التوظي

ا ستالمار

و ا ستالمار والمشتقات المالية .

ويشمل أنشطة اندماج الشركات وشراء ا ستالمارات وتمويل إعادة هيكلة الشركات واألدوات المالية .

األفراد

وتشمل أنشطة الحسابات الجارية وا درار والودائع والمرابحات الشرصية والمرابحات العقارية .

أنشطة أررى

وتشمل األعمال المصرفية األررى كإدارة األموال .

وتتم المعامالت بين األنشطة القطاعية وفقاً لدورة النشاط العادي للبنك وتتضمن األصول وا لتزامات األصول وا لتزامات

التشغيلية كما تم عرض ا في المركز المالي للبنك .

 - 6صافي الدخل من العائد
 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر 2017م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

البنك المركزى المصرى

4.068.439
724.753
807,616

1.533.735

المجموع
عائد استثمارات في أدوات دين محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والمتاحة للبيع

5.600.808
2.266.265
62.391

73.412

اإلجمالى

7.929.464

6.519.840

عائد عمليات مشاركات ومرابحات ومضاربات واإليرادات المشابهة من :
البنوك األخرى
العمالء
عائد أدوات دين حكوميه

تكلفة األوعية االدخارية والتكاليف المشابهة من :

البنوك

511.817
699.240

2.744.792
3.701.636

()98.184

العمالء

()98.158
()4.018.611

()3.475.627

اإلجمالي

()4.116.769

()3.573.811

الصافي

3.812.695

2.946.029
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 - 7إيرادات األتعاب والعموالت

األتعاب والعمو ت المرتبطة بعمليات التوظي

أتعاب ردمات تمويل المؤسسات

و ا ستالمار

 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر 2017م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

34،877

46.252

5.668

4.279

11.949

أتعاب أعمال األمانة والحفظ

8.006

أتعاب أررى

239.087

133.618

اإلجمالى

291.581

192.155

 - 8توزيعات األرباح

اس م بغر

المتاجرة

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

1.320
244

عائد صندوق استالمار محتفظ ب ا
أوراق مالية متاحة للبيع

61.906

شركات تابعة وشقيقة

22.664

اإلجمالى

86.134

 - 9صافي دخل المتاجرة

 31ديسمبر2018م

عمليات النقد األجنبي
أرباا التعامل في العمالت األجنبية
رس ــائر) تقي ــيم أرص ــدة األص ــول وا لت ازم ــات ب ــالعمالت األجنبي ــة بغ ــر
المتاجرة
أدوات حقوق الملكية بغر

المتاجرة

اإلجمالى

باأللف جنيه مصرى

1.157
325

33.900
48.619
84.001

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى

48.334

27.761

()6.307
()28

9.115
8.668

41.999

45.544

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

مشاركات ومرابحات و مضاربات مع العمالء

استالمارات مالية محتفظ ب ا حتى تاري ا ستحقاق

اإلجمالى
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 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر 2017م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

()14.492

()167.943

()2.587

4.853

()17.079

()163.090

 - 11مصروفات إدارية
تكلفة العاملين
أجور ومرتبات
تأمينات اجتماعية
تكلفة المعاشات
تكلفة نظم االشتراكات المحددة
مصروفات إدارية أخرى*

اإلجمالى

 31ديسمبر2018م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى

()392.164
()15.877

()334.714
()14.438

()11.975
()420.016
()428.796
()848.812

()11.514
()360.666
()358.535
()719.201

 وفقاً لقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاري  5يوليو 2011م وفي إطار التعليمات المتعلقة بحوكمة البنـوك انـهيتعين على كل بنك – وفقاً ل ه التعليمات – اإلفصاا عن القيمة اإلجمالية على أساس متوسط ش ري) لما يتقاضـاه العشـرون أصـحاب
المكافـ ــآت والمرتبـ ــات األكبـ ــر فـ ــي البنـ ــك مجتمعـ ــين  ،وتبع ـ ـاً ل ـ ـ لك فقـ ــد بلـ ــغ المتوسـ ــط الش ـ ـ رى الم ـ ـ كور عـ ــن السـ ــنة المـ ــالى 2018م
 10.160.215جنيه مصري.
 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

* تحليل ألهم بنود مصروفات إدارية أخرى

اإلهالك

51.099

اشتراكات ورسوم

40.198
51.994

مزايا للعاملين عالج طبى  +مصروفات تدريب)

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى

39.111
47.258
37.063

مصروفات صيانة الحاسب األلى  +المباني وسيارات وا ت)

21.101

18.007

مصروفات تشغيل الحاسب األلى والصار األلى

33.710

26.783

مصروفات الدمغة

21.289

16.569

دعاية واعالن

11.356

24.428

مياه وك رباء وتليفونات

16.470

مصروفات بريد وسويفت

7.475

بد ت سفر وانتقال

12.776

13.597

11.813

12.085

أدوات كتابية ومطبوعات

11.055

8.739

7.552

7.941

مصروفات قضائية

2.191

3.248

ردمات اجتماعية

1.092

1.219

استقبال وضيافة

دعم صندوق ترك الردمة

3.000

إيجار مقار الصار األلى
في از إليكترون  /عمو ت

4.011

استشارات فنية
ضرائب برال

2.675

ضرائب الدرل

11.827

13.877
6.422

4.500

3.696
1.011
46.188

أررى

106.112

26.793

المجموع

428.796

358.535
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 -12إيرادات تشغيل أخرى

 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر 2017م

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

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

154.610
()910
10.468

73.679
()620
57.320

اإلجمالى

160.713

108.903

(عبء) مخصصات أخرى

( – 13مصروفات) ضرائب الدخل

ضرائب الدخل الحالية

()3.455

()21.476

 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر 2017م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

()670.159

()619.365

وتتمثل ضرائب الدخل الحالية في األتى:
ضرائب الدخل الجارية

()350.000

ضرائب الدخل المحسوبة على أساس معدل ضرائب * %20

()320.159

()619.365

اإلجمالى

()670.159

()619.365

* 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 الن ائية مع مركز كبار الممولين وسداد الضريبة المستحقة و لك من بداية نشاط البنك وحتى عام 2017م .
 بالنسبة لعام 2018م يتم حالياً إعداد اإلقرار الضريبى وسيتم تقديمه فى الموعد المحدد قانوناً.

ثانياً  :ضريبة المرتبات واألجور

 تمت التسوية الن ائية مع مركز كبار الممولين وسداد الضريبة المستحقة و لك من بداية نشاط البنك و حتى عام 2017م .
 بالنسبة للفترة من  2018/01/01حتى  2018/12/31تم توريد الضريبة الش رية المستحقة فى الموعد المحدد قانونا.

ثالثاً  :ضريبة الدمغة

 تمت التسوية الن ائية مع مركز كبار الممولين وسداد الضريبة المستحقة و لك من بداية نشاط البنك و حتى عام 2017م

 بالنسبة للفترة من  2018/01/01وحتى  2018/12/31فقد تم تقديم اإلق اررات الضريبية الربع سنوية في ميعادها وسداد
الضريبة المستحقة من واقعه .

رابعاً :الضريبة العقارية

 تم سداد جميع الضرائب المستحقة على فروع ومقرات البنك  ،و لك وفقا للربط القديم.

 بداية من تطبيق القانون رقم  196لسنة  2008والمعمول به من 2013/7/1م تم سداد الضرائب المستحقة عن فروع
ومقرات البنك المرسل ب ا ارطارات و مطالبات سداد) و لك حتى عام 2018م  ،بما في ا المطالبات والمطعون علي ا
لحين صدور ق اررات لجان طعن .
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 - 14نصيب السهم في الربح
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

صافي أرباح السنة

2.519.129

1.722.766

مكافأة مجلس اإلدارة

()14.000

()12.000

2.355.129

1.620.766

المتوسط المرجح لألسهم العادية المصدرة

366.831

366.831

نصيب السهم األساسي في الربح (بالجنيه)

6.420

4.418

()150.000

حصة العاملين

 -15نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصرى

31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
1.237.065
6.711.707
7.948.772

نقدية
أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي
اإلجمالى

4.739.071
3.209.701
7.948.772

أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد

اإلجمالى

()90.000

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى
1.191.678
6.178.211
7.369.889
4.472.948
2.896.941
7.369.889

 - 16أرصدة لدى البنوك
 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى

حسابات جارية

186.387

42.002.863

32.747.881

يخصم  :اإليرادات المقدمة

()76.571

()163.347

اإلجمالى

42.112.679

32.875.842

25.734.317

19.956.208

بنوك محلية

14.604.508

11.774.189

بنوك خارجية

1.773.854

1.145.445

اإلجمالى

42.112.679

32.875.842

أرصدة بدون عائد

186.387

291.308

أرصدة ذات عائد

41.926.292

32.584.534

اإلجمالى

42.112.679

32.875.842

أرصدة متداولة

42.112.679

32.875.842

اإلجمالى

42.112.679

32.875.842

ودائع

البنك المركزى المصرى بخالف نسبة االحتياطي اإللزامي

291.308

 - 17أوراق حكومية
31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
15.105.658
()37.062
15.068.596

أذون الخزانة
عمليات بيع أذون خزنة مع االلتزام باعادة الشراء
اإلجمالى
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 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى
10.291.962
()7.547
10.284.415

وتتمثل أوراق حكومية في :
 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى

أ ون رزانة استحقاق  182يوم

1.600.000

-

أ ون رزانة استحقاق  273يوم

1.500.000

-

أ ون رزانة استحقاق  365يوم

12.619.024

10.479.343

إجمالي ()1

15.105.658

10.291.962

عمليات بيع اذون خزانة مع االلتزام باعادة الشراء

()37.062

()7.547

إجمالي ()2

()37.062

()7.547

15.068.596

10.284.415

()613.366

عوائد لم تستحق بعد

إجمالي ()2( + )1

 -18أصول مالية بغرض المتاجرة

()187.381

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى

41.012

31.550

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى

مرابحات شرصية

722.530

680.092

مرابحات عقارية

495.176

449.070

إجمالى )1

1.217.706

1.129.162

أدوات حقوق ملكية مدرجة في أسواق األوراق المالية
أسهم شركات محلية
اإلجمالى

41.012

 - 19مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء
أفراد :

مؤسسات شامال المرابحات الصغيرة لألنشطة ا قتصادية :

مرابحات مباشرة

31.550

2.448.575

3.204.643

مرابحات مشتركة

6.911.654

5.017.813

إجمالى ()2

9.360.229

8.222.456

اجمالى المشاركات و المضاربات و والمرابحات للعمالء ()2+1

10.577.935

9.351.618

يرصم  :اإليرادات المقدمة

()1.260.918

()976.301

()930.321

()1.174.879

الصافي يوزع الى:

8.386.696

7.200.438

أرصدة متداولة

8.386.696

7.200.438

اإلجمالى

8.386.696

7.200.438

رسائر ا ضمحالل

يرصم  :مرص

بلغــت القيمــة العادلــة لــألوراق الماليــة المتداولــة والتــى
 59.881أل

جنيه مصرى مقابل مبلغ  59.881أل

يمكــن التصــر في ــا إ بموافقــة البنــك ضــمانا لعمليــات توظي ـ
جنيه مصرى في تاري المقارنة .
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تجاريــة فــى تــاري الميزانيــة مبلــغ

مخصص خسائر االضمحالل
تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل للمشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء وفقاً لألنواع :
(باأللف جنيه مصرى)

 31ديسمبر2018م

أفراد
مرابحات شخصية وسيارات

اإلجمالي

مرابحات عقارية

الرصيد أول السنة

147.687

12.748

160.435

عبء االضمحالل خالل السنة

20.032

62

20.094

مبالغ تم إعدامها خالل السنة

()9.129

()351

()9.480
()29.304

95

محول من مخصص المؤسسات

5.866

()28.928

()376

فروق تقييم

95

-

مخصص انتفى الغرض منه

-

135.623

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

5.866

147.706

12.083
مؤسسات

مرابحات مباشرة وأخرى

مرابحات مشتركة

اإلجمالي

الرصيد أول السنة

1.014.444

-

1.014.444

عبء االضمحالل خالل السنة

55.449

-

55.449

مبالغ تم إعدامها خالل السنة

()254.252

-

()254.252

مخصص انتفي الغرض منه

()31.747

-

()31.747

محول الى مخصص األفراد

()5.866

-

()5.866

محول من مخصص األفراد لمخصصات

333

333

فروق تقييم

4.254

-

4.254

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

782.615

-

782.615

اإلجمالي

918.238

12.083

930.321

(باأللف جنيه مصرى)

 31ديسمبر 2017م

أفراد
مرابحات عقارية

اإلجمالي

الرصيد أول السنة

199.781

12.898

212.679

مرابحات شخصية وسيارات
عبء االضمحالل خالل السنة

7.280

-

7.280

مبالغ تم إعدامها خالل السنة

()9.425

()150

()9.575

مخصص انتفي الغرض منه

()6.591

-

()6.591

-

()2

محول من مخصص المؤسسات
فروق تقييم
الرصيد في  31ديسمبر 2017م

()43.356
()2

147.687

()43.356

12.748
مؤسسات

مرابحات مباشرة وأخرى
الرصيد أول السنة

مرابحات مشتركة

160.435
اإلجمالي

864.538

1.241

865.779

مبالغ تم إعدامها خالل السنة

()54.727

-

()1.241

()54.727
()63.549

محول الى مخصص األفراد

43.356

-

43.356

فروق تقييم

()7.218

-

()7.218

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

1.014.444

-

1.014.444

اإلجمالي

1.162.131

12.748

1.174.879

عبء االضمحالل خالل السنة
مخصص انتفي الغرض منه

230.803

()62.308
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-

230.803

 - 20استثمارات مالية

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

/20أ -استثمارات مالية متاحة للبيع
أدوات دين – بالقيمة العادلة :

 -مدرجة في سوق األوراق المالية

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى

592.374

606.254

982.637

69.531

 -غير مدرجة في سوق األوراق المالية

3.326.826

3.698.959

إجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع ()1

4.901.837

4.374.744

أدوات حقوق ملكية – بالقيمة العادلة :

 -مدرجة في سوق األوراق المالية

/20ب -استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
أدوات دين :

11.071.093

17.165.892

 -غير مدرجة في سوق األوراق المالية

25.797

25.797

يخصم  :مخصص خسائر االضمحالل

()3.441

()854

 -مدرجة في سوق األوراق المالية

إجمالي الغير مدرجة في سوق األوراق المالية

22.356

24.943

إجمالي استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ()2

11.093.449

17.190.835

إجمالي استثمارات مالية ()2+1

15.995.286

21.565.579

تسويات مخصص خسائر االضمحالل لالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

الرصيد أول السنة

()854

()5.707

(عبء) رد االضمحالل عن وثائق صناديق االستثمار

()2.587

4.853

اإلجمالى

()3.441

()854
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 - 20استثمارات مالية – تابع
/20ج  -استثمارات في شركات تابعة وشقيقة

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

الشركة

أصول

الشركة

باأللف
جنيه مصرى

 31ديسمبر 2018م

التزامات الشركة
(بدون حقوق
الملكية)

باأللف
جنيه مصرى

أرباح /

إيرادات الشركة

(خسائر)

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

القيمة

الدفترية

الشركة

نسبة

المساهمة

باأللف
جنيه مصرى

أ -شركات تابعة :
اإلسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" ()6
األفق لإلستثمار والتنمية الصناعية ()6
الوطنية الحديثة للصناعات الخشبية ()5
العالمية لإلستيراد والتصدير ()1
إيكوباك لصناعة مواد التغليف ()5
مصر لصناعة مواد التغليف " إيجيراب " ()5
القاهرة لصناعة الكرتون " كوباك " ()5
اإلسالمية للثروة الحيوانية ()2

مصر
مصر
مصر
مصر
مصر

108.039
819.741
48.680
8.230
608.176

42.142
565.942
45.468
45.350
381.906

62.601
535.541
13.459
187
401.336

5.770
4.759
()3.130
()3.795
11.250

13.000
35.200
1
76.720

%34.72
%40.00
%44.44
%50.69
%40.00

مصر
مصر

304.602
550.357

157.064
341.836

167.000
318.027

12.540
10.506

24.147
68.715

%51.38
%31.37

مصر

1.674

6.950

4.218

1.074

-

%85.22

صرافة بنك فيصل ()6

مصر

6.375

31

3.535

471

4.350

%87.00

فيصل لالستثمارات المالية ()5

مصر

699.973

29.596

26.559

18.061

619.965

%99.99

فيصل لتداول األوراق المالية ()6
الطاقة للصناعات اإللكترونية ()6
الفيصل لإلستثمار والتسويق العقارى ()5
اإلجمالى ( أ )

مصر
مصر
مصر

36.443
118.244
400.455

4.194
7.582
188.997

5.171
26.034
11.753

2.089
()3.290
4.692

23.970
25.011
4.990
896.069

%79.90
%28.00
%2.50

ب-شركات شقيقة:
مستشفي مصر الدولي ()3
المصريـة للتأمين التكافلي على الممتلكات ()5
عربية للوساطة في التأمين ()4
اوراسكوم لإلسكان والتعمير()4
العربية ألعمال التطهير " أراديس " ()4
اإلسالمية لإلستثمار والتنمية ()3
الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية ()3
اإلجمالى (ب)
اإلجمالى ( أ +ب )

مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر

173.338
1.207.354
653
1.162.127

690
3.079
7.940

68.340
912.748
1.635
1.292.138
104
707
3.961

193.424
111.868
6
36.163
455
55
2.639

19.664
89.296
()191
()34.388
8
()370
126

19.633
30.613
106.080
1
156.327
1.052.396

%24.08
%24.75
%25.00
%40.00
%40.00
%43.77
%48.57

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 .
-1

البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية في 2009/12/31م

-3

البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية في 2016/12/31م

-5

البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية في 2018/06/30م

-2
-4
-6

البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية في 2018/04/30م

البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية في 2017/12/31م
البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية في 2018/09/30م
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 - 20استثمارات مالية – تابع
/20ج استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة  -تابع :
البلد
مقر
الشر
كة

أصول
الشركة
باأللف
جنيه مصرى

 31ديسمبر 2017م
التزامات
الشركة
(بدون حقوق
الملكية)
باأللف
جنيه مصرى

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
األفق لإلستثمار والتنمية الصناعية ()7
الوطنية الحديثة للصناعات الخشبية ()7
العالمية لإلستيراد والتصدير ()1
إيكوباك لصناعة مواد التغليف ()7
مصر لصناعة مواد التغليف " إيجيراب " ()7
القاهرة لصناعة الكرتون " كوباك " ()7

مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر

104.911
733.177
52.292
8.230
581.164
281.841
522.326

46.349
480.375
44.325
45.350
351.457
140.230
306.172

93.674
504.344
31.961
187
516.816
223.088
410.319

8.219
11.799
()55
()3.795
35.821
15.321
25.585

13.000
35.200
1
76.720
24.147
68.715

%34.72
%40.00
%44.44
%50.69
%40.00
%51.38
%31.37

اإلسالمية للثروة الحيوانية ()4

مصر

2.185

8.536

322

()194

-

%85.22

صرافة بنك فيصل ()5

مصر

6،133

234

76.588

630

4.350

%87.00

فيصل لالستثمارات المالية ()7

مصر

749.624

95.362

45.397

24.992

619.965

%99.99

فيصل لتداول األوراق المالية ()7
الطاقة للصناعات اإللكترونية ()7
الفيصل لإلستثمار والتسويق العقارى ()3
اإلجمالى ( أ )

مصر
مصر
مصر

31.946
94.207
401.855

2.206
269
197.720

2.502
13.097
17.851

()7
()1.050
4.116

23.970
35.000
4.990
906.058

%79.90
%28.00
%2.50

ب -شركات شقيقة:
مستشفي مصر الدولي ()2
المصريـة للتأمين التكافلي على الممتلكات ()6
عربية للوساطة في التأمين ()5
اوراسكوم لإلسكان والتعمير()5
العربية ألعمال التطهير " أراديس " ()5
اإلسالمية لإلستثمار والتنمية ()5
الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية ()5
اإلجمالى (ب)
اإلجمالى ( أ +ب )

مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر

166.684
858.858
810
1.141.049
687
3.079
7.940

43.086
628.357
1.824
1.236.658
109
707
3.961

166.402
83.275
8
95.001
465
55
2.639

29.618
63.107
()196
()4.114
20
()370
126

14.513
30.613
106.080
1
151.207
1.057.265

%24.08
%24.75
%25.00
%40.00
%40.00
%43.77
%48.57

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 .
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

البيانات الواردة طبقا ً للقوائم المالية في 2009/12/31م
البيانات الواردة طبقا ً للقوائم المالية في 2015/12/31م
مركز مالى 2017/9/30م
البيانات الواردة طبقا ً للقوائم المالية في 2016/6/30م
البيانات الواردة طبقا ً للقوائم المالية في 2016/12/31م
البيانات الواردة طبقا ً للقوائم المالية في 2017/6/30م
البيانات الواردة طبقا ً للقوائم المالية في 2017/9/30م
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/20د – ( خسائر) االستثمارات المالية

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

أرباا بيع أصول مالية متاحة للبيع

9.134

166.462

باأللف جنيه مصرى

-

أرباا بيع أصول ماليه محتفظ ب ا حتى تاري ا ستحقاق
رسائر) اضمحالل شركات تابعة وشقيقة

()9.989

رسائر) اضمحالل أصول مالية متاحة للبيع

()250.652

)280.133

()251.507

)113.742

 -21أصول غير ملموسة

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

رصيد أول السنة

باأللف جنيه مصرى

10.986

باأللف جنيه مصرى

إضافات

22.421

7.421

استهالك

()10.834

()6.472

22.573

10.986

اإلجمالى

 -22أصول أخرى

10.037

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

جنيه مصرى

جنيه مصرى

باألل

باألل

اإليرادات المستحقة

811.398

529.303

األصول التي الت ملكيت ا للبنك وفاء لديون بعد رصم ا ضمحالل) *

220.628

221.755

مشروعات تحت التنفي **

308.362

22.209

مسدد تحت حساب الضرائب

448.012

315.712

أررى

206.699

185.845

التأمينات والع د

10.361

8.746

المصروفات المقدمة

23.363

37.152

دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول الابتة

39.139

19.495

66

57

2.068.028

1.340.274

القر

الحسن

اإلجمالى

تتمالل في وحدات سكنية وادارية وأراضى تم ا ستحوا علي ا مقابل تسوية مديونية بع
كان لك ممكناً  ،ويتم إرطار البنك المركزى المصرى بموق

لسنة 2003م.
**

157
)228

اإلجمالى

*

باأللف جنيه مصرى

عمالء التوظي

تلك األصول في ن اية كل ش ر وفقاً لمتطلبات المادة  60من القانون 88

بيان ا كالتالى :

272.410
35.952

ألف جم
ألف جم

ويتم بيع ه ه األصول كلما

فرع البنك العاصمة االدارية الجديدة
فرع البنك الشيخ زايد
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 - 23أصول ثابتة
تحسينات
أصول
مستأجرة
باأللف
جنيه مصرى

آالت
ومعدات

أخرى

اإلجمالى

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

باأللف
جنيه مصرى

742.360
29.783
()10.906
761.237

6.013
794
()849
5.958

19.454
12.182
()3.842
27.794

50.060
33.866
()17.658
66.268

817.887
76.625
()33.255
861.257

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

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

أراضي ومباني
باأللف
جنيه مصرى
الرصيد في 2017/1/1م
صافي القيمة الدفترية في 2017/1/1م
إضافات
تكلفة إهالك
صافي القيمة الدفترية في 2017/12/31م
الرصيد في 2017/12/31م
التكلفة
مجمع اإلهالك
صافي القيمة الدفترية في 2017/12/31م
الرصيد في 2018/1/1م
صافي القيمة الدفترية في 2018/1/1م
إضافات
تكلفة إهالك
صافي القيمة الدفترية في 2018/12/31م
الرصيد في 2018/1/1م
التكلفة
مجمع اإلﮬالك
صافي القيمة الدفترية في 2018/12/31م

1.057.450
()133.731
923.719

 - 24أرصدة مستحقة للبنوك
 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

حسابات جارية

104.713
104.713

ودائع

اإلجمالى

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى

83.871
12.398
96.269

بنوك مركزية
بنوك خارجية

104.713
104.713

96.269
96.269

أرصدة بدون عائد

104.713
104.713
104.713
104.713

83.871
12.398
96.269
96.269
96.269

اإلجمالى

أرصدة ذات عائد متغير

اإلجمالى

أرصدة متداولة

اإلجمالى
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 - 25األوعية االدخارية و شهادات االدخار

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى
2.267.951

حسابات تحت الطلب

2.733.753

حسابات ألجل وبإرطار

55.345.858

51.998.413

ش ادات ادرار

20.599.342

16.690.624

أررى *

378.263

170.615

اإلجمالى

79.057.216

71.127.603

حسابات مؤسسات

2.766.880

2.407.779

حسابات أفراد

76.290.336

68.719.824

اإلجمالى

79.057.216

71.127.603

أرصدة بدون عائد

3.112.016

2.438.566

أرصدة ات عائد متغير

75.945.200

68.689.037

اإلجمالى

79.057.216

71.127.603

أرصدة متداولة

79.057.216

71.127.603

اإلجمالى

79.057.216

71.127.603

* تتضمن بند األوعية االدخارية وشهادات اإلدخار أرصدة قدرها  30.958ألف جنيه مصرى مقابل  33.307ألف جنيه مصرى في تاريخ المقارنة  .تمثل ضمان
الرتباطات غير قابلة لإللغاء خاصة باعتمادات مستنديه – استيراد وتصدير والقيمة العادلة لتلك الودائع هي تقريبا قيمتها الحالية .

 - 26التزامات أخرى

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى
2.087.237

عوائد مستحقة للعم ــالء

55.464

دائنون متنوعون*

74.550

توزيعات مساهمين

-

مبالغ محجوزة سحب الغير

7.562

التزامات ضريبية ضرائب دمغة نسبية) **

أرصدة دائنة متنوعة

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى
1.811.574
41.377
71.817

30

7.373

92.993

19.468

حصيلة كوبونات عمالء البنك

967

4.463

شيكات موقوفة الدفع

2.086

حوا ت توظي

-

محلى

الزكاة المستحقة شرعا
مصروفات مستحقة

583

597

2.408.252

اإلجمالى
* بيان ا كالتالي -:

86.436

38.468

374

حصة العاملين في األرباا

18.640

أل

جم

غطاء عمليات تحصيل

33.161

أل

جم

متنوعة

3.663

أل

جم

467

2.054

485
1.998.173

ضرائب المرتبات وما فى حكم ا

** يمالل المبالغ المجنبة لمقابلة مطالبة مركز كبار الممولين بضريبة دمغة نسبية على عمليات المرابحات والمشاركات والمضاربات وه ه المبالغ تسدد
تباعاً الى مصلحة الضرائب كل ربع سنة طبقاً لقانون ضرائب الدمغة .
العودة لصفحة الفهرس

71

 - 27مخصصات أخرى
ج

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

الرصيد في أول السنة

19.086

فروق تقييم عمالت أجنبية

1

انتفى الغر

من ا

محول من مرص

5.498

اضمحالل عمالء

باأللف جنيه مصرى
15.214
)4

)2.043

المحمل على قائمة الدرل

 31ديسمبر 2017م

)688
4.763

)333

المستردم رالل السنة المالية

-

الرصيد في ن اية السنة *

22.209

)199
19.086

* بيانها كالتالى :
مخصصات اخرى
مرص

التزامات عرضية منتظم

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

17.964

مطالبات قضائية
مرص

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

التزامات عرضية غير منتظم

إجمالـى مخصصات اخرى

13.444

3.252

4.796

993

846

22.209

19.086

 - 28رأس المال المدفوع
يبلغ رأس المال المدفوع مبلغ  1،775،681ألف جنيه مصرى في  31ديسمبر 2018م بقيمة أسمية  1دوالر للسهم وجميع

األسهم مسدده بالكامل .

عدد األسهم

أسهم عادية

الرصيد في أول السنة

366.830.586

1.775.681

1.775.681

الرصيد في نهاية السنة

366.830.586

1.775.681

1.775.681

باأللف جنيه مصرى

اإلجمالي

باأللف جنيه مصرى

 - 29االحتياطيات
 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

احتياطيات

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى

احتياطي المراطر البنكية

170.584

154.638

احتياطى المراطر البنكية عن معيار * IFRS 9

335.510

-

احتياطي قانوني عام)
احتياطي را

917.244
33.661

745.056

احتياطي القيمة العادلة – استالمارات مالية متاحة للبيع
احتياطي رأسمالي **

2.330.608

1.875.785

22.403

21.516

إجمالي االحتياطيات في نهاية السنة

3.810.010

2.830.656

33.661

* وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى بتاري 2018/1/28م وفى أطار ا ستعداد لتطبيق معيار  IFRS 9فأنه يتعين على البنوك تكوين احتياطى مراطر
معيار  IFRS 9بنسبة  % 1من اجمالى المراطر ا ئتمانية المرجحة بأوزان المراطر و لك من صافى الرب بعد الضريبة من عام 2017م ويتم ادراجه ضمن
بند رأس المال ا ساسى للقاعدة الرأسمالية و يتم استردامه ا بموافقة البنك المركزى المصرى.

** يمالل أرباا عن بيع أصول الابتة تم تحويل ا لالحتياطي الرأسمالى قبل إجراء توزيعات األرباا وتم تكوينه وفقا للمادة  40من القانون  159لسنة 1981م .
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أ -احتياطي المخاطر البنكية العام
 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى

الرصيد في أول السنة

154.638

137.203

المحول الى احتياطى المراطر البنكية عن أصول الت ملكيت ا للبنك

14.875

17.402

المحول الى احتياطى المراطر البنكية

1.071

33

الرصيد في نهاية السنة

170.584

154.638

ب  -احتياطي قانوني (عام) و رأسمالي

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى
477.251

الرصيد في أول السنة

766.572

محول من األرباا إلي احتياطي قانوني عام)

172.188

288.741

محول من األرباا إلي احتياطي رأسمالي

887

580

الرصيد في نهاية السنة

939.647

766.572

ج  -احتياطي القيمة العادلة – استثمارات مالية متاحة للبيع
 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

1.875.785

الرصيد في أول السنة

49.564

رسائر) أرباا التغير في القيمة العادلة

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى
2.230.021

()634.369

رسائر اضمحالل أصول مالية متاحة للبيع إيضاا 20د)

405.259

280.133

الرصيد في نهاية السنة

2.330.608

1.875.785

 /29د -األرباح المحتجزة (متضمنة أرباح السنة) .

 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى

رصيد األرباح المحتجزة (متضمنة أرباح السنة) في أول السنة

4.640.716

3.936.470

صافي أرباح السنة

2.519.129

1.722.766

المحول الى االحتياطي الرأسمالي طبقاً ألحكام القانون

()887

()580

()335.510

-

توزيعات للمساهمين

()390.183

()450.000

حصة العاملين

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

()90.000
()12.000

()75.000

المحول الى رأس المال

-

()195.166

االجـــــمـــــالــــى

6.159.077

4.640.749

المحول الى احتياطى المخاطر البنكية العام

()1.071

()33

رصيد األرباح المحتجزة (متضمنة أرباح السنة) في نهاية السنة *

6.158.006

4.640.716

يوزع كاآلتي :

المحول الى احتياطى مخاطر معيار IFRS 9

()172.188

المحول الى احتياطي قانوني (عام)

* األرباح المحتجزة تمثل الفائض المرحل من أرباح البنك سنوياً وحتى األن .
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()288.741

()9.000

 - 30النقدية 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 2018م

 31ديسمبر 2017م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

1.237.065

1.191.678

أرصدة لدى البنوك

42.112.679

32.875.842

اإلجمالي

43.349.744

34.067.520

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصرى

 - 31التزامات عرضية وارتباطات
أ  -مطالبات قضائية

يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك في  31ديسمبر 2018م وتم تكوين مرص

لتلك القضايا رالل السنة المالية

والسنوات السابقة وما تم تكوينه يمالل التزام قانونى نت عن حدو في الماضى وأمكن تقديره بدرجة يعتمد علي ا ومن المتوقع تحقق
رسائر عن ا وسبق أن تحملت به نتائ أعمال البنك في السنوات الماضية .
ج

ب  -ارتباطات رأسمالية

جنيه مصرى عن السنة المالية المنت ية في  31ديسمبر 2018م متماللة

بلغت تعاقدات البنك عن ارتباطات رأسمالية  656.972أل

في تمويل مرابحات مشتركة واستالمارات مالية متاحة للبيع وك ا فى شركات تابعة وشقيقة بجانب مشاركات ومرابحات ومضاربات مع
العمالء وتوجد القة كافية لدى اإلدارة من تحقق إيرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك ا رتباطات .

ج  -ارتباطات عن عمليات التوظيف و االستثمار
تتمالل ارتباطات البنك الراصة بارتباطات عن عمليات التوظي

و ا ستالمار فيما يلي :
 31ديسمبر 2018م
باأللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2017م
باأللف جنيه مصرى

ارتباطات عن توظيفات

868.299

725.522

األوراق المقبولة

-

13.625

رطابات ضمان

437.711

175.715

اعتمادات مستنديه استيراد

363.890

389.147

اعتمادات مستنديه تصدير

-

1.051

اإلجمالي

1.669.900

1.305.060
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 - 32المعامالت مع أطراف ذوي عالقة
تتمثل المعامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة في نهاية السنة المالية فيما يلي :

أ  -مشاركات ومرابحات ومضاربات ألطراف ذوي عالقة

شركات تابعة وشقيقة

أعضاء اإلدارة العليا وأفراد
العائلة المقربين

مشاركات ومرابحات ومضاربات وتسهيالت للعمالء
أول السنة المالية

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018م

2017م

2018م

2017م

باأللف جنيه

باأللف جنيه

باأللف جنيه

باأللف جنيه

مصرى

مصرى

مصرى

مصرى

2.663

2.526

345.399

307.337

مشاركات ومرابحات ومضاربات صادرة رالل السنة

1.005

629

267.310

454.419

مشاركات ومرابحات ومضاربات محصلة رالل السنة

()1.067

()492

()311.084

()416.357

أرر السنة

2.601

2.663

301.625

345.399

عائد المشاركات والمرابحات والمضاربات *

364

373

61.079

55.264

* العائد المذكور ضمن الرصيد المدين للعمليات
 المشاركات والمرابحات والمضاربات الممنوحة ألعضاء اإلدارة العليا وأفراد العائلة المقربين خالل سنة 2018م البالغة  1.005ألفجنيه مصرى ( مقابل  629ألف جنيه مصرى خالل سنة المقارنة ) تسدد ربع سنوياَ و شهرياً بمعدل عائد  ( %14مقابل عائد

 %14في سنة المقارنة ) .

ب  -ودائع من أطراف ذوي عالقة
شركات تابعة وشقيقة

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

الودائع في أول السنة

137.926

358.800

الودائع التي تم ربط ا رالل السنة

1.756.932

1.702.192

الودائع المستردة رالل السنة

()1.805.914

()1.924.853

فروق تقييم

()19

1.787

الودائع في أرر السنة

88.925

137.926

13.111

15.185

المستحق للعمالء

تكلفة الودائع والتكالي

المشاب ة

الودائع السابقة بدون ضمان وتحمل عائد متغير وتسترد عند الطلب.

ج  -معامالت مع أطراف ذوى عالقة :

مساهمات واستالمارات لدى مجموعة دار المال األسالمى وشركات ا

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

باأللف جنيه مصرى

باأللف جنيه مصرى

35.832

العودة لصفحة الفهرس
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297.879

د  -صناديق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى (ذو العائد الدوري وذو العائد التراكمى)
 صندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى (ذو العائد الدوري)الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرر

ب ا للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  95لسنة  1992و ئحته التنفي ية  ،وتقوم

بإدارة الصندوق شركة هيرمس إلدارة صناديق ا ستالمار ،وقد بلغ عدد والائق استالمار ه ا الصندوق  500000واليقة قيمت ا
 50.000.000جنيه مصرى رص

للبنك  50000واليقة من ا قيمت ا ا سمية  100جنيه مصرى) لمباشرة نشاط الصندوق.

وقد قام البنك بشراء عدد  162420واليقة المحتفظ ب ا بمبلغ  22،928،496جنيه مصرى بلغت قيمت ا اإلستردادية في  31ديسمبر
2018م بمبلغ  19،487،152جنيه مصرى .
وقد بلغت القيمة اإلستردادية للواليقة في  31ديسمبر 2018م مبلغ  119.98جنيه مصرى بعد توزيعات قدرها  73.5جنيه مصرى
من بدء النشاط كما بلغت عدد والائق الصندوق القائمة في ات التاري  876255واليقة .

 صندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى وبنك التجارى الدولى ( ذو العائد التراكمى)الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرر

ب ا للبنك مع البنك التجارى الدولي بموجب قانون سوق رأس المال رقم  95لسنة

 1992و ئحته التنفي ية  ،وت قوم بإدارة الصندوق شركة سى أى اسبت مانجمنت إلدارة صناديق ا ستالمار  ،وقد بلغ عدد والائق
استالمار ه ا الصندوق مليون واليقة قيمت ا  100.000.000جنيه مصرى رص

للبنك  25000واليقة من ا قيمت ا ا سمية

 2.500.000جنيه مصرى) لمباشرة نشاط الصندوق.
وقد قام البنك بشراء عدد  39000واليقة المحتفظ ب ا بمبلغ  2.868.503جنيه مصرى بلغت قيمت ا اإلستردادية في  31ديسمبر
2018م بمبلغ  4.036.110جنيه مصرى .
وقد بلغت القيمة اإلستردادية للواليقة في  31ديسمبر 2018م مبلغ  103.49جنيه مصرى كما بلغت عدد والائق الصندوق القائمة
في ات التاري  335313واليقة .
وطبقاً لعقد إدارة الصندوق وك لك نشرة ا كتتاب يحصل بنك فيصل على أتعاب وعمو ت مقابل إشرافه على الصندوقين وك لك
الردمات اإلدارية ا ررى التي يؤدي ا له  ،وقد بلغ إجمالي األتعاب والعمو ت  1.072.687جنيه مصرى عن السنة المالية المنت ية
في  31ديسمبر 2018م أدرجت ضمن بند إيرادات األتعاب والعمو ت بقائمة الدرل .

 - 33أحداث هامة

المعيار الدولى رقم  : )9األدوات المالية
 صدر معيار التقارير المالية الدولي رقم  )9بصورته الن ائية في يوليو 2014م وقد قام البنك المركزي المصري في  28يناير 2018بإصدار تعليماته إلي البنوك با لتزام بمتطلبات المعيار الدولي رقم  9إعتبا اًر من أول يناير  2019على أن تصدر تعليمات البنك المركزى
المصرى الن ائية فى ه ا الشأن حقاً .
يقوم المعيار الدولي رقم  )9بتحديد أسس اإلعت ار

والقياس لألصول واإللتزامات المالية وك لك أسس احتساب اضمحالل األصول

المالية ومحاسبة التغطية  ،وقد حل معيار  9الدولي محل معيار المحاسبة الدولي رقم  39األدوات المالية  :ا عت ار
أ -التصني

والقياس.

والقياس :

يؤالر تطبيق المعيار الدولى رقم  )9علي تصني

وقياس األصول المالية وليس من المتوقع أن يكون له أي تأالير علي تصني

وقياس ا لتزامات المالية  ،طبقاً لمتطلبات المعيار الدولى رقم  )9فإن تصني

وقياس األصول المالية سو

يعتمد بشكل أساسي

علي نما ج األعمال التي يتم من رالل ا إدارة تلك األصول وك لك صفات التدفقات النقدية التعاقدية المرتبطة ب ا .وتقوم ه ه العوامل
العودة لصفحة الفهرس

76

بت حديد إ ا ما كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المست لكة أو القيمة العادلة من رالل األرباا والرسائر أو بالقيمة العادلة من
رالل الدرل الش ـامل ا رر ،وقد ألغي معيار رقم  )9ما تضمنه مـ ـعيار المحاسبة الدولي رقم  )39من تصنيفات لألصـ ـ ـول المالية
محتفظ ب ا حتي تاري ا ستحقاق  ،عمليات التوظي

المرتلفة مع العمالء والبنوك  ،ا وراق الحكومية  ،متاحة للبيع ).

ب -اضمحالل األصول المالية:
يتم احتساب اإلضمحالل لألصول المالية التي يتم قياس ا بالتكلفة المست لكة والقيمة العادلة من رالل الدرل الشامل ا رر
وك لك ا رتباطات عن تمويالت أو ضمانات مالية .عند اإلعت ار

األولي يتم إحتساب رسائر ا ئتمان المتوقعة  )ECLالناتجة عن

احتمالية اإلرفاق المتوقعة رالل  12ش ر التالية  ،في حالة الزيادة الجوهرية في مراطر ا ئتمان يتم احتساب رسائر ا ئتمان
المتوقعة  )ECLالناتجة عن احتمالية اإلرفاق المتوقعة علي مدار العمر المتوقع لألداة المالية.
يتم تصني
تصني

األصول المالية التي تم احتساب رسائر ا ئتمان المتوقعة للـ  12ش ر التالية في المرحلة ا ولي  )Stage 1ويتم

األصول المالية التي ش دت زيادة جوهرية في مراطر ا ئتمان في المرحلة الالانية  )Stage 2بينما يتم تصني

األصول

المالية التي ش دت اضمحال ً في قيمت ا في المرحلة الالالالة . )Stage 3
ه ا ويقوم البنك بشكل دورى بارتبار مدى زيادة مراطر ا ئتمان لالداة المالية من ا عت ار

ا ولى .

يجب أن يكون تقدير رسائر ا ئتمان المتوقعة محايد ومرج بأوزان  ،كما يجب أن يتضمن كل المعلومات ات الصلة سواءاً
التاريرية أو المستقبلية والمتوقعة والتي تشمل التوقعات ا قتصادية المستقبلية في تاري إعداد التقارير وك لك القيمة الزمنية للنقود ،
وبناءاً علي لك فإن تقدير رسائر ا ئتمان المتوقعة طبق ًا لمعيار رقم  )9هو تقدير و نظرة مستقبلية مقارنة بما تضمنه معيار
المحاسبة الدولي رقم . )39
وطبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في  28يناير  2018قام البنك بتكوين احتياطي مراطر بنسبة  %1من إجمالي
المراطر ا ئتمانية المرجحة بأوزان المراطر و لك من صافي الرب بعد الضريبة عن عام  2017وال ي يبلغ مقداره  335.510أل
جنيه مصري قائمة التغير فى حقوق الملكية) يتم إدراجه ضمن رأس المال األساسي بالقاعدة الرأسمالية ويتم إستردامه بعد الحصول
علي موافقة البنك المركزي المصري إيضاا رقم . )29
ه ا ولم تصدر التعليمات الن ائية للبنك المركزى بشأن تطبيق معيار التقارير المالية الدولى رقم  )9حتى تاري اعتماد ه ه
القوائم المالية .

 - 34أرقام المقارنة
 تم تعديل أرقام المقارنة فى  31ديسمبر 2017م لتتفق مع تعليمات البنك المركزى المصرى الصادرة فى  16ديسمبر 2008م ،وفيما يلى بيان بأالر التعديالت على أرقام المقارنة

باأللف جنيه مصرى

أوراق حكومية

الرصيد قبل التعديل

10.291.962

أرصدة مستحقة للبنوك

103.816

التزامات ضرائب الدرل الجارية

-

التزامات أررى

2.107.484
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التعديل

)7.547
)7.547

)109.311

109.311

الرصيد بعد التعديل

10.284.415

96.269

1.998.173
109.311

تقرير مراقبى الحسابات
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المتحدون للمراجعة والضرائب واالستشارات

 B.T.وحيد عبد الغفار وشركاه

والخدمات المالية (يونيتد)

تقرير مراقبي الحسابات
السادة /مساهمي بنك فيصل اإلسالمى المصرى"شركة مساهمة مصرية"
تقرير عن القوائم المالية المستقلة
راجعنـا القوائم المالية المستقلة المرفقـة لبنــك فيصـل اإلسـالمي المصـري "شـركة مسـاهمة مصـرية" والمتماللـة فـي الميزانيـة المسـتقلة فـي
 31ديســمبر  2018وك ـ ا الق ـوائم المســتقلة للــدرل والتغيــر فــي حقــوق الملكيــة والتــدفقات النقديــة عــن الســنة الماليــة المنت يــة فــي لــك
التاري  ،وملر

للسياسات المحاسبية ال امة وغيرها من اإليضاحات.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية
ه ه القوائم المالية المسـتقلة مسـئولية إدارة البنـك  ،فـاإلدارة مسـئولة عـن إعـداد وعـر

القـوائم الماليـة المسـتقلة عرضـاً عـاد ً وواضـحاً

وفقاً لقواعد إعـداد وتصـوير القـوائم الماليـة للبنـوك الصـادرة عـن البنـك المركـزي المصـري فـي  16ديسـمبر  2008وفـي ضـوء القـوانين
المصرية السارية ،وتتضمن مسئولية اإلدارة تصميم وتنفي والحفاظ على رقابة دارلية ات صلة بإعداد وعر

القـوائم الماليـة عرضـاً

عاد ً وواضحاً رالية من أية تحريفات هامة ومؤالرة سواء ناتجـة عـن الغـت أو الرطـأ ،كمـا تتضـمن هـ ه المسـئولية ارتيـار السياسـات
المحاسبية المالئمة وتطبيق ا وعمل التقديرات المحاسبية المالئمة للظرو .
مسئولية مراقب الحسابات
تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على ه ه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا ل ـا .وقـد تمـت مراجعتنـا وفقـا لمعـايير المراجعـة
المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية .وتتطلب ه ه المعـايير منـا ا لتـزام بمتطلبـات السـلوك الم نـي وترطـيط وأداء المراجعـة
للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية رالية من أية تحريفات هامة ومؤالرة.
وتتضــمن أعمــال المراجعــة أداء إجـراءات للحصــول علــى أدلــة مراجعــة بشــأن القــيم واإلفصــاحات فــي القـوائم الماليــة المســتقلة .وتعتمــد
اإلجراءات التي تم ارتيارها على الحكم الم ني للمراقب ويشمل لك تقييم مراطر التحريـ

ال ـام والمـؤالر فـي القـوائم الماليـة المسـتقلة

سواء النات عن الغت أو الرطأ .ولدى تقييم ه ه المراطر يضع المراقب في اعتبـاره الرقابـة الدارليـة ات الصـلة بقيـام البنـك بإعـداد
القوائم المالية والعر

العادل والواض ل ا و لك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظرو

ولكن ليس بغر

إبداء رأى علـى كفـاءة

الرقابة الدارليـة فـي البنـك .وتشـمل عمليـة المراجعـة أيضـا تقيـيم مـدى مالئمـة السياسـات المحاسـبية والتقـديرات المحاسـبية ال امـة التـي
أعدت بمعرفة اإلدارة وك ا سالمة العر

ال ي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

واننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول علي ا كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً إلبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.
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الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إلي ا أعاله تعبر بعدالـة ووضـوا "فـي جميـع جوانب ـا ال امـة" عـن المركـز المـالي المسـتقل
لبنــك فيصــل اإلســالمي المصــري "شــركة مســاهمة مص ـرية" فــي  31ديســمبر  ،2018وعــن أدائــه المــالي وتدفقاتــه النقديــة عــن الســنة

المالية المنت ية في لك التاري و لك طبقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنـك المركـزى المصـرى فـى 16
ديسمبر  2008وفي ضوء القوانين واللوائ المصرية ات العالقة بإعداد ه ه القوائم المالية المستقلة.
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لــم يتبــين لن ــا مرالفــة البن ــك رــالل الســنة المالي ــة المنت يــة ف ــي  31ديســمبر  2018ألى مــن أحك ــام قــانون البن ــك المركــزي والج ــاز
المصرفي والنقد رقم  88لسنة .2003
يمسك البنك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما ن

القانون ونظام البنك على وجوب إالباته في ـا وقـد وجـدت القـوائم الماليـة متفقـة

مع ما هو وارد بتلك الحسابات.
البيانات المالية الواردة بتقريـر مجلـس اإلدارة المعـد وفقـاً لمتطلبـات القـانون رقـم  159لسـنة  1981و ئحتـه التنفي يـة متفقـة مـع مـا هـو
وارد بدفاتر البنك و لك في الحدود التي تالبت ب ا مالل تلك البيانات بالدفاتر.

القاهرة في  4فبراير 2019
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك
عن العام المالي المنتهى فى  31ديسمبر سنة 2018م
الموافق  24ربيع الثاني  1440هـ

الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على أشر

المرسلين وراتم النبيين محمد بن عبداهلل ال ي أرسله اهلل رحمة للعالمين،

وعلي اله وأصحابه أجمعين ومن إهتدى ب ديه واتبع شريعته وعمل ب ا إلى يوم الدين  ..وبعد .

فقد إجتمعـت هيئـة الرقابة الشـرعية لبنـك فيصـل اإلسـالمى المصرى فى يوم الرميس  14من فبراير سنة 2019م الموافـق 9

من جماد ارر  1440هـ بمقرهـا الرسمى بمبني البنك الرئيسى بالقاهرة  ،وفي ه ا ا جتماع ناقشت هيئة الرقابة الشرعية ممالل البنك
فيما ورد بالميزانية وقائمة الدرل بالبنك تفصيالً على النحو المبين بمحضر الجلسة للعام المالي للبنك المنت ي في  31ديسمبر

2018م الموافق  24ربيع الالاني  1440هـ وقد تبين لل يئة من المناقشة حول ه ه الميزانية أن بنك فيصل اإلسالمي المصري يقوم
بأعماله المالية اإلستالمارية وردماته المصرفية للمتعاملين معه في إطار أحكام ومباد

الشريعة اإلسالمية الغراء  ،وقد فوضت

ال يئة الموقرة فضيلة رئيس ال يئة فى كتابة التقرير الن ائى لل يئة ال ى سيرفع للجمعية العمومية على ه ا األساس  ،كما فوضته فى

التوقيع عليه .

هـ ا وما ورد بمحضـر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية للبنك من مناقشـة بيـانات ميزانية البنك مع مماللي البنك المرتصين يؤكد اآلتــى :
 -1حر

البنـك دائماً علي أن تكون أعماله وردماته المالية اإلستالمارية والمصرفية في إطار أحكام ومباد

الشريعة

اإلسالمية.
 -2مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية بالنسبة للزكاة المكل

ب ا وصندوق بيت ا التابع له مورداً ومصرفاً.

لذلـــــــــــــــــك

ترى ال يئة أن ما قام به بنك فيصل اإلسالمي المصري من أعمال مالية واستالمارية وردمات مصرفية طوال العام المالي المنت ي في

 31ديسمبر 2018م الموافق  24ربيع الالاني  1440هـ والمشار إليه تفصيالً فى ه ا التقرير  ،هي فى إطـار أحكـام ومباد
الشـريعة اإلسالمية الغـراء  ،وعلى أسـاس ما أصدرته هيئة الرقابة الشرعية من فتاوى وأحكام.

هذا واهلل الموفق والهادي دائماً إلي طريق الحق والصواب لما فيه خير العباد والبالد واإلسالم والمسلمين في كل مكان.

تحريراً فى :

 9جماد اخر 1440هـ
 14فـــبرايـــر 2019م

العودة لصفحة الفهرس

81

صندوق الزكاة
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الميزانية
في  31ديسمبر 2018م الموافق  24ربيع ثاني 1440هـ
البيــــان

األصــول :

نقدية وأرصدة بالبنك

 31ديسمبر 2018
جنيه مصري

7.045.353

م

 31ديسمبر

2017م

جنيه مصري

10.252.591

أراضي ومباني في حيازه الصندوق

17.969.490

9.550.285

اإلسكان الطالبي فى حيازة الغير

1.479.104

1.479.104

أراضي ومباني في حيازه الغير

أس م في حيازه الغير

5.482.140

2.198.625

14.262.800
1.846.553

حسابات ا ستالمار الريري

186.510.740

146.004.996

إجمالي األصول

220.685.452

183.396.329

الخصــوم :

حقوق مستحقي الزكاة

25.014.843

19.802.876

مقابل أراضي ومباني في حيازة الغير

5.482.140

14.262.800

مقابل اإلسكان الطالبي الريري

1.479.104

1.479.104

مقابل حسابات ا ستالمار الريري

186.510.740

146.004.996

إجمالي الخصوم

220.685.452

183.396.329

مقابل أس م في حيازة الغير

2.198.625
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1.846.553

المـــــوارد والمصـــــارف
في  31ديسمبر 2018م الموافق  24ربيع ثاني 1440هـ
البيــــان

 31ديسمبر 2018

م

جنيه مصري

المـــــــوارد :

 31ديسمبر

2017م

جنيه مصري

نقدية وأرصدة بالبنك ( أول العام )

10.252.591

7.455.487

زكوات محصلة من عمالء البنك وأخرون

10.003.620

10.707.366

عائد حساب االستثمار

946.781

923.147

الزكاة علي حقوق ملكية البنك

38.468.473

عوائد حسابات االستثمار الخيرية

10.464.471

موارد متنوعة

482.861

32.279.494

8.244.078

230.500

____________

____________

70.618.797

59.840.072

طالب

35.299.270
997.243

28.987.742

مساجد

125.675

420.495

اإلجمالى :

المصــــارف :
أفراد

هيئات طبية وجمعيات خيرية مشهرة

26.888.281

مصاريف إدارية

262.975

نقدية وأرصده بالبنك ( أخر العام )

اإلجمالى

1.399.926

18.483.073
296.245

7.045.353

10.252.591

____________

___________

70.618.797

59.840.072
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صندوق الزكاة لبنك فيصل اإلسالمي المصري

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في  31ديسمبر 2018م الموافق  24ربيع ثانى 1440ه .
نبذة عن الصندوق
يعتبر النشاط الذى يقوم به صندوق الزكاة في مجال تحقيق التكافل االجتماعى من أهم المالمح التى تميز نشاط البنك في العديد من

المؤسسات الشبيهة وذلك منذ إنشائه حيث أن الربط بين النشاطين االقتصادى واالجتماعى له أثار إيجابية فعالة في تحقيق مسيرة
التنمية.

بالنظر لحجم أعمال الصندوق خالل عام التقرير نجد أن موارده بلغت  60.4مليون جنيه مصرى بخالف رصيد أول المدة البالغ نحو

 10،2مليون جنيه مصرى وذلك مقابل  387ألف جنيه مصرى في عام 1980م وليبلغ حجم الموارد المجمعة للصندوق حتى نهاية
عام 2018م نحو  386مليون جنيه مصرى منها  139.5مليون جنيه مصرى تمثل الزكاة المستحقة شرعاً على حقوق ملكية البنك
والباقى زكاة من أصحاب حسابات االستثمار ومن األفراد فضالً عن الهبات والتبرعات وعوائد الحسابات الخيرية وأخرى  ،ولقد وجهت

هذه الموارد الى المستحقين ورعاية طالب العلم في صورة نقدية وعينية أو من خالل إنشاء المساكن الطالبية في المدن الجامعية في

عدة مدن ( القاهرة  ،أسيوط  ،سوهاج  ،المنصورة  ،شبين الكوم ) كما شمل اإلنفاق أيضاً عمارة المساجد وتزويد المستشفيات
الحكومية والمستوصفات الطبية باألجهزة الطبية في جميع المحافظات هذا باإلضافة الى مسابقات القرآن الكريم ودار رعاية الطفل اليتيم

وقد بلغ ما تم صرفه بالفعل  63،5مليون جنيه مصرى تم توزيعها كالتالى :

( القيمة باألف جنيه )

أوجه اإلنفاق (المصارف)

أفراد

طالب

مساجد

هيئات طبية وجمعيات خيرية مشهرة

مصاريف إدارية

رصيد اخر المدة

اإلجمالي

المبالغ

35.299

997

126

26.888

263

7.045

70.618

الفرد  :هو أساس استقامة األمة والنهوض بالمجتمع لذلك كان لزاما على صندوق الزكاة االهتمام بدعم األفراد ومضاعفة اإلنفاق
حيث تم صرف مبلغ  35.3مليون جنيه مصرى مقارنة بالعام السابق بمبلغ  28.9مليون جنيه مصرى ونتطلع بزيادة الدعم في

السنوات القادمة.

ـــ للثقة الكبيره والسمعة الطيبة التى يتمتع بها صندوق الزكاة فقد أودع أهل البر والخير مبالغ في حسابات خيرية ( وقف خيرى )
حتى نهاية عام 2018م مبلغ  186.5مليون جنيه مصرى تصرف عوائدها في المصارف الشرعية للزكاة وأعمال البر والخير سواء
منها عائده لصندوق الزكاة أو لجهات خيرية ومستشفيات أو دور األيتام وفقاً لعقود االستثمار الخيرى.

ـــ ومن أهم أنشطة الصندوق أنه قام بإنشاء دار رعاية لأليتام بالمقطم على مساحة 2200م 2تتسع لعدد  160طفل وخصص لها
حساب رقم  262500لتلقى التبرعات.

ـــ تمثل األراضى والمبانى في حيازة الصندوق والبالغ قيمتها  18مليون جنيه مصرى مبنى إدارة الزكاة بالزيتون ومبنى دار رعاية
الطفل اليتيم بالمقطم وقطعتى أرض الهضبه الوسطى بالمقطم وقطعة أرض أخرى بالمقطم وفيال بقرية سما العريش بمحافظة شمال

سيناء وفيال بوالق الدكرور بالجيزة والتى انتقلت من حيازة الغير بعد وفاة طرفى الهبه.

ـــ تمثل األراضى والمبانى في حيازة الغير البالغ قيمتها  5.5مليون جنيه مصرى وهى شقة بمحافظة الجيزة وفيال بمدينة القاهرة
الجديدة وقد تم التبرع بها لصندوق الزكاة ولن يتم إستالمهم إال بعد وفاة أصحابهم وفقاً لنص الهبة.

ـــ تمثل األسهم في حيازة الغير والبالغ قيمتها  2.2مليون جنيه مصرى تم التبرع بها من أحد فاعلى الخير تصرف عوائدها في
المصارف الشرعية في أعمال البر ولن يتم إستالمها إال بعد وفاة المتبرع وفقاً لنص الهبة.

ـــ يمثل اإلسكان الطالبى الخيرى والبالغ قيمته  1.5مليون جنيه مصرى المبانى والتجهيزات بمدينة المنصورة والتى تم تسليمها إلدارة
جامعة األزهر إلدارتها.

ـــ ألغراض إعداد الميزانية تم معادلة األرصده بالعمالت األجنبية بالجنيه المصرى على أساس أسعار الصرف المعلنه بالبنك المركزى
في نطاق السوق الحرة للنقد األجنبى في تاريخ إعداد القوائم المالية للصندوق

ـــ ألغراض إعداد الميزانية تم معادلة األرصدة بالعمالت األجنبية بالجنيه المصري علي أساس أسعار الصرف المعلنة بالبنك المركزي
في نطاق السوق الحرة للنقد األجنبي في تاريخ إعداد القوائم المالية للصندوق.
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تقرير مراقبى الحسابات
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شركات البنك
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مرفق ()1

التــوزيــع القـطـــاعـي لشـــركـــات البــنــــك

يـقـوم البـنــك بإستثـمـار جزء من أموالـه إسـتثـمـا ارً مبـاشـ ارً في تأسيـس الشـركـات بالمسـاهـمـة في رؤوس أموالهــا مع مستـثمـريـن آخـريـن من ذوي الخـبرات المتـمـيـزة .

وقـد حـرص البـنــك علي تـنـوع وتعـدد هذه الشـركــات لتغـطـي كــافـة أوجه مجـاالت النـشـاط اإلقـتـصــادي  ،وقـد أسهـمـت هـذه الشـركــات فـي دفـع عـجـلـة التـنمـيـة بالبـالد واتـاحـة اآلالف من فـرص العـمل أمـام

المواطنيــن ،ومعـظـم هـذه الشـركـات لهـا الريـادة في مجـال نـشـاطهــا بإعـتبـارهـا من أولى الشـركـات في هـذه المجـاالت مثـل مجـال الـدواء والرعـايـة الطـبـيــة المتـكاملــة واإلنتـاج الصنـاعـي والحـيـوانـي  ..وقـد
ساهـمـت هـذه الشـركـات بإنـتــاجهـا في تـغـطيــة جـانب كــبيـر من إحـتيـاجــات الســوق المحـلـي والتـصديـر إلي الخــارج .

ويـبلـغ عـدد الشركـات التي أسـسهــا وســاهـم فـيهـا البـنــك (  ) 55شركـة ( منهـا  33شركـة متـاحـة للبـيـع  22 ،شركـة تـابعـة وشـقيـقـة ) وقـد بـلغــت رؤوس أمـوالهـا المـصـدرة (  8.675مليـار جـم و 713

مـليـون دوالر أمريكي و 1.335مليار جـنـيــه ســودانـي ) تعــادل نـحـو  21.951مليـار جـم مـدفــوع مـنـهـا نـحـو  21.951مليـار جـم بـعـد تـــقـيـيــم العـمـالت بأسـعــار الصــرف فـي  2018 / 12 / 31م
ويـســاهـم فـيهــا البـنــك بحـصــة قـدرهـــا نـحـو  2.119مليــار جـم تـبلــغ تـكـلـفـتهــا نـحـو  4.044مليـار جـم وقـيـمتهــا الدفـتـريـة نـحـو  3.284مليـار جـم .
وفيمـا يـلي بـيـــان التـوزيع القطــاعي المجمع لهـذه الشـركــات :
القيمة باأللف

حــصـــــة

تــكلـفـــــة

القـيـمــــة

المسـاهـمـة

المسـاهـمـة

الدفـتريــة

الـمــصــدر

الـمــدفــوع

الـمــصــدر

الـمــدفــوع

الـمــصــدر

الـمــدفــوع

جـــم

جـــم

جـــم

الــــزراعــــــــي والحـــــيـوانــــــــي

2

50000

50000

-----

-----

-----

-----

19885

36243

13000

الـــصـــنــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــي

18

857614

857614

287489

287489

-----

-----

467582

1146087

1109799

الـتـجـــارة الـمـحـليــة والخـارجـيــة

2

25252

25252

-----

-----

-----

-----

18422

18435

0

الـــــدواء والـرعـــايــة الـطـبـيــــــة

4

329020

329020

-----

-----

-----

-----

47963

992594

988520

اإلســـــتـــثــــــــمـــــــــــــــــــــارات

2

5000

5000

35276

35276

-----

-----

48312

47809

0

اإلسـكـــان واإلسـتـثـمــار العـقـــاري

5

4309975

4309975

-----

-----

-----

-----

120461

352058

296038

تـــكـنـــولــوجـيـــــا المــعـلــومــــات

3

235000

235000

-----

-----

-----

-----

17712

33661

33661

المـصــارف والمـؤسـســات الماليــة

14

1850321

1850021

390316

390316

1334900

1334900

1347203

1367228

793035

مـــــجـــــــــــــاالت أخـــــــــــــــــرى

5

1013230

1013230

-----

-----

-----

-----

31828

50330

50121

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

55

8675412

8675112

713081

713081

1334900

1334900

2119366

4044445

3284174

الـقــطـــــــــــــاع
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عدد
الشركات

رؤوس أمــــوال الشــركــات الـمـصــدرة والمـدفـوعــة
جـنـيــــه مــصــري

دوالر أمـريــكـي

88

جـنـيــــه ســودانـي

م

الـــبـــــيــــــــــــــــــــان

نــــــــــوع
المساهـمـة

نــســبـــــة
مسـاهـمـة
الـبـنــــــك

رأس

رأس

مــــــــال

مــــــــال

نــــــــوع

الشركــة

الشركــة

العـمـلـــة

المصــدر

المدفـوع

عـــــدد

القـيـمــــة

حـــصــــة

تـكـلـفـــــة

أسـهــم

اإلسـميــة

مسـاهـمـة

المساهـمة

حـصــة

لـسـهــــم

الـبـنــــــك

المرتبــــط

البـنـــك

الشـركـــة

جــــــم

عـلـيـهــــا جــــــم

القـيـمــــة
الدفـتريــة
جــــــم

بلد
المقر

تـاريــــخ
مـزاولــة

النـشـــاط

الـقـــطـــاع الــــزراعـــي والـحــيــــوانــي
1

اإلسماعيلية للصناعات الغـذائية " فوديكو "

تــابـعــــة

%34.72

45000

45000

جـم

3124897

2

اإلســالمـيــــة لـلـثــــروة الحـيــوانــيــــة

تــابـعــــة

%85.22

5000

5000

جـم

42612

50000

50000

جــم

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

جم

15624

32030

13000

االسماعيليه

1987م

5

 100جم

4261

4213

0

الجيزه

1986م

19885

36243

13000

الـقــطـــاع الــصــنـــاعــــي
1

األفــق لإلسـتثـمـار والتنـميــة الصناعـيــة

شـقـيـقــة

%40.00

88000

88000

جـم

2514297

14

جم

35200

35200

35200

المنوفيه

2000م

2

إيكوبـاك لصناعة مواد التغليـف وطباعتها

شـقـيـقــة

%40.00

125000

125000

جـم

1000000

50

جم

50000

76720

76720

 -6أكتوبر

1990م

3

مـصر لصناعة مواد التغليف " إيجيراب "

تــابـعــــة

%51.38

40000

40000

جـم

205500

100

جم

20550

31014

24147

 -6أكتوبر

2000م

4

اإلســالمـيــــة إلنـتـــــاج األرضــيـــــــات

شـقـيـقــة

%20.00

10000

10000

جـم

200000

10

جم

2000

2020

1

 -6أكتوبر

1989م

5

الوطـنيـة الحـديثـة للصناعــات الخـشبيــة

شـقـيـقــة

%44.44

27000

27000

جـم

12000

1000

جم

12000

12000

1

االسكندريه

1994م

6

الجـيــزة للبويـات والصناعـات الكيماويــة

شـقـيـقــة

%48.57

6600

6600

جـم

145710

22

جم

3206

3206

0

 -6أكتوبر

1987م

7

الـقـاهــرة لصناعـة الكرتـون " كـوبـاك "

شـقـيـقــة

%31.37

125000

125000

جـم

392150

100

جم

39215

68715

68715

 -6أكتوبر

2005م

8

غـــــاز الـســـويـــس " ســــوجــــــاز "

متاحة للبيـع

%7.76

22000

22000

جـم

17069

100

جم

1707

2067

2067

السويس

2003م

9

مــــــــــالــتــــــــــي جـــــــــــــــــــــاز

متاحة للبيـع

%7.27

10450

10450

جـم

7600

100

جم

760

888

888

المنوفيه

2002م

10

جــــولـــــدن تـــكـــــس لـألصــــــــواف

متاحة للبيـع

%1.33

142834

142834

جـم

190345

10

جم

1903

1797

1184

الشرقيه

1985م

11

الــمــشـــروعــــــات الـتـعـلـيـــمـيــــــــة

متاحة للبيـع

%7.6

6000

6000

جـم

45980

10

جم

460

931

931

الشرقيه

1988م

12

الــمـسـتــلـزمــــــات الـتـعـلـيـــمـيــــــــة

متاحة للبيـع

%2.64

10000

10000

جـم

26400

10

جم

264

4379

4379

الشرقيه

2006م

13

العالمية للمسبوكـات والصناعات المتطورة

متاحة للبيـع

%15.00

35000

35000

جـم

525000

10

جم

5250

7172

7172

الشرقيه

2007م

14

المصريـة للتصنيـع " سيلتال  -باسيفيك "

متاحة للبيـع

%2.39

69730

69730

جـم

166456

10

جم

1665

1595

0

القاهره

1986م

15

النوباريـة للهندسـة الزراعـيـة والميكـنـة

متاحة للبيـع

%6.02

15000

15000

جـم

90274

10

جم

903

989

989

البحيره

1983م

16

شركه الطاقه للصناعات االلكترونيه واالضاءه

تابعة

%28.00

125000

125000

جـم

350000

100

جم

35000

35000

25011

القاهره

2015م

17

مــيــــدور لـلـكـهـربـــاء " مـيــدالـيــك "

متاحة للبيـع

%5.00

137489

137489

دوالر أمريكي

68745

100

$

123147

459338

459338

االسكندريه

2001م

18

حـــــــلـــــــــــوان لــألســـــمـــــــــــــدة

متاحة للبيـع

%5.00

150000

150000

دوالر أمريكي

7500000

1

$

134352

403056

403056

القاهرة

2007م

857614

857614

جــم

467582

1146087

1109799

287489

287489

دوالر أمريكي

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

العودة لصفحة الفهرس

89

م

نــــــــــوع

الـــبـــــيــــــــــــــــــــان

نــســبـــــة

رأس مــــــــال

رأس مــــــــال

مسـاهـمـة

الشركــة

المصــدر

المدفـوع

تــابـعــــة

%78.80

20000

20000

تــابـعــــة

%50.69

المساهـمـة

الـبـنــــــك

الشركــة

نــــــــوع

العـمـلـــة

عـــــدد أسـهــم

حـصــة البـنـــك

القـيـمــــة اإلسـميــة

لـسـهــــم الشـركـــة

حـــصــــة

مسـاهـمـة

تـكـلـفـــــة المساهـمة
المرتبــــط عـلـيـهــــا

الـبـنــــــك جــــــم

جــــــم

787990

20

جم

15760

15760

26618

100

جم

2662

2675

18422

18435

القـيـمــــة

بلد

تـاريــــخ

الدفـتريــة

المقر

مـزاولــة

0

الجيزه

1983م

0

القاهره

1990م

0

جــــــم

النـشـــاط

قــــطـــاع الـتــجـــارة الـمحــلـيــة والـخـارجـيــة
1

اإلســالمـيــــة لـلـتـجـــارة الـخــارجـيــــة

2

الـعــالـمـيــة لـإلسـتـيـــراد والـتـصـديــــر
اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

جـم

5252

5252

جـم

25252

25252

جــم

قــطــاع الـــدواء والـرعـــايــة الـطــبــيـة
1

مـسـتــشـفـــى مــــصـــــر الــدولـــــــــي

شـقـيـقــة

%24.30

80000

80000

جـم

19443

2

ابـــن ســيـــنـــــــــا " فـــــارمــــــــــا "

متاحة للبيـع

%12.58

180500

180500

جـم

90830468

3

مـسـتــشـفـــى الـقــاهــرة الـتـخـصـصــي

متاحة للبيـع

%6.83

26520

26520

جـم

181242

4

الـمــنــــــى لـلخـــدمـــــات الـطـبـــيـــــــة

متاحة للبيـع

%9.52

42000

42000

جـم

4000

329020

329020

جــم

1

اإلســالمـيــــة لـإلسـتـثـمــار والـتـنـمـيـــة

2

التـنميـة اإلسالميـة ( السـودان ) المحـدودة

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

1000

جم

19443

23707

19633

الجيزه

1983م

0.25

جم

22708

921929

921929

القاهره

2002م

10

جم

1812

41394

41394

القاهره

1981م

1000

جم

4000

5564

5564

الجيزه

2004م

47963

992594

988520

قــــطـــــــــاع اإلســـــتــــثــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــارات
شـقـيـقــة

%43.77

5000

5000

جـم

218832

10

جم

2188

2273

0

القاهره

1983م

متاحة للبيـع

%7.30

35276

35276

دوالر أمريكي

2574762

1

$

46123

45536

0

السودان

1985م

48312

47809

0

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

5000

5000

جــم

35276

35276

دوالر أمريكي

قـطـــــاع اإلسـكـــان والتـشيـيــد واإلسـتثـمـــار العـقـــاري
1

أوراســكـــوم لـإلســكــــان والـتــعــمـيــــر

شـقـيـقــة

%40

50000

50000

جـم

20000

1000

جم

20000

160000

106080

الجيزه

2006م

2

صندوق اإلستثمار العقاري العربي المباشر

متاحة للبيـع

%10

20000

20000

جـم

20000

100

جم

2000

2100

0

الجيزه

2000م

3

العربيـة لإلستثمارات الفندقيـة والسياحيــة

متاحة للبيـع

%1.94

3915000

3915000

جـم

760905

100

جم

76091

161905

161905

الجيزه

2005م

4

أرضك للتـنميـة واإلستثمــار العـقــاري

متاحة للبيـع

%13.91

124975

124975

جـم

1738001

10

جم

17380

23063

23063

القاهره

1999م

5

الفيصل لإلستثمار والتسويق العقارى

تابعه

%2.50

49900

100

جم

القاهره

2016م

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

200000

200000

جم

4309975

4309975

جــم

4990

4990

4990

120461

352058

296038

قــــطـــــــــاع تـــكـنـــولـــوجــيـــــا الـمــعــلـــومـــــــــات
1

بـنــوك مــصــر لـلتـقــدم التـكـنـولــوجــي

2

صـــنـدوق تـنـمـيـــــة الـتـكـنــولــوجـيـــا

متاحة للبيـع

3

األهــلــــي ألجـهــزة الـحــاســـب اآللـــــي

متاحة للبيـع

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

العودة لصفحة الفهرس

متاحة للبيـع

%2.21

100000

100000

جـم

44239

50

%11.54

130000

130000

جـم

1500000

10

جم

%10

5000

5000

جـم

5000

100

جم

235000

235000

جــم

90

جم

2212

16840

16840

القاهره

1997م

15000

15000

15000

الجيزه

2005م

500

1822

1822

الجيزه

1998م

17712

33661

33661

م

نوع

الـــبـــــيــــــــــــــــــــان

المساهـمـة

نــســبـــــة

مسـاهـمـة
الـبـنــــــك

رأس

مــــــــال

الشركــة

المصــدر

رأس

مــــــــال

الشركــة

المدفـوع

نــــــــوع

العـمـلـــة

عـــــدد

أسـهــم حـصــة
البـنـــك

حـــصــــة

القـيـمــــة

اإلسـميــة لـسـهــــم
الشـركـــة

مسـاهـمـة
الـبـنــــــك
جــــــم

تـكـلـفـــــة

المساهـمة

المرتبــــط عـلـيـهــــا
جــــــم

القـيـمــــة

الدفـتريــة
جــــــم

بلد

المقر

تـاريــــخ
مـزاولــة

النـشـــاط

قــــطـــــــاع الـمـصــــارف والـمـؤسـســـات الـمــالـيـــــة
1

صـــرافـــــــة بـــنــــــك فـــيـــــصــــــــل

تــابـعــــة

%87

5000

5000

جـم

4350

 1000جم

4350

4350

4350

الجيزه

1993م

2

فــيـــصـــــل لـإلسـتـثـمــارات الـمــالـيـــة

تــابـعــــة

%99.99

620000

620000

جـم

6199650

 100جم

619965

619965

619965

الجيزه

2011م

3

فيصل لتداول االوراق الماليه

تــابـعــــة

%79.90

30000

30000

جم

2397000

 10جم

23970

23970

23970

القاهره

2016م

4

المصريه االماراتيه لتامينات الحياه التكافلى

متاحة للبيـع

%9.95

60000

60000

جم

597000

 10جم

5970

7337

7337

القاهره

2015م

5

عــربـيـــة لـلــوســاطــة فــي الـتـأمـيــــن

شـقـيـقــة

%25.00

2000

1700

جـم

50000

 10جم

500

456

0

الجيزه

2011م

6

المصريـة للتأمين التكافلي علي الممتلـكـات

شـقـيـقــة

%24.75

160000

160000

جـم

396000

 100جم

39600

30613

30613

القاهره

2008م

7

الـدوليـة للتأجيـر التمويلـي " إنكـوليـس "

متاحة للبيـع

%10

200000

200000

جـم

1999999

 10جم

20000

15555

15555

الجيزه

1997م

8

المـصريـة إلعــــادة التـمـويــل الـعـقـــاري

متاحة للبيـع

%1.07

373321

373321

جـم

4000

 1000جم

4000

9749

9749

القاهره

2007م

9

بـيـــت الـتـأمـيــن المـصــري الـسـعـــودي

متاحة للبيـع

%13.50

200000

200000

جـم

270000

 10جم

27000

29943

29943

الجيزه

2003م

10

المصريـة للتأميـن التكافلـي علي الحـيـــاة

متاحة للبيـع

%9.24

200000

200000

جـم

184783

 100جم

18478

20320

20320

القاهره

2008م

11

الـبــنـــــك اإلســـالمـــــي الـســـودانـــــي

متاحة للبيـع

%0.68

243832

243832

جنيه سوداني

12746232

 0.13ج س

623

2774

2774

السودان

1983م

12

بـنــك فـيــصـــل اإلســالمــي الـســودانــي

متاحة للبيـع

%2.50

1000000

1000000

جنيه سوداني

25021685

 1.00ج س

9413

28459

28459

السودان

1978م

573327

573327

0

البهامس

1981م

7

410

0

السودان

1984م

1347203

1367228

793035

13

دار الـــــمـــــــــــال اإلســــــالمـــــــــــي البهامس

متاحة للبيـع

%8.20

390316

390316

دوالر أمريكي

320051

100

14

بـنـــك تــنـمـيــة الصـــادرات بالـســــودان

متاحة للبيـع

%0.02

91067

91067

جنيه سوداني

185969

 0.10ج س

اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

1850321

1850021

جــم

390316

390316

دوالر أمريكي

1334900

1334900

جنيه سوداني

$

مـــــــــــــــجـــــــــــــــــــــاالت أخــــــــــــــــــــــــــــــــرى
1

العـربيـة ألعـمــال التـطهيـر " أراديـــس "

شـقـيـقــة

%40

500

500

جـم

2000

2

المصرية لالستعالم االئتمانى

متاحة للبيـع

%3.57

45000

45000

جـم

401786

3

مـصـر للمقاصـة واإليـداع والقـيد المركــزي

متاحة للبيـع

%0.59

277200

277200

جـم

16431

100

4

المصريـة إلنشـاء وادارة المراكـز التجاريـة

متاحة للبيـع

%13.33

30000

30000

جـم

400000

10

متاحة للبيـع

%3.69

243783

100

5

ايادى لالستثمار والتنميه
اإلجــــــــمــــــــــالــــــــــي

العودة لصفحة الفهرس

660530

660530

جم

1013230

1013230

جــم

91

100

جم

200

209

0
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فروعنا

المركز الرئيسي وفرعى القاهرة والجيزة

فرع  :القاهرة

• العنوان  3 :شارع  26يوليو  -القاهرة
• رقم التليفون :
• )02 27868724 – 27868723 - 27868939
• فاكس)02 27866744 :
• الرقم البريدي 11531 :
• العنوان البرقي :فيصل بنك – القاهرة
• صندوق بريد 2446 :
• سجل تجاري رقم  197055 :القاهرة
• السويفت FIEG EG CX CAI :
cairo@faisalbank.com.eg
عنوان البريد اإللكتروني :
www.faisalbank.com.eg
• الموقع اإلليكتروني :

فرع  :الجيزة
• العنوان  149 :شارع التحرير  -ميدان الجالء – الدقى  -الجيزة
• تليفون )02 37621289/5/6/7 :
• فاكس )02 37621281 :
• العنوان البرقى  :فيصل بنك  -القاهرة
• الرقم البريدى 12311 :
• تليكس F.BANK.UN 20952 - 93878 :
• .ب  283 :القاهرة
• سويفت FIEG EG CX MAI :
• البريد اإللكترونى giza@faisalbank.com.eg :
فروع القاهرة الكبرى
فرع  :الدقى
• العنوان 17 :ت الفالوجا– العجوزة  -الجيزة
• تليفون )02 33027513 - 33040417 – 33445909:
• فاكس )02 33465823 :
• الرقم البريدى  12411 :العجوزة
• سويفت FIEG EG CX DOK :
• البريد اإللكترونى dokki@faisalbank.com.eg :
فرع  :األ زهر
• العنوان  106 :شارع جوهر القائد – قسم الجمالية – القاهرة
• تليفون )02 25911280 – 25934263 - 25916341 :
• فاكس )02 27869538 :
• الرقم البريدى 11675 :
 .ب 20 :
•
• سويفت FIEG EG CX AZH :
• البريد اإللكترونى azhar@faisalbank.com.eg :
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فرع  :غمرة
• العنوان  14 :أ شارع السبع – الظاهر  -القاهرة
• تليفون )02 25904756 - 25904794 – 27878620 :
• الرقم البريدى 11674 :
• سويفت FIEG EG CX GHM :
• البريد اإللكترونى ghamra@faisalbank.com.eg :

• فاكس )02 25904828 :
.ب8:
•

فرع  :السيدة زينب
• العنوان  38 :شارع عبد المجيد اللبان – السيدة زينب – القاهرة
• تليفون )02 23611008 - 23637139 :
• الرقم البريدى 11521 :
• سويفت FIEG EG CX ZNB :
• البريد اإللكترونى saydah@faisalbank.com.eg :

• فاكس )02 25322682 :
 .ب  5 :الدواوين
•

فرع  :مصر الجديدة
• العنوان  82 :شارع عالمان بن عفان – بين ميدانى سفير وتريوم – مصر الجديدة  -القاهرة
• تليفون )02 27764487 - 27764493 - 27764495 :
• فاكس )02 27764497 :
 .ب  5962 :هليوبوليس غرب
•
• الرقم البريدى 11757 :
• سويفت FIEG EG CX HEL :
• البريد اإللكترونى helio@faisalbank.com.eg :
فرع  :مدينة نصر
• العنوان  15 :شارع احمد قاسم جودة – متفرع من شارع عباس العقاد – مدينة نصر – القاهرة
• تليفون )02 24029548 - 24029472 - 24023946 :
• الرقم البريدى 11371 :
• فاكس )02 24023596 :
 .ب 8202 :
•
• سويفت FIEG EG CX NSR :
• البريد اإللكترونى nasrcity@faisalbank.com.eg :
فرع  :زيزينيا
• العنوان  :أمام الجامعة ا مريكية – التجمع الرامس – القاهرة الجديدة
• تليفون )02 26083900 – 26083777 :
)02 26083700
• فاكس :
•
• الرقم البريدى 11835 :
• سويفت FIEG EG CX ZEN :
• البريد اإللكترونى zizinia@faisalbank.com.eg :
فرع  6 :اكتوبر
• العنوان  :رقم  39 ، 38المحور المركزى – مدينة  6أكتوبر
• تليفون )02 38245259 – 38245017 - 38245258 :
)02 38245433
• فاكس :
• الرقم البريدى 12596 :
• سويفت FIEG EG CX OCT :
• البريد اإللكترونى october@faisalbank.com.eg :
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•

 .ب  184 :التجمع الرامس

 .ب  28 :الحى الالالو

فرع  :العبور
• العنوان  :مدينة العبور – جول ستيى – سور نادى  A.Cميالن محل 9،8
• تليفون )02 44828406 – 44828405 - 44828404 :
• سويفت FIEG EG CX OBR :
)02 44828268
• فاكس :
• الرقم البريدى 18111 :
• البريد اإللكترونى obour@faisalbank.com.eg :
فرع  :الهرم
• العنوان  230 :شارع ال رم  -الجيزة
)02 37808947 – 37808944 - 37808936 - 37808938
• تليفون :
• الرقم البريدى 12111 :
)02 37808933
• فاكس :
• سويفت FIEG EG CX HRM :
• البريد اإللكترونى haram@faisalbank.com.eg :
فرع  :شب ار
• العنوان  51 :شارع شب ار  -القاهرة
)02 27737076 – 27737075 - 27737074
• تليفون :
)02 25798111
• فاكس :
• البريد اإللكترونى :

shubra@faisalbank.com.eg

• الرقم البريدى 12111 :
• سويفت FIEG EG CX SHB :
•

 .ب 283 :

فرع  :مدينتى
• العنوان  111 :بالدور األول – مبنى الشركات والبنوك – منطقة المبانى اإلدارية بالمرحلة األولى – مدينتى  -القاهرة الجديدة
01008199081 – 01008109811 - 01008199399
• تليفون :
• فاكس )02 21109905 :
• سويفت FIEG EG CX MDN :
• البريد اإللكترونى madinaty@faisalbank.com.eg :
فرع  :المعادى
• العنوان  62 :شارع كورنيت المعادى -مبنى بيت الربرة – بجوار سفارة اليابان – المعادى  -القاهرة
)02 2565053 – 2565054
• تليفون :
فاكس )02 2563063 :
• سويفت FIEG EG CX MAD :
• البريد اإللكترونى maadi@faisalbank.com.eg :
منطقة االسكندرية والوجة البحرى
فرع  :االسكندرية
• العنوان  :بالمقر المؤقت بفرع مصطفى كامل الكائن برقم  394،392أبراج األش ار – طريق الحرية مع أحمد شوقى –
مصطفى كامل  -ا سكندرية
)03 5466238 – 5466252 - 5466239
• تليفون :
 .ب 1215 :
•
)03 5466260
• فاكس :
• سويفت FIEG EG CX ALX :
• الرقم البريدى 21131 :
• البريد اإللكترونى alex@faisalbank.com.eg :
فرع  :مصطفى كامل
• العنوان  394،392 :أبراج األش ار – طريق الحرية مع أحمد شوقى – مصطفى كامل  -ا سكندرية
• تليفون )03 5465426 – 5465278 - 5466039 - 5426848 :
• الرقم البريدى 21311 :
)03 5466075
• فاكس :
• سويفت FIEG EG CX AX2 :
 .ب  181 :سيدى جابر
•
• البريد اإللكترونى alex2@faisalbank.com.eg :
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فرع  :المنتزة
• العنوان  698 :أ) طريق الجيت – مع تقاطع شارع أطلس بناحية ميامى – قسم المنتزة  -ا سكندرية
 .ب  230 :مكتب بريد السرايا
•
)03 5522128 – 5522127 - 5522126
• تليفون :
• سويفت FIEG EG CX AX3 :
)03 5522105
• فاكس :
• البريد اإللكترونى montazah@faisalbank.com.eg :
فرع  :العجمى
• العنوان  :المركز التجارى – عجمى ستار مول – بوابة  – 8طريق إسكندرية مطروا – امام وحدة مرور العجمى – منطقة
العجمى  -اإلسكندرية
)03 4318739 – 4318740 - 4318735 - 4318742
• تليفون :
• الرقم البريدى  21221 :مكتب بريد ال انوفيل
)03 4318734
• فاكس :
• سويفت FIEG EG CX AX4 :
• البريد اإللكترونى agamy@faisalbank.com.eg :
فرع  :المنصورة
• العنوان  1 :شارع طلعت حرب – المنصورة – الدق لية
)050 2305158 – 2318792 - 2319965
• تليفون :
• الرقم البريدى 35111 :
• البريد اإللكترونى mansoura@faisalbank.com.eg :

• فاكس )050 2315635 :
• سويفت FIEG EG CX MNS :

فرع  :دمياط الجديدة
• العنوان  :قطعة رقم  – 85المنطقة المركزية – مدينة دمياط الجديدة – محافظة دمياط
• فاكس )057 2410203 :
)057 2410202 – 2410201
• تليفون :
• سويفت FIEG EG CX DOM :
• الرقم البريدى 35417 :
• البريد اإللكترونى domiat@faisalbank.com.eg :
فرع  :المحلة الكبرى
• العنوان  :شارع الجيت – عمارة ا وقا – المحلة الكبرى  -الغربية
)040 2239274 – 2237708 - 2231708
• تليفون :
 .ب 244 :
•
)040 2246817
• فاكس :
• سويفت FIEG EG CX MHL :
• الرقم البريدى 31911 :
• البريد اإللكترونى mehalla@faisalbank.com.eg :
فرع  :الزقازيق
• العنوان  :عمارة العقادين – ميدان المنتزة – الزقازيق  -الشرقية
)055 2308507 – 2308506
• تليفون :
• الرقم البريدى 44511 :
• سويفت FIEG EG CX ZAG :
• البريد اإللكترونى zagazig@faisalbank.com.eg :

• فاكس )055 2314628 :
•  .ب 435 :

فرع  :العاشر من رمضان
• العنوان  :مركز الحى األول – عمارة رقم  – 4أمام اإلدارة التعليمية – العاشر من رمضان
• فاكس )015 373066 :
)015 373324 – 373318 - 373319
• تليفون :
•  .ب 225 :
• الرقم البريدى 44637 :
• سويفت FIEG EG CX ASH :
• البريد اإللكترونى tenthramadan@faisalbank.com.eg :
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فرع  :دمنهور
• العنوان  :شارع الشي محمد عبد الكريم – دمن ور – البحيرة
• تليفون )045 3311199 – 3310099 - 3311888 :
• الرقم البريدى 22599 :
• سويفت FIEG EG CX DMN :
• البريد اإللكترونى damanhour@faisalbank.com.eg :

• فاكس )045 3314000 :

فرع  :طنطا
• العنوان  2 :شارع محمد سعيد باشا – ناصية شارع الجالء  -ميدان الج ورية – طنطا  -الغربية
• فاكس )040 3287986 :
• تليفون )040 3287985 – 3287983 - 3287982 :
•  .ب 393 :
• الرقم البريدى 31111 :
• سويفت FIEG EG CX TAN :
• البريد اإللكترونى tanta@faisalbank.com.eg :
فرع  :بنها
• العنوان  :شارع البحر – مبنى نقابة التطبيقيين – بن ا – القليوبية
• تليفون )013 3257861 – 3267249 :
• الرقم البريدى 13511 :
• سويفت FIEG EG CX BNH :
• البريد اإللكترونى banha@faisalbank.com.eg :

• فاكس :

)013 3254702

فروع منطقة القنال
فرع  :السويس
• العنوان  3 :شارع الجالء  -السويس
• تليفون )062 3333902 – 3334345 :
• الرقم البريدى 43111 :
• سويفت FIEG EG CX SUE :
• البريد اإللكترونى suez@faisalbank.com.eg :

• فاكس )062 3334346 :
 .ب 79 :
•

فرع  :إالسماعيلية
• العنوان  4 :ت عرابى مع شارع الجيت – الحى اإلفرنجى بجوار فيال قناة السويس  -اإلسماعيلية
• تليفون )064 3915029 - 3915028 -3915020 – 3915035 :
• فاكس )064 3915019 :
 .ب 10 :
•
• الرقم البريدى 41511 :
• سويفت FIEG EG CX ISM :
• البريد اإللكترونى ismailia@faisalbank.com.eg :
فرع  :بورسعيد
• العنوان  4 :ت طرا البحر – برج جاردن سيتى بجوار أمن الدولة حى شرق بورسعيد  -بورسعيد
• تليفون )066 3222812 - 3222810 - 3222805 – 3222802 :
• فاكس )066 3222817 :
• سويفت FIEG EG CX PSD :
• البريد اإللكترونى portsaid@faisalbank.com.eg :
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منطقة الوجة القبلى
فرع  :الفيوم
• العنوان  30 :مكرر شارع سعد زعلول – بجوار مجمع المصال الحكومية – مدينة الفيوم  -الفيوم
• تليفون )084 2166188 - 2166211 – 2166210 :
• فاكس )084 2166207 :
• سويفت FIEG EG CX FYM :
• البريد اإللكترونى fayoum@faisalbank.com.eg :
فرع  :المنيا
• العنوان  244 :شارع الحرية – كورنيت النيل – عمارة ا وقا  -المنيا
• تليفون )086 2319853 - 2319852 - 2319851 – 2319854 :
 .ب 24 :
•
• فاكس )086 2319863 :
• سويفت FIEG EG CX MIN :
• البريد اإللكترونى menia@faisalbank.com.eg :
فرع  :سوهاج
• العنوان  :شارع باجه – مبنى التطبيقيين  -سوهاج
• تليفون )093 2324792 :
• فاكس )093 2324795 :
• الرقم البريدى 82111 :
• سويفت FIEG EG CX SOH :
• البريد اإللكترونى sohag@faisalbank.com.eg :

•

 .ب 16 :

فرع  :أسيوط
• العنوان  :أمتداد شارع يسرى راغب  -أسيوط
• تليفون )088 2337261 - 2343312 - 2343313 :
 .ب 112 :
•
• فاكس )088 2333739 :
• سويفت FIEG EG CX ASU :
• الرقم البريدى 71511 :
• البريد اإللكترونى assiut@faisalbank.com.eg :

فرع  :أسوان
• العنوان  74 :شارع أبطال التحرير – متفرع من شارع أبو سمبل  -عمارة األوقا  -أسوان
• تليفون )097 2306578 - 2440181 :
 .ب 150 :
•
• فاكس )097 2335058 :
• سويفت FIEG EG CX ASW :
• الرقم البريدى 81511 :
• البريد اإللكترونى aswan@faisalbank.com.eg :
فرع  :قنا
• العنوان  :مبنى نقابة التطبيقيين – امتداد شارع األقصر – مدينة العمال  -قنا
• تليفون )096 5349318 - 5349315 - 5349316 – 5349317 :
 .ب  22 :مكتب قنا الرئيسي
•
• فاكس )096 5349314 :
• سويفت FIEG EG CX QNA :
• الرقم البريدى 83111 :
• البريد اإللكترونى qena@faisalbank.com.eg :
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فروع قيد االفتتاح
 كفر الشيخ – العاصمة االدارية الجديدة – الشيخ زايد- الرحاب – شبين الكوم

مراسلوا البنك

Currency
USD

EUR

Bank Name

Account Number

The Bank of New York Mellon, New York

803-3388-676

400887909001EUR

COMMERZBANK A.G., Frankfurt
UniCredit Bank Austria , Vienna
UniCredit Spa. Milan

IBAN

S
WIFT / BIC Code
IRVT US 3N

100100003677

AT 22 1200 0127 1714 6801
IT38 U020 0832 9780 0000 8334 200
IT05D030694010110010000 3677

COBA DE FF
BKAU AT WW
UNCR IT MM
BCIT ITMM

CHF

COMMERZBANK A. G., Frankfurt am main

4008879090 00CHF

-

COBA DE FF

JPY

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD.,
Tokyo

6530421790

-

BOTK JP JT

GBP

The Bank of New York Mellon, New York
London

GB141RVT70022596470360

IRTV GB 2X

SEK

Skandinaviska Enskilda Banken AB
Stockholm

52018510800

-

ESSE SE SS

SAR

Riyad Bank, Riyadh

9250307849940

SA8920000009250307849940

RIBL SA RI
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الخط الساخن
19851
البريد اإللكترونى لقطاعات وادارات البنك الرئيسية
البريد االلكتروني

الجهة
مكتب المحافظ

Governor@faisalbank.com.eg

قطاع المراجعة الداخلية

Mails@faisalbank.com.eg

وحدة االلتزام وادارة مكافحة غسل األموال

Compliance@faisalbank.com.eg

قطاع نظم المعلومات

Infosys@faisalbank.com.eg

اإلدارة العامة للموارد البشرية

Humanres@faisalbank.com.eg

اإلدارة العامة للتدريب

Training@faisalbank.com.eg

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية

Admindept@faisalbank.com.eg

اإلدارة العامة للعالقات الخارجية

Foreigndept@faisalbank.com.eg

اإلدارة العامة للحوالت والنقد األجنبى

Forex@faisalbank.com.eg

إدارة التجزئة المصرفية

Retail@faisalbank.com.eg

إدارة التمويل العقارى

Realestate@faisalbank.com.eg

إدارة العامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

Sme@faisalbank.com.eg

إدارة حسابات المراسلين

corres@faisalbank.com.eg

قطاع التوظيف المحلي

Localinv@faisalbank.com.eg

إدارة العالقات العامة

Publicrelat@faisalbank.com.eg

قطاع المخاطر

Risk@faisalbank.com.eg

إدارة بطاقات الفي از

Card-center@faisalbank.com.eg

إدارة القوام المالية

financedept@faisalbank.com.eg
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