KPMG

BDO

بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019

تقرير الفحص المحدود

1

قائمة المركز المالى المستقلة فى  30سبتمبر 2019

2

قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019

3

قائمة الدخل الشامل االخر المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019

4

قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
قائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019

6-5
7
106-8

بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

-1

التأسيس والنشاط

تأسس البنك شركة مساهمة مصرية كبنك تجارى بتاريخ  1952/5/17فى ظل قانون التجارة الوطنى لسنة  1883والذى تم إلغاؤه

فيما عدا الفصل األول من الباب الثانى منه بموجب إصدار قانون التجارة رقم  17لسنة  1999فى  17مايو .1999يقع المركز

الرئيسى للبنك في  6ش الدكتور مصطفى أبو زهرة  -مدينة نصر خلف الجهاز المركزى للمحاسبات.

ويقدم بنك القاهرة خدماته المصرفية المتعلقة بنشاطه فى جمهورية مصر العربية من خالل  228فرعا ومكتبا ووحدة ووكالة ويوظف

 8 075موظف فى تاريخ إعداد القوائم القوائم المالية للفترة المنتهية في  30سبتمبر .2019

فى مايو  2007إستحوذ بنك مصر على جميع أسهم بنك القاهرة ونقلت ملكيتها بإسم بنك مصر فى البورصة المصرية.
فى مايو  2009بق ار ر من وزير المالية تم الموافقة على بيع عدد خمسة أسهم لكل من:
-

شركة مصر لإلستثمار  -شركة مصر أبو ظبى لإلستثمارات العقارية

وهو ما ترتب عليه خضوع البنك ألحكام قانون الشركات رقم  159لسنة  1981والئحته التنفيذية.

بتاريخ  28مارس  2010تم التصديق على تعديل النظام األساسى للبنك للخضوع للقانون  159لسنة  1981بمكتب توثيق اإلستثمار
بموجب محضر توثيق رقم  / 176ن لسنة  2010والتأشير به بالسجل التجارى بتاريخ  30مارس .2010

فى مايو  2010أسس بنك مصر " شركة مصر المالية لإلستثمارات " وبنسبة مساهمة  %99.999من رأسمالها لتكون ذراع إستثمارى

له.

فى يونيو  2010قام بنك مصر بنقل بعض اإلستثمارات طويلة األجل (من بينها بنك القاهرة) لشركة مصر المالية لإلستثمارات.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة المنعقدة فى  19ديسمبر  2010على نقل ملكية بنك القاهرة لشركة مصر المالية

لإلستثمارات وتعديل النظام األساسى للبنك وفقا لذلك.

بتاريخ  27يونيو  2010إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك وقد وافقت على تعديل المادة  42من النظام األساسى بحيث تبدأ
السنة المالية للبنك فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من ذات السنة بدال من أن تبدأ السنة المالية للبنك فى أول يوليو وتنتهى

فى آخر يونيو من السنة التالية.

بتاريخ  27ديسمبر  2016انعقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك  ،وقد وافقت علي تعديل الماده ( )6من النظام االساسي للبنك

بزياده راس مال البنك بقيمه االرباح المحتجزه  650مليون جم  ،وحدد راس مال البنك المرخص به بمبلغ  10مليار جم  ،وحدد راس

مال البنك المصدر بمبلغ  2.250مليار جم موزعا علي  562 500الف سهم بقيمة اربعة جنيهات مصرية للسهم الواحد واصبح

هيكل مساهمي البنك علي النحو التالي :
شركة مصر المالية لإلستثمارات
بنك مصر

شركة مصر ابو ظبي لالستثمارات العقارية

 562 499 985سهم
أسهم

8

أسهم

77

وتم التأشير في السجل التجاري بتعديل المادة ( )6زيادة رأس المال بتاريخ  ، 2016/12/29كما تم التأشير في صحيفة االستثمار

في النشرة االخيرة العدد  43396الصادرة بتاريخ  2017 /1/30بتعديل المادة ( .) 7

بتاريخ  ، 2018/07/15تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتعديل المادة ( )6من النظام االساسي للبنك بإضافة بنك مصر بدال
من شركة مصر لإلستثمار.

بتاريخ  2019/09/22وافق البنك المركزى المصرى على تعديل المادة ( )6من النظام األساسى لبنك القاهرة والمتعلقة بزيادة رأس
المال المصدر وهيكل المساهمين.

بتاريخ  2019/09/22إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة وقد وافقت على زيادة رأسمال البنك المصدر بمبلغ وقدره 3
مليار جنيه (ثالثة مليار جنيه مصري) ليرتفع من  2.250مليار جنيه مصري إلى  5.250مليار جنيه مصري يكتتب بنك مصر في
كامل قيمة الزيادة ،وكذا تعديل نص المادة السادسة من النظام األساسى للبنك وفقا لما يلى:
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" حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ  10مليار جنيه مصري ،وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ  5.250مليار جنيه مصري

موزعا على  1.312.500ألف سهم بقيمة إسميه أربعة جنيهات مصرية للسهم الواحد وهيكل مساهمى البنك على النحو التالى:
بنك مصر

شركة مصر المالية لإلستثمارات

شركة مصر ابو ظبي لالستثمارات العقارية

750 000 008

سهم

77

أسهم

562 499 985

سهم

وجارى السير فى إجراءات زيادة رأس المال بإعتماد الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة ثم التأشير
فى السجل التجارى والنشر فى صحيفة األستثمار.

إعتمد مجلس إدارة البنك إصدار القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر  2019بتاريخ .2019/12/01
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ملخص أهم السياسات المحاسبية

فيما يلي أهم السييياسييات المحاسييبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المسييتقلة  .وقد تم إتباع هذه السييياسييات بثبات لكل السيينوات

المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك.

 1-2أسس إعداد القوائم المالية المستقلة الدورية
يتم إعداد القوائم المالية المستقلة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل عام  2006وتعديالتها وقواعد إعداد وتصوير القوائم
المالية للبنوك وأس ي ي ييس اإلعتراف والقياس المعتمدة من مجلس ادارة البنك المركزي المص ي ي ييرى بتاريخ  16ديس ي ي ييمبر 2008مع إض ي ي ييافة
متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )9االدوات المالية" طبقا للتعليمات الصي ي ي ييادرة عن البنك المركزي المصي ي ي ييري بتاريخ 28
يناير  2018والصي ي ييادر بشي ي ييأنها التعليمات النهائية إلعداد القوائم المالية للبنوك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
بتاريخ  26فبراير  2019وعلى أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة تقييم األصول
وااللتزامات المالية بغرض المتاجرة  ،واألصي ي ي ييول وااللتزامات المالية المبوبة عند نشي ي ي ييأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسي ي ي ييائر
واالص ي ي ييول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش ي ي ييامل األخر  ،وجميع عقود المش ي ي ييتقات المالية .وقد تم إعداد هذه القوائم المالية
المستقلة للبنك طبقا ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة.
قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( " )9األدوات المالية " إعتبا ار من  1يناير  2019وتم اإلفصاح عن السياسات
المحاسييبية لتلك المتطلبات الجديدة وكذا االفصيياح عن االحكام والتقديرات الهامة المرتبطة باالنخفاض في القيمة في إيضيياحات إدارة
المخاطر المالية .
وقد تم تجميع الشركات التابعة تجميعا كليا في القوائم المالية المجمعة وهى الشركات التي للبنك فيها  ،بصورة مباشرة و غير مباشرة
من خالل شييركات تابعة  ،أكثر من نصييف حقوق التصييويت أو لديه القدرة على السيييطرة على السييياسييات المالية والتشييغيلية للشييركة
التابعة بصرف النظر عن نوعية النشاط  ،ويمكن الحصول على القوائم المالية المجمعة للبنك من إدارة البنك.
ويتم عرض االس ييتثمارات في ش ييركات تابعة وش ييقيقة في القوائم المالية المس ييتقلة للبنك ومعالجتها محاس ييبيا بالتكلفة ناقصي يا خس ييائر
االضي ي ييمحالل  ،وتق أر القوائم المالية المسي ي ييتقلة للبنك مع قوائمه المالية المجمعة  ،حتى يمكن الحصي ي ييول على معلومات كاملة عن
المركز المالي للبنك وعن نتائج أعماله وتدفقاته النقدية والتغيرات في حقوق ملكيته.

قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقاير المالية رقم (")9االدوات المالية" وذلك إعتبا ار من تاريخ التطبيق اإللزامي له في
 1يناير . 2019تمثل متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9تغي ار هاما عن معيار المحاسبة المصري رقم ( )26األدوات
المالية – االعتراف و القياس وخاصة فيما يتعلق بتويب وقياس واالفصاح عن االصول المالية وبعض االلتزامات المالية ،وفيما يلي
ملخص للتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للبنك الناتجة عن تطبيق المعيار:
األحكام اإلنتقالية
لم يقم البنك بإعادة قياس االدوات المالية المعترف بها بالقوائم المالية المقارنة بينما أقتص ي ي ي ي ي يير األمر فقط على إعادة تبويب
عناصر األصول و اإللتزامات المالية بأرقام المقارنة لتتسق مع أسلوب العرض بالقوائم المالية محل تطبيق المعيار ألول مرة
و بالتالي فإنها غير قابلة للمقارنة.
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تم خص ييم مخص ييص االض ييمحالل الخاص باألص ييول المالية المعترف بها بالمركز المالي من قيمة ذات األص ييول المالية عند
تصي ييوير قائمة المركز المالي في حين تم االعتراف بمخصي ييص االضي ييمحالل المتعلق بارتباطات القروض وعقود الضي ييمانات
المالية و االلتزامات العرضية ضمن بند المخصصات االخرى بالتزامات المركز المالي .
أ -األصول و االلتزامات المالية
عند االعتراف األولي ،يتم تصنيف األصول المالية على أنها مصنفة :بالتكلفة المستهلكة ،أو القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل األخر أو القيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر.
ويتم تصنيف األصول المالية طبقا لنموذج األعمال الذي تدار به تلك األصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية.
ويتم قياس األصل المالي بالتكلفة المستهلكة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر:

 .1يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و
 .2ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على
المبلغ األصلي مستحق السداد.
ويتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر فقط في حال استوفت الشرطين التاليين ولم تقاس
بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر:
 .3يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يكون هدفه قد تحقق من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول
المالية.
 .4ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على
المبلغ األصلي مستحق السداد.
 عند االعتراف األولي باالستثمار في األسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة ،يجوز للبنك ان يختار بال رجعة قياس التغيراتالالحقة في القيمة العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخر .يتم إجراء هذا االختيار على أساس كل استثمار على حده.
 يتم تصنيف جميع األصول المالية األخرى على أنها مصنفة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر ،باإلضافة إلىذلك ،عند االعتراف األولي ،يمكن للبنك أن يحدد بال رجعه أصال ماليا يلبي المتطلبات التي سيتم قياسها بالتكلفة المستهلكة أو
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ،على أنه بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر ،في حال أن القيام بذلك
سيلغي أو يخفض بشكل كبير حالة عدم التطابق المحاسبي التي قد تنشأ خالفا لذلك.
قام البنك بتصنيف بعض االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر وهي:

 أذون الخزانة واوراق حكومية أخرى. سندات. -وثائق صناديق االستثمارات.

 أدوات حقوق المليكة في الشركات المستثمر بها بنسبة تتراوح من صفر %الى .%20قام البنك بتصنيف استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر:
-

وثائق صناديق االستثمار ألغراض المتاجرة من خالل األرباح والخسائر.

قام البنك بتصنيف بعض االستثمارات بالتكلفة المستهلكة وهي:
-

سندات.

إعادة تصننننننصو االصنننن ل المالص و االلتزامات المالص بتاريخ التطبصق األولي لتعلصمات البنك المركزي المصنننننري يصما يخ
المعصار الدولي للتقرير المالي (.)9
يوضح الجدول التالي فئات القياس األصلية طبقا لقواعد تصوير و اعداد القوائم المالية الصادرة من البنك المركزي المصري و

فئات القياس الجديدة طبقا لتعليمات البنك المركزي المص ي ي ي ي ي ييري " المعيار الدولي للتقاير المالية رقم  "9لألص ي ي ي ي ي ييول وااللتزامات

المالية كما في  1يناير :2019
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التصنيف األولى

التصنيف الجديد

القيمة الدفترية

طبقا لتعليمات

طبقا لمعيار

طبقا لتعليمات

البنك المركزى

الدولى للتقارير

البنك المركزى

القائمة

المالية ()9

القائمة

ارصدة لدى البن ك

تكلف

اذون خزان

تكلف مستهلك

استثمارات مالص متاح للبصع

تكلف مستهلك

تكلف مستهلك

53 099 718

القيمة الدفترية
الجديدة طبقا
إعادة التصنيف

لمعيار الدولى

إعادة قياس

للتقارير المالية
()9
--

()73 052

53 026 666

بالقصم العادل من
خالل الدخل
الشامل  /بالتكلف

16 030 154

--

--

--

المستهلك
بالقصم العادل من
خالل الدخل

2 273 950

--

--

--

الشامل
استثمارات مالص بالقصم
العادل من خالل الدخل

استثمارات بالقصم
تكلف مستهلك

الشامل

العادل من خالل

21 383 739

--

71 183

21 454 922

الدخل الشامل

استثمارات مالص محتفظ بها

تكلف مستهلك

تكلف مستهلك

23 453 116

--

--

--

تكلف مستهلك

تكلف مستهلك

--

21 982 359

()14 600

21 967 759

استثمارات مالص بالقصم

بالقصم العادل من

بالقصم العادل من

العادل من خالل األرباح و

خالل األرباح و

خالل األرباح و

الخسائر

الخسائر

الخسائر

حتى تاريخ االستحقاق
استثمارات مالص بالتكلف
المستهلك

18 794

--

23 468

42 262

قروض وتسهصالت للبن ك

تكلف

تكلف مستهلك

537 408

--

()2 448

534 960

قروض وتسهصالت للعمالء

تكلف

تكلف مستهلك

61 809 668

--

()485 043

61 324 625

أرصدة مستحق للبن ك

تكلف

تكلف مستهلك

16 929 940

--

18 557 612

1 627 672

مخصصات االخرى
(مخص

خسائر االئتمانص

تكلف

تكلف مستهلك

((452 374

--

12 895

()439 479

المت قع العرضص )
أرباح محتجزة

()3 496 408

--

))23 468

))3 519 876

احتصاطصات

()2 421 095

--

491 065

()1 930 030
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 -1تسوية القيمة الدفترية االصول المالية و االلتزامات المالية بتاريخ التطبيق األولي لتعليمات البنك المركزي المصري فيما يخص
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (. )9
يوضح الجدول أدناه تسوية القيمة الدفترية طبقا لقواعد تصوير و اعداد القوائم المالية الصادرة من البنك المركزي المصري إلى
القيمة الدفترية طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري فيما يخص المعيار الدولي للتقاير المالية رقم ( )9عند التحول الى المعيار

الدولي للتقارير المالية  9في  1يناير -:2019
فروق تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية : 9

بااللف جنيه مصري
تأثيراالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة
مخصصات مكونة وفق لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في  16ديسمبر 2008
مخص

خسائر األضمحالل ألرصدة القروض والتسهصالت للعمالء

3 582 768

مخص

األلتزامات العرضص

80 790
3 663 558

االجمالى
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولى للتقارير المالية ()9
مخص

خسائر االئتمان ألرصدة القروض والتسهصالت للعمالء

4 067 811

مخص

خسائر االئتمان ألرصدة القروض والتسهصالت للبن ك

2 448

مخص
مخص
االخر
مخص

خسائر االئتمان المت قع لاللتزامات العرضص
خسائر االئتمان المت قع لألستثمارات المالص بالقصم العادل من خالل الدخل الشامل

67 895

خسائر االئتمان المت قع لالرصدة لدى البن ك

182 191
73 052

االجمالى

4 393 397

فروق تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية ()9

729 839

األر باح المﺤتجزة

اﺣتياطي القيمة العادلة

اﺣتياطي المخاطر العام
الرﺻيد االفتتاﺣي في  1يناير 2019

798 320

3 496 408

209 493

إجمالي األثر علي إعادة التصنصو والقصاس

--

23 468

56 583

إجمالي األثر علي الخسائر االئتمانص المت قع

()729 839

--

--

اﻹجمالي

()729 839

23 468

56 583

الرﺻيد االفتتاﺣي المعدل

68 481

3 519 876

266 076
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تقييم نموذج الﻌمﻞ:
يق م البنك بﺈجراء تقصصﻢ ﻫدف نم ذج األعمال الﺬي يحتفظ يصﻪ باألصل على مست ى المحفﻈ ألن ﻫﺬا يعكﺲ على
أيﻀل وجﻪ طريق إدارة األعمال وتقديﻢ المعل مات إلى اﻹدارة .تشمل المعل مات التي يتﻢ النﻈر يصها:


السصاسات واألﻫداف المعلن للمحفﻈ وألص عمل تلك السصاسات من الناحص العملص  .وخص صا لمعري
ما إذا كانت استراتصجص اﻹدارة تركز على كسﺐ إيرادات الف ائد التعاقدي أو مطابق مدة األص ل
المالص مع مدة االلتزامات المالص التي تم ل تلك األص ل أو تحقصق التديقات النقدي من خالل بصع
األص ل ؛



كصفص تقصصﻢ أداء المحفﻈ وريع تقر ير بهﺬا الشﺄن إلى إدارة البنك



المخاطر التي تﺆثر على أداء نم ذج األعمال واألص ل المالص المحتفظ بها يي نم ذج األعمال ﻫﺬا
وكصفص إدارة ﻫﺬه المخاطر



عدد صفقات وحجﻢ وت قصت المبصعات يي يترات سابق  ،واسباب ﻫﺬه المبصعات وت قعاتها بشﺄن نشاط
المبصعات يي المستقبل .ومع ذلك  ،ال يتﻢ النﻈر يي المعل مات المتعلق بنشاط المبصعات بشكل منفصل
بل اعتبارﻫا جزءا من تقصصﻢ ﺷامل لكصفص تحقصق الهدف المعلن للبنك ﻹدارة األص ل المالص وكصفص
تحقصق التديقات النقدي .

يتﻢ قصاس األص ل المالص المحتفظ بها للمتاجرة أو التي يتﻢ تقصصﻢ أدائها على أساس القصم العادل بالقصم العادل
من خالل االرباح والخسائر ألنها غصر محتقظ بها لتحصصل التديقات النقدي التعاقدي يقﻂ وغصر محتفظ بها لتحصصل
التديقات النقدي التعاقدي مع بصع األص ل المالص .
 )1يتﻢ تصنصو وقصاس كل من أدوات الدين وأدوات حق ق الملكص على النح التالى:
طرق القياس وفقا ً لنموذج األعمال
األداة المالية

التكلفة المستهلكة

أدوات حقوق
الملكية

ال ينطبق

أدوات الدين

نم ذج األعمال لألص ل
المحتفظ بها لتحصصل
التديقات النقدي التعاقدي

القيمة العادلة
من خالل الدخﻞ الشامﻞ

من خالل األرباح أو الخسائر

خصار لمرة واحدة عند
االعتراف األولى
وال يتﻢ الرج ع يصﻪ
نم ذج األعمال لألص ل
المحتفظ بها لتحصصل
التديقات النقدي التعاقدي
والبصع

المعامل العادي ألدوات حق ق الملكص

نم ذج األعمال لألص ل المحتفظ بها للمتاجرة

 )2يق م البنك بﺈعداد وت ثصق واعتماد نم ذج أعمال بما يت ايق مع متطلبات المعصار الدولي للتقارير المالص ( )9وبما يعكﺲ استراتصجص
البنك الم ض ع ﻹدارة االص ل المالص وتديقاتها النقدي ويقاً لما يلى:
االصﻞ المالي

الخصائص األساسية

نموذج األعمال

 الهدف من نم ذج األعمال ﻫ االحتفاظ باألص ل المالص لتحصصل
التديقات النقدي التعاقدي المتمثل يي اصل مبلغ االستثمار والع ائد.
االصول المالية
بالتكلفة
المستهلكة

 البصع ﻫ حدث عرضي استثنائي بالنسب لهدف ﻫﺬا النم ذج وبالشروط
نم ذج األعمال
ال اردة يي المعصار المتمثل يي وج د تدﻫ ر يي القدرة االئتمانص
لألص ل المالص
لمصدر االداة المالص .
المحتفظ بها لتحصصل التديقات
النقدي التعاقدي
 أقل مبصعات من حصث الدوري والقصم .
 يق م البنك بعملص ت ثصق واضح ومعتمدة لمبررات كل عملص بصع ومدي
ت ايقها مع متطلبات المعصار.
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نم ذج األعمال
لألص ل المالص المحتفظ بها
لتحصصل التديقات النقدي
التعاقدي والبصع

االصول المالية
بالقيمة العادلة
من خالل الدخﻞ
الشامﻞ

 كال من تحصصل التديقات النقدي التعاقدي والبصع يتكامالن لتحقصق ﻫدف
النم ذج.
 مبصعات مرتفع نسبصاً (من حصث الدوري والقصم ) بالمقارن مع نم ذج
أعمال المحتفظ بﻪ لتحصصل التديقات النقدي التعاقدي
 ﻫدف نم ذج األعمال لصﺲ االحتفاظ باالصل المالي لتحصصل التديقات
النقدي التعاقدي أو المحتفظ بﻪ لتحصصل التديقات النقدي التعاقدي والبصع.
 تحصصل التديقات النقدي التعاقدي حدث عرضي بالنسب لهدف النم ذج.

االصول المالية
بالقيمة العادلة
من خالل االرباح
والخسائر

نماذج أعمال أخرى تتﻀمن
(المتاجرة – إدارة األص ل
المالص على أساس القصم
العادل – تعﻈصﻢ التديقات
النقدي
عن طريق البصع)

 ادارة االص ل المالص بمعري علي اساس القصم العادل من خالل
االرباح والخسائر تاليصا للتﻀارب يي القصاس المحاسبي.
 ﺷروط تب يﺐ األص ل المالص بالقصم العادل من خالل االرباح و
الخسائر.
تت اير كاي الشروط التالص يي االص ل المالص التي يق م البنك بتب يبها
عند االقتناء بالقصم العادل من خالل االرباح و الخسائر :
-

أن تك ن مسجل يي ب رص أوراق مالص محلص و خارجص .
أن يك ن علصها تعامل نشﻂ خالل الثالث أﺷهر السابق على
تاريخ االقتناء .

 يق م البنك بتقصصﻢ الهدف من نم ذج االعمال على مست ى المحفﻈ التي يتﻢ االحتفاظ باألصل المالى يصها باعتبار أن ذلك يعكﺲ
طريق إدارة العمل وطريق امداد اﻹدارة بالمعل مات ،وتتﻀمن المعل مات التي يتﻢ اخﺬﻫا يي االعتبار عند تقصصﻢ ﻫدف نم ذج
االعمال ما يلي:
ما إذا
 السنننصاسنننات المعتمدة الم ثق وأﻫداف المحفﻈ وتطبصق ﻫﺬه السنننصاسنننات يي ال اقع العملي .وعلى وجﻪ الخصننكانت اسنتراتصجص اﻹدارة تركز يقﻂ على تحصنصل التديقات النقدي التعاقدي لألصنل واالحتفاظ بمعدل عائد معصن ،لمقابل
ت اريخ اسننننتحقاق األصننن ل المالص مع ت اريخ اسننننتحقاق االلتزامات التي تم ل ﻫﺬه األصننن ل أو ت لصد تديقات نقدي من
خالل بصع ﻫﺬه األص ل.
 كصفص تقصصﻢ والتقرير عن أداء المحفﻈ الي اﻹدارة العلصا. المخاطر التي تﺆثر على أداء نم ذج األعمال بما يي ذلك طبصع األصننننن ن ل المالص المحتفظ بها ضنننننننمن ذلك النم ذجوطريق إدارة ﻫﺬه المخاطر.
 كصفص تحديد تقصصﻢ أداء مديري االعمال (القصم العادل  ،العائد على المحفﻈ  ،أو كالﻫما). دوري وقصم وت قصت عملصات البصع يي الفترات السابق  ،وأسباب ﻫﺬه العملصات ،والت قعات بشﺄن أنشط البصع المستقبلص .ومع ذلك يان المعل مات عن انشنط البصع ال تﺆخﺬ يي االعتبار بشنكل منعزل ،ولكن كجزء من تقصصﻢ ﺷنامل لكصفص تحقصق
ﻫدف البنك من إدارة األص ل المالص وكصفص ت لصد التديقات النقدي .
 إن األ ص ل المالص التي يحتفظ بها بغرض المتاجرة أو التى يتﻢ ادارتها وتقصصﻢ أدائها على أساس القصم العادل  ،يتﻢ قصاسها
بالقصم العادل من خالل األرباح والخسائر حصث انها لصست محتفظ بها لتحصصل تديقات نقدي تعاقدي أو لتحصصل تديقات نقدي
تعاقدي وبصع اص ل مالص معاً.
 تقصصﻢ ما إذا كانت التديقات النقدي التعاقدي لألصل تمثل ديعات تقتصر يقﻂ على أصل مبلغ االداة والعائد
لغرض ﻫﺬا التقصصﻢ يق م البنك بتعريو المبلغ األصنننلي لالداة المالص بان القصم العادل لألصنننل المالي عند االعتراف االولي.
ويعرف العائد بﺄنﻪ مقابل القصم الزمنص للنق د والمخاطر االئتمانص المرتبط بالمبلغ األصنننننلي خالل يترة محددة من الزمن
ومخاطر اﻹقراض االساسص األخرى والتكالصو (مثل خطر السص ل والتكالصو اﻹداري ) وكﺬلك ﻫامش الربح.
ولتقصصﻢ ما إذا كانت التديقات النقدي التعاقدي لألصل تتمثل يى ديعات تقتصر يقﻂ على أصل االداة المالص والعائد ،يﺈن البنك
يﺄخﺬ يي اعتباره الشروط التعاقدي لألداة .ويشمل ذلك تقصصﻢ ما إذا كان األصل المالي يتﻀمن ﺷروط تعاقدي قد تغصر ت قصت
أو مبلغ التديقات النقدي التعاقدي مما يجعلها ال تقابل ذلك الشرط .وﻹجراء ذلك التقصصﻢ يﺄخﺬ البنك يي اعتباره ما يلي:
-

االحداث المحتمل التي قد تغصر من مبلغ وت قصت التديقات النقدي .
خصائ الرايع المالص (سعر العائد ،اآلجال ،ن ع العمل .)...
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ﺷروط السداد المعجل ومد األجل.
الشروط التي قد تحد من قدرة البنك على المطالب بتديقات نقدي من أص ل معصن .
الخصائ التي قد تعدل مقابل القصم الزمنص للنق د (إعادة تحديد سعر العائد دوريا).
ال يق م البنك بﺈعادة التب يﺐ بصن مجم عات االصننننن ن ل المالص اال يقﻂ وعندما يقﻂ يتﻢ تغصصر نم ذج االعمال وﻫﺬا ما
يحدث نادرا او يك ن بصف غصر متكررة وغصر ج ﻫري او عند تدﻫ ر يي القدرة االئتمانص الحد ادوات الدين بالتكلف المستهلك .
تقييﻢ ما إذا كانت التدفقات النقدية التﻌاقدية هي مجرد دفﻌات للمبلغ االصلى و الفائدة:
ألغراض ﻫﺬا التقصصﻢ  ،يتﻢ تعريو المبلغ األصلي على أنﻪ القصم العادل لألصل المالي عند االعتراف األولي .يتﻢ
تعريو الفائدة على أنها المقابل المادي للقصم الزمنص للنق د وللمخاطر االئتمانص المرتبط بالمبلغ األصلي تحت
السداد خالل يترة زمنص معصن ولمخاطر وتكالصو اﻹقراض األساسص األخرى (مثل مخاطر السص ل والتكالصو
اﻹدار ي )  ،وكﺬلك ﻫامش الربح .يي إطار تقصصﻢ ما إذا كانت التديقات النقدي التعاقدي ﻫي مجرد مدي عات للمبلغ
األصلي والفائدة  ،يﺈن البنك يﺄخﺬ بعصن االعتبار الشروط التعاقدي لألداة .وﻫﺬا يشمل تقصصﻢ معا إذا كان األصل
المالي يحت ي على ﺷروط تعاقدي قد تغصر وقت ومبلغ التديقات النقدي التعاقدي باعتبار أن ذلك لن يست يي ﻫﺬا
الشرط.
اضمحﻼل قيمة األصﻮل المالية:
يستبدل المعصار الدولي للتقار ير المالص رقﻢ  " 9طبقا لتعلصمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ  26يبراير
 "2019نم ذج الخسارة المحقق ال ارد بتعلصمات البنك المركزي الصادرة بتار يخ  16ديسمبر  2008بنم ذج
الخسارة االئتمانص المت قع كما ينطبق نم ذج االضمحالل يي القصم الجديد على كاي األص ل المالص باﻹضاي
إلى بعﺾ ارتباطات وتعهدات القر وض وعق د الﻀمانات المالص  .بم جﺐ المعصار الدولي للتقار ير المالص رقﻢ
 9؛ يتﻢ االعتراف بخسائر االئتمان بص رة مبكرة اكثر مما كان ال ضع علصﻪ بم جﺐ تعلصمات البنك المركزي
الصادرة بتاريخ  16ديسمبر 2008يطبق البنك منهجا من ثالث مراحل لقصاس الخسائر االئتمانص المت قع من
األص ل المالص المثبت بالتكلف المستهلك وأدوات الدين بالقصم العادل من خالل الدخل الشامل األخر .تق م
األص ل باالنتقال بصن المراحل الثالث التالص استنادا إلى التغصر يي ج دة االئتمان منﺬ االعتراف األولي بها.
المﺮحلة االولى  :خسارة االئتمان المتوقﻌة على مدي  12شه ار
تتﻀمن المرحل األولى االص ل المالص عند االعتراف األولي والتي ال تنط ي على زيادة ج ﻫري يي مخاطر
االئتمان منﺬ االعتراف األولي أو التي تنط ي على مخاطر ائتمانص منخفﻀ نسبصا .بالنسب لهﺬه األص ل  ،يتﻢ
االعتراف بخسائر ائتمانص مت قع على مدى  12ﺷهرا وتحتسﺐ الفائدة على إجمالي القصم الديتر ي لألص ل (
بدون خصﻢ مخص االئتمان)  .خسائر االئتمان المت قع على مدى  12ﺷهرا ﻫي الخسائر االئتمانص المت قع
التي قد تنتﺞ من حاالت إخفاق محتمل خالل  12ﺷهرا بعد تار يخ الق ائﻢ المالص .
المﺮحلة الﺜانية :خسارة االئتمان المتﻮقﻌة على مدي الحياة –مﻊ عدم اضمحﻼل قيمة االئتمان
تتﻀمن المرحل الثانص األص ل المالص التي بها زيادة ج ﻫري يي مخاطر االئتمان منﺬ االعتراف األولي ولكن
ال ي جد دلصل م ض عي على اضمحالل القصم  .يتﻢ االعتراف بخسائر ائتمان مت قع على مدة الحصاة لتلك األص ل
ولكن يستمر احتساب الفائدة على إجمالي القصم الديتر ي لألص ل .خسارة االئتمان المت قع على مدي الحصاة
ﻫي الخسائر االئتمانص المت قع الناتج من جمصع حاالت االخفاق الممكن على مدى العمر المت قع لألداة المالص .
المﺮحلة الﺜالﺜة :خسارة االئتمان المتﻮقﻌة على مدي الحياة – اضمحﻼل قيمة االئتمان
تتﻀمن المرحل الثالث األص ل المالص التي ي جد بها دلصل م ض عي على انخفاض القصم يي تار يخ الق ائﻢ
المالص ؛ بالنسب لهﺬه األص ل يتﻢ االعتراف بخسائر ائتمان مت قع على مدى الحصاة.
 2-2المﺤاسبة عن اإلستثمارات فى الشركات التابعة والشقيقة
يتم عرض اإلستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة فى القوائم المالية المستقلة المرفقة على أساس التكلفة وهى تمثل حصة البنك المباشرة
فى الملكية وليس على أساس نتائج أعمال وصافى أصول الشركات المستثمر فيها.
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 1-2-2الشركات التابﻌة

هى الشركات (بما فى ذلك المنشآت المؤسسة ألغراض خاصة  Special Purpose Entities / SPEsالتى يمتلك البنك بطريق

مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم فى سياساتها المالية والتشغيلية للحصول على منافع من أنشطتها ،وعادة ما يكون للبنك
حصة ملكية تزيد عن نصف حقوق التصويت بها .ويؤخذ فى اإلعتبار وجود وتأثير حقوق التصويت المستقبلية التى يمكن ممارستها

أو تحويلها فى الوقت الحالى عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة على السيطرة على الشركة.
 2-2-2الشركات الشقيقة

الشركات الشقيقة هى المنشآت التى يتمتع البنك بطريق مباشر أو غير مباشر بنفوذ مؤثر عليها ولكنه ال يرقى لدرجة السيطرة أو

السيطرة المشتركة عليها حيث يمتلك البنك حصص ملكية تتراوح من  %20إلى  %50من حقوق التصويت فى الشركات الشقيقة.

تستخدم طريقة الشراء فى المحاسبة عن معامالت إقتناء البنك للشركات التابعة والشقيقة عند اإلعتراف األولى بها (فى تاريخ اإلقتناء).
ويعد تاريخ اإلقتناء هو التاريخ الذى يحصل فيه المشترى على السيطرة أو النفوذ المؤثر على الشركة التابعة أو الشقيقة المشتراة .وطبقا

لطريقة الشراء يتم اإلعتراف األولى بالحصة المقتناة كإستثمار فى الشركة التابعة أو الشقيقة بالتكلفة .وتمثل تكلفة اإلقتناء القيمة العادلة

للمبلغ المدفوع أو المستحق سداده على البنك مقابل الحصة المشتراة مضافا إليها أية تكاليف تعزى مباشرة لعملية اإلقتناء.
ويى الحاالت التى تتحقق يصها سصطرة على منشﺄة ما على مراحل ومن ثﻢ تجمصع أعمالها من خالل أكثر من معامل تبادل واحدة عندئﺬٍ
يتﻢ التعامل مع كل معامل من معامالت التبادل تلك بص رة منفصل وذلك على أساس تكلف اﻹقتناء والمعل مات الخاص بالقصم
العادل للمقابل يى تاريخ كل معامل تبادل حتى التاريخ الﺬى تتحقق يصﻪ تلك السصطرة.

ويتم المحاسبة الالحقة عن إستثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة فى القوائم المالية المستقلة بطريقة التكلفة .ووفقا لهذه الطريقة

تثبت اإلستثمارات بتكلفة اإلقتناء متضمنة أية شهرة ويخصم منها أية خسائر إضمحالل الحقة فى القيمة .وتثبت فى قائمة الدخل
إيرادات البنك من توزيعات أرباح الشركات التابعة والشقيقة عند إعتماد الشركات لتوزيع هذه األرباح وثبوت حق البنك فى تحصيلها.

 3-2التقارير القطاعية
يمثل قطاع النشاط مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة

بقطاعات أنشطة أخرى .ويرتبط القطاع الجغرافى بتقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة إقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها

وتميزها عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في بيئة إقتصادية مختلفة.
 4-2ترجمة العمالت األجنبية
 1-4-2عملة التﻌامل والﻌرض

يتم عرض القوائم المالية للبنك بالجنيه المصرى وهو عملة التعامل والعرض للبنك.

 2-4-2المﻌامﻼت واألرصدة بالﻌمﻼت األجنبية
-

تمسك حسابات البنك بالجنيه المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية

-

ويتم إعادة ترجمة أرصي ييدة األصي ييول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى فى نهاية السي يينة المالية على أسي يياس أسي ييعار

فى تاريخ تنفيذ المعاملة.

الص ي ييرف الس ي ييارية فى ذلك التاريخ ،ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخس ي ييائر الناتجة عن تس ي ييوية تلك المعامالت وبالفروق

الناتجة عن الترجمة ضمن البنود التالية:

 صافى دخل المتاجرة لألصول  /اإللتزامات المبوبة بغرض المتاجرة.

 إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود.
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 يتﻢ تحلصل التغصرات يى القصم العادل لألدوات المالص ذات الطبصع النقدي بالعمالت األجنبص والمصنف كﺈستثمارات مالص بالقصمالعادل من خالل الدخل الشامل االخر (أدوات دين) ما بصن يروق نتجت عن التغصرات يى التكلف المُستهلك لألداة ويروق نتجت عن
تغصر أسعار الصرف الساري ويروق نتجت عن تغصر القصم العادل لألداة ،ويتﻢ اﻹعتراف يى قائم الدخل بالفروق الناتج عن
التغصرات يى التكلف المُستهلك ضمن عائد القروض واﻹيرادات المشابهﻪ وبالفروق الناتج عن تغصر أسعار الصرف ضمن بند
إيرادات (مصرويات) تشغصل أخرى ،ويتﻢ اﻹعتراف ضمن حق ق الملكص بفروق التغصر يى القصم العادل (إحتصاطى القصم العادل
لإلستثمارات المالص بالقصم العادل من خالل الدخل الشامل االخر
 تتض ييمن فروق الترجمة الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية ض ييمن األرباح والخس ييائر الناتجة عن تغير القيمة العادلة مثلأدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخس ي ييائر  ،ويتم االعتراف بفروق الترجمه الناتجة عن أدوات

حقوق الملكية المص يينفة اس ييتثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش ييامل االخر ض ييمن إحتياطي القيمة العادلة فى حقوق

الملكية

 5-2األﺻول وااللتزامات المالية
 1-5-2االعتراف والقياس االولى
يق م البنك باالعتراف االولي باالص ل وااللتزامات المالص يي التاريخ الﺬي يصبح يصﻪ البنك طرف يي الشروط التعاقدي
لألداة المالص .
يتﻢ قصاس األصنننل أو األلتزام المالى أولصاً بالقصم العادل  .وبالنسنننب لتلك التي ال يتﻢ قصاسنننها الحقاً بالقصم العادل من خالل
األربا ح والخسنننننائر يﺈنها تقاس بالقصم العادل مﻀننننناياً إلصها تكلف المعامل التي ترتبﻂ بشنننننكل مباﺷنننننر بعملص اﻹقتناء أو
اﻹصدار.
 2-5-2التبويب
األﺻول المالية – السياسة المطبقة إعتبارا من  1يناير 2019
 عند اﻹعتراف األولى يق م البنك بتب يﺐ األص ل المالص إلى أص ل مالص بالتكلف المستهلك  ،اص ل مالص بالقصم العادل
من خالل قائم الدخل الشامل االخر أو بالقصم العادل من خالل األرباح والخسائر.
 يتﻢ قصاس االصل المالي بالتكلف المستهلك إذا تﻢ استصفاء كال الشرطصن التالصصن ولﻢ يكن قد تﻢ تخصصصﻪ بمعري ادارة البنك
عند االعتراف االولي بالقصم العادل من خالل األرباح والخسائر:
 يُحتفظ باألصل المالي ضمن نم ذج أعمال ﻫديﻪ يقﻂ ﻫ االحتفاظ باألصل المالى لتحصصل التديقات النقدي التعاقدي . ينشنننﺄ عن الشنننروط التعاقدي لألصنننل المالي ،يي ت اريخ محددة تديقات نقدي تعاقدي لألصنننل تتمثل يقﻂ يى أصنننل مبلغاالداة المالص والعائد.
 يتﻢ قصاس أداة الدين بالقصم العادل من خالل الدخل الشامل اآلخر ولﻢ يكن قد تﻢ تخصصصها عند االعتراف االولي بالقصم
العادل من خالل األرباح والخسائر اذا تﻢ استصفاء كل من الشرطصن التالصصن:
 يُحتفظ باألصل المالي ضمن نم ذج أعمال ﻫديﻪ تحصصل التديقات النقدي التعاقدي وبصع األصل المالى. ينشﺄ عن الشروط التعاقدي لألصل المالي ،يي ت اريخ محددة تديقات نقدي تعاقدي لألصل ال تتمثل يقﻂ يي أصل الدينوالعائد.
 يتﻢ تب يﺐ باقى األص ل المالص األخرى كﺈستثمارات مالص بالقصم العادل من خالل األرباح والخسائر.
 باﻹضاي إلى ذلك  ،يمكن للبنك عند االعتراف األولي ،أن يخص بشكل الرجع يصﻪ – أصال مالصاً على أنﻪ يُقاس بالقصم
العادل من خالل االرباح أو الخسائر ،بالرغﻢ من إستصفائﻪ لشروط التب يﺐ كﺄصل مالى بالتكلف المستهلك أو بالقصم العادل
من خالل قائم الدخل الشامل اآلخر ،إذا كان القصام بﺬلك يمنع أو يقل  -بشكل ج ﻫري  -التﻀارب الﺬى قد ينشﺄ يي
القصاس المحاسبي.
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تقييم نموذج االعمال
 يتﻢ تصنصو وقصاس كل من أدوات الدين وأدوات حق ق الملكص على النح التالى:األداة المالية

التكلفة المستهلكة

أدوات ﺣقوق
الملكية

ال ينطبق

أدوات الدين

نم ذج األعمال لألص ل
المحتفظ بها لتحصصل
التديقات النقدي التعاقدي

طرق القياس وفقاً لنماذج األعمال
القيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر
من خالل الدخل الشامل االخر
المعامل العادي ألدوات حق ق الملكص
خصار لمرة واحدة عند االعتراف
األولى
وال يتﻢ الرج ع يصﻪ
نم ذج األعمال لألص ل المحتفظ بها
نم ذج األعمال لألص ل المحتفظ بها
للمتاجرة
لتحصصل التديقات النقدي التعاقدي
والبصع

 يق م البنك بﺈعداد وت ثصق واعتماد نم ذج  /نماذج االعمال ( )Business Modelsبما يت ايق مع متطلبات المعصار الدولي للتقارير المالص( )9وبما يعكﺲ استراتصجص البنك الم ض ع ﻹدارة االص ل المالص وتديقاتها النقدي ويقاً لما يلى:
االﺻل المالي

نموذج األعمال

االﺻول المالية
بالتكلفة
المستهلكة

نم ذج األعمال
لألص ل المالص
المحتفظ بها لتحصصل التديقات
النقدي التعاقدي

الخصائص األساسية
 الهدف من نم ذج األعمال ﻫ االحتفاظ باألص ل المالص لتحصصل التديقات
النقدي التعاقدي المتمثل يي اصل مبلغ االستثمار والع ائد.
 البصع ﻫ حدث عرضي استثنائي بالنسب لهدف ﻫﺬا النم ذج وبالشروط ال اردة
يي المعصار المتمثل يي وج د تدﻫ ر يي القدرة االئتمانص لمصدر االداة المالص .
 أقل مبصعات من حصث الدوري والقصم .
 يق م البنك بعملص ت ثصق واضح ومعتمدة لمبررات كل عملص بصع ومدي ت ايقها
مع متطلبات المعصار.

االﺻول المالية
بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل االخر
االﺻول المالية
بالقيمة العادلة
من خالل
االرباح
والخسائر

نم ذج األعمال
لألص ل المالص المحتفظ بها
لتحصصل التديقات النقدي
التعاقدي والبصع

 كال من تحصصل التديقات النقدي التعاقدي والبصع يتكامالن لتحقصق ﻫدف
النم ذج.
 مبصعات مرتفع (من حصث الدوري والقصم ) بالمقارن مع نم ذج أعمال المحتفظ
بﻪ لتحصصل التديقات النقدي النعاقدي

نماذج أعمال أخرى تتﻀمن
(المتاجرة – إدارة األص ل
المالص على أساس القصم
العادل – تعﻈصﻢ التديقات
النقدي
عن طريق البصع)

 ﻫدف نم ذج األعمال لصﺲ االحتفاظ باالصل المالي لتحصصل التديقات النقدي
التعاقدي أو المحتفظ بﻪ لتحصصل التديقات النقدي التعاقدي والبصع.
 تحصصل التديقات النقدي التعاقدي حدث عرضي بالنسب لهدف النم ذج.
 ادارة االص ل المالص بمعري علي اساس القصم العادل من خالل االرباح
والخسائر تاليصا للتﻀارب يي القصاس المحاسبي.

 يقوم البنك بتقييم الهدف من نموذج االعمال على مستوى المﺤفظة التي يتم االﺣتفاظ باألﺻل المالى فيها باعتبار أن ذلك
يعكس طريقة إدارة العمل وطريقة امداد اإلدارة بالمعلومات ،وتتضمن المعلومات التي يتم اخذها في االعتبار عند تقييم
هدف نموذج االعمال ما يلي:
 السصاسات المعتمدة الم ثق وأﻫداف المحفﻈ وتطبصق ﻫﺬه السصاسات يي ال اقع العملي .وعلى وجﻪ الخصما إذا كانت استراتصجص اﻹدارة تركز يقﻂ على تحصصل التديقات النقدي التعاقدي لألصل واالحتفاظ بمعدل
عائد معصن ،لمقابل ت اريخ استحقاق األص ل المالص مع ت اريخ استحقاق االلتزامات التي تم ل ﻫﺬه األص ل
أو ت لصد تديقات نقدي من خالل بصع ﻫﺬه األص ل.
 كصفص تقصصﻢ والتقرير عن أداء المحفﻈ الي اﻹدارة العلصا. المخاطر التي تﺆثر على أداء نم ذج األعمال بما يي ذلك طبصع األص ل المالص المحتفظ بها ضمن ذلكالنم ذج وطريق إدارة ﻫﺬه المخاطر.
 كصفص تحديد تقصصﻢ أداء مديري االعمال (القصم العادل  ،العائد على المحفﻈ  ،أو كالﻫما).-18-

بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

 دوري وقصم وت قصت عملصات البصع يي الفترات السابق  ،وأسباب ﻫﺬه العملصات ،والت قعات بشﺄن أنشط البصعالمستقبلص  .ومع ذلك يان المعل مات عن انشط البصع ال تﺆخﺬ يي االعتبار بشكل منعزل ،ولكن كجزء من
تقصصﻢ ﺷامل لكصفص تحقصق ﻫدف البنك من إدارة األص ل المالص وكصفص ت لصد التديقات النقدي .
 إن األص ل المالص التي يحتفظ بها بغرض المتاجرة أو التى يتﻢ ادارتها وتقصصﻢ أدائها على أساس القصم العادل ،يتﻢ قصاسها بالقصم العادل من خالل األرباح والخسائر حصث انها لصست محتفظ بها لتحصصل تديقات نقدي تعاقدي
أو لتحصصل تديقات نقدي تعاقدي وبصع اص ل مالص معاً.
 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التﻌاقدية لألصل تمﺜل دفﻌات تقتصر فقط على أصل مبلغ االداة والﻌائد.
لغرض ﻫﺬا التقصصﻢ يق م البنك بتعريو المبلغ األصنننننننلي لالداة المالص بانﻪ القصم العادل لألصنننننننل المالي عند االعتراف
االولي .ويعرف العائد بﺄنﻪ مقابل القصم الزمنص للنق د والمخاطر االئتمانص المرتبط بالمبلغ األصنننننننلي خالل يترة محددة
من الزمن ومخاطر اﻹقراض االساسص األخرى والتكالصو (مثل خطر السص ل والتكالصو اﻹداري ) وكﺬلك ﻫامش الربح.
ولتقصصﻢ ما إذا كانت التديقات النقدي التعاقدي لألصنننل تتمثل يى ديعات تقتصنننر يقﻂ على أصنننل االداة المالص والعائد ،يﺈن
البنك يﺄخﺬ يي اعتباره الشنننروط التعاقدي لألداة .ويشنننمل ذلك تقصصﻢ ما إذا كان األصنننل المالي يتﻀنننمن ﺷنننروط تعاقدي قد
تغصر ت قصت أو مبلغ التديقات النقدي التعاقدي مما يجعلها ال تقابل ذلك ال شرط .وﻹجراء ذلك التقصصﻢ يﺄخﺬ البنك يي اعتباره
ما يلي:
 االحداث المحتمل التي قد تغصر من مبلغ وت قصت التديقات النقدي . خصائ الرايع المالص (سعر العائد ،اآلجال ،ن ع العمل .)... ﺷروط السداد المعجل ومد األجل. الشروط التي قد تحد من قدرة البنك على المطالب بتديقات نقدي من أص ل معصن . الخصائ التي قد تعدل مقابل القصم الزمنص للنق د (إعادة تحديد سعر العائد دوريا).االلتزامات المالية – السياسة المطبقة إعتبارا من  1يناير 2019
 عند اﻹعتراف األولى يق م البنك بتب يﺐ االلتزامات المالص إلى التزامات مالص بالتكلف المستهلك  ،والتزامات مالص بالقصم
العادل من خالل األرباح والخسائر وذلك بناء علي ﻫدف نم ذج االعمال للبنك
 يتﻢ االعتراف أولصا بكاي االلتزامات المالص بالقصم العادل يي التاريخ الﺬي يصبح يصﻪ البنك طرف يي الشروط التعاقدي
لألداة المالص .
 يتﻢ قصاس االلتزامات المالص المب ب بالتكلف المستهلك الحقا علي اساس التكلف المستهلك وباستخدام طريق العائد الفعلي.
 يتﻢ قصاس االلتزامات المالص بالقصم العادل من خالل االرباح والخسائر الحقاً بالقصم العادل ويتﻢ االعتراف بالتغصر يي
القصم العادل المتعلق بالتغصر يي درج التصنصو االئتماني للبنك يي قائم الدخل الشامل اآلخر يي حصن يتﻢ عرض المبلغ
المتبقي من التغصر يي القصم العادل يي قائم االرباح و الخسائر.
إعادة التبويب
 ال يتﻢ إعادة تب يﺐ االص ل المالص بعد االعتراف االولي إال عندما – ويقﻂ عندما – يق م البنك بتغصصر نم ذج االعمال
الخا بﺈدارة ﻫﺬه األص ل.
 يي كاي االح ال ال يتﻢ اعادة التب يﺐ بصن بن د االلتزامات المالص بالقصم العادل من خالل االرباح والخسائر وبصن االلتزامات
المالص بالتكلف المستهلك .
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 3-5-2االستبﻌاد

أ-

األﺻول المالية
 يتﻢ استبعاد األصل المالى عندما تنتهي يترة سريان الحق التعاقدي يي الحص ل على تديقات نقدي من األصل المالي أو
عندما يق م البنك بتح يل الحق يي استالم التديقات النقدي التعاقدي يي معامل يتﻢ بم جبها تح يل المخاطر والمنايع
المرتبط بالملكص بشكل ج ﻫرى الى طرف آخر.
 عند استبعاد أصل مالي يتﻢ االعتراف يي قائم األرباح والخسائر بالفرق بصن القصم الديتري لألصل (أو القصم الديتري
المخصص للجزء من األصل الﺬي تﻢ استبعاده) ومجم ع كال من المقابل المستلﻢ (متﻀمنا أي أصل جديد تﻢ الحص ل
علص مخص ما من أي التزام جديد تﻢ تحملﻪ) وأي أرباح أو خسائر مجمع سبق االعتراف بها ضمن إحتصاطى القصم العادل
لإلستثمارات المالص بالقصم العادل من خالل قائم الدخل الشامل االخر.
 إعتبارا من  1يناير  2019يﺈن أي أرباح او خسائر متراكم تﻢ االعتراف بها يي قائم الدخل الشامل االخر متعلق
باالستثمار يي أدوات حق ق ملكص تﻢ تخصصصها كاستثمارات بالقصم العادل من خالل قائم الدخل الشامل االخر ،ال يتﻢ
االعتراف بها يي األرباح والخسائر عند استبعاد ذلك األصل بحصث يتﻢ تح يل الفروق التي تخصها مباﺷرة الى بند االرباح
المحتجزة .وان أي حص نشﺄت أو تﻢ االحتفاظ بها من األصل المﺆﻫل لالستبعاد (مست يى ﺷروط اﻹستبعاد) يصتﻢ االعتراف
بها كﺄصل أو التزام منفصل.
 عندما يدخل البنك يي معامالت يق م بم جبها بتح يل أص ل سبق اﻹعتراف بها يي قائم المركز المالي ،ولكن يحتفظ
بكل أو بشكل ج ﻫرى بمعﻈﻢ المخاطر والمنايع المرتبط باألصل المح ل أو جزء منﻪ .يفي ﻫﺬه األح ال ،ال يتﻢ استبعاد
األصل المح ل.
 بالنسب للمعامالت التي ال يق م يصها البنك باالحتفاظ وال بتح يل بشكل ج ﻫرى كل المخاطر والمنايع المرتبط بملكص
األصل ويحتفظ بالسصطرة على األصل ،يستمر البنك يي االعتراف باألصل يي حدود ارتباطﻪ المستمر باألصل المالي،
ويتحدد االرتباط المستمر للبنك باألصل المالي بمدى تعرض البنك للتغصرات يي قصم األصل المح ل.

ب-

 يي بعﺾ المعامالت يحتفظ البنك بالتزام خدم األصل المح ل مقابل عم ل  ،عندﻫا يتﻢ استبعاد األصل المح ل إذا كان
يفي بشروط االستبعاد .ويتﻢ االعتراف بﺄصل او التزام لعقد الخدم إذا كانت عم ل الخدم أكبر من القدر المناسﺐ (أصل)
او اقل من القدر المناسﺐ (إلتزام) لتﺄدي الخدم .
االلتزامات المالية
 يق م البنك باستبعاد االلتزامات المالص عندما يتﻢ التخل

من او الغاء او انتهاء مدتﻪ ال اردة بالعقد.

 4-5-2التﻌديﻼت على األصول المالية وااللتزامات المالية

أ-

األﺻول المالية
 إذا تﻢ تعديل ﺷروط أصل مالي ،يق م البنك بتقصصﻢ ما إذا كانت التديقات النقدي لألصل المعدل مختلف بشكل ج ﻫري .وإذا
كانت التديقات النقدي مختلف اختالياً ج ﻫرياً يان الحق ق التعاقدي للتديقات النقدي من األصل المالي األصلي تعتبر انتهت
ومن ثﻢ يتﻢ استبعاد األصل المالي األصلي ويتﻢ االعتراف بﺄصل مالي جديد بالقصم العادل واالعتراف بالقصم الناتج من
تعديل القصم الديتري االجمالص كﺄرباح او خسائر ضمن األرباح والخسائر .اما إذا كان ﻫﺬا التعديل قد حدث بسبﺐ صع بات
مالص للمقترض ،يان األرباح يتﻢ تاجصلها وتعرض مع مجمع خسائر االضمحالل يي حصن يتﻢ االعتراف بالخسائر يي قائم
االرباح والخسائر.
 إذا كانت التديقات النقدي لألصل المعدل المعترف بﻪ بالتكلف المستهلك لصست مختلف ج ﻫرياً ،يان التعديل ال ينتﺞ عنﻪ
استبعاد األصل المالي.

السياسة المطبقة قبل  1يناير 2019
 إذا تﻢ تعديل ﺷروط األصل المالي بسبﺐ صع بات مالص للمقترض ولﻢ يكن األصل قد تﻢ استبعاده ،يان اضمحالل األصل
يتﻢ قصاسﻪ باستخدام سعر العائد قبل التعديل.
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ب-

االلتزامات المالية
يق م البنك بتعديل التزام مالي عندما يتﻢ تعديل ﺷنننننننروطﻪ وتك ن التديقات النقدي لاللتزام المعدل مختلف اختاليا ًج ﻫرياً.
يي ﻫﺬه الحال يتﻢ االعتراف بالتزام مالي جديد بناءًا على الشنننننننروط المعدل بالقصم العادل  .ويتﻢ االعتراف بالفرق بصن
القصم الديتري لاللتزام المالي القديﻢ وااللتزام المالي الجديد بالشروط المعدل ضمن قائم األرباح والخسائر.

المقاصة بين االصول المالية وااللتزامات المالية
يتﻢ إجراء المقاص ن بصن األص ن ل وااللتزامات المالص إذا كان للبنك حق قان ني قابل للنفاذ ﻹجراء المقاص ن بصن المبالغ المعترف بها
وكان ت ﻫناك النص ﻹجراء التس ي على أساس صايى المبالغ أو استالم األصل وتس ي االلتزام يي آن واحد.
وتعرض بن د اتفناقصنات ﺷنننننننراء أذون خزانن مع االلتزام غصر المتزامن بنﺈعنادة البصع واتفناقصنات بصع أذون خزانن مع االلتزام غصر
المتزامن بﺈعادة الشراء على أساس الصايي بقائم المركز المالى ضمن بند أذون الخزان وأوراق حك مص أخرى.
 5-5-2قياس القيمة الﻌادلة
السياسة المطبقة اعتباراً من  1يناير 2019
 يحدد البنك القصم العادل علي اساس انها السعر الﺬى سصتﻢ الحص ل علصﻪ لبصع أصل أو الﺬى سصتﻢ سداده لنقل إلتزام يى
معامل منﻈم بصن المشاركصن يى الس ق يى تاريخ القصاس مع االخﺬ يي االعتبار عند قصاس القصم العادل خصائ األصل
أو اﻹلتزام يى حال أخﺬ المشارك ن يى الس ق تلك الخصائ بعصن االعتبار عند تسعصر األصل و/أو اﻹلتزام يى تاريخ
القصاس حصث تشتمل ﻫﺬه الخصائ علي حال األصل وم قعﻪ والقص د على بصع األصل أو استخدامﻪ لكصفص نﻈر المشاركصن
يى الس ق.
 يستخدم البنك منهﺞ الس ق لتحديد القصم العادل لالص ل وااللتزامات المالص باعتبار ان ﻫﺬا المنهﺞ يستخدم االسعار
والمعل مات األخرى ذات الصل الناجم عن معامالت بالس ق تتﻀمن أص ل أو التزامات أو مجم ع من األص ل
وااللتزامات ،وتك ن مطابق أو قابل للمقارن  .وبالتالي قد يستخدم البنك أسالصﺐ التقصصﻢ المتفق مع منهﺞ الس ق مثل
مﻀاعفات الس ق المشتق من مجم عات قابل للمقارن  .وعندﻫا يقتﻀي اختصار المﻀاعو المالئﻢ من ضمن النطاق استخدام
الحكﻢ الشخصي مع األخﺬ يي االعتبار الع امل الكمص والن عص الخاص بالقصاس.
 عندما ال يمكن االعتماد علي مدخل الس ق يي تحديد القصم العادل الصل مالي او التزام مالي ،يستخدم البنك منهﺞ الدخل
يي تحديد القصم العادل والﺬي بم جبﻪ يتﻢ تح يل المبالغ المستقبلص مثل التديقات النقدي أو الدخل والمصرويات إلى مبلغ
حالي (مخص م) بحصث يعكﺲ قصاس القصم العادل ت قعات الس ق الحالص ح ل المبالغ المستقبلص .
 عندما ال يمكن االعتماد علي مدخل الس ق او منهﺞ الدخل يي تحديد القصم العادل الصل مالي او التزام مالي ،يستخدم
البنك منهﺞ التكلف يي تحديد القصم العادل بحصث يعكﺲ المبلغ الﺬي يتﻢ طلبﻪ حالصاً الستبدال االصل بحالتﻪ الراﻫن (تكلف
االستبدال الحالص ) ،بحصث تعكﺲ القصم العادل التكلف التي يتحملها المشارك يي الس ق كمشترى من اقتناء أصل بديل لﻪ
منفع مماثل حصث ان المشارك يي الس ق كمشترى لن يديع يي األصل أكثر من المبلغ الﺬي يستبدل بﻪ المنفع لألصل.
أساليب التقييم المستخدمة في تﺤديد القيمة العادلة لألداة المالية تتضمن:
 األسعار المعلن لألص ل أو االلتزامات المماثل يي أس اق نشط .
 عق د مبادل أسعار الفائدة باحتساب القصم الحالص للتديقات النقدي المستقبلص المت قع بناءاً على منحنصات الع ائد الملح ظ .
 القصم العادل للعق د المستقبلص ألسعار العمالت باستخدام القصم الحالص لقصم التديق النقدي المت قع باستخدام سعر الصرف
المستقبلي للعمل محل التعاقد.
 تحلصل التديقات النقدي المخص م يي تحديد القصم العادل لألدوات المالص األخرى.
السياسة المطبقة قبل  1يناير 2019
يتﻢ تحديد القصم العادل لالستثمارات المُعلن عن أسعارﻫا يي أس اق نشط على أساس أسعار الطلﺐ الجاري  Bid Priceأما إذا
لﻢ تكن ﻫناك س ق نشط لألصل المالي أو لﻢ تت اير أسعار الطلﺐ الجاري  ،يصحدد البنك القصم العادل باستخدام أحد أسالصﺐ التقصصﻢ.
ويتﻀنننمن ذلك اسنننتخدام معامالت محايدة حديث  ،أو تحلصل التديقات النقدي المخصن ن م  ،أو نماذج تسنننعصر الخصارات أو طرق التقصصﻢ
األخر ى ﺷنننننائع االسنننننتخدام من قمبل المتعاملصن بالسننننن ق وإذا لﻢ يتمكن البنك من تقدير القصم العادل ألدوات حق ق الملكص المُب ب
متاح للبصع ،يتﻢ قصاس قصمتها بالتكلف بعد خصﻢ أى اضمحالل يى القصم .
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 6-2أدوات المشتقات المالية ومﺤاسبة التغطية
 يتﻢ االعتراف بالمشننتقات بالقصم العادل يي تاريخ الدخ ل يي عقد المشننتق  ،ويتﻢ إعادة قصاسننها الحقاً بقصمتها العادل  .ويتﻢ
الحصـنننننن ل على القصم العادلـنننن ن من األسعـننننننار الس قص المعلن يي األس اق النشط  ،أو المعامالت الس قص الحديث  ،أو
أسالصﺐ التقصصﻢ مثل نماذج التديقات النقدي المخص م ونماذج تسعصر الخصارات ،بحسﺐ األح ال .وتﻈهر جمصع المشتقات
ضمن األص ل إذا كانت قصمتها العادل م جب  ،أو ضمن االلتزامات إذا كانت قصمتها العادل سالب .
 ال يتﻢ يصنننل عق د المشنننتقات الﻀنننمنص عندما تك ن المشنننتق مرتبط بﺄصنننل مالي وبالتالى يتﻢ تصننننصو عقد المشنننتقات
الﻀمنص بالكامل مع األصل المالى المرتبﻂ بﻪ.
تعتمد طريق االعتراف باألرباح والخسنننائر الناتج عن التغصر يي القصم العادل على ما إذا كانت المشنننتق مخصنننصننن أداة تغطص ،
وعلى طبصع البند المغطى.ويق م البنك بتخصص بعﺾ المشتقات على أنها أياً مما يلى :




.1

تغطصات مخاطر القصم العادل لألص ل وااللتزامات المعترف بها أو االرتباطات المﺆكدة (تغطص القصم العادل ).

.2

تغطصات مخاطر تديقات نقدي مستقبلص مت قع بدرج كبصرة تُنسﺐ إلى أصل أو التزام معترف بﻪ ،أو تُنسﺐ
إلى معامل متنبﺄ بها (تغطص التديقات النقدي ).

.3

تغطصات صايي االستثمار يي عملصات أجنبص (تغطص صايي االستثمار).

يتﻢ استخدام محاسب التغطص للمشتقات المخصص لهﺬا الغرض إذا ت ايرت يصها الشروط المﺆﻫل للمحاسب عنها كادوات
تغطص .
يق م البنك عند نشنننﺄة المعامل بالت ثصق المسنننتندى للعالق بصن البن د المغطاة وأدوات التغطص  ،وكﺬلك أﻫداف إدارة الخطر
واﻹ ستراتصجص من الدخ ل يي معامالت التغطص المختلف  .ويق م البنك أي ﻀًا عند ن شﺄة التغطص وب صف م ستمرة بالت ثصق
المسننننتندى لتقدير ما إذا كانت المشننننتقات المسننننتخدم يي معامالت التغطص يعال يي مقابل التغصرات يي القصم العادل أو
التديقات النقدي للبند المغطى.

 1-6-2تغطية القيمة الﻌادلة
 يتﻢ االعتراف يي قائم األرباح والخسننائر بالتغصرات يي القصم العادل للمشننتقات المخصننصنن المﺆﻫل لتغطصات مخاطر
تغصر القصم العادل  ،وذلك مع أي تغصرات يي القصم العادل المنس ب لخطر األصل أو االلتزام المغطى.
 يتﻢ االعتراف بﺄثر التغصرات الفعال يي القصم العادل لعق د مبادالت سنننننعر العائد والبن د المغطاة المتعلق بها ضنننننمن بند
"صننايي الدخل من العائد " .يي حصن يتﻢ االعتراف بﺄثر التغصرات الفعال يي القصم العادل لعق د العمل المسننتقبلص ضننمن
بند "صايي دخل االدوات المالص بالقصم العادل من خالل األرباح والخسائر .
 يتﻢ االعتراف بﺄثر عدم الفعالص يى كاي العق د والبن د المُغطاة المتعلق بها ال اردة يى الفقرة السننابق ضننمن بند " صننايي
دخل االدوات المالص بالقصم العادل من خالل األرباح والخسائر "
 إذا لﻢ تُعد التغطص تفي بشننروط محاسننب التغطص  ،يتﻢ اسننتهالك التعديل الﺬي تﻢ على القصم الديتري للبند المغطى الﺬي يتﻢ
المحاسب عنﻪ بطريق التكلف المُستهلك  ،وذلك بتحمصلﻪ على األرباح والخسائر على مدار الفترة حتى االستحقاق .ويستمر
االعتراف بحق ق الملكص بالتعديالت التي أجريت على القصم الديتري ألداة حق ق الملكص المغطاة حتى يتﻢ استبعادﻫا.
 2-6-2تغطية التدفقات النقدية
 يتﻢ االعتراف يي قائم الدخل الشنامل االخر بالجزء الفعال من التغصرات يي القصم العادل للمشنتقات المخصنصن المﺆﻫل
لتغطصات التديقات النقدي  .ويتﻢ االعتراف على الف ر باألرباح والخسنننننننائر المتعلق بالجزء غصر الفعال يي قائم األرباح
والخسائر ضمن بند " صايي دخل االدوات المالص بالقصم العادل من خالل األرباح والخسائر ".
 يتﻢ ترحصل المبالغ التي تراكمت يي قائم الدخل الشنننامل االخر إلى قائم األرباح والخسنننائر يي نفﺲ الفترات التي يك ن
للبند المغطى تﺄثصر على األرباح أو الخسنننننننائر .و تﺆخﺬ األرباح أو الخسنننننننائر المتعلق بالجزء الفعال من مبادالت العمل
والخصارات إلى " صايي دخل االدوات المالص بالقصم العادل من خالل األرباح والخسائر ".
 عندما تسنننننتحق أو تُباع أداة تغطص أو إذا لﻢ تعد التغطص تفي بشنننننروط محاسنننننب التغطص  ،يسنننننتمر االعتراف باألرباح أو
الخسننائر التي تراكمت يي الدخل الشننامل االخر يي ذلك ال قت ضننمن بن د الدخل الشننامل االخر ،ويتﻢ االعتراف بها يي
قائم األرباح والخسائر عندما يتﻢ االعتراف يي النهاي بالمعامل المتنبﺄ بها .أما إذا لﻢ يعد من المت قع أن تحدث المعامل
المتنبﺄ بها ،عندئﺬ يتﻢ ترحصل األرباح أو الخسنننننننائر التي تراكمت يي الدخل الشنننننننامل االخر على الف ر إلى قائم األرباح
والخسائر.
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 3-6-2تغطية صافى االستﺜمار
يتﻢ االعتراف ضنننننننمن قائم الدخل الشنننننننامل االخر بالربح أو الخسنننننننارة من أداة التغطص المتعلق بالجزء الفعال للتغطص  ،بصنما يتﻢ
االعتراف يي قائم األرباح والخسننائر على الف ر بالربح أو الخسننارة المتعلق بالجزء غصر الفعال .ويتﻢ ترحصل األرباح أو الخسننائر
التي تراكمت يي قائم الدخل الشامل االخر الي قائم األرباح والخسائر عند استبعاد العملصات األجنبص .
 4-6-2المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية
يتﻢ االعتراف يي قائم األرباح والخسائر ضمن "صايي دخل االدوات المالص بالقصم العادل من خالل األرباح والخسائر" بالتغصرات
يي القصم العادل للمشننتقات غصر المﺆﻫل لمحاسننب التغطص  ،ويتﻢ االعتراف يي قائم األرباح والخسننائر "صننايي الدخل من األدوات
المالص بالقصم العادل من خالل األرباح والخسننائر" وذلك باألرباح والخسننائر الناتج عن التغصرات يي القصم العادل للمشننتقات التي
يتﻢ إدارتها باالرتباط مع األص ل وااللتزامات المالص بالقصم العادل من خالل األرباح والخسائر.
 5-6-2المشتقات الضمنية
السياسة المطبقة من  1يناير 2019
تعرف المشننتقات المالص الﻀننمنص عندما تك ن المشننتقات مشننم ل مع ترتصﺐ تعاقدى آخر (عقد أصننلى) ويق م البنك بالمحاسننب عن
المشتق الﻀمنص بﺈعتبارﻫا مشتق مستقل عندما يك ن:
 العقد األصلى ال يمثل أصالً يقع ضمن نطاق المعصار الدولي للتقارير المالص ( )9االدوات المالص .
 عند قصاس العقد األصلى بﺬاتﻪ بطريق أخرى بخالف القصم العادل من خالل األرباح والخسائر.
 عندما تست يي ﺷروط المشتق الﻀمنص تعريو المشتقات إذا تﻢ تقصصمها كﺄداة منفصل .
 إختالف الخصائ اﻹقتصادي والمخاطر للمشتقات الﻀمنص عن تلك الخصائ والمخاطر المتعلق بالعقد األصلى.
يتﻢ قصاس المشنتقات الﻀنمنص التي يتﻢ يصنلها بالقصم العادل  ،مع اﻹعتراف بالتغصرات يي القصم العادل ضنمن األرباح والخسنائر إال
إذا كانت جزء يي ترتصﺐ مﺆﻫل للمحاسننب عنﻪ كتغطص تديق نقدى أو صننايى إسننتثمار .ﻫﺬا ويتﻢ عرض المشننتقات الﻀننمنص التي تﻢ
يصلها ضمن قائم المركز المالى س ياً مع العقد األصلى.
السياسة المطبقة قبل  1يناير 2019
عريت المشننتقات المالص الﻀننمنص عندما تك ن المشننتقات مشننم ل مع ترتصﺐ تعاقدى آخر (عقد أصننلى) ويق م البنك بالمحاسننب عن
المشتق الﻀمنص بﺈعتبارﻫا مشتق مستقل عندما يك ن:
 العقد األصلى بﺬاتﻪ يتﻢ قصاسﻪ بطريق أخرى بخالف القصم العادل من خالل األرباح والخسائر.
 ﺷروط المشتق الﻀمنص تست يى تعريو المشتقات إذا تﻢ تقصصمها كﺄداة منفصل .
 إختالف الخصائ اﻹقتصادي والمخاطر للمشتقات الﻀمنص عن تلك الخصائ والمخاطر المتعلق بالعقد األصلى.
يتﻢ قصاس الم شتقات ال ﻀمنص التي يتﻢ ي صلها بالقصم العادل  ،مع اﻹعتراف بالتغصرات يي القصم العادل ضمن األرباح والخ سائر إال
إذا كانت جزء يي ترتصﺐ مﺆﻫل للمحاسننب عنﻪ كتغطص تديق نقدى أو صننايى إسننتثمار .ﻫﺬا ويتﻢ عرض المشننتقات الﻀننمنص التي تﻢ
يصلها ضمن قائم المركز المالى س ياً مع العقد األصلى.
طبقا لطريق العائد الفعلي يتﻢ حسنناب التكلف المُسننتهلك ألصننل أو التزام مالي وت زيع إيرادات العائد أو مصنناريو العائد على مدار
عمر األداة المتعلق بها .ويمثل معدل العائد الفعلي المعدل الﺬي يسننننننتخدم لخصننننننﻢ التديقات النقدي المسننننننتقبلص المت قع سنننننندادﻫا أو
تحصصلها خالل العمر المت قع لألداة المالص  ،أو يترة زمنص أقل إذا كان ذلك مناسباً وذلك لل ص ل بدق إلى القصم الديتري ألصل أو
التزام مالي .وعند حسنناب معدل العائد الفعلي ،يق م البنك بتقدير التديقات النقدي باألخﺬ يي االعتبار جمصع ﺷننروط عقد األداة المالص
(مثل خصارات السنننننداد المبكر) ولكن ال يﺆخﺬ يي االعتبار خسنننننائر االئتمان المسنننننتقبلص  ،وتتﻀنننننمن طريق الحسننننناب كاي األتعاب
المدي ع أو المقب ضننننن ن بصن أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معدل العائد الفعلي ،كما تتﻀنننننننمن تكلف المعامل وأي عالوات أو
خص مات.
عند تصنننننصو القروض أو المدي نصات ضننننمن القروض والمدي نصات المﻀننننمحل (المرحل الثالث ) ال يتﻢ االعتراف بﺈيرادات العائد
الخا بها ويتﻢ قصدﻫا يي سنننجالت ﻫامشنننص خارج الق ائﻢ المالص  ،ويتﻢ االعتراف بها ضنننمن االيرادات ويقا لألسننناس النقدي وذلك
ويقاً لما يلى:
 عندما يتﻢ تحصصلهـننننا وذلك بعد إسترداد كامل المتﺄخـننننرات بالنسب للقروض االستهالكص والعقاري لالسكان الشخصى والقروضالصغصرة لالنشط االقتصادي .
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بالنسننب للقروض الممن ح للمﺆسننسننات المعاد جدولتها يُتبع األسنناس النقدى أيﻀناً حصث يُعلى العائد المحسن ب الحقاً ويقاً لشننروط
عقد الجدول على القرض لحصن سنننداد  %25من أقسننناط الجدول وبشنننرط اسنننتمرار العمصل يى االنتﻈام ،وبعدﻫا يتﻢ ادراج العائد
المحسن ن ب على رصنننصد القرض القائﻢ بااليرادات (العائد على رصنننصد الجدول المنتﻈم ) دون العائد المُهمش قبل الجدول الﺬى ال
يُدرج بااليرادات إال بعد سننننداد كامل رصننننصد القرض المعترف بﻪ يى المركز المالي قبل الجدول (العائد المحسنن ن ب ﻫامشننننصاً قبل
الجدول ).
 7-2ﺻافى دخل االدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
يمثل صايي دخل االدوات المالص بالقصم العادل من خالل االرباح والخسائر األرباح والخسائر لألص ل وااللتزامات بالقصم العادل
من خالل االرباح والخسائر وتشتمل على التغصصرات يي القصم العادل س اء المحقق أو غصر المحقق والف ائد وت زيعات األسهﻢ
ويروق التغصر يي أسعار الصرف.
 8-2القروض والمديونيات
تمﺜل أصوال مالية غير مشتقة ذات مبلغ ﺜابت أو قابل للتحديد وغير متداولة فى سوق نشطة فيما عدا:
-

األصول التي ينوى البنك بيعها فو ار أو في مدى زمني قصير ،يتم تبويبها في هذه الحالة ضمن األصول بغرض المتاجرة ،أو

-

األصول التي بوبها البنك على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر عند االعتراف األولى بها.

-

التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر.

األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره األصلي فيها ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة االئتمانية.

 9-2إيرادات ومصروفات العائد
يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل ضمن بند "عائد القروض واإليرادات المشابهة" أو "تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة" بإيرادات ومصروفات

العائد بإستخدام طريقة معدل العائد الفعلى لجميع األدوات المالية ذات العائد (فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التى تم تبويبها
عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر حيث تدرج عوائدها ضمن التغير فى قيمتها العادلة) .وطريقة معدل العائد

الفعلى هى طريقة لحساب التكلفة المستهلكة ألصل أو إلتزام مالى وتوزيع إيرادات العائد أو مصروفات العائد على مدار عمر األداة

المتعلقة بها .ومعدل العائد الفعلى هو المعدل الذى يستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر
المتوقع لألداة المالية ،أو خالل فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسبا وذلك للوصول إلى القيمة الدفترية ألصل أو إلتزام مالى فى تاريخ

اإلعتراف األولى .وعند حساب معدل العائد الفعلى ،يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية آخذا فى اإلعتبار جميع شروط عقد األداة
المالية (مثل خيارات السداد المبكر) فيما عدا خسائر اإلئتمان المستقبلية التى لم تتحقق بعد ،وتتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب

المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التى تعتبر جزءا من معدل العائد الفعلى  ،كما تتضمن تكلفة المعاملة أية عالوات أو
خصومات .وعندما تصنف القروض أو المديونيات كديون غير منتظمة أو مضمحلة بحسب الحالة ال يتم اإلعتراف بعوائدها كإيرادات
فى قائمة الدخل بل يتم قيدها فى سجالت هامشية خارج القوائم المالية ،على أن يتم إتباع األساس النقدى فى اإلعتراف بها ضمن

اإليرادات كما يلى-:

-

بالنسبة للقروض اإلستهالكية والعقارية لإلسكان الشخصى والقروض الصغيرة لالنشطة اإلقتصادية ،يعترف بالعائد عليها ضمن

-

بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يتبع األساس النقدى أيضا حيث يعلى العائد المحسوب الحقا وفقا لشروط عقد الجدولة على

اإليرادات عندما يتم تحصيلهيا وذلك بعد إسترداد كامل المتأخيرات.

القرض مقابل اإلعتراف بفوائد مجنبة باألرصدة الدائنة لحين سداد  %25من أقساط الجدولة وبحد أدنى إنتظام لمدة سنة .وفى حالة
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-

إستمرار العميل فى اإلنتظام يدرج باإليرادات العائد المجنب والمحسوب على رصيد القرض القائم (العائد على رصيد الجدولة المنتظمة

وسداد كامل الفوائد) دون العائد المهمش قبل الجدولة والذى ال يدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل الرصيد الذى يظهر بقائمة المركز

المالى قبل الجدولة.

 10-2إيرادات األتعاب والعموالت
يتم اإلعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة ضمن اإليرادات وذلك عند تأدية الخدمة
ويتم إيقاف اإلعتراف بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة ،حيث يتم قيدها فى

سجالت هامشية خارج القوائم المالية ،ويتم اإلعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدى عندما يتم اإلعتراف بإيرادات العائد وفقا

لما ورد بااليضاح رقم ( )10-2أعاله .أما بالنسبة لألتعاب التى تمثل جزءا مكمال للعائد الفعلى لألصل المالى بصفة عامة فيتم

معالجتها بإعتبارها تعديال لمعدل العائد الفعلى .ويتم تأجيل اإلعتراف بأتعاب اإلرتباط المحصلة على القروض كإيراد باألرباح أو
الخسائر إذا كان هناك إحتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه القروض وذلك على إعتبار أن أتعاب اإلرتباط التى يحصل عليها

البنك تعتبر تعويضا عن تدخله المستمر فى األداة المالية المزمع إصدارها .وعند إستخدام القرض يتم اإلعتراف بتلك األتعاب باألرباح

أو الخسائر من خالل تعديل معدل العائد الفعلى على القرض ،أما إذا لم يعد إصدار القرض مرجح الحدوث فتحمل تلك األتعاب فو ار
كإيرادات ضمن األرباح أو الخسائر .كما أنه فى حالة إنتهاء فترة اإلرتباط دون إصدار البنك للقرض فيتم اإلعتراف باألتعاب ضمن

اإليرادات عند إنتهاء فترة سريان اإلرتباط .ويتم اإلعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التى يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل

األرباح أو الخسائر ضمن اإليراد فى تاريخ اإلعتراف األولى بها .ويتم اإلعتراف بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن اإليرادات
عند إستكمال عملية الترويج وذلك فى حالة عدم إحتفاظ البنك بأى جزء من القرض لنفسه أو فى حالة إحتفاظ البنك بجزء من القرض

بذات معدل العائد الفعلى المتاح للمشاركين اآلخرين .ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بإيراد من األتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض
أو المشاركة فى التفاوض على معاملة لصالح طرف آخر– مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو إقتناء أو بيع المنشآت –

وذلك عند إستكمال المعاملة المعنية .وعادة ما يتم اإلعتراف بإيراد من أتعاب اإلستشارات اإلدارية والخدمات األخرى على أساس

التوزيع الزمنى النسبى على مدى فترة أداء الخدمة .ويتم اإلعتراف بإيراد أتعاب إدارة التخطيط المالى وخدمات الحفظ التى يتم تقديمها
خالل فترة زمنية طويلة وذلك على مدار الفترة التى يتم تأدية الخدمة فيها.

 11-2إيرادات توزيعات األرباح
يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باإليرادات الناتجة عن توزيعات األرباح التى تعلن عنها الش ي ي ي ي ي ييركات المس ي ي ي ي ي ييتثمر بها ،وذلك فى تاريخ
صدور الحق للبنك فى تحصيلها.

 12-2إتفاقيات الشراء المتزامن مع إعادة البيع وإتفاقيات البيع المتزامن مع إعادة الشراء
ال تسي ييتبعد من الدفاتر أذون الخزانة المباعة بموجب اإلتفاقيات التى ت ِلزم البنك بإعادة ش ي يرائها بل تظهر ضي ييمن أرصي ييدة أذون الخزانة
واألوراق الحكومية األخرى بقائمة المركز المالى .وبالنسبة ألذون الخزانة المشتراة بموجب اإلتفاقيات التى ت ِلزم البنك بإعادة بيعها فيتم

عرض اإللتزام بإعادة البيع مخصوما من أرصدة أذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى بقائمة المركز المالى .ويتم اإلعتراف بالفرق

بين سييعر البيع اواعادة الشيراء أو سييعر الشيراء اواعادة البيع على أنه تكلفة أو عائد يسييتحق على مدار مدة اإلتفاقيات بإسييتخدام طريقة
معدل العائد الفعلى.
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 13-2اتفاقيات الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع واعادة الشراء
يتﻢ عرض األدوات المالص المُباع بم جﺐ اتفاقصات ﻹعادة ﺷرائها ضمن األص ل مﻀاي الى أرصدة أذون الخزان وأوراق حك مص
أخرى بالمركز المالى ويتﻢ عرض االلتزام (اتفاقصات الشراء واعادة البصع) مخص ماً من أرصدة أذون الخزان وأوراق
حك مص أخرى بالمركز المالى .ويتﻢ االعتراف بالفرق بصن سعر البصع وسعر اعادة الشراء على أنﻪ عائد يُستحق على مدار مدة
االتفاقصات باستخدام طريق معدل العائد الفعلى.
 14-2اضمﺤالل األﺻول المالية
السياسة المطبقة اعتباراً من  1يناير 2019
يتﻢ اثبات خسائر االضمحالل عن الخسائر االئتمانص المت قع لألدوات المالص التالص والتي ال يتﻢ قصاسها بالقصم العادل من خالل
األرباح والخسائر وﻫي:
 األص ل المالص التي تمثل أدوات دين.
 المدي نصات المستحق .
 عق د الﻀمانات المالص .
 ارتباطات القروض وارتباطات ادوات الدين المشابه .
ال يتﻢ اثبات خسائر اضمحالل يي قصم االستثمارات يي أدوات حق ق الملكص .
ادوات الدين المتعلقة بمنتجات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
يق م البنك بتجمصع ادوات الدين المتعلق بمنتجات التجزئ المصريص والمشروعات الصغصرة والمتناﻫص الصغر علي اساس
مجم عات ذات مخاطر ائتمانص متشابه علي اساس ن ع المنتﺞ المصريي.
يق م البنك بتصنصو ادوات الدين داخل مجم ع منتﺞ التجزئ المصريص او المشروعات الصغصرة والمتناﻫص الصغر الي ثالث
مراحل بناء علي المعايصر الكمص والن عص التالص :
تصنيف االداة المالية

ادوات مالص منخفﻀ
المخاطر االئتمانص
ادوات مالص حدث
بشانها زيادة ج ﻫري
يي المخاطر االئتمان

ادوات مالص مﻀمحل

المرﺣلة األولي
المحدد
المحدد
االضايي
االساسي
(المعايصر
(المعايصر
الن عص )
الكمص )
ت جد تدخل يي نطاق
ال
المخاطر
متاخرات
المقب ل

المحدد
االساسي
(المعايصر
الكمص )

المرﺣل الثانية
المحدد االضايي
(المعايصر الن عص )

تاخصرخالل
 30ي م من إذا واجﻪ المقترض واحدا أو أكثر
من األحداث التالص :
تاريخ
استحقاق
 تقدم المقترض بطلﺐ لتح يلاالقساط
السداد قصصر االجل الى ط يل
التعاقدي .
االجل نتصج تﺄثصرات سلبص متعلق
بالتديقات النقدي للمقترض .
 إلغاء البنك أحد التسهصالتالمباﺷرة من جانﺐ البنك بسبﺐ
ارتفاع المخاطر االئتمانص
للمقترض .
 تمديد المهل الممن ح للسداد بناءعلى طلﺐ المقترض.
 متﺄخرات سابق متكررة خالل ال 12ﺷهرا السابق .
 تغصرات اقتصادي مستقبلص سلبصتﺆثر على التديقات النقدي
المستقبلص للمقترض

المرﺣلة الثالثة
المحدد االساسي المحدد االضايي
(المعايصر الكمص ) (المعايصر الن عص )

عندما-يتﺄخر
المقترض-أكثر
من  90ي ما عن
سداد-اقساطﻪ
التعاقدي

الي جد

ادوات الدين المتعلقة بالمؤسسات والمشروعات المتوسطة
يق م البنك بتجمصع ادوات الدين المتعلق بالمﺆسسات والمشروعات المت سط علي اساس مجم عات ذات مخاطر ائتمانص متشابه
علي اساس وحدة العمصل المقترض (.)ORR
يق م البنك بتصنصو العمالء داخل كل مجم ع الي ثالث مراحل بناء علي المعايصر الكمص والن عص التالص :
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تصنيف االداة المالية

ادوات مالص منخفﻀ
المخاطر االئتمانص
ادوات مالص حدث
بشانها زيادة ج ﻫري
يي المخاطر االئتمان

المرﺣلة األولي
المحدد
المحدد االساسي
(المعايصر الكمص ) االضايي
(المعايصر
الن عص )
ال ت جد متاخرات تدخل يي
نطاق
المخاطر
المقب ل

المرﺣل الثانية
المحدد االضايي
المحدد
(المعايصر الن عص )
االساسي
(المعايصر
الكمص )

المحدد
االساسي
(المعايصر
الكمص )

المرﺣلة الثالثة
المحدد االضايي
(المعايصر الن عص )

تاخصر خالل إذا كان المقترض على
 60ي م من قائم المتابع و /أو
األداة المالص واجهت
تاريخ
واحدا أو أكثر من
استحقاق
األحداث التالص :
االقساط
التعاقدي .
 زيادة كبصرة بسعرالعائد علي االصل
المالى كنتصج لزيادة
المخاطر االئتمانص .
 تغصصرات سلبصج ﻫري يي النشاط
والﻈروف المالص أو
االقتصادي التي
يعمل يصها المقترض.
 طلﺐ إعادة الجدول . تغصصرات سلبصج ﻫري يي نتائﺞ
التشغصل الفعلص أو
المت قع او التديقات
النقدي .
 تغصصرات اقتصاديمستقبلص سلبص تﺆثر
على التديقات النقدي
المستقبلص للمقترض.
 العالمات المبكرةلمشاكل التديق
النقدي/السص ل مثل
التﺄخصر يي خدم
الدائنصن/القروض
التجاري .
عندما يتﺄخر
المقترض
أكثر من 90
عن
ي ما

ادوات مالص مﻀمحل
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سداد اقساطﻪ  -وياة أو عجز المقترض.
التعاقدي
 تعثر المقترض مالصاً. الشروع يي جدول نتصج تدﻫ ر القدرةاالئتمانص للمقترض.
 عدم االلتزام بالتعهدات المالص . اختفاء الس ق النشﻂ لألصل المالي او احداالدوات المالص للمقترض بسبﺐ صع بات
مالص .
 منح المقرضصن امتصازات تتعلق بصع بمالص للمقترض ما كانت تمنح يي الﻈروف
العادي .
 احتمال أن يدخل المقترض يي مرحلاﻹيالس او اعادة الهصكل نتصج صع بات
مالص .
 إذا تﻢ ﺷراء أص ل المقترض المالص بخصﻢكبصر يعكﺲ خسائر االئتمان المتكبدة.

-

يتﻢ تصنننننصو االصنن ن ل المالص التى انشننننﺄﻫا او اقتناﻫا البنك وتتﻀننننمن معدل مرتفع من خطر االئتمان عن معدالت البنك
لالص ل المالص منخفﻀ المخاطر عند االعتراف االولى بالمرحل الثانص مباﺷرة.

 1-14-2قياس الخسائر االئتمانية المتوقﻌة
يق م البنك بتقصصﻢ محايظ ادوات الدين على أساس ربع سن ي على مست ى المحفﻈ لجمصع االص ل المالص لأليراد والمﺆسسات
والمشروعات الصغصرة والمت سط والمتناﻫص الصغر وعلي اساس دوري يصما يتعلق باالص ل المالص للمﺆسسات المصنف ضمن
قائم المتابع بهدف مراقب خطر االئتمان المتعلق بها  ،كما يتﻢ ﻫﺬا التقصصﻢ على مست ى الطرف المقابل على أساس دوري ،و يتﻢ
مراجع ومراقب المعايصر المستخدم لتحديد الزيادة الج ﻫري يي خطر االئتمان دوريا من قبل ادارة المخاطر االئتمانص .
يق م البنك يي تاريخ الق ائﻢ المالص بتقدير مخص خسائر االضمحالل لالداه المالص بقصم مساوي للخسائر االئتمانص المت قع
على مدى عمر األداة المالص يصما عدا الحاالت التالص والتي يتﻢ تقدير مخص خسائر االضمحالل يصها بقصم مساوي للخسائر
االئتمانص المت قع على مدى أثني عشر ﺷهرا:
 )1اداه دين تﻢ تحديدﻫا على انها ذات مخاطر ائتمانص منخفﻀ يي تاريخ الق ائﻢ المالص (ادوات الدين بالمرحل
االولي).
 )2أدوات مالص أخرى لﻢ تكن المخاطر االئتمانص يي تاريخ التقرير قد زادت بشكل ج ﻫري منﺬ االعتراف األولى
(ادوات الدين بالمرحل االولي).
يعتبر البنك الخسائر االئتمانص المت قع ﻫي تقدير احتمالي مرجح للخسائر االئتمانص المت قع  ،والتي يتﻢ قصاسها كما يلي:
 تقاس خسائر االئتمان المت قع لألص ل المالص بالمرحل االولي علي اساس القصم الحالص ﻹجمالى العجزالنقدي المحس ب
علي اساس معدالت احتماالت االخفاق التاريخص المعدل بت قعات مت سﻂ سصناري ﻫات مﺆﺷرات االقتصاد الكلص لمدة اثني
عشر ﺷهرا مستقبلص مﻀروب يي القصم عند االخفاق مع االخﺬ يي االعتبار الترجصح بمعدالت االسترداد المت قع عند
حساب معدل الخسارة وذلك لكل مجم ع من ادوات الدين ذات المخاطر االئتمانص المتشابه  .ونﻈرا ألن الخسائر االئتمانص
المت قع تﺄخﺬ يي الحسبان مبلغ وت قصت الديعات ،يﺈن الخسائر االئتمانص تنشﺄ حتى إذا كانت المنشﺄة تت قع أن يتﻢ السداد
بالكامل ولكن يي وقت الحق بعد أن يصبح الدين واجﺐ السداد بم جﺐ الشروط التعاقدي .وتعتبر الخسائراالئتمانص المت قع
على مدى أثني عشر ﺷهرا جزء من الخسائر االئتمانص المت قع علي مدار حصاة االصل والتي تنتﺞ عن أحداث التعثر يي
السداد ألداة مالص والمحتمل خالل أثني عشر ﺷهرا بعد تاريخ الق ائﻢ المالص .
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 تقاس خسائر االئتمان المت قع لألص ل المالص بالمرحل الثانص علي اساس القصم الحالص ﻹجمالى العجزالنقدي المحس ب
علي اساس معدالت احتماالت االخفاق التاريخص المعدل بت قعات مت سﻂ سصناري ﻫات مﺆﺷرات االقتصاد الكلص لمدة حصاة
االصل المالي مﻀروب يي القصم عند االخفاق مع االخﺬ يي االعتبار الترجصح بمعدالت االسترداد المت قع عند حساب
معدل الخسارة وذلك لكل مجم ع من ادوات الدين ذات المخاطر االئتمانص المتشابه .
 األص ل المالص المﻀمحل ائتمانصا يي تاريخ الق ائﻢ المالص تقاس بالفرق بصن إجمالي المبلغ الديتري لألصل والقصم الحالص
للتديقات النقدي المستقبلص المت قع .
 يق م البنك عند حساب معدالت الخسارة االخد يي االعتبار معدالت االسترداد المت قع من القصم الحالص للتديقات النقدي
المت قع س اء من الﻀمانات النقدي والعصنص او معدالت السداد التاريخص او المستقبلص المت قع وذلك علي النح التالي:
 بالنسب الدوات الدي ن المصنف ضمن المرحل االولي يتﻢ االعتداد يقﻂ بقصم الﻀمانات النقدي وما يي حكمهاالمتمثل يي النقدي واالدوات المالص االخري التي يمكن تح يلها الي نقدي بسه ل يي مدي زمني قصصر
( 3ﺷنننه ر او اقل) وبدون ان يحدث تغصر (خسنننارة) قي قصمتها نتصج مخاطر االئتمان وذلك بعد خصنننﻢ نسنننب
 %10مقابل الﻈروف غصر المت قع .
 بالنسب الدوات الدي ن المصنف ضمن كال من المرحل الثانص او الثالث يتﻢ االعتداد يقﻂ بان اع الﻀمانات طبقاللق اعد الصنننننننادرة عن البنك المركزي المصنننننننري يي  2005/5/24بشنننننننﺄن تحديد الجدارة االئتمانص للعمالء
وتك ين المخصنننصنننات يي حصن يتﻢ حسننناب قصم تلك الﻀنننمانات طبقا لما وارد بق اعد اعداد وتصن ن ير الق ائﻢ
المالص للبن ك وا سﺲ االعتراف والقصاس ال صادرة عن البنك المركزي الم صري يي  16دي سمبر  2008وذلك
بعد خ صﻢ ن سب  %10و  %20لل ﻀمانات النقدي وللقصم الحالص للتديقات النقدي الم ستقبلص لل ﻀمانات العصنص
المعتد بها علي الت الي.
 بالنسننننب الدوات الدين المحتفظ بها لدى البن ك التي تعمل خارج مصننننر ،يتﻢ تحديد معدالت احتماالت االخفاقعلي اسننناس التصننننصو االئتماني للمركز الرئصسننني للبنك الﺬي يعمل خارج مصنننر وبما ال يزيد عن التصننننصو
االئتماني لدول المركز الرئصسننننني ومع مراعاة التعلصمات الصنننننادرة عن البنك المركزى بشنننننﺄن مخاطر الدول،
ويحتسﺐ معدل الخسارة ب اقع .%45
 بالنسب الدوات المحتفظ بها لدي البنــــ ك التي تعمل داخل مصر ،يتﻢ حساب معدالت احتماالت االخفاق علياسنناس تصنننصو البنك من قبل مﺆسننسننات التصنننصو الدولص الخارجص وتعامل يروع البن ك المصننري بالخارج
معامل المركز الرئصسى  ،كما تعامل يروع البن ك االجنبص التي تعمل داخل مصر معامل المركز الرئصسي لها،
ويحتسﺐ معدل الخسارة ب اقع .%45
 بالنسب الدوات الدين التي تصدرﻫا الجهات بخالف البن ك ،يتﻢ حساب معدالت احتماالت االخفاق علي اساستصنصو الجه المصدرة لالداة المالص من قبل مﺆسسات التصنصو الدولص الخارجص وبما ال يزيد عن التصنصو
االئتماني لدول الجه المصدرة يي حال الجهات الخارجص  ،ويحتسﺐ معدل الخسارة ب اقع . %45
 يتﻢ خصﻢ مخص االضمحالل الخا باألص ل المالص المعترف بها بالمركز المالي من قصم ذات االص لالمالص عند تصنن ن ير قائم المركز المالي ،يي حصن يتﻢ االعتراف بمخصنن ن االضننننمحالل المتعلق بارتباطات
القروض وعق د الﻀننمانات المالص وااللتزامات العرضننص ضننمن بند المخصننصننات األخرى بالتزامات المركز
المالي.
 بالنسنننب لعق د الﻀنننمانات المالص يق م البنك بتقدير الخسنننارة االئتمانص المت قع علي اسننناس الفرق بصن الديعاتالمت قع سدادﻫا لحامل الﻀمان مخص ما منها اي مبالغ أخرى يت قع البنك استردادﻫا.
الترقى من المرﺣلة الثانية الى المرﺣلة االولى
ال يق م البنك بنقل االصل المالى من المرحل الثانص الي المرحل االولي اال بعد استصفاء كاي العناصر الكمص والن عص الخاص
بالمرحل االولي وان اجمالي المتحصالت النقدي من االصل المالى اصبحت تساوي او تزيد عن كامل قصم االقساط المستحق
لالصل المالى – ان وجدت  -والع ائد المستحق ومﻀي ثالث اﺷهر متصل من االستمرار يي استصفاء الشروط.
الترقي من المرﺣلة الثالثة الي المرﺣلة الثانية
ال يق م البنك بنقل االصل المالى من المرحل الثالث الي المرحل الثانص – بما يي ذلك عملصات الجدول  -اال بعد استصفاء كاي
الشروط التالص :
 )1استصفاء كاي العناصر الكمص والن عص الخاص بالمرحل الثانص .
 )2سنننداد  %25من ارصننندة االصنننل المالى المسنننتحق بما يي ذلك الع ائد المسنننتحق المجنب  /المهمشن ن – حسنننﺐ
االح ال.
 )3االنتﻈام يي سداد اصل مبلغ االصل المالى وع ائده المستحق لمدة  12ﺷهرا متصل علي االقل.
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فترة االعتراف باالﺻل المالى ضمن الفئة االخيرة من المرﺣلة الثانية
ال تزيد يترة االعتراف (تصنصو) االصل المالي داخل الفئ االخصرة من المرحل الثانص مدة تسع اﺷهر من تاريخ تح يلها لتلك
المرحل .
 2-14-2األصول المالية المﻌاد هيكلتها:
إذا تﻢ إعادة التفاوض بشﺄن ﺷروط أصل مالي او تعديلها او إحالل أصل مالى جديد محل أصل مالى حالى بسبﺐ الصع بات المالص
للمقترض يﺈنﻪ يتﻢ اجراء تقصصﻢ ما إذا كان ينبغي إستبعاد األصل المالي من الدياتر وتقاس الخسائر االئتمانص المت قع كما يلي:
 إ ذا كانت إعادة الهصكل لن تﺆدى الى إستبعاد األصل الحالي يﺈنﻪ يتﻢ استخدام التديقات النقدي المت قع الناتج عن األصل
المالى المعدل عند احتساب العجز النقدي يي األصل الحالى .ويتﻢ حساب خسائر االئتمان المت قع على عمر االداة.
 إذا كانت إعادة الهصكل ستﺆدي إلى إستبعاد األصل الحالي ،يﺈن القصم العادل المت قع لألصل الجديد يتﻢ معالجتها كتديقات
نقدي نهائص من األصل المالى الحالي وذلك عند إستبعاده  .ويتﻢ استخدام ﻫﺬه القصم يي حساب العجز النقدي من األصل
المالى الحالي والتي تﻢ خصمها من التاريخ المت قع الستبعاد األصل حتى تاريخ الق ائﻢ المالص باستخدام معدل الفائدة الفعال
األصلي لألصل المالى الحالى.
عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتﻢ عرض مخص

الخسائر االئتمانص المت قع يى قائم المركز المالى كما يلى-:

 االص ل المالص التي يتﻢ قصاسها بالتكلف المستهلك كخصﻢ من إجمالي القصم الديتري لألص ل.
 ارتباطات عن القروض وعق د الﻀمانات المالص  :بصف عام  ،كمخص

.

 عندما تتﻀمن األداة المالص کل من المستخدم وغصر المستخدم من الحد المسم ح بﻪ لتلك االداه ،وال يمکن للبنك تحديد
الخسائر االئتمانص المت قع للجزء غصر المستخدم بشکل منفصل  ،يق م البنك بعرض مخص خسارة مجتمع للمستخدم
وغصر المستخدم ويتﻢ عرض المبلغ المجمع كخصﻢ من إجمالي القصم الديتري للمستخدم و يتﻢ عرض أي زيادة يي مخص
الخسارة على إجمالي مبلغ المستخدم كمخص للجزء غصر المستخدم.
 أدوات الدين بالقصم العادل من خالل الدخل الشامل االخر ال يتﻢ اثبات مخص اضمحالل يى قائم المركز المالي وذلك
الن القصم الديتري لتلك االص ل ﻫي قصمتها العادل  .ومع ذلك ،يتﻢ االيصاح عن مخص االضمحالل ويتﻢ االعتراف بﻪ
يي احتصاطي القصم العادل .
 3-14-2اعدام الديون
يتﻢ اعدام الدي ن (إما جزئصا أو كلصا) عندما ال يك ن ﻫناك احتمال واقعي ﻹسترداد تلك الدي ن .وبصفﻪ عام عندما يق م البنك
بتحديد ان المقترض ال يملك اص ل او م ارد او مصادر الدخل التي يمكن أن ت لد تديقات نقدي كايص لتسديد المدي نصات التي
س ف يتﻢ اعدامها ومع ذلك ،يﺈن االص ل المالص المعدوم قد تﻈل خاضع للمتابع يي ض ء االجراءات التي يق م بها البنك
السترداد المبالغ المستحق  .ويتﻢ الخصﻢ علي حساب مخص االضمحالل بالدي ن التي يتﻢ اعدامها س اء كان مك نا لها مخص
ام ال ،ويتﻢ االضاي الي مخص االضمحالل بﺄى متحصالت عن قروض سبق إعدامها.
 4-14-2األصول المالية المﺜبتة بالتكلفة المستهلكة

يقوم البنك فى نهاية كل فترة مالية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعى على إضمحالل أحد األصول المالية أو مجموعة من

األصول المالية .ويعد األصل المالى (أو مجموعة من األصول المالية) مضمحال ويتم تحمل خسائر اإلضمحالل عندما يكون هناك

دليل موضوعى على اإلضمحالل نتيجة لحدث أو أكثر من األحداث التى وقعت بعد اإلعتراف األولى لألصل (حدث الخسارة Loss

 )Eventوكان حدث الخسارة يؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل المالى (أو لمجموعة األصول المالية) التى يمكن تقديرها

بدرجة يعتمد عليها.

وتتضمن المؤشرات التى يستخدمها البنك لتحديد مدى وجود دليل موضوعى على خسائر اإلضمحﻼل أيا مما يلى:
 صعوبات مالية كبيره تواجه المقترض أو المدين.
 مخالفة شروط إتفاقية القرض مثل عدم السداد.
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 توقع إفالس المقترض أو دخول فى دعوى تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له.
 تدهور الوضع التنافسى للمقترض.

 قيي ي ييام البني ي ييك ألسي ي ي ي ي ي يبي ي يياب إقتص ي ي ي ي ي ي ي ي يياديي ي يية أو قي ي ييانونيي ي يية تتعلق بي ي ييالص ي ي ي ي ي ييعوبي ي ييات المي ي يياليي ي يية للمقترض بمنحي ي ييه إمتيي ي ييازات
أو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها فى الظروف العادية.

 إضمحالل قيمة الضمان.

 تدهور الحالة اإلئتمانية للمقترض.

ومن األدلة الموضوعية على إضمحالل مجموعة من األصول المالية وجود بيانات واضحة تشير إلى إنخفاض يمكن قياسه فى
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعه من هذه المجموعة منذ اإلعتراف األولى بها على الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا اإلنخفاض

لكل أصل على حدى ،ومثال ذلك زيادة عدد حاالت اإلخفاق فى السداد بالنسبة ألحد المنتجات المصرفية.
ويقوم البنك بتقدير فترة تأكد الخسارة وهى الفترة ما بين وقوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظة محددة.

كما يقوم البنك أوال بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعى على اإلضمحالل لكل أصل مالى على حدى إذا ما كان ذو أهمية منفردا،
كما يتم التقدير على مستوى إجمالى أو فردى لألصول المالية التى ليس لها أهمية منفردة ،وفى هذا المجال يراعى ما يلى:

-

-

إذا ما تبين للبنك عدم وجود دليل موض ييوعى على إض ييمحالل قيمة أص ييل مالى تم د ارس ييته منفردا ،سي يواء كان هاما بذاته أو لم يكن،

عندئذ يتم ضم هذا األصل إلى األصول المالية التى لها خصائص خطر إئتمانى مشابهة ثم يتم تقييمها معا لتقدير اإلضمحالل فى
قيمتها وفقا لمعدالت اإلخفاق التاريخية.

فإذا تبين للبنك وجود دليل موضيوعى على إضيمحالل أصيل مالى منفرد عندئذ يتم د ارسيته لتقدير مدى إضيمحالل قيمته ،فإذا ما نتج
عن الدراسة وجود خسائر إضمحالل فى قيمة األصل عندئذ ال يتم ضمه إلى المجموعة التى يتم حساب خسائر إضمحالل لها على

أسيياس مجمع .أما إذا تبين من الد ارسيية السييابقة عدم وجود خسييائر إضييمحالل فى قيمة األصييل بصييفة منفردة يتم عندئذ ضييم األصييل

-

إلى المجموعة.

ويتم قياس مبلغ مخصي ييص خسي ييائر اإلضي ييمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصي ييل وبين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المسي ييتقبلية

المتوقعة والمخصييومة بإسييتخدام معدل العائد الفعلى األصييلى لألصييل المالى .ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصييل بإسييتخدام حسيياب
مخصيص خسيائر اإلضيمحالل ويتم اإلعتراف بعبء اإلضيمحالل عن خسيائر اإلئتمان وبالتسيوية العكسيية لخسيائر اإلضيمحالل ببند

-

مستقل في قائمة الدخل.

باإلضافة إلى عبء اإلضمحالل الذى يتم اإلعتراف به فى قائمة الدخل كما هو مشار إليه فى الفقرة السابقة يلتزم البنك أيضا إعتبا ار

من الس يينة المالية المنتهية فى  31ديس ييمبر  2010وهى أول س يينة مالية طبق فيها القواعد الجديدة بأن يقوم بحس يياب المخصي يص ييات
المطلو 31بة إلضي ي ي ييمحالل هذه القروض والسي ي ي ييلفيات بإعتبارها من األصي ي ي ييول المعرضي ي ي يية لخطر اإلئتمان والتى يتم قياسي ي ي ييها بالتكلفة

المسييتهلكة  -بما فى ذلك اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان – وذلك على أسيياس نسييب الجدارة اإلئتمانية المحددة من قبل البنك المركزى
المصرى .وفى حالة زيادة مخصص خسائر اإلضمحالل المحتسب وفقا لهذه النسب عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالية
للبنك يتم تجنيب الزيادة كإحتياطى عام للمخاطر البنكية ض ي ي ي ي ي ييمن حقوق الملكية خص ي ي ي ي ي ييما على األرباح المحتجزة .ويتم تعديل ذلك
اإلحتياطى بص ي ي ي ي ييفة دورية بالزيادة أو النقص كلما كان ذلك مناس ي ي ي ي ييبا .وال يعد هذا اإلحتياطى قابال للتوزيع إال بموافقة البنك المركزى

-

المصرى .هذا ويبين إيضاح (-32أ) الحركة على حساب إحتياطى المخاطر البنكية العام خالل الفترة المالية.

اواذا كان القرض أو اإلس ي ييتثمار محتفظ به حتى تاريخ اإلس ي ييتحقاق ويحمل معدل عائد متغير ،عندئذ يكون س ي ييعر الخص ي ييم المس ي ييتخدم

لقياس أية خس ي ييائر إض ي ييمحالل هو معدل العائد الفعلى وفقا للعقد فى تاريخ تحديد وجود دليل موض ي ييوعى على إض ي ييمحالل األص ي ييل.
ولألغراض العملية ،قد يقوم البنك بقياس خسائر إضمحالل القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة بإستخدام أسعار سوق معلنة
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-

وبالنسبة لألصول المالية المضمونة ،يراعى عند حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل المالى إضافة

-

وألغراض تقدير اإلضييمحالل على مسييتوى إجمالى ،يتم تجميع األصييول المالية فى مجموعات متشييابهة من حيث خصييائص الخطر

التدفقات النقدية المتوقعة التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمانة وبعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك.

اإلئتمانى ،أى على أسي يياس عملية التصي يينيف الداخلى التى يجريها البنك أخذا فى اإلعتبار نوع األصي ييل والصي ييناعة والموقع الجغرافى

ونوع الضي ي ي ي ي ييمانة وموقف المتأخرات والعوامل األخرى ذات الصي ي ي ي ي ييلة .وترتبط تلك الخصي ي ي ي ي ييائص بتقدير التدفقات النقدية المسي ي ي ي ي ييتقبلية

-

للمجموعات من تلك األصول لكونها مؤش ار لقدرة المدينين على دفع المبالغ المستحقة وفقا للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة.

وعند تقدير اإلضييمحالل لمجموعة من األصييول المالية على أسيياس معدالت اإلخفاق التاريخية ،يتم تقدير التدفقات النقدية المسييتقبلية

للمجموعة على أساس التدفقات النقدية التعاقدية لألصول فى البنك ومقدار الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر اإلئتمان
المش ي ييابهة لألص ي ييول التى يحوزها البنك ويتم تعديل مقدار الخس ي ييائر التاريخية على أس ي يياس البيانات الحالية المعلنة بحيث تعكس أثر

األحوال الجارية التى لم تتوافر في الفترة التى تم خاللها تحديد مقدار الخس ي ي ي ي ي ييائر التاريخية وكذلك إللغاء آثار األحوال التى كانت

-

موجودة فى الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حاليا.

ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات فى التدفقات النقدية لمجموعة من األصييول المالية أى تغيرات فى البيانات الموثوق بها

ذات العالقة من فترة إلى أخرى (مثل التغيرات فى معدالت البطالة ،وأسي ييعار العقارات  ،وموقف التسي ييديدات وأية عوامل أخرى تشي ييير

إلى التغيرات فى إحتماالت الخس ي ي ييارة فى المجموعة ومقدارها) ،ويقوم البنك بإجراء مراجعة دورية للطريقة واالفت ارض ي ي ييات المس ي ي ييتخدمة
-

لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية.

ويتم تخفيض القيمة الدفترية مباشي يرة بخس ييائر اإلض ييمحالل وذلك لكافة األص ييول المالية التى يتم قياس ييها بالتكلفة المس ييتهلكة فيما عدا

أرص ي ي ييدة العمالء حيث يتم معالجة اإلض ي ي ييمحالل فى قيمتها عن طريق تكوين مخص ي ي ييص .وعندما يص ي ي ييبح رص ي ي يييد العميل غير قابل

للتحصيل يتم إعدامه خصما على حساب المخصص والذى يضاف إليه المتحصالت من ديون سبق إعدامها .ويتم اإلعتراف بالتغير
فى تقديرات المخصص المكون لإلضمحالل فى أرصدة العمالء فو ار بقائمة الدخل.

 15-2اإلستثمارات العقارية
 -تتمثل اإلسييتثمارات العقارية فى األ ارض يى والمبانى المملوكة للبنك من أجل الحصييول على عوائد إيجارية أو زيادة أرسييمالية فى قيمتها

وبالتالى فإنها ال تش ي ي ي ييمل األص ي ي ي ييول العقارية التى يملكها البنك ويمارس من خاللها أنش ي ي ي ييطته أو تلك التى آلت إليه وفاء لديون وكان

يسي ييتخدمها فى ممارسي يية أنشي ييطته .ويتبع البنك نموذج التكلفة فى المحاسي ييبة عن اإلسي ييتثمارات العقارية بذات الطريقة المطبقة بالنسي ييبة
لألصول الثابتة المماثلة.

 16-2األﺻول غير الملموسة (برامج الﺤاسب اإللى)
 يتم اإلعتراف بالتكاليف المرتبطة بتطوير أو صي ي يييانة برامج الحاسي ي ييب اآللى كمصي ي ييروف فى قائمة الدخل عند تكبدها .ويتم اإلعترافكأص ي ي ييل غير ملموس بالتكاليف المرتبطة مباشي ي ي يرة ببرامج محددة وتحت س ي ي يييطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع إقتص ي ي ييادية

مس ييتقبلية لفترة تزيد عن س يينة بما يتجاوز تكلفتها .وتتض ييمن التكاليف المباشي يرة تكلفة العاملين فى فريق تطوير البرامج باالض ييافة إلى
نصي ي ي يييب مناسي ي ي ييب من المصي ي ي ييروفات العامة ذات العالقة .يتم اإلعتراف بالتكاليف التى تؤدى إلى الزيادة أو التوسي ي ي ييع فى أداء برامج

-

الحاسب اآللى عن المواصفات

األصلية لها كتكلفة تطوير ،وتضاف إلى تكلفة البرامج األصلية .يتم إستهالك تكلفة برامج الحاسب اآللى المعترف بها كأصل وذلك

على مدار الفترة المتوقع اإلستفادة منها خالل ثالث سنوات بنسبة .%33.3
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 17-2األﺻول الثابتة
 وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة بإقتناء بنود األصول الثابتة .ويتم اإلعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفتريةلألصل القائم أو بإعتبارها أصال مستقال ،حسبما يكون مالئما ،وذلك عندما يكون من المرجح تدفق منافع إقتصادية مستقبلية مرتبطة
باألصل إلى البنك وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة يعتمد عليها.

-

ويتم اإلعتراف بمص ي ييروفات الص ي يييانة واإلص ي ييالح فى األرباح أو الخس ي ييائر فى الفترة التى يتم تحملها فيها وذلك ض ي ييمن مص ي ييروفات

-

ال يتم إهالك األ ارضي ي يى  ،ويتم حس ي يياب اإلهالك لألص ي ييول الثابتة األخرى بإس ي ييتخدام طريقة القس ي ييط الثابت لتوزيع التكلفة .وبإس ي ييتخدام








التشغيل األخرى .وتتضمن األصول الثابتة األراضى والمبانى والتى تتمثل بصفة أساسية فى مقار المركز الرئيسى والفروع والمكاتب.

معدالت اإلهالك السنوية على النحو التالى:
المباني واالنشاءات

أثاث مكتبى وخزائن

آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكييف

وسائل نقل

أجهزة الحاسب اآللى  /نظم آلية متكاملة

تجهيزات وتركيبات

%5

%20

%20

%25
%20

%33,3

%33,3

 20سنة

 5سنوات
 5سنوات
 4سنوات
 5سنوات

 3سنوات

 3سنوات



تحسينات عقارات مستاجرة

-

ويتم مراجعة األعمار اإلنتاجية لألصي ييول الثابتة فى نهاية كل فترة مالية ،وتعدل كلما كان ذلك ضي ييروريا .ويتم مراجعة األصي ييول التي

يتم إهالكها بغرض تحديد اإلض ييمحالل فى قيمتها عند وقوع أحداث أو تغيرات فى الظروف تش ييير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون
قابلة لإلس ي ي ي ي ي ييترداد .ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألص ي ي ي ي ي ييل على الفور إلى القيمة اإلس ي ي ي ي ي ييتردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة

-

اإلستردادية.

وتمثل القيمة اإلستردادية صافى القيمة البيعية لألصل أو القيمة المتوقعة من إستخدام األصل أيهما أعلى ،ويتم تحديد أرباح وخسائر
اإلس ي ي ييتبعادات من األص ي ي ييول الثابتة بمقارنة ص ي ي ييافى المتحص ي ي ييالت بالقيمة الدفترية .ويتم إدراج األرباح (الخس ي ي ييائر) ض ي ي ييمن إيرادات

(مصروفات) تشغيل أخرى فى قائمة الدخل.

 18-2أﺻول أخرى
 يش ي ي ييمل هذا البند األص ي ي ييول األخرى التي لم تبوب ض ي ي ييمن أص ي ي ييول محددة بقائمة المركز المالى ومن أمثلتها اإليرادات المس ي ي ييتحقة ،والمصروفات المقدمة بما فى ذلك الضرائب المسددة بالزيادة (مستبعدا منها اإللتزامات الضريبية)  ،والدفعات المسددة مقدما تحت

-

حساب شراء أصول ثابتة ،والرصيد المؤجل لخسائر اليوم األول الذى لم يتم إستهالكه بعد  ،واألصول المتداولة وغير المتداولة التي

-

والتأمينات والعهد  ،والسييبائك الذهبية  ،والعمالت التذكارية  ،والحسييابات تحت التسييوية المدينة  ،واألرصييدة التى ال يتم تبويبها ضيمن

-

ويتم قياس معظم عناصيير األصييول األخرى بالتكلفة  ،وفى حالة وجود أدلة موضييوعية على حدوث خسييائر إضييمحالل فى قيمة تلك

آلت للبنك وفاء لديون

أى من األصول المحددة.

األصول عندئذ تقاس قيمة الخسارة لكل أصل على حدى بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وصافى قيمته البيعية أو القيمة الحالية
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-

للتدفقات النقدية المسي ي ييتقبلية المقدرة المخصي ي ييومة بمعدل السي ي ييوق الحالى ألصي ي ييول مشي ي ييابهة أيهما أعلى .ويتم تخفيض القيمة الدفترية

لألصي ييل مباش ي يرة واإلعتراف بقيمة الخسي ييارة بقائمة الدخل ضي ييمن بند "إيرادات (مصي ييروفات) تشي ييغيل أخرى .اواذا ما إنخفضي ييت خسي ييارة
اإلضمحالل فى أية فترة الحقة وأمكن ربط ذلك اإلنخفاض بشكل موضوعى مع حدث وقع بعد اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل عندئذ

يتم رد خس ييارة اإلض ييمحالل المعترف بها من قبل إلى قائمة الدخل بش ييرط أال ينش ييأ عن هذا اإللغاء قيمة دفترية لألص ييل فى تاريخ رد
خسائر اإلضمحالل تتجاوز القيمة التى كان يمكن أن يصل إليها األصل لو لم يكن قد تم اإلعتراف بخسائر اإلضمحالل هذه.

-

وفيما يتﻌلق باألصول التى تؤول ملكيتها للبنك وفاء لديون ُيراعى ما يلى:
وفقا ألحكام المادة  60من قانون البنك المركزى والجهاز المصييرفى والنقد الصييادر بالقانون رقم  88لسيينة  2003يحظر على البنوك
التعامل فى المنقول أو العقار بالش ي ي ي ي يراء أو البيع أو المقايضي ي ي ي يية عدا العقار المخصي ي ي ي ييص إلدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين
والمنقول أو العقييار الييذى تؤول ملكيتييه إلى البنييك وفيياء لييدين لييه ِقبييل الغير ويتم اإلعتراف بييه من تيياريخ األيلوليية (أى تيياريخ تخفيض
المديونية) ضمن أصول ألت ملكيتها للبنك وفاء لدييون على أن يقوم البنك بالتصرف فيه وفقا لما يلى:

-

خالل سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول.

-

ولمجلس إدارة البنك المركزى المص ي ي ييرى مد المدة إذا إقتض ي ي ييت الظروف ذلك وله إس ي ي ييتثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة

-

-

خالل خمس سنوات من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للعقار.

نشاطها.

تثبت األص ي ي ي ي ي ييول التى آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون بالقيمة التى آلت بها للبنك التى تتمثل فى قيمة الديون التى قررت إدارة البنك
التنازل عنها مقابل هذه األص ييول .وفى حالة وجود أدلة موض ييوعية على حدوث خس ييائر إض ييمحالل فى قيمة تلك األص ييول فى تاريخ

الحق لأليلولة عندئذ تقاس قيمة الخس ي ييارة لكل أص ي ييل على حدى بالفرق بين القيمة الدفترية لألص ي ييل وص ي ييافى قيمته البيعية أو القيمة
الحالية للتدفقات النقدية المسييتقبلية المقدرة من إسييتخدام األصييل والمخصييومة بمعدل السييوق الحالى ألصييول مشييابهة أيهما أعلى .ويتم

تخفيض القيمة الدفترية لألصي ي ي ييل من خالل إسي ي ي ييتخدام حسي ي ي يياب لإلضي ي ي ييمحالل واإلعتراف بقيمة الخسي ي ي ييارة بقائمة الدخل ببند "إيرادات

(مصييروفات) تشييغيل أخرى" .اواذا ما إنخفضييت خسييارة اإلضييمحالل فى أية فترة الحقة وأمكن ربط ذلك اإلنخفاض بشييكل موضييوعى

مع حدث وقع بعد اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل عندئذ يتم رد خسارة اإلضمحالل المعترف بها من قبل إلى قائمة الدخل بشرط أال

-

ينشأ عن هذا الرد في تاريخ رد خسائر اإلضمحالل قيمة لألصل تتجاوز القيمة التى كان يمكن لألصل أن يصل إليها لو لم يكن قد

-

وفى ضي ييوء طبيعة المنقول أو العقار التى تؤول ملكيتة للبنك وبمراعاة أحكام المادة المشي ييار إليها يتم تصي يينيف المنقول أو العقار وفقا

-

تم اإلعتراف بخسائر اإلضمحالل هذه.

لخطة البنك أو طبيعة اإلستفادة المتوقعة منه ضمن األصول الثابتة أو اإلستثمارات العقارية أو األسهم والسندات أو األصول األخرى

المتاحة

للبيع حسي ييب الحالة .وعلى ذلك تطبق األسي ييس الخاصي يية بقياس األصي ييول الثابتة أو اإلسي ييتثمارات العقارية أو األسي ييهم والسي ييندات على

األصييول التى آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون وصيينفت ضييمن أى من هذه البنود .أما بالنسييبة لألصييول األخرى التى لم تدخل ضييمن

أى من هذه التص ي ي ي ي ي يينيفات وأعتبرت أصي ي ي ي ي ي يوال أخرى متاحة للبيع فيتم قياسي ي ي ي ي ي يها بالتكلفة أو القيمة العادلة المحددة بمعرفة خبراء البنك

المعتمدين  -مخصوما منها تكاليف البيع  -أيهما أقل ويتم اإلعتراف بالفروق الناتجة عن تقييم هذه األصول بقائمة الدخل ضمن بند
إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى  ،على أن يراعى التخلص من تلك األصول خالل المدة الزمنية المحددة وفقا ألحكام القانون .اواذا
لم يتم التص ي ي ي ييرف فى هذه األص ي ي ي ييول خالل المدة المحددة وفقا ألحكام المادة  60من القانون  88لس ي ي ي يينة  2003يتم تدعيم إحتياطى

المخاطر البنكية العام بما يعادل  %10من قيمة هذه األصييول سيينويا ،وتدرج صييافى إيرادات ومصييروفات األصييول التى آلت ملكيتها
للبنك وفاء لديون خالل فترة إحتفاظ البنك بها بقائمة الدخل ضمن بند "إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى.
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 19-2إضمﺤالل األﺻول غير المالية
يتم إجراء دراسة إضمحالل لألصول القابلة لإلستهالك كلما كانت هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية
لألصل قد ال يتم إستردادها .وال يتم إستهالك األصول التى ليس لها عمر إنتاجى محدد – بإستثناء الشهرة – بل يتم إختبار إضمحاللها

سنويا .ويتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل وتخفيض قيمة األصل بالمبلغ الذى تزيد به القيمة الدفترية لألصل عن القيمة اإلستردادية.

وتمثل القيمة اإلستردادية صافى القيمة البيعية لألصل أو القيمة اإلستخدامية من إستخدام األصل أيهما أعلى .وألغراض تقدير
اإلضمحالل ،يتم إلحاق األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة .ويتم مراجعة األصول غير المالية التي وجد إضمحالل فى قيمتها

لبحث ما إذا كان اإلضمحالل السابق اإلعتراف به يتعين رده إلى قائمة الدخل وذلك فى تاريخ إعداد كل قوائم مالية.
 20-2اإليجارات
تعد جميع عقود اإليجار المرتبط بها البنك عقود إيجار تشغيلى ويتم معالجتها كما يلى:
 1-20-2االستئجار

يتم اإلعتراف بالمدفوعات تحت حساب اإليجار التشغيلى مخصوما منها أية مسموحات تم الحصول عليها من المؤجر ضمن

المصروفات فى قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد.
 2-20-2التأجير

تظهر األصول المؤجرة إيجا ار تشغيليا ضمن األصول الثابتة فى الميزانية وتهلك على مدار العمر اإلنتاجى المتوقع لألصل بذات
الطريقة المطبقة على األصول المماثلة ،ويثبت إيراد اإليجار مخصوما منه أية مسموحات تمنح للمستأجر بطريقة القسط الثابت على

مدار فترة العقد.

 21-2النقدية وما فى ﺣكمها
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية ،تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التى ال تتجاوز إستحقاقاتها ثالثة أشهر من تاريخ
اإلقتناء ،وتتضمن النقدية ،واألرصدة لدى البنوك المركزية خارج إطار نسب اإلحتياطى االلزامى ،واألرصدة لدى البنوك ،وأذون الخزانة

وأوراق حكومية أخرى.

 22-2المخصصات األخرى
يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون هناك إلتزام قانونى أو إستداللى حالى نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن تستخدم
موارد البنك لتسوية هذه اإللتزامات ،مع إمكانية إجراء تقدير قابل لإلعتماد عليه لقيمة هذا اإللتزام .وفى حالة وجود مجموعة من

اإللتزامات المتماثلة فإن إحتماالت التدفق النقدى الخارج الذى يمكن إستخدامه للتسوية يتحدد على أساس هذه المجموعة من اإللتزامات

ككل .ويتم اإلعتراف بالمخصص لهذه المجموعة من اإللتزامات حتى اوان كان هناك إحتمال ضئيل فى وجود تدفق نقدى خارج لتسوية
بند من بنود هذه المجموعة وذلك إذا توافرت الشروط األخرى لالعتراف .ويتم رد المخصصات التى انتفى الغرض منها كليا أو جزئيا

ضمن بند إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى .ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد اإللتزامات التى يستحق

سدادها بعد سنة من تاريخ القوائم المالية بإستخدام معدل عائد مناسب لذات أجل سداد اإللتزام دون تأثره بمعدل الضرائب السارى بما

يعكس القيمة الزمنية للنقود .أما إذا كان األجل أقل من سنة عندئذ يتم اإلعتراف باإللتزام على أساس القيمة المقدرة لإللتزام ما لم يكن

األثر الزمنى للنقود جوهريا فيتم إحتسابه بالقيمة الحالية.
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 23-2عقود الضمانات المالية
عقود الض ي ييمانات المالية هى تلك العقود التى يص ي ييدرها البنك ض ي ييمانا لقروض أو حس ي ييابات جارية مدينة ممنوحة لعمالئه من جهات
أخرى.

وتتطلب تلك العقود من البنك أن يقوم بتسديدات معينة لتعويض المستفيد منها عن خسارة تحملها بسبب عدم وفاء العميل عندما

يستحق السداد وفقا لشروط أد اة الدين .ويتم تقديم تلك الضمانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية وجهات أخرى نيابة عن عمالء
البنك.

ويتم اإلعتراف األولى بتلك الضمانات بالقيمة العادلة فى تاريخ منح الضمانة والتى قد تعكس أتعاب إصدار الضمانة .ويتم القياس

الالحق إللتزام البنك بموجب الضمانة على أساس مبلغ القياس األولى (مخصوما منه اإلستهالك المحسوب لالعتراف بأتعاب الضمانة

كإيراد فى قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار عمر الضمانة) أو أفضل تقدير للمدفوعات المطلوبة لتسوية أى إلتزام ناتج
عن الضمانة المالية فى تاريخ القوائم المالية أيهما أعلى .ويتم تحديد تلك التقديرات وفقا للخبرة فى معامالت مماثلة والخسائر التاريخية،
معززة بحكم اإلدارة .ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بأية زيادة فى اإللتزامات الناتجة عن الضمانة المالية ضمن بند إيرادات(مصروفات)

تشغيل أخرى.

 24-2مزايـا العاملين
 1-24-2مزايا الﻌاملين قصيرة األجل

تتمثل مزايا العاملين قصيرة األجل فى األجور والمرتبات واشتراكات التأمينات االجتماعية ،واإلجازات السنوية المدفوعة والمكافآت إذا

إسييتحقت خالل إثنى عشيير شييه ار من نهاية الفترة المالية والمزايا غير النقدية مثل الرعاية الطبية واإلسييكان واإلنتقال أو تقديم البضييائع

والخدمات المجانية أو المدعومة للعاملين الحاليين .ويتم تحميل مزايا العاملين قصي ي ي ي يييرة األجل كمصي ي ي ي ييروفات بقائمة الدخل عن الفترة

التى يقدم فيها موظفى البنك الخدمة التى يستحقون بموجبها تلك المزايا.
 2-24-2مزايا اإلنهاء المبكر للخدمة

تتمثل م ازيا اإلنهاء المبكر للخدمة في التعويضييات المسييتحقة للموظفين الذين يتم إحالتهم للمعاش المبكر ،حيث يقوم البنك باالعتراف
بتلك التعويضات على انها التزام و مصروف و ذلك فقط عندما يكون البنك ملتزم بشكل ظاهر بالقيام بأي مما يلى:

أ-

انهاء خدمة العامل أو مجموعة عاملين قبل تاريخ التقاعد العادي.

ب-

تقديم تعويض نهاية الخدمة نتيجة لعرض يتم لتشجيع ترك العمل اختياريا.

يكون البنك ملتزم بشي ي ي ييكل ظاهر بدفع انهاء الخدمة فقط عندما يكون هناك نظام رسي ي ي ييمي مفصي ي ي ييل النهاء الخدمة وال يوجد

احتمال فعلى لسحب هذا النظام .ويشمل النظام المفصل ما يلي كحد أدنى:

أ-

موقع وعمل العاملين الذين سيتم انهاء خدماتهم وعددهم التقريبي.

ب -تعويض نهاية الخدمة لكل فئة أو عمل وظيفي.
ج-

التاريخ الذي سي ي ي ي ي يييتم فيه تطبيق النظام ،ويجب أن يبدأ التطبيق في أسي ي ي ي ي ييرع وقت ممكن ،كما يجب أن تكون الفترة الزمنية

الستكمال التنفيذ بالقدر الذي يجعل اجراء تغييرات جوهرية في النظام مستبعدة.
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 3-24-2إلتزامات مزايا ما بﻌد إنتهاء الخدمة األخرى  -الرعاية الصحية
يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين فيما بعد إنتهاء الخدمة وعادة ما يكون إستحقاق هذه المزايا مشروطا ببقاء العامل فى
الخدمة حتى سن التقاعد اواستكمال حد أدنى من فترة الخدمة ويتم المحاسبة عن إلتزام الرعاية الصحية بإعتباره نظم مزايا محددة.

ويمثل اإللتزام الذى يتم اإلعتراف به فيما يتعلق بنظام الرعاية الصيحية للمتقاعدين القيمة الحالية إللتزامات الرعاية الصيحية فى تاريخ

القوائم المالية بعد إجراء التسويات الالزمة على اإللتزام.

ويتم إ حتسيياب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المسييتقبلية المتوقع سييدادها لمواجهة إلتزام نظام الرعاية الصييحية وذلك عن طريق خبير

إكتوارى مستقل بإستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة (.)Unit Credit Projected Method

ويتم تحديد القيمة الحالية إللتزام نظام الرعاية الص ييحية للمتقاعدين عن طريق خص ييم هذه التدفقات النقدية المس ييتقبلية المتوقع س ييدادها
وذلك بإسي ييتخدام سي ييعر العائد على سي ييندات حكومية بذات عملة سي ييداد المزايا ولها ذات أجل إسي ييتحقاق إلتزام مزايا النظام المتعلق بها

تقريبا.

يتم احتسيياب األرباح (الخسييائر) اإلكتوارية الناجمة عن التعديالت والتغيرات فى التقديرات واالفت ارضييات اإلكتوارية ،وتحمل على قائمة
الدخل تلك االرباح و(الخس ي ي ييائر) التى تزيد عن  %10من قيمة أص ي ي ييول النظام أو  %10من قيمة إلتزامات المزايا المحددة فى نهاية

السي يينة المالية السي ييابقة أيهما أعلى ،حيث يتم اإلعتراف بتلك الزيادة من االرباح أو (الخسي ييائر) اإلكتوارية باالضي ييافة إلى (أو الخصي ييم

على) قوائم الدخل على مدار متوسط الفترات المتبقية من سنوات العمل.

ويتم اإلعتراف بتكاليف الخدمة السابقة فو ار فى قائمة الدخل ضمن مزايا العاملين ببند المصروفات اإلدارية ،ما لم تكن التغييرات التي
أدخلت على الئحة المعاش ييات مش ييروطة ببقاء العاملين فى الخدمة لفترة زمنية محددة (فترة اإلس ييتحقاق  )Vesting periodوفى هذه
الحالة ،يتم اإلعتراف بتكاليف الخدمة السابقة فى األرباح أو الخسائر بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدار فترة اإلستحقاق.

 4-24-2مزايا المﻌاش
تتمثل مزايا المعاش فى حص ي يية البنك فى التأمينات االجتماعية لموظفيه والتى يقوم بس ي ييدادها للهيئة العامة للتامينات اإلجتماعية طبقا

لقانون التأمين االجتماعى رقم  79لسيينة  1975وتعديالته .يقوم البنك بسييداد حصييته إلى الهيئة العامة للتامينات اإلجتماعية عن كل
فترة ويتم تحميل تلك الحصي ي يية على قائمة الدخل ضي ي ييمن األجور والمرتبات ببند المصي ي ييروفات اإلدارية وذلك عن الفترة التى يقدم فيها

موظفى البنك خدماتهم .ويتم المحاسبة عن إلت ازمات البنك بسداد مزايا المعاش بإعتبارها نظم اشتراكات محددة وبالتالى فال ينشأ إلتزام
إضي ي ييافى على البنك فيما يتعلق بمزايا المعاش لموظفيه بخالف حصي ي ييته فى التأمينات االجتماعية التى يسي ي ييتحق عليه سي ي ييدادها عنهم

للهيئة.

 25-2ضرائب الدخل
يتضي ييمن عبء ض ي يريبة الدخل كل من الض ي يريبة الجارية والض ي يريبة المؤجلة ويتم اإلعتراف به بقائمة الدخل بإسي ييتثناء ض ي يريبة الدخل
المتعلقة ببنود حقوق الملكية حيث يتم اإلعتراف بها مباش يرة ضييمن حقوق الملكية .ويتم اإلعتراف بض يريبة الدخل الجارية على أسيياس

صافى الربح

الخاضع للضريبة وبإستخدام أسعار الضريبة السارية فى نهاية كل فترة مالية .وتمثل هذه الضريبة ما يخص الفترة الجارية باالضافة

إلى فروق ض يريبية تتعلق بالسيينوات السييابقة .وفى نهاية كل عام يتم اإلعتراف بالض يرائب المؤجلة الناشييئة عن فروق زمنية مؤقتة بين
القيم الدفترية لألصول واإللتزامات طبقا لألسس المحاسبية التى استخدمت فى إعداد القوائم المالية وقيمها طبقا لألسس الضريبية.
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هذا وتتحدد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول أو اإللتزامات وبإستخدام أسعار الضريبة

السي ييارية .ويتم اإلعتراف باإللتزامات الض ي يريبية عن كافة الفروق الض ي يريبية المؤقتة القابلة للخضي ييوع ض ي يريبيا بينما يعترف باألصي ييول

الض يريبية المؤجلة عن الفروق الض يريبية المؤقتة القابلة للخصييم الض يريبى عندما يكون من المرجح أن تتحقق أرباح خاضييعة للض يريبة

فى المس ي ييتقبل يمكن من خاللها اإلنتفاع باألص ي ييل .ويتم تخفيض قيمة األص ي ييول الضي ي يريبية المؤجلة بالجزء الذى من غير المتوقع أن

ت تحقق منه منفعة ضي ي ي ي يريبية خالل الس ي ي ي يينوات التالية ،على أنه فى حالة إرتفاع المنفعة الضي ي ي ي يريبية المتوقعة يتم زيادة قيمة األص ي ي ي ييول
الض ي يريبية المؤجلة وذلك فى حدود ما سي ييبق تخفيضي ييه .تتم المقاصي يية بين األصي ييول واإللتزامات الض ي يريبية المؤجلة إذا كان للبنك حق

قانونى يسمح له بإجراء مقاصة بين األصول واإللتزامات الضريبية الجارية وعندما تكون ضرائب الدخل المؤجلة مستحقة لذات اإلدارة
الضريبة.

 26-2اإلقتـــراض
يتم اإلعتراف األولى بالقروض التى يحص ي ي ي ي ييل عليها البنك من الغير وذلك بالقيمة العادلة (س ي ي ي ي ييعر المعاملة) مخص ي ي ي ي ييوما منها تكلفة
الحص ي ييول على القرض .وتقاس القروض الحقا بالتكلفة المس ي ييتهلكة ،ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين ص ي ييافى المتحص ي ييالت وبين

القيمة التى سيتم الوفاء بها على مدار فترة اإلقتراض بإستخدام طريقة معدل العائد الفعلى.
 27-2رأس المـال
 1-27-2أسهم رأس المال وتكلفتها

يتم اإلعتراف بأسهم رأس المال (أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها) ضمن حقوق الملكية على أساس صافى المتحصالت بعد خصم

مصييروفات اإلصييدار التى ترتبط بصييورة مباش يرة بإصييدار أسييهم جديدة أو أسييهم مقابل إقتناء كيان أو إصييدار خيارات وبعد إسييتبعاد

األثر الضريبى لتلك المصروفات.

 2-27-2توزيﻌات األرباح على مساهمى البنك
يعترف بإلتزام البنك الناتج عن توزيعات األرباح خصي ي ييما على حقوق الملكية فى الفترة التى تقر فيها الجمعية العامة لمسي ي يياهمى البنك
هذه التوزيعات .وتشي ييمل تلك التوزيعات حصي يية العاملين فى األرباح ومكافأة أعضي يياء مجلس اإلدارة المقررة بموجب النظام األسي يياس ي يى
والقانون .وال يعترف بأى إلتزام على البنك تجاه العاملين وأعضاء مجلس اإلدارة فى األرباح المحتجزة إال عندما يتقرر توزيعها.

 28-2أنشطة األمانة
يقوم البنك بمزاولة أنش ييطة األمانة التى تتمثل فى إدارة أص ييول خاص يية بأفراد أو أمانات ،أو ص ييناديق مزايا ما بعد إنتهاء الخدمة ويتم
إستبعاد هذه األصول واألرباح الناتجة عنها من القوائم المالية للبنك حيث ال تعتبر أصوال أو أرباحا للبنك.

 29-2ودائع مساندة (الودائع المقدمة من البنك المركزى المصرى -بنك مصر)
يتم اثبات الوديعة بااللتزامات بالقيمة الحالية محسوبة باستخدام معدل خصم يعادل سعر العائد على سندات حكومية تقارب ذات أجل
الوديعة في تاريخ بدء سي ي ي ي ي ريان الوديعة .ويتم اثبات الفرق بين القيمة االس ي ي ي ييمية للوديعة وقيمتها الحالية ض ي ي ي ييمن حقوق الملكيه تحت

مسمى فرق القيمة اال سمية عن القيمة الحالية للوديعة المساندة ،وتعلى الوديعة في نهاية كل فترة مالية بحيث تصل قيمتها الى القيمة

اإلسمية في تاريخ إستحقاقها ،وذلك تحميال علي الفروق المشار إليها بحيث تصل قيمتها الي القيمه االسميه في تاريخ إستحقاقها.
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 30-2أرقام المقارنة
يعاد تبويب أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا لتتوافق مع التغيرات فى العرض المستخدم فى السنة الحالية.

-3

إدارة المخاطر المالية

يتعرض البنك نتيجة األنشي ييطة التي يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة  ،وقبول المخاطر هو أسي يياس النشي يياط المالي  ،ويتم تحليل وتقييم
اوادارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معا  ،ولذلك ي هدف البنك إلي تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد اوالى

تقليل اآلثار السي ي ي ي ي ييلبية المحتملة على األداء المالي للبنك  ،ويعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السي ي ي ي ي ييوق وخطر السي ي ي ي ي يييولة
واألخطار التش ي ييغيلية األخرى .ويتض ي ييمن خطر الس ي ييوق خطر أس ي ييعار ص ي ييرف العمالت األجنبية وخطر س ي ييعر العائد ومخاطر الس ي ييعر

األخرى.

وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه ،ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود

من خالل أسي يياليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوال بأول .ويقوم البنك بمراجعة دورية لسي ييياسي ييات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها

بحيث تعكس التغيرات في األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة.

وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر فى ض ي ي ييوء الس ي ي ييياس ي ي ييات المعتمدة من مجلس اإلدارة .وتقوم ادارة المخاطر بتحديد وتقييم

وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التش ي ي ي ي ي ييغيلية المختلفة بالبنك  ،ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ متعارف عليها إلدارة

المخاطر ككل  ،باإلضي ي ييافة إلى سي ي ييياسي ي ييات منشي ي ييورة تغطى مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسي ي ييعار صي ي ييرف العمالت
األجنبية ،وخطر أسيعار العائد ،واسيتخدام أدوات المشيتقات وغير المشيتقات المالية .باإلضيافة إلي ذلك ،فإن إدارة المخاطر تعد مسيئولة
عن المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.

يتعرض البنييك لخطر االئتمييان وهو الخطر النيياتج عن قيييام أحييد األطراف بعييدم الوفيياء بتعهييداتييه  ،ويعييد خطر االئتمييان أهم األخطييار
بالنس ييبة للبنك ،لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر .ويتمثل خطر االئتمان بص ييفة أس يياس ييية في أنش ييطة اإلقراض التي

ينش ي ييأ عنها القروض والتس ي ييهيالت وأنش ي ييطة االس ي ييتثمار التي يترتب عليها أن تش ي ييتمل أص ي ييول البنك على أدوات الدين .كما يوجد خطر
االئتمان أيض ي ي ي ي ي ييا في األدوات المالية خارج المركز المالى مثل ارتباطات القروض .وتتركز عمليات االدارة والرقابة على خطر االئتمان

لدى فريق إدارة خطر االئتمان في ادارة المخاطر الذي يرفع تقاريره إلي مجلس اإلدارة واالدارة العليا ورؤس ي ي يياء وحدات النش ي ي يياط بص ي ي ييفة

دورية .

تضي ي ي ي ييع مجموعة مخاطر االئتمان المتطلبات الالزمة على مسي ي ي ي ييتوى البنك لتعريف ،تقييم ،رقابة ومتابعة ورفع التقارير بشي ي ي ي ييأن مخاطر
االئتمان ،في حين تعتبر وحدات العمل /المس ي ي يياندة مس ي ي ييؤولة عن مخاطر االئتمان في وحداتها مع تكامل اس ي ي ييتراتيجيات العمل مع قدرة

البنك لتحمل المخاطر.

تم وضع سياسات اواجراءات مخاطر االئتمان لتوفير الرقابة على محافظ االئتمان من خالل التقييم الدوري للموقف االئتماني للمقترضين

وتحديد الحد األقص ي ييى المس ي ييموح للمخاطر للمقترض المحدد .تتم مراقبة المخاطر للفرد و /أو المجموعة دوريا على أس ي يياس كل محفظة
على حدة .تقدم سي ييياسي يية البنك االئتمانية إرشي ييادات تفصي يييلية إلدارة المخاطر االئتمانية بفعالية ،حيث تتم مراجعتها أفضي ييل ممارسي ييات

السي ي ييوق والتعليمات الصي ي ييادرة عن الجهات  ،الموضي ي ييوعات الطارئة  ،وتحديثها من حين آلخر بناء على الخبرة التنظيمية .تم تصي ي ييميم

سياسة االئتمان للتأكد من التعرف التام على استراتيجيات وأهداف إدارة المخاطر ،والتي تشمل ما يلي:



تقوية وتحسين قدرة البنك على قياس وتقليل مخاطر االئتمان على إساس تحوطي لتقليل الخسائر االئتمانية.

تقوية وتحسين إج ارءات إدارة محفظة االئتمان.
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تقوية وتحسين أنظمة إجراءات البنك للتعرف المبكر على مواطن المشاكل.

االلتزام بالمتطلبات النظامية وأفضل ممارسات الصناعة إلدارة مخاطر االئتمان.

تعالج السييياسيية كافة االنشييطة والوظائف ذات الصييلة بإجراءات االئتمان وذلك يشييمل معايير التغطية .وتحتوي على معايير قدرة البنك

لتحمل المخاطر كما تتضمن إرشادات حول االسواق المستهدفة (الشركات ،المؤسسات التجارية ،الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم،

واالفراد ذوي المالءة المالية العالية)،كما تعرف الس ييياس يية نوع المقترض ييين  /الص ييناعات المرغوب فيها  .بعض المعايير تخص منتجات

محددة ويتم رقابتها بواسطة سياسة المنتج االئتماني الفردي ،في حين إن االقسام األخرى عموما تشمل معايير الجودة االئتمانية ،غرض

وشروط التسهيالت ،القروض غير المرغوب فيها ،التحليل االئتماني ،تركز المخاطر ،قدرة التسديد ،االلتزام بالقوانين واالنظمة ،الخسائر

المتوقعة والتوثيق.

تتم إدارة المحفظة من خالل تنوع المحفظة على أساس الغرض ،الصناعات /قطاعات العمل ،درجات التقييم والمناطق الجغرافية لتجنب

اإلفراط في المخاطر لقطاعات اقتصيادية معينة /منتجات إئتمانية ،والتي قد تتأثر بتطورات غير مواتية في االقتصياد .يقوم البنك بشيكل
عام باسييتخدام معايير للمقترضييين وقطاعات األعمال لتقليل تركز المخاطر .تتركز أعمال البنك في المملكة العربية السييعودية مما يقلل

من مخاطر تبادل العمالت بالرغم من أن التركز الجغرافي يظل موجودا ولكنه مقبول وفي إطار تحمل البنك للمخاطر.

محفظة القروض الشييخصييية متنوعة حيث يتم اعتماد مخاطر بسيييطة نسييبيا لعدد كبير من العمالء بناء على تحويل الرواتب للبنك أو
وجود ضمانات لمخاطر محددة على المنتجات /الموظفين ...إلخ .

لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء  ،ينظر البنك في المكونات الثالثة التالية:
 احتماالت االخفاق (التأخر)( )probability of defaultمن ِقبل العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماته التعاقدية .


المركز الحالي للتسهيالت المباشرة و التطور المستقبلي للتسهيالت الغير المباشرة المرجح لها الذى يستنتج نمه البنك الرصيد



خطر اإلخفاق االفتراضى ()Loss given default

المعرض لالخفاق(.)Exposure at default

وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنش ي ي ي ي ي يياط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان التي تعكس الخس ي ي ي ي ي ييارة المتوقعة(نموذج الخس ي ي ي ي ي ييارة

المتوقعة )The Expected Loss Modelويمكن أن تتعارض المقاييس التشييغيلية مع عبء االضييمحالل وفقا لقواعد اعداد وتصييوير
القوائم المالية للبنوك وأس ي ي ي ييس االعتراف والقياس المعتمدة من مجلس ادارة البنك المركزى المص ي ي ي ييرى فى  16ديس ي ي ي ييمبر  2008ومعيار

المحاسبة المصرى رقم 26

يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر علي مسييتوي كل عميل باسييتخدام أسيياليب تقييم داخلية لتصيينيف الجدارة مفصييلة لمختلف فئات العمالء

وقد تم تطوير تلك األس ي يياليب للتقييم داخليا وتراعى التحليالت اإلحص ي ييائية مع الحكم المهنى لمس ي ييؤل االئتمان للوص ي ييول الى تص ي يينيف

الجدارة المالئم وقدتم تقسيم عمالء البنك الى اربع فئات للجدارة ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول التالى

مدى احتمال التاخر لكل فئة من فئات الجدارة مما يعنى بص ي ييفة أس ي يياس ي ييية ان المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعا للتغير في

تقيم مدى احتمال التاخر ويتم مراجعة وتطوير أسي ي يياليب التقيم كلما كان ذلك ضي ي ييروريا ويقوم البنك دوريا بتقييم أداء أسي ي يياليب تصي ي يينيف

الجدارة ومدى قدرتها على التنبوء بحالت التاخر.
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A+
A
B+
B
BC+
C
CD+
D
DE+
E
PENPEF
Z

يعتمد المركز المعرض لالخفاق علي المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر .علي س ييبيل المثال  ،بالنس ييبة للقرض ،

يكون هذا المركز هو القيمة االسمية .وبالنسبة لالرتباطات  ،يدرج البنك كافة المبالغ المسحوبة فعال باإلضافة إلي المبالغ األخرى التي
يتوقع أن تكون قد سحبت حتى تاريخ التأخر  ،إن حدث.

وتمثل الخسارة االفتراضية او الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر .ويتم التعبير

عن ذلك بنس ييبة الخس ييارة للدين وبالتأكيد يختلف ذلك بحس ييب نوع المدين ،وأولوية المطالبة ،ومدي توافر الض ييمانات أو وس ييائل تغطية

االئتمان األخرى.

يتم إصدار التقارير اإلدارية للمراقبة والمتابعة بشكل شهري  ،ربع سنوي  ،نصف سنوي وسنويا  ، ،وهذه التقارير شاملة وبنطاق واسع

وتعالج موضوعات متعددة تشمل ما يلي:

جودة المحفظة ،تركز الصناعة والمخاطر الكبرى.

تركز المنتج ،مراقبة االئتمان وتركز األسهم المحتفظ بها لدى البنك كضمانات.
متابعة التعثرات ،تفاصيل مخصصات العميل وحركة المخصص.

تتكون محفظة التجزئة من القروض ،بطاقات االئتمان ،القروض السكنية وتأجير السيارات.

يتم تقييم األفراد بناء على معايير قياسية محددة مسبقا لتقييم تأهيلهم لكل من المنتجات المذكورة أعاله .يتم تصنيف قروض العمالء

المتعثرين كقروض غير عاملة بناء على عدد أيام التأخير في السداد (على مستوى المحفظة).

الجزء األكبر من محفظة قروض التجزئة هو قروض شي ي ي ييخصي ي ي ييية ويتم منحها على أسي ي ي يياس تحويل رواتب المقترضي ي ي ييين إلى البنك وهم

موظفون مدرجة أسي ييماؤهم ضي ييمن قائمة أصي ييحاب العمل المعتمدين ،وبشي ييكل رئيس موظفو الحكومة .المعيار الرئيس القتراض في هذه
-41-

بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

المحفظة تشي ييمل أصي ييحاب العمل لمدة الخدمة ومعدل خدمة الدين المحدد مسي ييبقا  .منتجات  ،الحد األدنى للراتب  ،المعتمدين القروض
الس ييكنية وتأجير الس يييارات تعتبر مض ييمونة بش ييكل عام حيث أن األص ييول ذات الص ييلة يملكها البنك ويتم تأجيرها للعمالء وبالتالي تقليل

المخاطر إلى حد كبير.

قام البنك بتطوير نظام البطاقات المبني على النقاط بخصييوص التطبيقات ونظام الدرجات المبني على النقاط بشييأن السييلوك باسييتخدام

ش ي ي ي ي ي ييبكة اإلنترنت والبيانات الخارجية لتقييم ومراقبة ومتابعة قروض العمالء ألن هذا اإلجراء من المتوقع أن يجعل عملية إدارة مخاطر

االئتمان أكثر فعالية وفاعلية.

تعتبر قروض الشركات والمؤسسات التجارية غير عاملة ويتم وضع مخصصات لها في الحاالت التالية:

إذا كان تسديد مبلغ القرض األصلي وتسديد الفوائد ظل متأخ ار لمدة تزيد عن  90يوم بعد تاريخ االستحقاق.

إذا زاد الحسي يياب الجاري المكشي ييوف عن الحد المعتمد ألكثر من  90يوم أو أن الحسي يياب الجاري المكشي ييوف ظل غير نشي ييط

ألكثر من  180يوم

يتم نقل درجات القروض غير العاملة ضييمن درجات التقييم لغير العاملة (دون المسييتوى ،مشييكوك وخسييارة) بناء على  ،فيها عدد أيام

التأخر في السداد و  /أو انخفاض الجودة االئتمانية.

لتحديد إن كان تقييم مخاطر الشركة قد أصبح منخفضا  ،يقوم البنك بتحديد إن كان هنالك بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى نقص في

التدفقات النقدية المس ييتقبلية المتوقعة .وهذا الدليل قد يش ييمل اإلش ييارة إلى أن هنالك تغيرات س ييلبية في موقف الدفع عند المقترض .تقوم

اإلدارة باسي ييتخدام التقديرات بناء على الخبرة السي ييابقة بشي ييأن خسي ييائر القروض التي لها خصي ييائص مخاطر ائتمانية أي مبلغ وتوقيت –

مشي ي ي ييابهة ،عند تقدير التدفقات النقدية .تتم مراجعة المنهجية واالفت ارضي ي ي ييات المسي ي ي ييتخدمة في تقدير كالهما التدفقات النقدية المسي ي ي ييتقبلية

بانتظام الفروقات بين الخسائر الفعلية والمقدرة.

تعتبر موجودات القروض الشييخصييية غير عاملة ،ويجنب لها مخصييص في حالة التأخر عن السييداد لمدة تزيد عن  90يوم بعد تاريخ

االستحقاق.

المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

عند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالية قد ازدادت بشي ي ي ي ييكل جوهري منذ االثبات األولي لها ،فإن البنك يأخذ بعين
االعتبار المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما .ويش ي ي ي ي ي ييتمل ذلك على معلومات كمية ونوعية

وتحاليل تستند على خبرة البنك السابقة وتقويم االئتمان الذي يجريه الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

درجات تصنيف مخاطر االئتمان

يقوم البنك بتخص ي ي ي يييص درجة ائتمان لكل خطر اس ي ي ي ييتنادا إلى مختلف البيانات المس ي ي ي ييتخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبيق األحكام
والتقديرات المبينة على الخبرة .تحدد درجات تصيينيف مخاطر االئتمان باسييتخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التعثر .تتفاوت

هذه العوامل بحسب طبيعة المخاطر وطبيعة المقترض.

يتم تحديد درجات تص ي ي ي يينيف مخاطر االئتمان ،ويتم معايرتها بحيث تزداد مخاطر التعثر بش ي ي ي ييكل متزايد عند انخفاض مخاطر أقل من

الفرق بين درجات تصنيف  2و  1االئتمان ،مثل عندما يكون الفرق في مخاطر التعثر بين درجات التصنيف االئتمان . 9 ، 8

تحدد درجة تصي يينيف مخاطر االئتمان لكل شي ييركة عند االثبات األولي على أسي يياس المعلومات المتوفرة عن الجهة المقترضي يية .تخضي ييع
التعرض ي ييات للمراقبة المس ي ييتمرة .وقد ينتج عن ذلك نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة .تتطلب مراقبة التعرض ي ييات اس ي ييتخدام

البيانات التالية .
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التعرضات المتعلقة بالشركات

التعرضات المتعلقة باألفراد

يتم الحص ي ي ي ييول على المعلومات خالل المراجعة الدورية لملفات  -مثل

المعلومات التي يتم الحص ي ي ي ي ييول عليها داخليا وس ي ي ي ي ييلوك العميل –مثل

القوائم المالية المدققة ،وحسي ي ي ي ييابات اإلدارة ،العميل والموازنات التقديرية استخدام تسهيالت البطاقات االئتمانية.
والتوقع ي ييات .ومن األمثل ي يية على النواحي التي تتطل ي ييب تركيز معين:

إجمييالي هييامش الربح ،معييدالت الرفع المييالي ،تغطييية خييدميية الييدين،

االلتزام بالتعهدات ،إدارة الجودة النوعية ،والتغيرات في اإلدارة العليا.

بيييانييات من وكيياالت االئتمييان المرجعييية ،والمقيياالت الص ي ي ي ي ي ييحفييية أو مقاييس المالءة

التغيرات في درجات التصنيف الخارجية.

سندات متداولة ،وأسعار مقايضة التعثر في االئتمان للجهة المقترضة ،بيانات خارجية من وكاالت ائتمان مرجعية ،تشمل معلومات التعثر .

عند توفرها.

التغير الفعلي والمتوقع المهم في البيئة السي ي ي ييياسي ي ي ييية والتنظيمية والتقنية

للمقترض أو انشطته التجارية .
 -وضع جدول شروط التعثر

تعتبر درجات تصي يينيف مخاطر االئتمان المدخل الرئيسي ييي لتحديد شي ييروط التعثر عن السي ييداد .يقوم البنك بجمع معلومات األداء والتعثر

المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة به وتحليلها حسب المنتج والجهة المقترضة وأيضا حسب درجة تصنيف مخاطر االئتمان.

يس ي ي ييتخدم البنك نماذج إحص ي ي ييائية في تحليل البيانات التي تم الحص ي ي ييول عليها واجراء تقديرات الحتمال التعثر على مدى العمر المتبقي

لالداه المالية والكيفية التي يتوقع أن تتغير بها نتيجة مرور الوقت.

يشييتمل التحليل على تحديد ومعايره العالقة بين التغيرات في نسييب التعثر وعوامل اإلقتصيياد الكلي .بالنسييبة لمعظم التعرضييات ،تشييتمل

عوامل االقتصيياد الكلي األسيياسييية على سييعر النفط معدل النمو ونمو الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق الحكومي ومؤشيير أسييعار األسييهم

والبطالة.

وبناءا على البيانات االقتصي ي ي ي ي ييادية ،وبعد األخذ في الحسي ي ي ي ي ييبان مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية الخارجية والتوقعات ،يقوم البنك

بإعداد تصوره لي ي ي "الحالة األساسية" التي يكون عليها التوجه المستقبلي للتغيرات االقتصادية المعنية ومجموعة من سيناريوهات التوقعات
المحتملة األخرى ،ويستخدم البنك هذه التوقعات لتعدل توقعات احتماالت التعثر
تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري

تتفاوت ض ي ي ي يوابط التحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشي ي ي ييكل كبير بحسي ي ي ييب المحفظة وتشي ي ي ييمل تغيرات كمية في احتماالت التعثر

وعوامل نوعية ،بما في ذلك احتمال التعثر عن السداد الخاص بالمحفظة .

وباسييتخدام التقديرات التي اجراها الخبراء لديه وبناءا على الخبرة السييابقة ،يمكن للبنك أن يقرر بأن مخاطر االئتمان قد زدادت بشييكل
جوهري بناءا على مؤشرات نوعية معينة تدل على ذلك  ،وأنه لم يتم إظهار أثرها بالكامل في التحاليل الكمية بصورة منتظمة .

وفيما يتعلق باحتمال التعثر عن السييداد الخاص بالمحفظة ،يرى البنك بأن الزيادة الجوهرية فسييي مخاطر االئتمان قد حدثت بعد ثالثين

يوما من تاريخ التأخر عن السداد .تحدد أيام التأخر عن السداد عن طريق القيام بعد أيام التأخر منذ أبكر تاريخ استحقاق مضى لم
يتم فيه استالم قيمة الدفعة بالكامل.
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يقوم البنك بمراقبة فعالية الضي ي يوابط المس ي ييتخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق القيام بمراجعات منتظمة كي

يؤكد بأن:

الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد.
إن الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه األصول متأخرة السداد لمدة . 30

عدم وجود تقلبات مضييمونة في مخصييص الخسييائر من التحول بين التعثر عن السييداد لمدة  12شييه ار (المرحلة )1والتعثر

عن السداد على مدى العمر (المرحلة .)2

تعريف التعثر عن السداد

تستخدم المعايير التالية لتحديد إن كان المقترض متعثرا:

إن كان لدى المقترض التزام متأخر عن السداد لمدة 90يوم (أو أكثر).

لديه التزام قام البنك بإيقاف الفوائد المستحقة عليه.

لديه التزام (التزامات) تم عادة هيكلته مع خسارة للبنك.

لديه التزام تم تصنيفه كغير عامل من قبل البنك.

لديه التزام قام البنك بشطبه كليا أو جزئيا .

عند تقويم فيما إذا كانت الجهة المقترضة متعثرة عن السداد ،فأن البنك ينظر في مؤشرات:
نوعية  -مثل أي خرق للتعهدات.

كمية  -مثل حالة التأخر عن السداد ،وعدم سداد اية التزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى البنك.
تستند على بيانات معدة داخليا ويتم الحصول عليها من مصا ر خارجية.

أن المدخل إلى التقويم فيما إذا كانت األداة المالية متعثرة عن السداد وأهميتها بتفاوت على مدى الزمن الظهار التغيرات في الظروف.
يتفق تعريف التعثر عن السداد كثي ار مع التعريف المطبق من قبل البنك ألغراض رأس المال النظامي.
إدراج المعلومات المستقبلية

يقوم البنك بإدراج المعلومات المس ييتقبلية في تقويمه فيما إذا كانت خس ييائر االئتمان ألية أداة قد ازدادت بش ييكل جوهري يقوم البنك  ،منذ

االثبات األولي لها وقياس ييه لخس ييائر االئتمان المتوقعة .وبناءا على مختلف المعلومات الفعلية والتوقعات بص ييعداد تص ييو ار ل ي ي ي ي ي ي ي ي "الحالة

األس ي ي يياس ي ي ييية" للتوجه المس ي ي ييتقبلي للمتغي ارت االقتص ي ي ييادية المعنية ونطاق من التوقعات المحتملة األخرى .ويتطلب ذلك اعداد تص ي ي ييورين

إضافيين أو أكثر ودراسة االحتماالت المتعلقة بكل نتيجة .تشتمل المعلومات الخارجية على بيانات اقتصادية وتوقعات منشورة من قبل

وكاالت تقييم مثل شركة موديز لخدمات البيانات االقتصادية.

تمثل "الحالة األسي ي ي ي يياسي ي ي ي ييية" النتيجة األكثر احتماال  ،وتتفق مع المعلومات المسي ي ي ي ييتخدمة من قبل البنك ألغراض أخرى مثل  ،التخطيط

االسييتراتيجي والموازنة .تمثل التصييورات األخرى نتائج أكثر تفاؤالت و تشيياؤما وبشييكل دوري ،يقوم البنك  ،بإجراء اختبارات جهد ألكثر

الصدمات شدة من أجل معايير تحديده ألفضل التصورات األخرى.
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يقوم البنك بتحديد وتوثيق المحركات األسي يياسي ييية لمخاطر االئتمان وخسي ييائر االئتمان لكل محفظة .وباسي ييتخدام تحليل البيانات التاريخية،

يقوم بتقدير العالقة بين عوامل االقتصيياد الكلي ومخاطر االئتمان وخسييائر االئتمان تشييتمل هذه التصييورات االقتصييادية المسييتخدمة في

 30يونيو  2019على مجموعة من المؤشرات األساسية التالية:
نمو الناتج المحلي اإلجمالي
معدالت البطالة

االنفاق الحكومي

مؤشر أسعار األسهم

تم تطوير العالقة المتوقعة بين المؤشرات الرئيسة والتعثر ومعدالت الخسارة في المحافظ المختلفة للموجودات المالية على أساس تحليل

البيانات التاريخية على مدى ال  10إلى  15سنة الماضية.
قياس خسائر االئتمان المتوقعة

تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل شروط المتغيرات التالية:
احتمال التعثر عن السداد.

نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد.
التعرض عند التعثر عن السداد.

يتم إسي ي ي ي ي ييتخراج المؤش ي ي ي ي ي يرات أعاله عموما من نماذج إحصي ي ي ي ي ييائية معدة داخليا وبيانات تاريخية أخرى  ،ويتم تعديلها لتعكس المعلومات

المستقبلية  ،كما تبيانه أعاله .

إن تقديرات احتماالت التعثر تعتبر تقديرات بتاريخ معين يتم احتس ي ييابها وفق نماذج تص ي يينيف إحص ي ييائية ويتم تقويمها باس ي ييتخدام أدوات
تصنيف مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات .تحدد هذه النماذج اإلحصائية وفق بيانات مجمعة يمكن أيضا استخدام

بيانات الس ييوق  ،داخليا وخارجيا تش ييتمل على عوامل كمية ونوعية .وعند توفرها للحصي يول على احتمال التعثر للش ييركات الكبرى .وفي
حالة انتقال الطرف المقابل أو التعرضي ي ي ي ييات بين فئات درجات التصي ي ي ي يينيف ،فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر

المعني.

تمثل نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر .يقوم البنك بتقدير مؤشرات على تاريخ معدالت
اس ي ييترداد المطالبات من األطراف المتعثرة .تأخذ نماذج نس ي ييبة الخس ي ييارة عند التعثر عن الس ي ييداد بناء نس ي ييبة الخس ي ييارة عند التعثر بعين

االعتبار الهيكل والضي ي ي ييمان و تكاليف اسي ي ي ييترداد الضي ي ي ييمان الذي يعتبر جزءا ال يتج أز من األصي ي ي ييل المالي .بالنسي ي ي ييبة لقروض التجزئة

المضمونة ،تعتبر قيمة  /نوع االصل مؤش ار أساسيا لتحديد نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد .تقوم تقديرات نسبة الخسارة عند التعثر

بإعادة معاييره مختلف التصييورات االقتصييادية ،ويتم احتسييابها على أسيياس التدفقات النقدية المخصييومة باسييتخدام معدل العمولة الفعلي
كعامل خصم.

يمثل التعرض عند التعثر عن السداد التعرضات المتوقعة في حالة وقوع التعثر .يقوم البنك باستخراج "التعرض عند التعثر عن السداد"
من التعرضي ييات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسي ييموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء .يمثل

الت عرض عند التعثر عن الس ي ي ييداد ألص ي ي ييل مالي اجمالي القيمة الدفترية له .بالنس ي ي ييبة اللتزامات القروض والض ي ي ييمانات المالية ،يش ي ي ييتمل
"التعرض عند التعثر عن السييداد" على المبلغ المسييحوب والمبالغ المسييتقبلية المحتملة التي يمكن سييحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها

وفق بيانات تاريخية وتوقعات مسي ي ييتقبلية .بالنسي ي ييبة لبعض الموجودات المالية ،يحدد التعرض عند التعثر عن السي ي ييداد ،عن طريق تقويم
مجموعة من نتائج التعرضات المحتملة في مختلف األوقات باستخدام تصورات وطرق إحصائية.

كما تم وصي ييفه أعاله ،وش ي يريطة اسي ييتخدام احتمال التعثر لمدة  12شي ييهر كحد أقصي ييى بانسي ييبة للموجودات المالية التي لم تزداد مخاطر
االئتمان الخاص يية بها بش ييكل جوهري ،يقوم البنك بقياس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بالحس ييبان مخاطر التعثر على مدى الفترة
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التعاقدية القصي ي ييوى (بما في ذلك خيارات التمديد للجهة المقترضي ي يية) التي يتعرض على مداها لمخاطر االئتمان حتى لو ،ألغراض إدارة

المخاطر ،قام البنك بالنظر في فترة أطول .تمتد أقصي ي ييى فترة تعاقدية إلى التاريخ لتي يحق للبنك فيه طلب سي ي ييداد دفعة مقدمة أو إنهاء

إلتزام القرض أو الضمان.

بالنسبة للحسابات المكشوفة وتسهيالت بطاقات االئتمان  ،التي تشتمل على كل من القرض ومكون االلتزام غير المسحوب ،يقوم البنك
خسي ييائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة أطول من الفترة التعاقدية القصي ييوى إذا لم تحد مقدرة البنك على طلب السي ييداد أو إلغاء االلتزام

غير المسحوب ،من تعرض البنك لمخاطر االئتمان خالل فترة االخطار المتعاقد عليها .ال يوجد لهذه التسهيالت شروط أو فترات سداد

محددة ،ويتم ادارتها على أس ي ي ي ي ي يياس جماعي .يمكن للبنك لكن هذا الحق التعاقدي لن ينفذ خالل اإلدارة اليومية االعتيادية ولكن فقط

عندما يص ي ي ييبح البنك على علم  ،إلغاؤها فو ار بأي زيادة في مخاطر االئتمان على مس ي ي ييتوى التس ي ي ييهيل .يتم تقدير هذه الفترة األطول بعد

األ خذ بعين االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي يتوقع البنك اتخاذها والتي من ش ي ي ي ي ييأنها التقليل من مخاطر االئتمان المتوقعة.

يشمل ذلك تخفيض الحدود ،اوالغاء التسهيل و  /أو تحويل الرصيد المتبقي من القرض إلى قرض بشروط سداد محددة.
-أدوات الدين

بالنس ي ييبة ألدوات الدين  ،يقوم البنك باس ي ييتخدام التص ي يينيفات الخارجية أو ما يعادله إلدارة خطر االئتمان ،اوان لم تكن مثل هذه التقييمات
متاحة ،يتم اس ي ي ييتخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمالء االئتمان .ويتم النظر إلي تلك االس ي ي ييتثمارات في األوراق المالية علي أنها
طريقة للحصول علي جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل.

يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان علي مستوي المدين والمجموعات والصناعات والدول.

ويقوم بتنظيم مسي ييتويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضي ييع حدود لمقدار الخطر التي سي يييتم قبوله على مسي ييتوي كل مقترض  ،أو

مجموعة مقترضين ،وعلى مستوي األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية .ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة

للمراجعة السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة إلي ذلك .ويتم اعتماد الحدود للخطر االئتماني علي مستوي المقترض  /المجموعة
والمنتج والقطاع من ِقبل مجلس اإلدارة بصفة ربع سنوية.
يتم أيض ييا إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة المقترض ييين والمقترض ييين المحتملين على مقابلة س ييداد

التزاماتهم وكذلك بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسبا.

ي ضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان .ومن هذه الوسائل الحصول على ضمانات مقابل األموال المقدمة
ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة .ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت :




الرهن العقاري.

رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع .

رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية .

وغالبا ما يكون التمويل علي المدى األطول واإلقراض للشركات ونشاط االقراض العقاري لألفراد مضمونا .ولتخفيض خسارة االئتمان

إلي الحد األدنى  ،يسي ي ييعي البنك للحصي ي ييول علي ضي ي ييمانات إضي ي ييافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤش ي ي يرات االضي ي ييمحالل ألحد

القروض أوالتسهيالت.

يتم تحديد الضمانات المتخذة ضمانا ألصول أخرى بخالف القروض والتسهيالت بحسب طبيعة األداة وعادة ما تكون أدوات الدين

وأذون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة بأصول واألدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من

األدوات المالية.
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يحتفظ البنك بإجراءات رقابية حصيفة علي صافي المراكز المفتوحة للمشتقات أي الفرق بين عقود البيع والشراء علي مستوى كل من
القيمة والمدة .ويكون المبلغ المعرض لخطر االئتمان في أي وقت من األوقات محدد بالقيمة العادلة لألداة التي تحقق منفعة لصالح

البنك أي أصل ذو قيمة عادلة موجبة الذى يمثل جزءا ضئيال من القيمة التعاقدية  /االفتراضية المستخدمة للتعبير عن حجم األدوات
القائمة .ويتم إدارة هذا الخطر االئتماني كجزء من حد اإلقراض الكلي الممنوح للعميل وذلك مع الخطر المتوقع نتيجة للتغيرات في
السوق .وال يتم عادة الحصول علي ضمانات في مقابل الخطر االئتماني علي تلك األدوات فيما عدا المبالغ التي يطلبها البنك

كإيداعات هامشية من األطراف األخرى.

وينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيها السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى أو مقابل توقع
الحصول علي نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى ويتم وضع حدود تسوية يومية لكل من األطراف األخرى لتغطية

مخاطر التسوية المجمعة الناتجة عن تعامالت البنك في أي يوم
-

يتمثل الغرض الرئيس ي ي ي ي ي ييي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان في التأكد من إتاحة األموال للعميل عند الطلب .وتحمل عقود

الض ييمانات المالية ذات خطر االئتمان المتعلق بالقروض .وتكون االعتمادات المس ييتندية والتجارية التي يص ييدرها البنك بالنيابة عن

العميل لمنح طرف ثالث حق الس ي ي ي ي ييحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وش ي ي ي ي ييروط محددة غالبا مض ي ي ي ي ييمونة بموجب
-

البضائع التي يتم شحنها وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من القرض المباشر.

وتمثل ارتباطات منح االئتمان الجزء غير المستخدم من المصرح به لمنح القروض  ،أو الضمانات ،أو االعتمادات المستندية.

ويتعرض البنك لخسارة محتملة بمبلغ يساوي إجمالي االرتباطات غير المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان الناتج عن ارتباطات

منح االئتمان .إال أن مبلغ الخسارة المرجح حدوثها في الواقع يقل عن االرتباطات غير المستخدمة وذلك نظ ار ألن أغلب االرتباطات

 المتعلقة بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات ائتمانية محددة .ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاقالخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة األجل عادة ما تحمل درجة أعلي من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات

-

قصيرة األجل.

 تركز النظم الداخلية للتقييم الس ي ي ي ي ي ييابق ذكرها بدرجة كبيرة علي تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثبات أنش ي ي ي ي ي ييطة اإلقراضواالس ي ييتثمار .وبخالف ذلك  ،يتم االعتراف فقط بخس ي ييائر االض ي ييمحالل التي وقعت في تاريخ المركز المالي ألغراض التقارير المالية

بناء علي أدلة موض ي ييوعية تش ي ييير إلي االض ي ييمحالل ونظ ار الختالف الطرق المطبقة ،تقل عادة خسي ي يائر االئتمان المحملة علي القوائم

المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الجدارة اإلئتمانية المستخدم ألغراض قواعد البنك المركزي المصري.

 -مخصييص خسييائر االضييمحالل الوارد في المركز المالي في نهاية الفترة مسييتمد من تصيينيف المراحل الثالثة .ومع ذلك  ،فان اغلبية

المخص ي ي ي ي ي ييص ينتج من آخر درجتين من التص ي ي ي ي ي يينيف .ويبين الجدول التالي النس ي ي ي ي ي ييبة للبنود داخل المركز المالي المتعلقة بالقروض

والتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها لكل من فئات التقييم الداخلي للبنك:
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.

%83.13
%14.06
%100

%2.81
%100

تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التى تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنويا أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلك
ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات التى تم تقييمها على اساس فردى وذلك بتقييم الخسارة المتوقعة فى تاريخ المركز المالي على
اساس كل حالة على حدة  ،ويجرى تطبيقها على جميع الحسابات التى لها أهمية نسبية بصفة منفردة  .ويشمل التقييم عادة الضمان القائم ،
بما فى ذلك اعادة تأكيد إمكانية التنفيذ على الضمان والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات .
ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس المجموعة من األصول المتجانسة باستخدام الخبرة التاريخية المتاحة والحكم
الشخصي.
أ 4/نموذج قياس اإلحتياطى الﻌام للمخاطر البنكية

باإلضافة إلى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة فى إيضاح أ ،1/تقوم اإلدارة بتصنيف القروض والتسهيالت فى شكل مجموعات فرعية
أكثر تفصيييال بحيث تتفق مع متطلبات البنك المركزى المصييرى .ويتم تصيينيف األصييول المعرضيية لخطر اإلئتمان فى هذه المجموعات وفقا
لقواعد وش ي ييروط تفص ي يييلية تعتمد بش ي ييكل كبير على المعلومات المتعلقة بالعميل ونش ي يياطه ووض ي ييعه المالى ومدى إنتظامه فى الس ي ييداد.وطبقا

عتبار من أول سي ي يينة يلتزم البنك فيها بتطبيق تلك القواعد يتم حسي ي يياب المخص ي ي يصي ي ييات المطلوبة
للقواعد المعدلة للبنك المركزى المصي ي ييرى اوا ا

لإلض ييمحالل فى قيمة األص ييول المعرض يية لخطر اإلئتمان والتى يتم تقدير اإلض ييمحالل فى قيمتها بص ييورة منفردة .بما فى ذلك اإلرتباطات

المتعلقة باإلئتمان .بإسييتخدام طريقة التدفقات النقدية المخصييومة ،أما بالنسييبة لمجموعات األصييول التى يتم تقدير اإلضييمحالل فى قيمتها

بص ي ييورة مجمعة فيحس ي ييب اإلض ي ييمحالل فى قيمتها بإس ي ييتخدام طريقة معدالت اإلخفاق التاريخية .وفى حالة زيادة المخص ي ييص المطلوب وفقا

ألس ييس الجدارة اإلئتمانية بالنس ييب الص ييادرة من البنك المركزى المص ييرى عن مخص ييص خس ييائر اإلض ييمحالل المطلوب وفقا للقواعد المعدلة

للبنك المركزى المصرى يتم تعديل األرباح المحتجزة بتلك الزيادة ثم تجنيبها فى إحتياطى المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصما

على األرباح المحتجزة .ويتم تعديل ذلك اإلحتياطى بص ي ييفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائما مبلغ الزيادة بين المخصي ي يص ي ييين .ويعد

هذا اإلحتياطى غير قابل للتوزيع ويبين إيضاح (/33أ) الحركة على حساب إحتياطى المخاطر البنكية العام خالل السنة المالية.

وفيما يلى بيان فئات الجدارة للمؤس ي يسي ييات وفقا ألسي ييس التقييم الداخلى مقارنة بأسي ييس تقييم البنك المركزى المصي ييرى ونسي ييب المخص ي يصي ييات

المطلوبة إلضمحالل األصول المعرضة لخطر اإلئتمان:
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مدلول

تصنيف البنك

المطلوب طبقا ألسس

الداخلى

المركزى المصرى
1

مخاطر منخفضة

صفر

1

ديون جيدة

3

مخاطر مرضية

%1

1

ديون جيدة

مخاطر مقبولة

%2

2
4
5
6
7
8
9

10

التصنيف

نسبة المخصص

التصنيف

مدلول

الجدارة اإل ئتمانية
%1

مخاطر معتدلة

%2

مخاطر مناسبة

%3

مخاطر مقبولة حديا

مخاطر تحتاج لعناية خاصة

%5

مشكوك فى تحصيلها

%50

دون المستوى

رديئة
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1
1
1
2
3

%20

4

%100

4

4

التصنيف الداخلى

ديون جيدة
ديون جيدة
ديون جيدة

المتابعة العادية

المتابعة الخاصة

ديون غير منتظمة
ديون غير منتظمة
ديون غير منتظمة

بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
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أ 5/البنود المﻌرضة لخطر اإلئتمان قبل خصم الضمانات والﻌوائد المجنبة والمخصصات
البنود المﻌرضة لخطر اإلئتمان بقائمة المركز المالى

 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

أرصدة لدى البنك المركزى

12 971 639

1 600 021

قروض وتسهيالت للبنوك

488 163

40 009 762

أرصده لدى البنوك

قروض وتسهيالت للعمالء
قروض ألفراد

53 099 718
537 408

 -حسابات جارية مدينة

1 088 600

906 696

 -قروض شخصية

27 036 224

23 332 451

344 286

 -بطاقات ائتمان

1 997 316

 -قروض عقارية

قروض لمؤسسات

198 765

1 703 247

 -حسابات جارية مدينة

15 870 380

9 341 705

 -قروض مشتركة

14 540 256

16 122 708

13 982 892

 -قروض مباشره

 -مستندات مخصومة

إستﺜمارات مالية بالقيمة الﻌادلة من خﻼل الدخل الشامل االخر

 -أدوات دين

إستﺜمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

 -أدوات دين

أصول أخرى*

187 041

239 898

30 378 505

20 631 658

18 269 369

21 982 358

179 322 436

165 519 867

2 158 003

االجمالى

13 584 758

2 238 476

يتضمن الجدول السابق القيم الخاصة باألصول المالية قبل خصم مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما هو وارد تفصيال باإليضاحات رقم

( )16و ( )17و (.)18

*األصول األخرى المدرجه أعالها تتمثل فى اإليردات المستحقة.
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يوضح الجدول التالى مﻌلومات حول جودة األصول المالية خﻼل الفترة -:
أرصدة لدى البنوك
درجة االئتمان
ديون جيدة

المرحلة االولى

 12شهر

مدى الحياة

مدى الحياة

36 721 171

3 288 591

--

40 009 762

--

--

--

--

المتابعة العادية

--

ديون غير منتظمة

--

متابعة خاصة

المرحلة الﺜانية

المرحلة الﺜالﺜة

االجمالى

---

---

---

االجمالى

36 721 171

3 288 591

--

40 009 762

يخصم مخصص خسائر االضمحﻼل

--

8 787

--

8 787

القيمة الدفترية بالصافى

36 721 171

3 279 804

--

40 000 975

أذون الخزانة وأوراق حكومية اخرى

المرحلة االولى

المرحلة الﺜانية

المرحلة الﺜالﺜة

االجمالى

درجة االئتمان
ديون جيدة

 12شهر

16 085 898

8 393 094

--

24 478 992

--

--

--

--

المتابعة العادية

--

ديون غير منتظمة

--

متابعة خاصة

مدى الحياة

مدى الحياة

---

---

---

االجمالى

16 085 898

8 393 094

--

24 478 992

يخصم مخصص خسائر االضمحﻼل

--

()104 103

--

()104 103

القيمة الدفترية بالصافى

16 085 898

8 288 991

--

24 374 889

سندات خزانة

المرحلة االولى

المرحلة الﺜانية

المرحلة الﺜالﺜة

االجمالى

درجة االئتمان
ديون جيدة

 12شهر

21 515 101

2 653 781

--

24 168 882

--

--

--

--

المتابعة العادية

--

ديون غير منتظمة

--

متابعة خاصة

مدى الحياة

مدى الحياة

---

---

---

االجمالى

21 515 101

2 653 781

--

24 168 882

يخصم مخصص خسائر االضمحﻼل

--

()108 351

--

()108 351

القيمة الدفترية بالصافى

21 515 101

2 545 430

--

24 060 531
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

قروض البنوك
درجة االئتمان
ديون جيدة

المرحلة االولى

 12شهر

مدى الحياة

مدى الحياة

325 442

162 721

--

488 163

--

--

--

--

المتابعة العادية

--

ديون غير منتظمة

--

متابعة خاصة

المرحلة الﺜانية

المرحلة الﺜالﺜة

االجمالى

---

---

---

االجمالى

325 442

162 721

--

488 163

يخصم مخصص خسائر االضمحﻼل

()1 009

()226

--

()1 235

القيمة الدفترية بالصافى

324 433

162 495

--

486 928

قروض وتسهيﻼت لألفراد

المرحلة االولى

المرحلة الﺜانية

المرحلة الﺜالﺜة

االجمالى

درجة االئتمان
ديون جيدة

 12شهر

29 320 142

367 863

--

29 688 005

--

--

--

--

المتابعة العادية

--

ديون غير منتظمة

--

متابعة خاصة

مدى الحياة

مدى الحياة

--

778 421

778 421

االجمالى

29 320 142

367 863

778 421

30 466 426

يخصم مخصص خسائر االضمحﻼل

()181 252

()11 211

()522 318

()714 781

القيمة الدفترية بالصافى

29 138 890

356 652

256 103

29 751 645

قروض وتسهيﻼت للشركات

المرحلة االولى

المرحلة الﺜانية

المرحلة الﺜالﺜة

االجمالى

 12شهر

مدى الحياة

مدى الحياة

درجة االئتمان
ديون جيدة

--

--

--

30 416 405

11 965 084

--

42 381 489

--

522

136 900

137 422

2 064 286

2 064 286
44 583 197

المتابعة العادية

--

ديون غير منتظمة

--

--

االجمالى

30 416 405

11 965 605

2 201 186

يخصم مخصص خسائر االضمحﻼل

()163 546

()1 509 500

()2 083 591

()3 756 637

القيمة الدفترية بالصافى

30 252 859

10 456 105

117 595

40 826 560

متابعة خاصة

--
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

-

يوضح الجدول التالى التغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة  ECLبين بداية و نهاية الفترة نتيجة لهذه العوامل-:

أرصدة لدى البنوك

المرحلة األولى

المرحلة الﺜانية

المرحلة الﺜالﺜة

االجمالى

مخصص الخسائر االئتمانية في  1يناير 2019

13 829

59 223

--

73 052

أصول مالية استحقت او تم استبعادها

()13 829

()59 223

--

()73 052

المحول الى المرحلة الثانية

--

--

--

--

()1 801

--

()1 801

--

8 787

االجمالى

أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

المحول الى المرحلة االولى

المحول الى المرحلة الثالثة

 12شهر
--

مدى الحياة

10 588
--

--

--

--

مدى الحياة

--

--

10 588
---

فروق ترجمة عمالت أجنبية

--

الرصيد في اخر الفترة المالية

--

8 787

أذون خزانة واوراق حكومية اخرى

المرحلة األولى

المرحلة الﺜانية

المرحلة الﺜالﺜة

 12شهر

مدى الحياة

مدى الحياة

مخصص الخسائر االئتمانية في  1يناير 2019

--

154 040

--

154 040

أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--

()81 458

--

()81 458

المحول الى المرحلة الثانية

--

--

--

أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

المحول الى المرحلة االولى

المحول الى المرحلة الثالثة

---

--

--

تغيرات في احتماالت اإلخفاق و الخسارة في حالة اإلخفاق و

--

الرصيد المعرض لالخفاق

39 675

---

-----

39 675
-----

تغييرات على افترضات ومنهجية النموذج

--

--

--

--

فروق ترجمة عمالت اجنبية

--

()8 154

--

()8 154

الرصيد في اخر الفترة المالية

--

104 103

--

اإلعدام خالل الفترة

--

--
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

سندات خزانة

المرحلة األولى

المرحلة الﺜانية

المرحلة الﺜالﺜة

 12شهر

مدى الحياة

مدى الحياة

مخصص الخسائر االئتمانية في  1يناير 2019

--

28 151

--

28 151

أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--

()1

--

()1

المحول الى المرحلة الثانية

--

أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

المحول الى المرحلة االولى

المحول الى المرحلة الثالثة

---

---

--

تغيرات في احتماالت اإلخفاق و الخسارة في حالة اإلخفاق و

--

الرصيد المعرض لالخفاق

83 596

---

------

االجمالى

83 596
-----

تغييرات على افترضات ومنهجية النموذج

--

--

--

--

فروق ترجمة عمالت اجنبية

--

()3 395

--

()3 395

الرصيد في اخر الفترة المالية

--

108 351

--

108 351

قروض البنوك

المرحلة االولى

المرحلة الﺜانية

المرحلة الﺜالﺜة

االجمالى

 12شهر

مدى الحياة

مدى الحياة

مخصص الخسائر االئتمانية في  1يناير 2019

2 448

--

--

2 448

أصول مالية استحقت او تم استبعادها

()917

--

--

()917

المحول الى المرحلة الثانية

()325

325

--

فروق ترجمة عمالت اجنبية

()197

()99

--

الرصيد في اخر الفترة المالية

1 009

226

--

اإلعدام خالل الفترة

أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

المحول الى المرحلة االولى

المحول الى المرحلة الثالثة

--

--

--

--

--

--

--

--
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

قروض وتسهيﻼت لألفراد

المرحلة االولى

المرحلة الﺜانية

المرحلة الﺜالﺜة

 12شهر

مدى الحياة

مدى الحياة

مخصص الخسائر االئتمانية في  1يناير 2019

181 402

9 384

176 522

367 308

أصول مالية استحقت او تم استبعادها

()19 317

()724

()36 906

()56 947

اإلعدام خالل الفترة

--

--

()6 899

()6 899

أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

تغيرات خالل الفترة

52 364

()33 197

المتحصل من اإلعدام خالل الفترة

--

فروق ترجمة عمالت اجنبية

2 215
336

--

--

28 569

83 148

318 614

351 475
9 574

--

االجمالى

9 574
()17

()17

الرصيد في اخر الفترة المالية

181 252

11 211

522 318

714 781

قروض وتسهيﻼت للشركات

المرحلة االولى

المرحلة الﺜانية

المرحلة الﺜالﺜة

االجمالى

 12شهر

مدى الحياة

مدى الحياة

مخصص الخسائر االئتمانية في  1يناير 2019

329 628

1 837 552

1 533 323

3 700 503

أصول مالية استحقت او تم استبعادها

()182 947

()247 588

()185 453

()615 988

المحول الى المرحلة الثانية

()57 098

59 554

()2 456

--

--

--

أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

المحول الى المرحلة االولى

المحول الى المرحلة الثالثة

106 620
1 885
()232

اإلعدام خالل الفترة

المتحصل من اإلعدام خالل الفترة

--

الرصيد في اخر الفترة المالية

فروق ترجمة عمالت اجنبية

658 831
()1

925 542

160 091

--

()1 884

()638 527

638 759

--

--

7

7

()617

()617

()34 310

()160 321

()58 179

()252 810

163 546

1 509 500

2 083 591

3 756 637

البنود المﻌرضة لخطر اإلئتمان خارج قائمة المركز المالى
ضمانات مالية

 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

2 031 188

1 707 526

إرتباطات عن قروض والتزامات اخري غير قابله لاللغاء متعلقه باالئتمان

إعتمادات مستندية

4 362 345
2 202 571

خطابات ضمان

10 449 148

9 650 972

االجمالى

19 045 252

17 766 433

-55-

4 207 193
2 200 742

بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

يمثل الجدول األول (أ )5/الحد األقصى لخطر االئتمان الذى يمكن للبنك ان يتعرض له في  30سبتمبر  2019و 31ديسمبر  2018وذلك بدون
اخذ ايه ضمانات في االعتبار ويتبين من الجدول أن  %41.86من الحد األقصى المعرض لخطر اإلئتمان ناتج عن القروض والتسهيالت للعمالء
بما فى ذلك المستندات المخصومة (ديسمبر )%39.53 :2018بينما تمثل اإلستثمارات فى أدوات الدين المبوبة ضمن األصول المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وبالتكلفة المستهلكة نسبة  %27.13من هذا الحد (ديسمبر.)%25.75 :2018

وتثق اإلدارة فى قدرتها على اإلستمرار فى السيطرة واإلبقاء على الحد األدنى لخطر اإلئتمان الناتج عن كل من محفظة قروض وتسهيالت العمالء
وأدوات الدين بناءا على ما يلى:

-

أن  %74.43من محفظة قروض وتسهيالت العمالء ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات إضمحالل (ديسمبر.)%78.39 :2018

-

أن  %4.06من محفظة قروض وتسهيالت العمالء محل اإلضمحالل (ديسمبر.)%3.31 :2018

-

أن القروض التى لم يعتريها إضمحالل تمثل فى مجموعها  %95.94من محفظة قروض وتسهيالت العمالء (ديسمبر )%96.69 :2018منها
قروض عليها متأخرات ولكنها ليست محل إضمحالل تمثل نسبة ( %21.50ديسمبر )%18.30 :2018من محفظة قروض وتسهيالت العمالء.

أ 6-قروض وتسهيﻼت
فيما يلى موقف أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة اإلئتمانية:
 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2018

قروض وتسهيﻼت

قروض وتسهيﻼت

قروض وتسهيﻼت

قروض وتسهيﻼت

للﻌمﻼء

للبنوك

للﻌمﻼء

للبنوك

ال يوجد عليها متأخرات وليست محل إضمحالل

55 861 127

488 163

51 293 826

537 408

عليها متأخرات لكنها ليست محل إضمحالل

16 135 248

--

11 970 934

--

محل إضمحالل

3 050 620

--

2 165 468

--

اإلجمــالى

75 046 995

488 163

65 430 228

537 408

يخصم  :مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

()4 471 418

()1 235

()3 582 768

--

يخصم :العوائد المجنبة

()6 518

--

()6 278

--

يخصم :الخصم غير المكتسب للمستندات المخصومة

()20 843

--

()31 514

--

الصافــى

70 548 216

486 928

61 809 668

537 408

 -شهدت الفترة المالية الجارية زيادة محفظة البنك من القروض والتسهيالت للعمالء والبنوك بنسبة .%14.5

-56-

بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

قروض وتسهيﻼت ال يوجد عليها متأخرات وليست محل إضمحﻼل
ويتم تقييم الجودة اإلئتمانية لمحفظة القروض والتسهيالت التى ال يوجد عليها متأخرات وليست محل إضمحالل وذلك بالرجوع إلى التقييم الداخلى المستخدم بواسطة البنك.
 30سبتمبر 2019
أفــــــراد
التقييــم

مؤسسات

حسابات جارية

بطاقات

قروض

قروض

حسابات

مدينة

ائتمان

شخصية

عقارية

جارية مدينة

قروض مباشرة

قروض مشتركة

إجمالي القروض
والتسهيﻼت
للﻌمﻼء

إجمالي القروض
والتسهيﻼت
للبنوك

 .1جيدة

1 088 600

327 355

26 107 993

1 956 144

3 933 005

5 834 148

3 388 979

42 636 224

488 163

 .2المتابعة العادية

--

--

--

--

234 052

6 184 096

6 785 683

13 203 831

--

 .3المتابعة الخاصة

--

--

--

--

21 072

--

--

21 072

--

اإلجمالى

1 088 600

327 355

26 107 993

1 956 144

4 188 129

12 018 244

10 174 662

55 861 127

488 163
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

قروض وتسهيﻼت ال يوجد عليها متأخرات وليست محل إضمحﻼل -تابﻊ  -مقارن
 31ديسمبر 2018
أفــــــراد
التقييــم

مؤسسات

حسابات جارية

بطاقات

قروض

قروض

حسابات

مدينة

ائتمان

شخصية

عقارية

جارية مدينة

قروض مباشرة

قروض مشتركة

إجمالي القروض
والتسهيﻼت
للﻌمﻼء

إجمالي القروض
والتسهيﻼت
للبنوك

 .1جيدة

906 696

189 418

22 766 445

1 672 715

4 444 430

4 042 141

3 399 645

37 421 490

537 408

 .2المتابعة العادية

--

--

--

--

264 626

6 205 631

7 402 079

13 872 336

--

 .3المتابعة الخاصة

--

--

--

--

--

--

--

--

--

اإلجمالى

906 696

189 418

22 766 445

1 672 715

4 709 056

10 247 772

10 801 724

51 293 826

537 408
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

قروض وتسهيﻼت توجد عليها متأخرات ولكنها ليست محل إضمحﻼل
هى القروض والتسي ي ي ييهيالت التى توجد عليها متأخرات حتى  90يوما ولكنها ليسي ي ي ييت محل إضي ي ي ييمحالل ،إال إذا توافرت معلومات أخرى تفيد عكس
ذلك ،وتتمثل القروض والتسهيالت للعمالء التى يوجد عليها متأخرات وليست محل إضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلى:
مؤسســـات
 30سبتمبر 2019
متأخرات حتى  30يوما

حسابات جاريه مدينة

قروض مباشرة

8 685 038

1 915 100

3 300 161

529 615

2 550

24 854

546 711
518 722

1 078 876

1 964 648

4 365 594

16 135 248

متأخرات أكثر من  30يوم حتى  60يوما
متأخرات أكثر من  90يوما

32 181

22 144

9 805 006

اإلجمالى
 31ديسمبر 2018
متأخرات حتى  30يوما

حسابات جاريه مدينة

575 757

اإلجمالي

قروض مشتركة

4 637 384

1 733 065

4 392 866

10 763 315

188 887

8 092

--

196 979

4 872 547

1 777 403

متأخرات أكثر من  30يوم حتى  60يوما
متأخرات أكثر من  90يوما

7 608

اإلجمالي

--

580 316

مؤسســـات

قروض مباشرة

38 668

متأخرات أكثر من  60يوم حتى  90يوما

قروض مشتركة

13 900 299

558 172

متأخرات أكثر من  60يوم حتى  90يوما

اإلجمالي

31 417
4 829

--

70 085

928 118

940 555

5 320 984

11 970 934

قروض وتسهيﻼت محل إضمحﻼل بصفة منفردة
قروض وتسهيﻼت للﻌمﻼء
بلغ رصيد القروض والتسهيالت محيل اإلضمحالل بصفة منفردة (قبل أن تؤخذ فى اإلعتبار التدفقات النقدية المتوقعة من التنفيذ على الضمانات)
 3 050 620الف جنيه فى  30سبتمبر  2019مقابل  2 165 468الف جنيه فى  31ديسمبر  ،2018وفيما يلى تحليل بالقيمة اإلجمالية
للقروض والتسهيالت محل اإلضمحالل بصفة منفردة متضمنة القيمة العادلة للضمانات التى حصل عليها البنك فى مقابل تلك القروض:
 30سبتمبر 2019
حسابات

قروض محل إضمحالل
بصفة منفردة

أفــــــراد

قروض

جارية مدينة

بطاقات

ائتمان

قروض

شخصية

عقارية

--

16 931

928 231

41 172

حسابات جارية قروض

مدينة

مباشرة

2 064 286

--

مؤسســـات

قروض

مشتركة

--

اإلجماليي
3 050 620

تبلغ القيمة العادلة للضمانات التى حصل عليها البنك مقابل تلك القروض  99 853ألف جنيه مصرى.

 31ديسمبر 2018

قروض محل إضمحالل
بصفة منفردة

--

9 347

566 006

30 532

--

1 559 583

--

2 165 468

تبلغ القيمة العادلة للضمانات التى حصل عليها البنك مقابل تلك القروض  48 980ألف جنيه مصرى.
عند اإلعتراف األولى بالقروض والتسهيالت يتم تقدير القيم العادلة للضمانات التى يحصل عليها البنك بنفس األساليب المستخدمة عادة فى تقييم
األصول المماثلة .وفى الفترات الالحقة يتم تحديث تلك القيم العادلة طبقا ألسعار السوق أو أسعار األصول المماثلة.
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

جميع الضمانات التى يحتفظ بها البنك والتى تخص الديون محل اإلضمحالل تتمثل فى شيكات وسندات أمر لصالح البنك بقيمة المديونية المثبتة
على العمالء فى دفاتر البنك.
قروض وتسهيﻼت تم إعادة هيكلتها
تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السداد ،وتنفيذ برامج اإلدارة الجبرية ،وتعديل وتأجيل السداد ،وتعتمد سياسات تطبيق إعادة الهيكلة على
مؤشرات أو معايير تشير إلى أن هناك إحتماالت عالية إلستمرار السداد وذلك بناء على الحكم الشخصى لإلدارة .وتخضع تلك السياسات للمراجعة
المستمرة .ومن المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة االجل ،خاصة قروض تمويل العمالء .وقد بلغت القروض التى تم إعادة التفاوض
بشأنها  1 419 485ألف جنيه فى  30سبتمبر ( 2019مقابل  1 126 266ألف جنيه فى  31ديسمبر . )2018
 30سبتمبر 2019

قروض وتسهيﻼت للﻌمﻼء

 31ديسمبر 2018

مؤسسات
قروض مباشرة

1 700

1 842

قروض مشتركة

1 413 993

1 119 795

أفراد
قروض شخصية

3 792

4 629

اإلجمالى

1 419 485

1 126 266

أ–7أدوات دين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى

يمثل الجدول التالى أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى وفقا لوكاالت التقييم فى أخر الفترة المالية ،بناءا على تقييم Standerd

 & poor'sومايعادله.

وفقا لتقييم
FITCH

B+
B

سندات واذون خزانة
بالقيمة العادلة من

خالل الدخل الشامل
االخر

30 378 505
20 631 658

سندات بالتكلفة
المستهلكة

18 213 256
21 926 245

استثمارات أخرى بالتكلفة
المستهلكة

56 113
56 113

االجمالى

48 647 874
42 614 016

الفترة

2019/09
2018/12

أ–8اإلستحواذ على الضمانات
وب األصول التى يتم اإلستحواذ عليها بقائمة المركز المالى ضمن بند األصول األخرى ويتبع فى اإلعتراف األولى بها والقياس الالحق لها
تب ْ

السياسة المحاسبية المفصح عنها ضمن االيضاح رقم ( .)2ويتم بيع هذه األصول أو إستخدامها فى أغراض البنك كلما كان ذلك عمليا وبما يتوافق
مع المدد القانونية المحددة بمعرفة البنك المركزى المصرى للتخلص من تلك األصول المستحوذ عليها.
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

أ–9تركز مخاطر األصول المالية المﻌرضة لخطر اإلئتمان
القطاعات الجغرافية
يمثل الجدول التالى تحليل بأهم حدود خطر اإلئتمان للبنك بالقيمة الدفترية موزعة حسب القطاع الجغرافى فى آخر الفترة الحالية .عند إعداد هذا
الجدول تم توزيع المخاطر على القطاعات الجغرافية وفقا للمناطق المرتبطة بعمالء البنك.
جمهورية مصر الﻌربية

قروض وتسهيالت للبنوك

خارج

القاهرة الكبرى

اإلسكندرية والدلتا

الوجه القبلي

جمهورية مصر

--

--

--

488 163

وسيناء

اإلجمالي

الﻌربية

488 163

قروض وتسهيﻼت للﻌمﻼء:
 قروض أفراد: -حسابات جارىه مدينة

432 375

540 628

115 597

--

1 088 600

 -بطاقات إئتمانية

198 282

112 653

33 351

--

344 286

 -قروض شخصية

9 368 121

10 559 651

7 108 452

--

27 036 224

 -قروض عقارية

1 571 639

112 368

313 309

--

1 997 316

 قروض لمؤسسات: -حسابات جارية مدينة

13 282 625

2 392 398

195 357

--

15 870 380

 -قروض مباشرة

12 716 215

1 031 108

235 569

--

13 982 892

 -قروض مشتركة

13 557 899

546 711

435 646

--

14 540 256

187 041

--

--

--

187 041

مستندات مخصومة
إستﺜمارات مالية بالقيمة الﻌادلة من خﻼل

الدخل الشامل االخر:

– أدوات دين

– أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى
إستﺜمارات مالية بالتكلفة المستهلكة:

– أدوات دين

5 899 513

24 478 992

--

--

--

--

---

5 899 513

24 478 992

18 269 369

--

--

--

18 269 369

أصول أخرى*

1 955 274

114 634

88 095

--

2 158 003

اإلجمالى في  30سبتمبر 2019

101 917 345

15 410 151

8 525 376

488 163

126 341 035

اإلجمالى في  31ديسمبر 2018

90 784 105

11 819 786

7 366 002

1 747 193

111 717 086

*األصول األخرى المدرجة أعاله تتمثل فى اإليرادات المستحقة.
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

قطاعات النشاط
يمثل الجدول التالى تحليل بأهم حدود خطر اإلئتمان للبنك بالقيمة الدفترية موزعة حسب النشاط الذى يزاوله عمالء البنك.
مؤسسات مالية
488 163

مؤسسات صناعية
--

نشاط عقارى
--

بيﻊ الجملة وتجارة التجزئة

--

قطاع حكومى
--

أنشطة أخرى
--

أفراد
--

اإلجمالي
488 163

 -حسابات جارية مدينة

--

--

--

--

--

--

1 088 600

1 088 600

 -بطاقات إئتمانية

--

--

--

--

--

--

344 286

344 286

 -قروض شخصية

--

--

--

--

--

--

27 036 224

27 036 224

 قروض عقارية -قروض لمؤسسات:

--

--

1 997 316

--

--

--

--

1 997 316

 -حسابات جارية مدينة

--

2 427 725

478 810

1 483 999

1 740 332
434 885

3 279 824

7 943 689

10 097 968

--

15 870 380

--

 -قروض مشتركة

--

3 858 306

3 193 337

224 971

5 502 999

1 760 643

--

قروض وتسهيالت للبنوك
قروض وتسهيﻼت للﻌمﻼء:
 -قروض ألفراد

 قروض مباشرةمستندات مخصومة

إستﺜمارات مالية بالقيمة الﻌادلة من خﻼل الدخل الشامل االخر:

– أدوات دين
– أذون خزانة وأوراق حكومية اخرى
إستﺜمارات مالية بالتكلفة المستهلكة:
– أدوات دين
أصول أخرى*
االجمالى في  30سبتمبر 2019

االجمالى في  31ديسمبر 2018

--

901 442

106 556

--

--

--

1 064 598
--

80 485

--

13 982 892

14 540 256

187 041

---

---

---

---

5 899 513
24 478 992

---

---

5 899 513
24 478 992

---

---

---

---

18 269 369
--

-2 158 003

---

18 269 369
2 158 003

594 719
777 306

7 187 473
8 006 626

7 153 462
6 286 996

2 400 188
1 007 712

58 495 295
55 560 752

22 040 788
15 639 782

28 469 110
24 437 912

*األصول األخرى المدرجة أعاله تتمثل فى اإليرادات المستحقة وقد تم إدراجها ضمن قطاع األنشطة األخرى وذلك لعدم توافر البيانات الكافية الالزمة لتوزيعها على قطاعات األنشطة.
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126 341 035
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

ب  -خطر السـوق

يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل فى تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن التغير فى أسعار السوق .وينتج خطر

السوق عن المراكز المفتوحة ألسعار الفائدة والعملة ومنتجات حقوق الملكية ،حيث أن كل منها معرض للتحركات العامة والخاصة فى السوق

والتغيرات فى مستوى الحساسية لمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد وأسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية .ويفصل البنك

مدى تعرضه لخطر السوق إلى مراكز ناتجة عن محافظ لغرض المتاجرة أو لغير غرض المتاجرة .وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة

عن تعامل البنك مباشرة مع العمالء أو مع السوق ،أما المحافظ لغير غرض المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لألصول
واإللتزامات المتعلقة بمعامالت التجزئة .وتتضمن هذه المحافظ مخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن اإلستثمارات بالتكلفة المستهلكة وكذا مخاطر

أدوات حقوق الملكية الناتجة عن اإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.
أساليب قياس خطر السوق

كجزء من إدارة خطر السوق ،يقوم البنك بالعديد من إستراتيجيات التغطية وكذلك الدخول فى عقود مبادلة سعر العائد وذلك لموزانة الخطر

المصاحب ألدوات الدين والقروض طويلة األجل ذات العائد الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة ،وفيما يلى أهم وسائل القياس المستخدمة

للسيطرة على خطر السوق.

القيمة المﻌرضة للخطر ( )Value at Risk

يقوم البنك بتطبيق أسلوب" القيمة المعرضة للخطر" للمحافظ بغرض المتاجرة ولغير غرض المتاجرة ،وذلك لتقدير خطر السوق للمراكز القائمة
وأقصى حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء على عدد من اإلفتراضات للتغيرات المتنوعة لظروف السوق ،ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للقيمة

المعرضة للخطر التى يمكن تقبلها من قبل البنك للمتاجرة وغير المتاجرة بصورة منفصلة

القيمة المعرضة للخطر هى توقع إحصائى للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عن التحركات العكسية للسوق ،وهى تعبر عن أقصى قيمة
يمكن أن يخسرها البنك ،ولكن بإستخدام معامل ثقة محدد ( ،)%98وبالتالى هناك إحتمال إحصائى بنسبة ( )%2أن تكون الخسارة الفعلية أكبر
من القيمة المعرضة للخطر المتوقعة ،ويفترض نموذج القيمة المعرضة للخطر فترة إحتفاظ محددة (عشرة أيام) قبل أن يمكن إقفال المراكز

المفتوحة ،وكذلك يفترض أن حركة السوق خالل فترة اإلحتفاظ ستتبع ذات نمط الحركة التى حدثت خالل العشرة أيام السابقة ،ويقوم البنك بتقدير

الحركة السابقة بناء على بيانات عن الخمس سنوات السابقة ،ويقوم البنك بتطبيق تلك التغيرات التاريخية فى المعدالت واألسعار والمؤشرات،
بطريقة مباشرة على المراكز الحالية – وهذه الطريقة تعرف بالمحاكاة التاريخية ،ويتم مراقبة المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس سالمة
اإلفتراضات والعوامل المستخدمة لحساب القيمة المعرضة للخطر.

وال يمنع إستخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود وذلك فى حالة وجود تحركات أكبر بالسوق ،وحيث أن القيمة المعرضة للخطر تعتبر
جزء أساسى من نظام البنك فى رقابة خطر السوق ،يقوم مجلس اإلدارة سنويا بوضع الحدود الخاصة بالقيمة المعرضة للخطر لكل من عمليات

المتاجرة وغير المتاجرة ويتم تقسيمها على وحدات النشاط ،ويتم مقارنة القيم الفعلية المعرضة للخطر بالحدود الموضوعية من قبل البنك ومراجعتها

يوميا من قبل إدارة المخاطر بالبنك ،يتم مراقبة جودة نموذج القيمة المعرضة للخطر بصورة مستمرة من خالل إختبارات تعزيزية لنتائج القيمة
-

المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة ويتم رفع نتائج تلك اإلختبارات إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة.

إختبارات الضغوط Stress Testing

تعطى إختبارات الضغوط مؤش ار عن حجم الخسارة المتوقعة التى قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل حادي ويتم تصميم إختبارات الضغوط بما

يالئم النشاط بإستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة .وتتضمن إختبارات الضغوط التى تقوم بها إدارة المخاطر بالبنك ،إختبار ضغط

عوامل الخطر ،حيث يتم تطبيق مجموعة من التحركات الحادة على كل فئة خطر اواختبار ضغوط األسواق النامية ،حيث تخضع األسواق النامية
لتحركات حادة اواختبار ضغوط خاصة ،تتضمن أحداث محتملة مؤثرة على مراكز أو مناطق معينة ،مثل ما قد ينتج فى منطقة ما بسبب تحرير
القيود على إحدى العمالت ،وتقوم اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بمراجعة نتائج إختبارات الضغوط.
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

ب  /ملخص القيمة المعرضة للخطر

إجمالي القيمة المعرضة للخطر طبقا لنوع الخطر
بيي ي ي ي ي ي ي ي ي ييان
خطر اسﻌار الصرف

إجمالي القيمة عند الخطر

 9أشهر حتي نهاية الفترة الحاليه 2019

متوسط

7 421
7 421

اقل

اعلي

169

25 238

169

25 238

(باأللف جنيه)

 12شه ار حتي نهاية السنة المقارنة 2018

متوسط

2 462
2 462

اعلي

19 621
19 621

القيمة المعرضة للخطر للمحفظة لغير اغراض المتاجرة طبقا لنوع الخطر
بيي ي ي ي ي ي ي ي ي ييان
خطر اسﻌار الصرف

اجمالي القيمة عند الخطر

 9أشهر حتي نهاية الفترة الحاليه 2019

متوسط

اعلي

أقل

اقل

122
122

(باأللف جنيه)

 12شه ار حتي نهاية السنة المقارنة 2018

متوسط

أعلى

أقل

7 421

25 238

169

2 462

19 621

122

7 421

25 238

169

2 462

19 621

122
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

ب 1-خطر تقلبات سﻌر صرف الﻌمﻼت األجنبية
يتعرض البنك لخطر التقلبات فى أسعار صرف العمالت األجنبية بما لها من تأثير على المركز المالى والتدفقات النقدية للبنك .وقد قام مجلس
اإلدارة بوضع حدود قصوى للقيم االجمالية للعمالت األجنبية لكل مركز من المراكز في نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم حيث يتم مراقبتها لحظيا.
ويتضمن الجدول التالى القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها ومترجمة لعملة الجنيه المصرى:
فى نهاية  30سبتمبر 2019
األصول المالية

جنيه مصرى

دوالر أمريكى

نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

14 849 107

3 685 547

قروض وتسهيالت للبنوك

--

486 928

أرصدة لدى البنوك

1 013 800

67 698

--

--

841 729

20 457 881

--

486 928

12 290 051

12 304

قروض وتسهيالت للعمالء

61 121 869

9 317 989

108 012

13

مشتقات مالية

1 227

--

--

--

--

--

--

--

--

46 231

10 076 247

1 312 617

--

59

30 922 855

--

--

--

--

18 269 369

إستﺜمارات مالية:

27 463 180

جنيه
إسترلينى

يورو

عمﻼت
أخرى

اإلجمالى

 ب ييالقيم يية الع ييادل يية من خالل األرب يياحوالخسائر
 بي ييالقيم يية العي ييادل يية من خالل ال ييدخ ييل19 533 932
الشامل االخر
46 231

 -بالتكلفة المستهلكة

18 269 369

إستثمارات فى شركات تابعة وشقيقه

277 819

إجمالي األصول المالية

141 562 734

اإللتزامات المالية

أرصدة مستحقة للبنوك

ودائع عمالء

مشتقات مالية

قروض أخرى

إجمالي اإللتزامات المالية

1 829 808

إجمالي األصول المالية

إجمالي اإللتزامات المالية

152 162

2 446 733 36 008 924
11 510 679

1 206 831

123 203 945

24 120 259

1 835 150

610 204

--

126 872 273

3 370

صافي األصول المالية بقائمة المركز المالى 14 690 461
في نهاية ديسمبر 2018

--

118 612 519
108 007 313

صافي األصول المالية بقائمة المركز المالى 10 605 206

--

1 216 772
--

172 716

62 724

333

70 548 216
1 227

--

--

40 000 975

429 981

240 427

904 845

181 163 663

198

327

14 547 843

236 339

114 879

148 892 194

--

--

2 445 354

--

--

3 370

36 241 142

2 423 603

236 537

115 206

165 888 761

()232 218

23 130

3 890

789 639

15 274 902

1 785 972 40 928 014

274 697

231 880

161 833 082

41 281 873

1 743 419

274 375

140 253

151 447 233

()353 859

42 553

322

91 627

10 385 849
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

ب 2-خطر سﻌر الﻌائد
يتعرض البنك آلثار التقلبات فى مستويات أسعار العائد السائدة فى السوق وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد المتمثل فى التذبذب المحتمل للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغير فى سعر عائد األداة نتيجة للتغير
فى أسعار العائد فى السوق  ،وخطر القيمة العادلة لسعر العائد المتمثل فى التقلبات المحتملة فى القيمة العادلة لألداه المالية نتيجة للتغير فى أسعار العائد فى السوق مقارنة بسعر عائد األداة  ،وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك
التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح فى حالة حدوث تحركات غير متوقعة .ويقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى اإلختالف فى إعادة تسعير العائد الذى يمكن أن يحتفظ به البنك ،ويتم مراقبة ذلك يوميا بواسطة إدارة البنك.
ويلخص الجدول التالى مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذى يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة على أساس تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب.
 30سبتمبر 2019

حتى شهر

أكﺜر من شهر حتى

أكﺜر من ﺜﻼﺜة

أكﺜر من سنة حتى

واحد

ﺜﻼﺜة اشهر

اشهر حتى سنة

ﺜﻼث سنوات

أكﺜر من ﺜﻼث سنوات

تستحق فى اليوم التالى أو

اإلجمالي

بدون عائد

االصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

--

--

--

--

--

20 457 881

20 457 881

أرصدة لدى البنوك

21 237 433

9 625 870

5 162 721

--

--

3 983 738

40 009 762

قروض وتسهيالت للبنوك

--

--

--

488 163

--

--

488 163

قروض وتسهيالت للعمالء

1 218 827

18 511 785

10 401 083

11 103 033

17 429 087

16 383 180

75 046 995

مشتقات مالية

1 147

80

--

--

--

--

1 227

إستثمارات مالية:
 -بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

46 231

--

--

--

--

--

46 231

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملاالخر

1 752 237

5 142 425

19 133 980

3 223 608

2 523 250

544 350

32 319 850

 -بالتكلفة المستهلكة

250 037

--

2 892 199

8 715 132

6 412 001

--

18 269 369

إجمالى االصول المالية

24 505 912

33 280 160

37 589 983

23 529 936

26 364 338

41 369 149

186 639 478
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

ب 2-خطر سﻌر الﻌائد  -تابﻊ
 30سبتمبر 2019

حتى شهر

أكﺜر من شهر حتى

أكﺜر من ﺜﻼﺜة

أكﺜر من سنة حتى

أكﺜر

واحد

ﺜﻼﺜة اشهر

اشهر حتى سنة

ﺜﻼث سنوات

سنوات

من

ﺜﻼث

تستحق فى اليوم

اإلجمالي

التالى أو بدون عائد

االلتزمات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك

10 507 207

162 722

1 782 152

--

--

2 095 762

14 547 843

ودائع عمالء

18 225 234

30 670 868

27 977 589

34 950 739

8 657 576

28 410 188

148 892 194

مشتقات مالية

2 376

177

817

--

--

--

3 370

قروض أخرى

59 375

351 302

327 635

665 590

1 015 874

25 578

2 445 354

إجمالى اإللتزامات المالية

28 794 192

31 185 069

30 088 193

35 616 329

9 673 450

30 531 528

165 888 761

فجوة إعادة تسﻌير الﻌائد

()4 288 280

2 095 091

7 501 790

()12 086 393

16 690 888

10 837 621

20 750 717

فى  31ديسمبر 2018
إجمالى األصول المالية

42 379 752

17 467 105

32 783 458

21 490 147

29 237 604

24 327 099

167 685 165

إجمالى اإللتزامات المالية

25 844 833

11 939 996

27 653 411

52 937 164

11 183 908

21 887 921

151 447 233

فجوة إعادة تسﻌير الﻌائد

16 534 919

5 527 109

5 130 047

()31 447 017

18 053 696

2 439 178

16 237 932

ال يتضمن هذا الجدول األصول المالية األخرى واإللتزامات المالية األخرى نظ ار لعدم توافر البيانات المالية الكافية الالزمة لتوزيعها على أساس تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب.
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

ج -خطر السيولة
خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات فى الوفاء بتعهداته اوالتزاماته المالية فى تواريخ إستحقاقها ومدى إمكانية استبدال المبالغ التي يتم
سحبها .ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق فى الوفاء بإلتزامات البنك قبل مودعيه وبارتباطات اإلقراض.
ج 1-ادارة مخاطر السيولة
تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة ما يلى:
 يتم إدارة التمويل اليومى عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المسيتقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافة المتطلبات .ويتضيمن ذلك إحالل األموال عند
إستحقاقها أو عند إقراضها للعمالء .ويتواجد البنك فى أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف.
 اإلحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق يمكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية اضطرابات غير متوقعة فى التدفقات النقدية.
 مراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزى المصرى.
 إدارة التركز وبيان إستحقاقات القروض.
وألغراض الرقابة واعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسييبوع والشييهر التالى ،وهى الفترات الرئيسييية إلدارة السيييولة بالبنك .وتعد
نقطة البداية لتلك التوقعات هى تحليل اإلستحقاقات التعاقدية لإللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية.
وتقوم إدارة االصيول واإللتزامات بمراقبة عدم التطابق بين األصيول واإللتزامات متوسيطة األجل ،ومسيتوى ونوع الجزء غير المسيتخدم من ارتباطات
القروض ،ومدى إستخدام تسهيالت الحسابات الجارية المدينة وأثر اإللتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واإلعتمادات المستندية.
ج 2-منهج التمويل
يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارة االصول واإللتزامات بالبنك بهدف توفير تنوع واسع فى العمالت ،والمناطق الجغرافية،
والمصادر ،والمنتجات واآلجال.
ج 3-التدفقات النقدية غير المشتقة
يمثل الجدول التالى التدفقات النقدية المدفوعة من ِق بل البنك بطريقة اإللتزامات المالية غير المشي ي ي ي ي ي ييتقة موزعة على أس ي ي ي ي ي ي يياس المدة المتبقية من
اإلس ي ييتحقاقات التعاقدية فى نهاية الفترة المالية .وتمثل المبالغ المدرجة بالجدول التدفقات النقدية التعاقدية غير المخص ي ييومة ،بينما يدير البنك خطر
السيولة على أساس التدفقات النقدية غير المخصيومة المتوقعة وليست التعاقدية.
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

 30سبتمبر 2019
اإللتزامات المالية

حتى شهر واحد

أكﺜر من شهر حتى ﺜﻼﺜة

أكﺜر من ﺜﻼﺜة

أكﺜرمن سنة حتى

أكﺜر من ﺜﻼث

أشهر

أشهر حتى سنة

ﺜﻼث سنوات

سنوات

أرصدة مستحقة للبنوك

12 583 659

221 480

قروض أخرى

111 035

61 586

ودائع عمالء

14 692 000

11 981 194

28 305 129

72 281 028

24 053 092

165 989 300

إجمالى اإللتزامات المالية وفقا لتاريخ اإلستحقاق التعاقدى

42 063 551

12 264 260

30 570 934

73 237 863

25 306 871

183 443 479

إجمالى األصول المالية وفقا لتاريخ اإلستحقاق التعاقدى

49 979 395

16 161 929

44 741 837

53 187 517

59 017 518

223 088 196

 31ديسمبر 2018
اإللتزامات المالية*

أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع عمالء

29 368 857

1 852 273

17 294

17 294

اإلجمالى

حتى شهر واحد

11 424 048
25 889 070

قروض أخرى

119 954

413 532

939 541

1 236 485

أكﺜر من شهر حتى

أكﺜر من ﺜﻼﺜة أشهر

أكﺜر من سنة حتى

أكﺜر من ﺜﻼث

ﺜﻼﺜة أشهر

حتى سنة

ﺜﻼث سنوات

سنوات

3 206 387
9 729 720
60 944

2 356 673

25 130 618
382 313

21 441

70 294 622
951 456

21 433

25 617 382
2 006 515

2 762 179

اإلجمالى

17 029 982

156 661 412
3 521 182

إجمالى اإللتزامات المالية وفقا لتاريخ اإلستحقاق التعاقدى

37 433 072

12 997 051

27 869 604

71 267 519

27 645 330

177 212 576

إجمالى األصول المالية وفقا لتاريخ اإلستحقاق التعاقدى

53 128 687

17 689 480

38 740 794

37 345 303

54 441 525

201 345 789

* ال يتضمن الجدول السابق األصول المالية األخرى واإللتزمات المالية األخرى نظ ار لعدم توافر البيانات الكافية الالزمة لتوزيعها عل أساس المدد المتبقية من اإلستحقاقات التعاقدية فى تاريخ القوائم المالية.الجدول
االصول المالية األخرى واإللتزامات المالية األخة
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

تتضمن األصول المتاحة لمقابلة جميع اإللتزامات ولتغطية اإلرتباطات المتعلقة بالقروض كل من النقدية ،واألرصدة لدى البنوك المركزية،

واألرصدة لدى البنوك ،وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى ،والقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء .ويتم مد أجل نسبة من القروض للعمالء
التى تستحق السداد خالل سنة وذلك خالل النشاط العادى للبنك .باإلضافة إلى ذلك ،هناك رهن لبعض أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق

الحكومية األخرى لضمان اإللتزامات .وللبنك القدرة على مقابلة صافى التدفقات النقدية غير المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية اوايجاد مصادر

تمويل أخرى.
د-

القيمة الﻌادلة لألصول واإللتزامات المالية

يلخص الجدول التالي القيمة الحالية والقيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي لم يتم عرضها في ميزانية البنك بالقيمة
العادلة.

الفترة الحالية

2019/09/30

القيمه الدفترية

السنة المقارنة

2018/12/31

الفترة الحالية

القيمه الﻌادله

2019/09/30

السنة المقارنة

2018/12/31

أصول مالية
أرصدة لدى البنوك

40 009 762

53 099 718

40 409 426

53 612 930

قروض وتسهيالت للبنوك

488 163

537 408

488 163

537 408

قروض وتسهيﻼت للﻌمﻼء
 -أفراد

30 466 426

26 141 159

30 511 364

26 055 001

 -مؤسسات

44 580 569

39 289 069

44 580 569

39 289 069

استﺜمارات مالية
 -بالتكلفة المستهلكة

18 269 369

21 982 358

18 187 911

22 690 854

أرصدة مستحقة للبنوك

14 547 842

18 557 612

14 682 283

16 976 979

 -أفراد

111 430 420

95 781 166

124 162 144

105 659 999

 -مؤسسات

37 461 774

35 517 240

37 569 439

35 596 860

قروض أخرى

2 445 354

3 218 887

2 445 354

3 218 887

التزامات مالية

ودائﻊ الﻌمﻼء

د 1-أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة الﻌادلة
يتم قياس األصﻮل المالية المبوبة كأصﻮل مالية بغﺮض المتاجﺮة بالقيمة العادلة مع أدراج فﺮوق التغيﺮ في القيمة العادلة بقائم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ية الدخل
ض ي ييمن بند "صافى الدخل مﻦ المتاجرة ".كما يتم قياس أدوات الدين المبوبة كأصي ي ييول مالية بالقيمة العادلة مﻦ خالل الدخل الشامﻞ األخر
بالقيمة العادلة مع إدراج فﺮوق التغيﺮ في القيمة العادلة ببنود قائمة الدخل الش يامﻞ األخر ض يمﻦ "احتي ياﻃي القيم ية العادل ية ".وبالنسبة
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لالستثمارات في أدوات حقﻮق ملﻜية فيتم قياس األسهﻢ المقيدة ببﻮرصة األوراق المالية بالقيمة العادلة طبقا لألسعار المعلنة بالبﻮرص ية ف يي
ت يياريخ الق ييﻮائﻢ المالي يية المس ييتقلة "أم يا بالنس يبة لألس يهﻢ غ ييﺮ المقيدة بالبﻮرص يية "فيما عدا االس يتثمارات االس يتﺮاتيجية "فيتﻢ تقييمها بإحﺪى
الﻄﺮق الفنية المقبﻮلة "طريقة التدفقات النقدية المخص ييﻮمة  ،ﻃﺮيق يية مض يياعفات القيم يية " اوادراج فﺮوق التقييﻢ بقائمة الﺪخﻞ الشامﻞ األخﺮ
ضمﻦ "احتياﻃي القيمة العادلة "؛ وبالنسبة لالستثمارات االستﺮاتيجية فتعتبﺮ التكلفة أو القيمة األسمية بمثابة القيمة العادلة لتلﻚ االستثمارات

د 2-أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة الﻌادلة
إستﺜمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
تتضمن اإلستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة سندات الخزانة المصرية وسندات اإلسكان المقيدة بالسوق ولكن ال يوجد تداول نشط عليها.
ويتم اإلفصي يياح عادة عن القيمة العادلة للسي ييندات الحكومية بالتكلفة المسي ييتهلكة والمقيدة ببورصي يية األوراق المالية المص ي يرية بناء على السي ييعر
المعلن لها فى نهاية كل فترة مالية.
ه -إدارة رأس المال
يشمل رأس مال البنك عناصر أخرى باالضافة إلى حقوق الملكية الظاهرة بقائمة المركز المالى .وتتمثل أهداف البنك من إدارة رأس المال فيما
يلى:
 اإللتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال فى جمهورية مصر العربية. حماية قدرة البنك على اإلستم اررية وتمكينه من اإلستمرار فى توليد عائد للمساهمين واألطراف األخرى التى تتعامل مع البنك. الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو فى النشاط.وتقوم إدارة البنك بمراجعة يومية لمدى كفاية رأس المال اواس ي ي ييتخداماته وفقا لمتطلبات الجهة الرقابية (البنك المركزى المص ي ي ييرى فى جمهورية
مص ي يير العربية) وذلك من خالل نماذج تعتمد على إرشي ي ييادات لجنة بازل للرقابة المصي ي ييرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة اوايداعها لدى البنك
المركزى المصرى على اساس شهرى.
ويتعين على البنك وفقا لقواعد البنك المركزى المصرى اإللتزام بما يلى:
 اإلحتفاظ بمبلغ  500مليون جنيه كحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع. اإلحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وعناصر األصول واإللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن .%11.25 ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين:الشريحة األولى :وهى رأس المال األساسى ،ويتكون من.
( )1رأس المال المدفوع (بعد خصم القيمة الدفترية ألسهم الخزينة)،
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( )2األرباح المحتجزة.
( )3اإلحتياطيات الناتجة عن توزيع األرباح فيما عدا اإلحتياطى العام للمخاطر البنكية كما يخصم منه أية شهرة سبق اإلعتراف بها وأية خسائر مرحلة.

الشريحة الﺜانية :وهى رأس المال المساند ،ويتكون من.
( )1مخصييص المخاطر العامة وفقا ألسييس الجدارة اإلئتمانية الصييادرة عن البنك المركزى المصييرى وبما ال يزيد عن  %1،25من إجمالي
األصول واإللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر.
( )2القروض  /الودائع المس ي يياندة التى تزيد آجالها عن خمس س ي يينوات (مع إس ي ييتهالك  %20من قيمتها في كل س ي يينة من الس ي يينوات الخمس
األخيرة من أجلها).
( %45 )3من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لكل من اإلسي ي ي ي ييتثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشي ي ي ي ييامل االخر
وبالتكلفة المستهلكة وفى شركات تابعة وشقيقة.
 وعند حس ي يياب إجمالى بس ي ييط معيار كفاية رأس المال ،يراعى أال يزيد إجمالى رأس المال المس ي يياند عن رأس المال االس ي يياس ي ييى وأال تزيد قيمةالقروض (الودائع) المساندة عن نصف رأس المال األساسى.
 ويتم ترجيح األصي ي ي ييول بأوزان مخاطر تتراوح من صي ي ي ييفر إلى  %100مبوبة بحسي ي ي ييب طبيعة الطرف المدين بكل اصي ي ي ييل بما يعكس مخاطراإلئتمان المرتبطة به ،ومع أخذ الضي ييمانات النقدية فى اإلعتبار .ويتم إسي ييتخدام ذات المعالجة للمبالغ غير المعترف بها داخل القوائم المالية
بع ييد إجراء التع ييديالت لتعكس الطبيع يية العرض ي ي ي ي ي ي يي يية والخس ي ي ي ي ي ي ي ييائر المحتمل يية لتل ييك المب ييالغ .وق ييد التزم البن ييك بك يياف يية متطلب ييات رأس الم ييال
المحلية.
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 ويلخص الجدول التالى مكونات رأس المال األساسى والمساند ونسب مﻌيار كفاية رأس المال طبقا لبازل  IIونسبة الرافﻌة المالية. -1نسبة مﻌيار كفاية رأس المال.
 30سبتمبر  31 2019ديسمبر 2018
الشريحة األولى (رأس المال األساسى+رأس المال اإلضافى)

5 250 000

2 250 000

رأس المال

اإلحتياطى القانونى

685 947

561 904

احتياطى المخاطر العام

68 481

األرباح المرحلية

2 878 042
1 345 663

186 552

اإلحتياطى العام

709 540

احتياطيات أخرى

1 963 126

األرباح المحتجزه

فرق القيمه االسميه للوديعه المسانده

اجمالي بنود الدخل الشامل االخر المتراكم

إجمالى اإلستبعادات من رأس المال االساسى
إجمالي الشريحة األولى

الشريحة الﺜانية (رأس المال المساند)

ما يعادل مخصص المخاطر العامة

الوديعه المسانده

 %45من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة

709 451
522 814
997 866

1 960 070
2 453 230

325 289

--

()452 534

()684 891

12 960 106

8 956 591

394 843

871 201

13 748

21 206

654 337

 %45من احتياطي الترجمة

186 147

1 546 771

--

94 343

إجمالي الشريحة الثانية

1 062 928

2 533 521

إجمالي القاعدة الرأسمالية بعد اإلستبعادات

14 023 034

11 490 112

من خالل الدخل الشامل االخر

األصول واإللتزامات الﻌرضية مرجحة بأوزان المخاطر:

إجمالى األصول واإللتزامات العرضية المرجحة باوزان المخاطر لمخاطر اإلئتمان

80 329 740

69 696 111

متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

9 511 362

9 551 200

متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

1 407 737

879 819

إجمالي األصول واإللتزامات الﻌرضية مرجحة بأوزان مخاطر

91 248 839

80 127 130

مﻌيار كفاية رأس المال ()%

%15.37

%14.34

تم إعداد المﻌيار بناء علي القوائم الماليه المجمﻌه -2نسبة الرافﻌة المالية.

 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

إجمالى الشريحة األولى بعد اإلستبعادات

12 960 106

8 956 591

إجمالى التعرضات داخل الميزانية

185 517 532

167 045 087

إجمالى التﻌرضات داخل وخارج الميزانية

194 154 919

174 411 507

%6.68

%5.14

إجمالى التعرضات خارج الميزانية

8 637 387

الرافﻌة المالية ()%

7 366 420

وفقا لخطاب البنك المركزي المص ي ي ي ييري بتاريخ  15يناير  ، 2017وافق مجلس اداره البنك المركزي المص ي ي ي ييري بجلس ي ي ي ييته المنعقده بتاريخ 28
ديس ييمبر  2016علي القرار التالي  :يتم تطبيق المعالجه المحاس ييبيه الخاص ييه بالودائع المس ييانده عن البنك المركزي المص ييري  ،كتلك المقدمه
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من مسي يياهمي البنك بصي ييفه اس ييتثنائيه مع اثبات الفرق بين القيمه لالس ييميه للوديعه وقيمتها الحاليه ض ييمن حقوق الملكيه تحت مس ييمي " فروق
القيمه االسييميه عن القيمة الحاليه للوديعه المسييانده " وتعلي الوديعه في نهايه كل فتره ماليه بحيث تصييل قيمتها الي القيمه االسييميه في تاريخ
استحقاقها وذلك تحميال علي الفروق المشار اليها0
 -4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب تطبيق السياسات المحاسبية التي تم اإلفصاح عنها بااليضاح رقم ( )3ان يقوم البنك باستخدام أحكام تقديرات وافتراضات عﻦ القيم
الدفترية لبعض األصي ي ي ي ييول و االلتزامات التي تعجز مصادر اخرى عﻦ توفيرها .وتعتمد هذه التقديرات وما يصاحبها مﻦ افت ارضي ي ي ي ييات على
الخبرة التاريخية وغيﺮها مﻦ العﻮامﻞ المرتبطة .هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عﻦ تلك التقديرات .ويتم مراجعة االفت ارضي ي ي ييات و التقديرات
بصفة مسييتمرة واالعتراف بالتغيرات و التقديرات المحاسييبية إما فى الفترة التى يحدث خاللها التغيير إذا اقتصيير تأثيرها على تلك الفترة فقط
 ،أو فى الفترة التى يحدث بها التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغير في التقدير المحاسي ي ي ي ييبى يؤثر على كل من الفترة الحالية والفترات
الالحقة .وفيما يلى ملخص بأهم االفتراضات المتعلقة بالمستقبﻞ ومصادر المعلومات غير المؤكدة فى نهاية الفترة المالية والتى تتسم بخطر
كبير فى أن تؤدى إلى تعديل جوهرى عل يى القيم الدفترية لالصول و االلتزامات خالل الفترة المالية التالية
أ  -خسائر اإلضمحﻼل في القروض والتسهيﻼت(الخسائر االئتمانية المتوقﻌة)
يتم مراجعة محفظة البنك من القروض و التسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي عل ي ي ي يى األق ي ي ي يﻞ .ويقوم البنك بإستخدام الحكم
الش ي ي ييخص ي ي ييى لتحديد ما اذا كان ينبغي االعتراف بعبء اض ي ي ييمحالل اض ي ي ييمحالل في قائمة الﺪخﻞ ويتوقف ذلك على مدى توافر أدلة يمكن
االعتماد عليها تش ي ي ي ي ي ييير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المس ي ي ي ي ي ييتقبلية المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل اختبار
االنخفاض على مستﻮى الق ي ي ي ي ي ي ي ي ي يﺮض الواحد في تلك المحفظة .وقد تش ي ييمل هذه األدلة وجود بيانات تش ي ييير إلى حدوث تغيير سلبي في قدرة
محفظة من المقترضيين على السيداد للبنك او ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر ف ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي أصيول البنك عند جدولة التدفقات النقدية
المستقبلية تقوم اإلدارة بإس ي ي ييتخدام تقديرات على أساس خبرتها السابقة عن خسي ي ي ييائر أصي ي ي ييول ذات مخاطر ائتمانية مشابهة وفي وجود أدلة
موضوعية على االضمحالل مماثلة لتلك الواردة ف ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي المحفظة .ويتم مراجعة الطريق واالفتراضات المستخدمة في تقدير مبلغ وتوقيت
التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء على خبرة البنك
ب-القيمة الﻌادلة للمشتقات المالية
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المقيدة فى أس ي يواق نشي ييطة بإسي ييتخدام أسي يياليب تقييم ،وعندما يتم إسي ييتخدام هذه األسي يياليب (مثل
النماذج) لتحديد القيم العادلة يتم إختبارها ومراجعتها دوريا بإس ييتخدام أفراد مؤهلين ومس ييتقلين عن الجهة التى قامت بإعدادها .وقد تم إعتماد
جميع النماذج قبل إسيتخدامها وبعد تجربتها ،وذلك لضيمان أن نتائجها تعكس بيانات فعلية وأسيعار يمكن مقارنتها بالسيوق ،إلى المدى الذى
يكون ذلك معه عمليا.
وتس ي ي ي ييتخدم تلك النماذج البيانات الموثقة فقط ،اإل أن مناطق مثل مخاطر اإلئتمان (الخاص ي ي ي يية بالبنك واألطراف المقابلة ()Counterparty
والتذبذبات ( )Volatilityواإلرتباطات ( ،)Correlationsتتطلب من اإلدارة إسي ي ييتخدام تقديرات ،ويمكن ان تؤثر التغييرات فى اإلفت ارضي ي ييات
حول تلك العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية التى يتم اإلفص ي يياح عنها .هذا وال تعد المش ي ييتقات المالية القائمة فى نهاية الفترة المالية
الجارية أو نهاية العام السابق ذات أهمية نسبية بالنسبة لبنود قائمة المركز المالى فى هذه التواريخ.
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ج -إستﺜمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
يتم تبويب األص ي ييول المالية غير المش ي ييتقة ذات الدفعات وتواريخ اإلس ي ييتحقاق الثابتة أو القابلة للتحديد كإس ي ييتثمارات مالية بالتكلفة المس ي ييتهلكة
ضمن نموذوج األعمال لألصول المالية المحتفظ بها لتحصيﻞ التدفقات النقدية التعاقدية.
د -ضرائب الدخل
تخض ييع أرباح البنك لضي يرائب الدخل مما يس ييتدعى إس ييتخدام تقديرات هامة لتحديد العبء اإلجمالى للضي يريبة على الدخل .ونظ ار ألن بعض
المعامالت يصعب تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد لذا يقوم البنك بإثبات اإللتزام الضريبى وفقا لتقديرات مدى إحتمال نشأة ضريبة
إض ييافية عند الفحص الضي يريبى .وعندما يكون هناك إختالف بين النتيجة النهائية للضي يرائب والمبالغ الس ييابق تس ييجيلها ،فإن هذه اإلختالفات
تؤثر على ضريبة الدخل واإللتزام الضريبى الجارى والمؤجل فى الفترة التى يتحدد خاللها اإلختالف.
 -5التحليل القطاعى
أ  -التحليل القطاعى لألنشطة
يتضمن النشاط القطاعى العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة فى تقديم الخدمات المصرفية وادارة المخاطر المحيطة بها والعائد
المرتبط بهذا النشاط التى قد تختلف عن باقى األنشطة األخرى .ويتضمن التحليل القطاعى للعمليات وفقا لألعمال المصرفية الواردة ما

يلى:

المؤسسات الكبيرة ،والمتوسطة والصغيرة
وتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والقروض والتسهيالت اإلئتمانية والمشتقات المالية.
اإلستﺜمار
ويشمل أنشطة إندماج الشركات وشراء اإلستثمارات وتمويل إعادة هيكلة الشركات واألدوات المالية.

األفـــراد

وتشمل أنشطة الحسابات الجارية واالدخار والودائع وبطاقات اإلئتمان والقروض الشخصية والقروض العقارية.

أنشطة أخرى

وتشمل األعمال المصرفية األخرى ،كإدارة األموال.
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ب -تحليل القطاعات الجغرافية
اإليرادات والمصروفات وفقا للقطاعات الجغرافية فى
 30سبتمبر 2019
إيرادات القطاعات الجغرافية
مصروفات القطاعات الجغرافية
نتيجة أعمال القطاع

القاهرة الكبرى

االسكندرية والدلتا وسيناء

الوجه القبلى

اإلجمالي

14 125 960
()10 651 064

2 049 404
()2 151 842

1 195 829
()712 079

17 371 193
()13 514 985

()102 438

3 474 896

483 750

3 856 208

ربح الفترة قبل الضرائب
الضرائب

3 856 208
()976 871

ربح الفترة

2 879 337

األصول واإللتزامات وفقا للقطاعات الجغرافية فى
 30سبتمبر 2019
أصول القطاعات الجغرافية

16 115 589

161 048 970

8 663 398

185 827 957

اجمالى األصول
إلتزامات القطاعات الجغرافية

185 827 957

60 760 493

95 252 895

15 968 126

171 981 514
171 981 514

اجمالى اإللتزامات
بنود أخرى للقطاعات الجغرافية
إهﻼكات  30سبتمبر 2019
اإليرادات والمصروفات وفقا للقطاعات الجغرافية فى
 31ديسمبر 2018
إيرادات القطاعات الجغرافية
مصروفات القطاعات الجغرافية
نتيجة أعمال القطاع

84 525
القاهرة الكبرى

االسكندرية والدلتا وسيناء

الوجه القبلى

اإلجمالي

16 385 902

2 243 631

1 244 266

19 873 799

()7 890 041

()6 314 768

()1 778 125

()15 982 934

8 495 861

()4 071 137

()533 859

3 890 865
3 890 865

ربح السنة قبل الضرائب

()1 409 912

الضرائب

2 480 953

ربح السنة

األصول واإللتزامات وفقا للقطاعات الجغرافية فى
 31ديسمبر 2018
أصول القطاعات الجغرافية

13 073 826

147 047 920

7 193 737

اجمالى األصول
إلتزامات القطاعات الجغرافية

167 315 483
167 315 483

54 625 331

87 470 375

اجمالى اإللتزامات

14 599 044

156 694 750
156 694 750

بنود أخرى للقطاعات الجغرافية
82 285

إهﻼكات  31ديسمبر 2018
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 -6صافى الدخل من الﻌائد
التسﻌة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

الﺜﻼﺜة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

عائد القروض واإليرادات المشابهة من:
قروض وتسهيالت:
 -للبنوك

15 958

343

4 950

86

 -للعمالء

7 764 409

5 088 867

2 712 695

1 887 697

اإلجمالى

7 780 367

5 089 210

2 717 645

1 887 783

ودائع وحسابات جارية

3 879 056

2 604 921

1 227 153

1 088 021

4 510 000

5 977 156

1 535 884

1 598 793

16 169 423

13 671 287

5 480 682

4 574 597

إستثمارات فى أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل األخر وبالتكلفة المستهلكة
اإلجمالى
تكلفة الودائﻊ والتكاليف المشابهة من:
ودائع وحسابات جارية:
 -للبنوك

()433 342

()143 518

()120 282

()42 072

 -للعمالء

()9 603 849

()8 888 142

()3 240 946

()2 676 059

اإلجمالى

()10 037 191

()9 031 660

()3 361 228

()2 718 131

أخرى

()97 699

()85 317

()33 834

()34 601

اإلجمالى

()10 134 890

()9 116 977

()3 395 062

()2 752 732

الصافى

6 034 533

4 554 310

2 085 620

1 821 865

 -7صافى الدخل من األتﻌاب والﻌموالت
التسﻌة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

الﺜﻼﺜة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

إيرادات األتﻌاب والﻌموالت:
األتعاب والعموالت المرتبطة باإلئتمان

612 615

415 315

247 531

160 665

أتعاب أعمال األمانة والحفظ

10 772

7 344

5 032

4 553

أتعاب أخرى

493 095

379 022

180 011

158 543

1 116 482

801 681

432 574

323 761

مصروفات األتﻌاب والﻌموالت:
أتعاب سمسرة

()19 477

()14 242

()8 133

()7 248

أتعاب أخرى

()10 060

()7 256

()5 447

()2 970

()29 537

()21 498

()13 580

()10 218

1 086 945

780 183

418 994

313 543

الصـافــى
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-8

توزيﻌات األرباح
التسﻌة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

37 402

37 170

الﺜﻼﺜة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019
--

 30سبتمبر 2018
31 427

شركات شقيقة

10 000

54 375

10 000

--

االجمالي

47 402

91 545

10 000

31 427

 -9صافى دخل المتاجرة
التسﻌة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

أدوات دين بغرض المتاجرة

851

--

الﺜﻼﺜة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019
777

 30سبتمبر 2018
--

فروق تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

3 959

--

1 537

--

فروق تقييم عقود مبادلة عمالت

()2 143

--

()2 259

--

االجمالي

2 667

--

55

--

 -10مصروفات إدارية
التسﻌة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

الﺜﻼﺜة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

تكلفة الﻌاملين
أجور ومرتبات*

()1 503 198

()1 187 810

()504 333

()411 564

تأمينات إجتماعية

()80 548

()61 659

()27 681

()23 113

مزايا تقاعد اخرى (إيضاح )31

()173 387

()193 800

()57 796

()71 056

()1 757 133

()1 443 269

()589 810

()505 733

مصروفات إدارية أخرى

()1 047 865

()756 268

()402 671

()327 662

اإلجمالى

()2 804 998

()2 199 537

()992 481

()833 395

* تتض ييمن الفترة الحالية والفترة المقارنة مبلغ  11 250ألف جنيه تمثل حص يية البنك في إش ييتراكات ص ييندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك (عبارة
عن  3 750ألف جنيه كل ثالثة أشهر).
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 -11إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى:
التسﻌة أشهر المنتهية في
أرباح تقييم ارصدة األصول واإللتزامات بالعمالت األجنبية ذات

الﺜﻼﺜة أشهر المنتهية في

 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

 30سبتمبر 2019

246 723

125 175

82 477

 30سبتمبر 2018
49 335

الطبيعة النقدية بخالف تلك المبوبة بغرض المتاجرة
ارباح بيع ممتلكات ومعدات

134

78

29

15

رد مخصصات أخرى (إيضاح )29 & 23

7 827

89 272

160

--

عبء مخصصات أخرى (إيضاح )29 & 23

()174 912

()52 292

()51 684

()14 981

أخرى

7 470

5 312

4 471

2 614

اإلجمالى

87 242

167 545

35 453

36 983

( -12عبء) رد اإلضمحﻼل عن خسائر اإلئتمان
الﺜﻼﺜة أشهر المنتهية في

التسﻌة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

قروض وتسهيالت العمالء

()654 369

()451 353

()256 691

()321 009

ارصدة لدى البنوك

62 464

--

42 293

--

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

()41 812

--

()34 895

--

قروض وتسهيالت البنوك

916

--

45

--

()632 801

()451 353

()249 248

()321 009
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 -13مصروف ضرائب الدخل
الﺜﻼﺜة أشهر المنتهية في

التسﻌة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

الضريبة الحالية

()963 592

()1 191 677

()338 212

()312 804

الضرائب المؤجلة (إيضاح )30

()13 279

()32 314

()34 357

--

اإلجمالى

()976 871

()1 223 991

()372 569

()312 804

سعر الضريبة

3 856 208

2 960 173

1 317 395

1 049 777

%22.50

%22.50

%22.50

%22.50

ضريبة الدخل المحسوبة على الربح المحاسبى
مصروفات غير معترف بها ضريبيا

867 647

666 039

296 414

236 200

109 224

557 952

76 155

76 604

صافى الضريبة

976 871

1 223 991

372 569

312 804

سعر الضريبة الفعلى

%25.33

%41.35

%28.28

%29.80

الربح المحاسبى قبل الضريبة

 -14نصيب السهم االساسي فى صافى أرباح الفترة
يحسب النصيب األساسى للسهم فى الربح بقسمة صافى األرباح الخاصة بمساهمى البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة
خالل الفترة.

الﺜﻼﺜة أشهر المنتهية في

التسﻌة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

صافى أرباح الفترة

2 879 337

1 736 182

944 826

736 973

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة

562 500

562 500

562 500

562 500

النصيب األساسى للسهم فى الربح (بالجنيه)

5.12

3.09

1.68

1.31
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 -15نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى
 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

نقدية

7 486 242

2 735 940

أرصده لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإلحتياطى االلزامى

12 971 639

1 600 021

اإلجمالى

20 457 881

4 335 961

أرصده بدون عائد

20 457 881

4 335 961

أرصدة متداولة

20 457 881

4 335 961

 -16أرصدة لدى البنوك
 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

حسابات جارية

127 840

244 927

ودائي ييع

39 881 922

52 854 791

مخصص أضمحالل ارصدة لدى البنوك

()8 787

--

اإلجمالى

40 000 975

53 099 718

البنك المركزى

29 700 707

30 800 315

بنوك محلية

9 519 468

20 313 948

بنوك خارجية

789 587

1 985 455

مخصص أضمحالل ارصدة لدى البنوك

()8 787

--

اإلجمالى

40 000 975

53 099 718

أرصدة بدون عائد

127 840

244 927

أرصدة ذات عائد ثابت

39 881 922

52 854 791

اإلجمالى

40 009 762

53 099 718

ارصده متداوله

40 009 762

53 099 718
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 -17قروض وتسهيﻼت للبنوك(بالصافي)

 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

قروض الجل

488 163

537 408

اإلجمالى

488 163

537 408

يخصم :مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

()1 235

--

قروض وتسهيالت للبنوك (بالصافى)

486 928

537 408

أرصده غير متداولة

488 163

537 408

وفيما يلى الحركة التى تمت على مخصص الخسائر اإل ئتمانية المتوقﻌة لقروض وتسهيﻼت البنوك خﻼل الفترة/السنة:
 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

رصيد المخصص فى أول الفترة/السنة

--

--

اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى للمعيار الدولى IFRS9

2 448

--

الرصيد المﻌدل في  1يناير 2019

2 448

--

رد اإلضمحالل المكون خالل الفترة/السنة

()916

--

فروق ترجمة المخصصات بعمالت أجنبية خالل الفترة/السنة

()297

--

رصيد المخصص فى آخر الفترة/السنة

1 235

--
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 -18قروض وتسهيﻼت الﻌمﻼء (بالصافي):

 30سبتمبر 2019

أفراد

 31ديسمبر 2018

حسابات جارية مدينة

1 088 600

906 696

قروض شخصية

27 036 224

23 332 451

إجمالي

30 466 426

26 141 159

344 286

بطاقات ائتمان

1 997 316

قروض عقارية

مؤسسات شاملة القروض الصغيرة لألنشطة اإلقتصادية

حسابات جارية مدينة

198 765

1 703 247

15 870 380

9 341 705

13 982 892

13 584 758

مستندات مخصومة

187 041

239 898

إجمالى

44 580 569

39 289 069

إجمالى القروض والتسهيﻼت للﻌمﻼء

75 046 995

65 430 228

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

()4 471 418

()3 582 768

العوائد المجنبة

()6 518

()6 278

قروض مباشرة

14 540 256

قروض مشتركة

16 122 708

الخصم غير المكتسب للمستندات المخصومة

()20 843

()31 514

الصافى

70 548 216

61 809 668

اإلجمالى يوزع كما يلى:
أرصدة غير متداولة

21 362 195
53 684 800

15 010 893

أرصدة متداول يية

اإلجمالى

75 046 995

65 430 228

50 419 335

وفيما يلى الحركة التى تمت على مخصص الخسائر اإل ئتمانية المتوقﻌة لقروض وتسهيﻼت الﻌمﻼء خﻼل الفترة/السنة:
 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

رصيد المخصص فى أول الفترة/السنة

3 582 768

2 795 990

اﺜر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى للمﻌيار الدولى IFRS 9

485 043

--

الرصيد المﻌدل في  1يناير 2019

4 067 811

2 795 990

عبء اإلضمحالل المكون خالل الفترة/السنة

654 369

904 842

المستخدم فى إعدام ديون خالل الفترة/السنة

()7 516

()147 391

متحصالت خالل العام من ديون سبق اعدامها

9 581

9 957

فروق ترجمة المخصصات بعمالت اجنبية خالل الفترة/السنة

()252 827

19 370

رصيد المخصص فى آخر الفترة/السنة

4 471 418

3 582 768
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

 -19مشتقات مالية
 30سبتمبر 2019
المبلغ التﻌاقدى  /االفتراضى

االصول

االلتزامات

مشتقات بغرض المتاجرة
عقود عملة اجلة

750

84

1 082

عقود مبادلة عمالت

120 773

1 143

2 288

االجمالى

121 523

1 227

3 370

 31ديسمبر 2018
المبلغ التﻌاقدى  /االفتراضى

االصول

االلتزامات

مشتقات بغرض المتاجرة
عقود عملة اجلة

--

--

--

عقود مبادلة عمالت

--

--

--

االجمالى

--

--

--
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

 -20إستﺜمارات مالية

 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

إستﺜمارات مالية بالقيمة الﻌادلة من خﻼل الدخل الشامل االخر
أ) أدوات دين
5 899 513

مدرجة فى السوق – بالقيمة العادلة

2 973 832

ب) أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى:
غير مدرجة فى السوق
اذون الخزانة الحكومية
اذون خزانة بالقيمة العادلة بالعملة المحلية*

16 085 898

8 838 553

اذون خزانة بالعملة االجنبية

8 393 094

8 819 273

اجمالى اذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى بالقيمة الﻌادلة

24 478 992

17 657 826

ج) أدوات حقوق ملكية:
مدرجة فى السوق – بالقيمة العادلة

59

79

غير مدرجة فى السوق – بالتكلفة**

349 876

349 614

د) وﺜائق صناديق اإلستﺜمار
غير مدرجة فى السوق – بالقيمة اإلستردادية

194 415

402 389

اجمالي إستﺜمارات بالقيمة الﻌادلة من خﻼل الدخل الشامل االخر ()1

30 922 855

21 383 740

إستﺜمارات مالية بالتكلفة المستهلكة:
أ) أدوات دين – بالتكلفة المستهلكة
مدرجة فى السوق
غير مدرجة فى السوق***

إجمالى إستﺜمارات مالية بالتكلفة المستهلكة ()2

18 213 256

21 926 245

56 113

56 113

18 269 369

21 982 358

إستﺜمارات مالية بالقيمة الﻌادلة من خﻼل األرباح والخسائر
وﺜائق صناديق اإلستﺜمار

غير مدرجة فى السوق – بالقيمة اإلستردادية

46 231

18 794

اجمالى إستﺜمارات مالية بالقيمة الﻌادلة من خﻼل األرباح والخسائر ()3

46 231

18 794

إجمالى إستﺜمارات مالية ()3(+)2(+)1

49 238 455

43 384 892

أرصده متداولة

27 820 173

26 861 667

أرصده غير متداولة

21 418 282

16 523 225

إجمالى

49 238 455

43 384 892

أدوات دين ذات عائد ثابت

48 647 874

42 614 016

إجمالى

48 647 874

42 614 016

* تتضمن أذون الخزانة بالقيمة العادلة المحلية أذون مرهونة لدى البنك المركزى مقابل التمويل العقارى واالت ومعدات بلغت القيمة االسمية لها
مبلغ  2 012 375الف جنيه مصري فى  30سبتمبر  2019مقابل مبلغ  1 832 300الف جنيه مصري في ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى  31ديسمبر .2018
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

** وفيما يلى أهم االستثمارات المالية– أدوات حقوق ملكية غير مدرجة في السوق التي تم تقييمها بالتكلفة:
البنك األفريقي لإلستيراد والتصدير


 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

244 323

244 323

البنك غير مقيد في البورصة .



الغرض الرئيسي من إنشاء البنك هو لتمويل وتسهيل أعمال التجارة بين البالد األفريقية وبقية دول العالم وهذا ما يجعل من



يملك البنك حصة ضئيلة من البنك االفريقى لالستيراد والتصدير بنسبة ( ، )%4االمر الذى يعيق الوصول الى معلومات تفصيليه



يحقق البنك صافى أرباح وصافى حقوق الملكية بالموجب من واقع القوائم المالية األمر الذي يعكس عدم وجود اية مؤشرات

الصعوبة إيجاد بنوك مثيلة مقيدة في البورصة .

ودقيقه الجراء عملية تقييم متعلقة ومطبقة للقطاع المصرفي للوصول الى القيمة العادلة.

اضمحالل في قيمة االستثمار.
بنك مصر أوروبا


 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

84 218

84 218

البنك غير مقيد في البورصة.



الغرض الرئيسي من إنشاء البنك هو تنظيم التجارة مع دول أوروبا الوسطى ومصر وله فرع واحد فقط وهذا ما يجعل من الصعوبة



يملك البنك حصة ضئيلة من بنك مصر أوربا بنسبة ( ،)%10االمر الذى يعيق الوصول الى معلومات تفصيليه ودقيقه الجراء



صافى حقوق الملكية بالموجب من واقع القوائم المالية األمر الذي يعكس عدم وجود أية مؤشرات إضمحالل في قيمة االستثمار.

إيجاد بنوك مثيلة مقيدة في البورصة .

عملية تقييم متعلقة ومطبقة للقطاع المصرفي للوصول الى القيمة العادلة.

برنامج تمويل التجارة الﻌربية



 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

11 028

11 028

برنامج تمويل التجارة العربية غير مقيد في البورصه .

يهدف برنامج تمويل التجارة العربية إلى تعزيز و تطوير التجارة العربية  ،باإلضافة إلى تحسين القدرات التنافسية للمصدرين

العرب  .هذا الهدف قد تم تحقيقه من خالل تقديم تمويل في شكل خطوط ائتمان للمصدرين و المستوردين للبالد األعضاء من
خالل المؤسسات المحلية المعينة من قبل البنك المركزي أو الجهات المعنية األخرى في البالد العربية .



يملك البنك حصة ضئيلة من برنامج تمويل التجارة العربية بنسبة ( )%0.33االمر الذى يعيق الوصول الى معلومات تفصيليه



يحقق البرنامج صافى أرباح وحقوق الملكية بالموجب من واقع القوائم المالية األمر الذي يعكس عدم وجود اية مؤشرات اضمحالل

ودقيقه الجراء عملية تقييم البرنامج.
في قيمة االستثمار.

*** مبلغ مدفوع لو ازرة المالية تحت حساب شراء سندات خزانة  ،تطبيقا للقرار الرئاسي رقم  1112لسنة  1974الذي ينص على أن

 %5من صافي الربح القابل للتوزيع الخاص بالقطاع العام يجب أن يتم استثماره في السندات الحكومية أو يتم إيداعها في حساب
خاص بو ازرة المالية وتم ايداعه في حساب خاص لو ازرة المالية بسعر فائدة  %3.5سنويا.
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

وفيما يلى الحركة التى تمت على بند اإلستﺜمارات المالية خﻼل الفترة:

أستﺜمارت مالية

إستﺜمارات مالية

بالقيمة الﻌادلة من

بالتكلفة المستهلكة

اإلجمالى

خﻼل الدخل الشامل
االخر
الرصيد في  1يناير 2019

21 383 740

21 982 358

43 366 098

أثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى لمعيار IFRS9

71 183

()14 600

56 583

مشتريات

48 768 312

3 204 073

51 972 385

إستبعادات (بيع  /إسترداد)

()38 552 899

()6 914 933

()45 467 832

فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية

()909 862

--

()909 862

صافى التغير فى القيمة العادلة

161 082

--

161 082

إستهالك (عالوة) أو خصم إصدار

1 299

12 471

13 770

الرصيد فى  30سبتمبر 2019

30 922 855

18 269 369

49 192 224

أستﺜمارت مالية

إستﺜمارات مالية

بالقيمة الﻌادلة من

بالتكلفة المستهلكة

اإلجمالى

خﻼل الدخل الشامل
االخر
الرصيد في  1يناير 2018

749 522

25 319 282

26 068 804

مشتريات

1 791 024

2 523 899

4 314 923

إستبعادات (بيع  /إسترداد)

()148 560

()4 397 814

()4 546 374

فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية

()2 911

--

()2 911

اهالك سندات توريق

()1 468

--

()1 468

صافى التغير فى القيمة العادلة

()112 033

()23 949

()135 982

إستهالك (عالوة) أو خصم إصدار

()1 624

31 698

30 074

إعادة تبويب استثمارات مالية

19 109 790

()1 470 758

17 639 032

الرصيد فى  31ديسمبر 2018

21 383 740

21 982 358

43 366 098
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

الﺜﻼﺜة أشهر المنتهية في

التسﻌة أشهر المنتهية في

أرباح (خسائر) إستﺜمارات مالية

 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

خسائر إضمحالل أسهم غير نشطة من خالل الدخل الشامل األخر

--

()3 108

--

()296

محول من إحتياطى القيمة العادلة نتيجة بيع إستثمارات مالية
أرباح (خسائر) بيع أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

اإلجمالى
-21

()472

11 797

أرباح بيع اذون خزانة
خسائر إضمحالل شركات شقيقة

()5

17 897
2 696

28 191

()4 298

--

35 218

17 480

--

156

119

3 944

540

7 255

()2 353

--

9 002

363

إستﺜمارات فى شركات تابﻌة وشقيقة
 30سبتمبر 2019
الﻌملة

الشركة
بنك القاهرة الدولى (كمباال)

شلن أوغندى

شركة كايرو للتأجير التمويلى

جنيه مصرى

شركة حراسات لألمن والحراسة*
شركة النيل القابضة للتنمية
واإلستثمار

جنيه مصري

شركة صندوق القطاع المالى
شركة بورسعيد الوطنية لألمن
الغذائى**
االجمالى
الشركة

جنيه مصري
جنيه مصري

 31ديسمبر 2018
الﻌملة

بنك القاهرة الدولى (كمباال)
شركة كايرو للتأجير التمويلى
شركة النيل القابضة للتنمية
واإلستثمار
شركة صندوق القطاع المالى
شركة بورسعيدالوطنية لألمن
الغذائى**
االجمالى

جنيه مصري

البلد مقر
الشركة
جمهورية
أوغندا
جمهورية
مصر العربية
جمهورية
مصر العربية

75.67

--

--

--

--

98

146 999

--

--

--

--

40

1 920

2018

270 952

330

27 835

38 366

2018

309 824

3 048

74 553

()22 254

جمهورية
مصر العربية

2017

البلد مقر
الشركة

شلن
أوغندى

جنيه
مصري

جنيه
مصري

جنيه
مصري

551 998

392 169

44 561

()15 413

تاريخ اخر
بيانات مالية
2017

قيمةاإلستﺜمار
بالمصرى
152 162

جمهورية
مصر العربية
جمهورية
مصر العربية

جمهورية
أوغندا
جمهورية
مصر العربية

جنيه
مصري

تاريخ اخر
بيانات مالية
2018

إلتزامات
الشركة

إيرادات
الشركة

أصول الشركة

أرباح ( /خسائر)
الشركة

نسبة
المساهمة
%

3 213
1 135 987

660
396 207

-146 949

إلتزامات
الشركة

إيرادات
الشركة

568 366

377 403

69 871

()5 549

--

--

--

--

أصول الشركة

7

706

أرباح ( /خسائر)
الشركة

33

50 000

46.28

78 900

34
-نسبة
المساهمة
%

-429 981
قيمةاإلستﺜمار
بالمصرى

62.33

61 909

98

98 000

جمهورية
مصر العربية
جمهورية
مصر العربية

2017

230 458

152

25 428

19 911

33

50 000

2017

534 308

14 709

145 355

121 193

29

83 198

جمهورية
مصر العربية

2016

3 213
1 336 345

* تم التأشير فى السجل التجارى بتاريخ  2019/06/18وبداية النشاط.
** إستثمارات تعرضت إلضمحالل قيمتها بالكامل منذ سنوات سابقة.
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660
392 924

-240 654

7

135 562

34
--

-293 107

بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

وفيما يلى هيكل مساهمى الشركات التابﻌة والشقيقة فى  30سبتمبر 2019
الشركة

بنك القاهرة الدولى

شركة كايرو

شركة حراسات لألمن

شركة النيل القابضة

شركة صندوق

شركة بورسﻌيد الوطنية

(كمباال)

للتأجير التمويلى

والحراسة

للتنمية واإلستﺜمار

القطاع المالى

لألمن الغذائى

نسبة المساهمة %

نسبة المساهمة %

نسبة المساهمة %

نسبة المساهمة%

نسبة المساهمة%

نسبة المساهمة %

بنك القاهرة

75.67

97.99

40

33.33

46.28

34

البنك األهلى المصرى

8.80

--

--

33.33

--

29

بنك مصر

15.53

--

--

33.34

--

--

شركة مصر للتامين

--

--

--

--

24.26

--

شركة مصر للتأمينات الحياة

--

--

--

--

29.46

--

بنك التنمية واإلئتمان الزراعى

--

--

--

--

--

26

صندوق التنمية محافظة بورسعيد

--

--

--

--

--

5

قطاع األمن الوطنى

--

--

30

--

--

--

صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة

--

2

30

--

--

--

أخرون (أفراد ومؤسسات)

--

0.01

--

--

--

6

%100

%100

%100

%100

%100

%100

االجمالى

 -22أصول غير ملموسة
تتمﺜل األصول غير الملموسة فى برامج النظم اآللية لمصرفنا وبيانها كما يلى:
 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

الرصيد فى أول الفترة/السنة
التكلفة

116 840

102 264

مجمع اإلستهالك

()95 750

()87 671

صافى القيمة الدفترية فى أول الفترة/السنة

21 090

14 593

االضافات خالل الفترة/السنة

11 135

14 576

إستهالك الفترة/السنة

()8 618

()8 079

صافى القيمة الدفترية فى آخر الفترة/السنة

23 607

21 090
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

 -23أصول أخرى:
 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

إيرادات مستحقة

2 158 003

2 238 476

مصروفات مقدمة

244 777

214 570

دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

838 321

298 398

أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون*

22 189

22 189

تأمينات وعهد

23 841

27 290

شيكات مقاصه

185 534

250 307

أرصده لدي مصلحه الضرائب

126 211

119 992

أخري

374 860

132 958

مخصص إضمحالل أصول أخرى

()151 629

()138 559

اإلجمالى

3 822 107

3 165 621

* تتضمن األصول التى آلت ملكيتها للبنك وفاءا لديون مبلغ  2 440ألف جنيه يمثل اصول لم تسجل بعد بإسم البنك وجارى إتخاذ
اإلجراءات القانونية لتسجيلها.

وفيما يلى الحركة التى تمت على مخصص إضمحﻼل أصول أخرى خﻼل الفترة/السنة.
 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

الرصيد في أول الفترة/السنة

138 559

142 053

العبء المحمل على قائمة الدخل خالل الفترة/السنة

17 723

7 361

المستخدم خالل الفترة/السنة

()4 652

()10 601

المتحصل خالل الفترة/السنة

--

8

فائض محول إيرادات

--

()262

()1

--

151 629

138 559

فروق ترجمة المخصصات بعمالت أجنبية خالل الفترة/السنة

الرصيد في أخر الفترة/السنة
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

 -24األصول الﺜابتة
مبانى
وانشاءات

أراضى

نظم آلية
متكاملة

تجهيزات
وتركيبات

تحسينات
عقارات
مستأجره

()19 535

()34 760

()66 458

113 218

()101 214

12 996
--

1 237 994

4 740

30 300

12 004

12 996

308 444

16 992

18 959

7 393

139 903

105

--

--

235

وسائل نقل

أجهزة
ومﻌدات

أﺜـاث

الرصيد فى  1يناير 2018
التكلفة

77 883

422 180

صافى القيمة الدفترية

()321 358

()386 225

77 883

100 822

62 440

7 259

اضافات

--

11 194

53 394

21 447

10 524

مجمع إهالك اإلستبعادات

--

--

3

101

26

صافى القيمة الدفترية فى31
ديسمبر 2018

77 883

مجمع االهالك

--

إستبعادات
تكلفة اهالك

---

--

448 665

()3

26 794

()101

39 500

()26

96 758

()107

--

--

إجمالى

()929 550

()237

()13 977

()28 358

()4 563

()3 264

()10 109

()9 682

()5 260

()75 213

98 039

87 476

24 143

12 000

37 181

21 281

15 129

373 132

الرصيد فى  1يناير 2019
التكلفة
مجمع االهالك
صافى القيمة الدفترية

77 883
--

433 374
()335 335

502 056
()414 580

48 140
()23 997

49 998
()37 998

113 643
()76 462

132 177
()110 896

20 389
()5 260

1 377 660
()1 004 528

77 883

98 039

87 476

24 143

12 000

37 181

21 281

15 129

373 132

الرصيد فى  31ديسمبر 2018

صافى القيمة الدفترية في 1
يناير 2019
اضافات

77 883

98 039

87 476

24 143

12 000

37 181

21 281

15 129

373 132

---

---

132 094
22

5 801
--

797
()22

22 887
392

24 152
()439

4 118
47

189 849
--

إستبعادات

--

--

()2 768

--

--

()58

--

--

()2 826

مجمع إهالك اإلستبعادات

--

--

2 768

--

--

58

--

--

2 826

مجمع إهالك تحويالت

--

--

()10

--

10

()55

136

()81

--

تكلفة اهالك

--

()10 058

()32 119

()6 629

()2 699

()10 191

()11 204

()4 192

()77 092

صافى القيمة الدفترية في 30
سبتمبر 2019
الرصيد فى  30سبتمبر 2019

77 883

87 981

187 463

23 315

10 086

50 214

33 926

15 021

485 889

التكلفة

77 883

433 374

631 404

53 941

50 773

136 864

155 890

24 554

1 564 683

مجمع االهالك

--

()345 393

()443 941

()30 626

()40 687

()86 650

()121 964

()9 533

()1 078 794

صافى القيمة الدفترية

77 883

87 981

187 463

23 315

10 086

50 214

33 926

15 021

485 889

تحويالت*

* تتمثل فى تحويالت بين البنود.
 تتضمن األصول الثابتة (وتحديدا بندى المبانى واألراضى) أصوال لم يتم تسجيلها بعد بإسم البنك بمبلغ  41 641ألف جنيه مصرى وجارىإتخاذ اإلجراءات القانونية لتسجيلها.
 تتضمن تكلفة االهالك مبلغ  1 185الف جم قيمة ماتم خصمه على حساب ايرادات مؤجلة اصول ثابتة ويمثل تكلفة اهالك أصول ثابتةمهداه الى البنك.
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 -25أرصدة مستحقة للبنوك
 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

حسابات جارية

267 702

368 130

ودائي ييع

14 280 141

18 189 482

اإلجمالى

14 547 843

18 557 612

بنك مركزى*

1 804 904

1 725 851

بنوك محلية

5 927 399

6 827 891

بنوك خارجية

6 815 540

10 003 870

اإلجمالى

14 547 843

18 557 612

أرصدة بدون عائد

267 702

368 130

أرصدة ذات عائد ثابت

14 280 141

18 189 482

14 547 843

18 557 612

14 547 843

أرصدة متداولة

14 547 843

18 557 612

18 557 612

* إيضاح (.)20

 -26ودائﻊ عمــﻼء
 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

ودائع تحت الطلب

15 797 324

16 560 129

ودائع ألجل وبإخطار

32 931 896

19 947 409

شهادات ايداع اوادخار

58 589 595

51 806 777

39 330 789

40 627 064

ودائع أخرى

2 242 590

2 357 027

االجمالى

148 892 194

131 298 406

ودائع مؤسسات

37 461 774

35 517 240

ودائع أفراد

111 430 420

95 781 166

االجمالى

148 892 194

131 298 406

أرصدة بدون عائد

14 481 233

15 723 258

أرصدة ذات عائد ثابت

134 410 961

115 575 148

االجمالى

148 892 194

131 298 406

حسابات توفير
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 -27قروض أخرى

عمله القرض

مﻌدل الﻌائد %

جنيه مصري

-7.65-7.6

دوالر امريكي

 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

1 180 814

1 251 147

%3.70

40 680

62 698

%3.00

244 081

--

6شهورLibor %3.1+

162 721

179 136

جنيه مصري

6شهورLibor %3.1+

162 721

179 136

654 337

580 999

جنيه مصري

--

965 771

اإلجمالى

2 445 354

3 218 887

أرصدة متداولة

414 040

399 060

أرصدة غير متداولة

2 031 314

2 819 827

2 445 354

3 218 887

قرض الصندوق االجتماعى
قرض برنامج تمويل التجارة العربية
قرض الصندوق العربى اإلقتصادى لإلنماء_الكويت
Sanad fund for SMSE
Green for growth fund
القيمه الحاليه  -وديعه مسانده البنك المركزي المصري*
القيمه الحاليه  -وديعه مسانده بنك مصر**

دوالر امريكي
دوالر امريكي
دوالر امريكي

%9.50

اإلجمالى

عتبار من 2016/ 8/23
*منح بنك القاهرة وديعة مساندة من البنك المركزى المصرى بمبلغ  2مليار جنيه وذلك لمده  10سنوات بدون عائد أو عموالت إ ا

تستحق يوم  2026/ 8/22علي أن تفي بمتطلبات معيار كفاية راس المال.

**وافق مجلس إدارة مصرفنا بجلسته  2019/5المنعقدة بتاريخ  2019/08/28على طلب بنك مصر في إسترداد الوديعة المساندة والمودعة طرفنا
في .2017/12/31

 -28إلتزامات أخرى
 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

عوائد مستحقة

2 152 701

691 050

إيرادات مقدمة

119 369

125 901

مصروفات مستحقة

105 515

118 491

شيكات المقاصه

211 067

289 034

مصلحه الضرائب

561 362

392 030

دائنوا بنكنوت عمالت اجنبية تصدير

291 063

213

دائنون

176 765

178 014

أرصدة دائنة متنوعة

786 285

388 094

االجمالى

4 404 127

2 182 827
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

 -29مخصصات أخرى
 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

الرصيد في أول الفترة/السنة

452 374

546 655

اثر تطبيق معيار IFRS 9

()12 896

--

رصيد اول الفترة  /السنة بعد التأثير

439 478

546 655

فروق ترجمة عمالت أجنبية

()23 146

3 537

العبء المحمل على قائمة الدخل خالل الفترة/السنة

157 189

110 907

المرتد إلى قائمة الدخل خالل الفترة/السنة

()7 827

()89 010

المستخدم خالل الفترة/السنة

()17 429

()119 740

المتحصل خالل الفترة/السنة

262

25

الرصيد في آخر الفترة/السنة

548 527

452 374

تفاصيل المخصصات األخرى:
 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

مخصص مخاطر التشغيل

7 118

7 815

مخصص مطالبات قضائية

306 453

244 110

مخصص مطالبات أخرى

22 651

24 936

مخصص ضرائب متنازع عليها

91 803

94 723

مخصص خسائر إضمحالل إلتزامات عرضية شركات معايير

93 158

65 032

مخصص خسائر اضمحالل التزامات عرضيه SMEs

26 430

15 758

مخصص خسائر اضمحالل التزامات عرضيه أرصدة لدى البنوك

914

--

اإلجمالى

548 527

452 374
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

 -30ضرائب الدخل المؤجلة

تم احتساب ضرائب الدخل المؤجلة بالكامل على الفروق الضريبة المؤقتة وفقا لطريقة اإللتزامات وبإستخدام معدل ضريبة قدره .%22.5
يتم إجراء مقاصي يية بين األصي ييول واإللتزامات المؤجلة إذا كان للبنك حق قانونى إلجراء مقاصي يية بين األصي ييول واإللتزامات الض ي يريبية الجارية
وبشرط أن تكون األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة سيتم تسويتها مع ذات اإلدارة الضريبية.

األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة
وفيما يلى أرصدة األصول واإللتزامات الضريبة المؤجلة التى نشأت عن الفروق المؤقتة للبنود الواردة أدناه:
األصول الضريبية

اإللتزامات الضريبية

المؤجلة

المؤجلة

 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2019

األصول الثابتة

--

()87 894

المخصصات (بخالف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للقروض)

332 691

--

إجمالى الضريبة التى ينشأ عنها أصل (إلتزام)

332 691

()87 894

صافى األصول (اإللتزامات) الضريبية المؤجلة

244 797

--

وفيما يلى الحركة التى تمت على األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة
األصول الضريبية

اإللتزامات الضريبية

المؤجلة

المؤجلة

 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2019

الرصيد فى أول الفترة

294 886

()36 810

االضافات /االستبعادات

37 805

()51 084

الرصيد فى آخر الفترة

332 691

()87 894

األصول الضريبية المؤجلة غير المﻌترف بها
لم يتم اإلعتراف بأصول ضريبية مؤجلة بالنسبه للبنود التاليه :
 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للقروض بخالف نسبة الي %80

894 531

716 555

اإلجمالى

1 389 024

944 344

494 493

المخصصات األخرى
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(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

 -31إلتزامات مزايا التقاعد
 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

إلتزامات مدرجة بقائمة المركز المالى عن:
1 052 205

 -المزايا العالجية بعد التقاعد

947 834

المبالغ المﻌترف بها فى قائمة الدخل عن:
173 387

ء -المزايا العالجية بعد التقاعد

258 400

تم تحديد المبالغ المﻌترف بها فى قائمة المركز المالى كالتالى:
القيمة الحالية إللتزمات لم يتم تمويلها

1 291 262

1 473 860

خسائر إكتوارية لم يتم اإلعتراف بها

()239 057

()526 026

الرصيد المدرج فى قائمة المركز المالى

1 052 205

947 834

تتمﺜل الحركة على اإللتزامات خﻼل الفترة فيما يلى:
الرصيد في أول الفترة/السنة

947 834

762 815

تكلفة الخدمة الجارية

11 742

28 503

تكلفة العائد

155 623

202 302

الخسائر اإلكتوارية المعترف بها

6 022

27 595

مزايا مدفوعة

()69 016

()73 381

الرصيد المدرج في آخر الفترة/السنة فى قائمة المركز المالى

1 052 205

947 834

تتمﺜل المبالغ المﻌترف بها فى قائمة الدخل فيما يلى:
تكلفة الخدمة الجارية

11 742

28 503

تكلفة العائد

155 623

202 302

الخسائر االكتوارية المعترف بها

6 022

27 595

اإلجمالى مدرج ضمن تكلفة الﻌاملين (إيضاح رقم )10

173 387

258 400
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 -32رأس المال
أ -رأس المال المصدر والمدفوع-:
يبلغ رأس مال البنك المرخص به مبلغ  10مليار جنيه مصرى  ،ورأس مال البنك المصدر والمدفوع مبلغ  2.250مليار جنيه مصرى
موزعا علي  562 500الف سهم بقيمة  4جنيه مصرى للسهم الواحد.
ب -مبالغ مسددة تحت حساب زيادة رأس المال-:

 -1بتاريخ  2019/08/28صدر قرار مجلس إدارة بنك القاهرة بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ثالثة مليار جنيه
مصري ( من  2.250مليار جم الى  5.250مليار جم ) تعادل  750مليون سهم.
 -2بتاريخ  2019/09/22وافق البنك المركزى المصرى على تعديل المادة ( )6من النظام األساسى لبنك القاهرة والمتعلقة بزيادة رأس
المال المصدر وهيكل المساهمين.
 -3بتاريخ  2019/09/22إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة وقد وافقت على زيادة رأسمال البنك المصدر بمبلغ وقدره 3
مليار جنيه (ثالثة مليار جنيه مصري) ليرتفع من  2.250مليار جنيه مصري إلى  5.250مليار جنيه مصري يكتتب بنك مصر في
كامل قيمة الزيادة ،وكذا تعديل نص المادة السادسة من النظام األساسى للبنك وفقا لما يلى:
" حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ  10مليار جنيه مصري ،وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ  5.250مليار جنيه مصري موزعا
على  1.312.500ألف سهم بقيمة إسميه أربعة جنيهات مصرية للسهم الواحد وهيكل مساهمى البنك على النحو التالى:
اإلسم

م

عدد األسهم

الجنسية

القيمة اإلسميه لألسهم بالجنيه

العملة التي تم

المصرى

الوفاء بها

3

شركة مصر أبو ظبى لإلستثمارات

7

28

مصري ي ي يية

2

شركة مصر المالية لإلستثمارات

562.499.985

2.249.999.940

العقارية
اإلجمالى

1.312.500.000

الجنيه المصرى

1

بنك مصر

750.000.008

3.000.000.032

5.250.000.000

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين  %100وقد تم سداد كامل قيمة رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى  ،كما تم
سداد كامل قيمة الزيادة فى رأس المال والبالغ قدرها  3مليار جنيه مصرى وذلك بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك القاهرة المرخص له بتلقى
األكتتابات ليصبح رأس المال المصدر  5.250مليار جنيه مصرى مسدد بالكامل".
 -4بتاريخ  2019/09/24تم إصدار شهادة إيداع بنكية لزيادة رأسمال بنك القاهرة شركة مساهمة مصرية حيث تم إيداع مبلغ
 3.000.000.000جم (فقط ثالثة مليارات جنيه مصريا الغير) يمثل نسبة  %100من قيمة زيادة رأسمال البنك المصدر
 -5بتاريخ  2019/10/09وافق البنك المركزى المصرى على طلب بنك مصر بتملك نسبة  %57.14في رأس مال بنك القاهرة وذلك بعد
قيامه بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ  3مليار جنيه مصري.

 -6جارى السير فى إجراءات زيادة رأس المال بإعتماد الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة ثم
التأشير فى السجل التجارى والنشر فى صحيفة األستثمار.
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

 -33االحتياطيات واألرباح المحتجزة
االحتياطيات

 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

اإلحتياطى العام

184 253

184 253

685 947

561 904

212 454

--

إحتياطى المخاطر البنكية العام

20 149

إحتياطى القيمة العادلة – إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

327 749

احتياطي رأسمالى

270 609

إحتياطى قانونى

الخسائر االئتمانية المتوقعة الدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

438 931

احتياطى نظامى

233 180
209 493
270 520
438 931

احتياطى مخاطر تطبيق معيار IFRS9

--

68 481

--

اجمالى االحتياطيات

2 208 573

2 421 095

إحتياطى المخاطر العام*

522 814

* تم تكوينه تنفيذا لتعليمات البنك المركزى الصادرة في  26فبراير 2019

وتتمﺜل الحركة التى تمت على االحتياطيات فيما يلى:
 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

(أ) إحتياطى المخاطر البنكية الﻌام

233 180

233 134

62 475

46

محول الى إحتياطى المخاطر العام

()275 506

--

الرصيد فى آخر الفترة/السنة

20 149

233 180

 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

561 904

521 583

الرصيد في أول الفترة/السنة
محول من األرباح المحتجزة

(ب) إحتياطى قانونى
الرصيد في أول الفترة/السنة

124 043

المحول من أرباح السنة

685 947

الرصيد فى آخر الفترة/السنة

40 321

561 904

ووفقا للنظام األساسى للبنك وقانون رقم  159لسنة  1981يتم إحتجاز  %5من صافى أرباح السنة لتغذية اإلحتياطى القانونى وذلك حتى
يبلغ رصيده ما يعادل  %100من رأس المال وهو إحتياطى غير قابل للتوزيع.
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بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

(ج) احتياطي القيمة الﻌادلة  -إستﺜمارات مالية بالقيمة الﻌادلة من خﻼل الدخل الشامل

االخر

الرصيد فى أول الفترة/السنة

 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

209 493

345 475

56 583

اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى IFRS 9

الرصيد في  1يناير  2019المعدل

--

صافى التغير فى القيمة العادلة لإلستثمارات المالية (بعد الضرائب)

266 076
61 673

345 475

الرصيد فى أخر الفترة/السنة

327 749

209 493

 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

--

--

(د) الخسائر االئتمانية المتوقﻌة الدوات الدين بالقيمة الﻌادلة من خﻼل الدخل الشامل االخر
الرصيد فى أول الفترة/السنة

اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى IFRS 9

الرصيد في  1يناير  2019المعدل

182 191

--

182 191

--

عبء اإلضمحالل المكون خالل الفترة/السنة

41 812

الرصيد فى أخر الفترة/السنة

212 454

فروق ترجمة عمالت أجنبية

()11 549

(و) إحتياطى المخاطر الﻌام
الرصيد فى أول الفترة/السنة
محول من إحتياطى المخاطر البنكية العام
محول من احتياطى مخاطر تطبيق معيار IFRS9
اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى IFRS 9
الرصيد فى أخر الفترة/السنة
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()135 982

---

 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

--

--

275 506

--

522 814

--

()729 839

--

68 481

--

بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

وتتمﺜل الحركة على األرباح المحتجزة فيما يلى:

 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

األرباح المحتجزة
الرصيد فى أول الفترة/السنة

3 496 408

1 819 854

اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى IFRS 9

23 468

--

صافى أرباح الفترة/السنة

2 879 337

2 480 953

محول من احتياطي قيمة عادلة ألدوات حقوق ملكية

200 132

--

خسائر سنوات مالية سابقة

()23 856

--

توزيﻌات السنة المالية السابقة:
حصة المساهمين فى األرباح

()1 093 837

()661 404

حصة مجلس اإلدارة فى األرباح

()11 000

()3 143

حصة العاملين فى األرباح

()241 839

()98 390

محول إلى إحتياطى مخاطر بنكيه عام

--

()46

محول إلى إحتياطى المخاطر البنكية العام

()62 475

--

محول إلى اإلحتياطى القانونى

()124 043

()40 321

محول إلى اإلحتياطى الرأسمالى

()89

()1 095

5 042 206

3 496 408

الرصيد فى آخر الفترة/السنة

 -34توزيﻌات األرباح
ال يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح كإلتزام مالى وتخفيض األرباح المرحلة بها إال عندما يتم إعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
وسوف يتم فى نهاية السنة المالية اقتراح توزيعات األرباح على المساهمين وكذلك حصة العاملين فى األرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
وعرضها على الجمعية العامة لمساهمى البنك التى ستنعقد إلعتماد القوائم المالية الختامية وعندئذ سيتم خصم تلك التوزيعات من األرباح
المحتجزة ضمن حقوق الملكية من خالل حساب التوزيع.
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

 -35النقدية وما فى حكمها
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية ،تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التالية التى ال تتجاوز تواريخ إستحقاقها ثالثة أشهر من
تاريخ اإلقتناء.
 30سبتمبر 2019

 30سبتمبر 2018

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

7 486 242

5 792 754

أرصدة لدى البنوك

39 350 091

36 835 342

أذون خي ازنية وأوراق حكومية أخري

--

()633 215

اإلجمالى

46 836 333

41 994 881

 -36إلتزامات عرضية وارتباطات
(أ)

مطالبات قضائية
يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة من مصرفنا ضد المتعثريين إلستيداء كافة حقوق مصرفنا في هذا الشأن ،كما يوجد عدد من القضايا القائمة
المرفوعة ضد البنك فى  30سبتمبر  2019لم يتم تكوين مخصص لها حيث انه من غير المرجح تحقق خسائر عنها.

(ب) إرتباطات رأسمالية
بلغت تعاقدات البنك عن إرتباطات رأسمالية مبلغ وقدره  242 127ألف جنيه وتتمثل فى مشتريات اصول ملموسة وغير ملموسة وتوجد ثقة
كافية لدى اإلدارة من تحقق إيرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك اإلرتباطات.
كما بلغت قيمة اإلرتباطات المتعلقة باإلستثمارات المالية والتى لم يطلب سدادها حتى نهاية الفترة مبلغ  464 063ألف جنيه تخص إستثمارات
مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر اواستثمارات في شركات تابعة.
(ج) إرتباطات عن قروض وضمانات وتسهيﻼت
 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

أرتباطات عن قروض

4 362 345

4 207 193

إعتمادات مستندية -إستيراد

1 402 342

1 537 993

1 188 675

االوراق المقبوله

161 406

إعتمادات مستندية -تصدير
خطابات ضمان

400 667
215 360

9 087 603

8 418 629

16 202 371

14 779 842

(د) ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي
التزيد عن سنة واحدة
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 30سبتمبر 2019

 31ديسمبر 2018

--

604

بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى  30سبتمبر 2019
(جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك)

 -37مﻌامﻼت مﻊ أطراف ذوى عﻼقة
يتبع البنك الشركة األم وهى "شركة مصر المالية لإلستثمارات" والتى أسسها بنك مصر لتكون ذراع إستثمارى له بنسبة مساهمة قدرها %99,9

من رأسمالها وهى تمتلك بدورها  %99.99من األسهم العادية لبنك القاهرة أما باقى رأس المال فهو مملوك لمساهمين آخرين.

و يساهم مصرفنا في بنك القاهرة الدولى كمباال بنسبة .%75.67
ويساهم مصرفنا في شركة القاهرة للتأجير التمويلى بنسبة .%98

ويساهم مصرفنا في البنك األفريقي لإلستيراد والتصدير بنسبة .%4
وفيما يلى تﻌامﻼتنا مﻊ بنك مصر(مساهم طرف ذو عﻼقة) :

 30سبتمبر  31 2019ديسمبر 2018

أرصدة لدى البنوك
حسابات جارية
ودائع*
األصول االخري
إيرادات مستحقة
أخري
القروض االخرى
القيمة الحالية للوديعة المساندة من بنك مصر
حقوق الملكية
فرق القيمة االسمية عن القيمة الحالية للوديعة المساندة
وفيما يلى تﻌامﻼتنا مﻊ بنك القاهرة الدولى كمباال(شركة تابﻌة):
أرصدة لدى البنوك
ودائع
حسابات جارية
األصول االخري
إيرادات مستحقة
وفيما يلى تﻌامﻼتنا مﻊ شركة القاهرة للتأجير التمويلى(شركة تابﻌة):
قروض وتسهيالت العمالء
قروض شركات (حسابات جارية مدينة)
قروض شركات (مباشرة)
أصول أخرى
إيرادات مستحقة
ودائع العمالء
حسابات جارية

176

55

3 498 502

5 224 448

4 965
14 921

30 765
8 648

--

965 771

--

1 034 229

 30سبتمبر  31 2019ديسمبر 2018
16 272
23 248

8 742
1 412

26

--

 30سبتمبر  31 2019ديسمبر 2018
4 128
559 730

-412 184

5 304

5 618

6 340

52 558

وفيما يلى تﻌامﻼتنا مﻊ البنك األفريقي لإلستيراد والتصدير(إستﺜمارات بالقيمة الﻌادلة من خﻼل الدخل الشامل االخر):

 30سبتمبر  31 2019ديسمبر 2018

أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع
إلتزامات أخرى
عوائد مستحقة

5 678 963

4 478 400

122 443

1 541

* يتضمن بند أرصدة لدى البنوك في  31ديسمبر  2018وديعة طرف بنك مصر بمبلغ  2مليار جنيه مصري تم إستردادها لبلوغ تاريخ إستحقاقها.
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صناديق إستﺜمار بنك القاهرة

(أ) صندوق إستﺜمار بنك القاهرة األول (صندوق تراكمى)
هذا الصندوق هو أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  95لسنة  1992والئحته التنفيذية وتقوم بإدارة
الصندوق شركة هيرميس إلدارة صناديق اإلستثمار .ويبلغ عدد وثائق إستثمار هذا الصندوق  20مليون وثيقة قيمتها  200مليون جنيه بقيمة إسمية
قدرها  100جنيه للوثيقة وذلك طبقا لموافقة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ  30أكتوبر  ،1997وطبقا إلجتماع حملة وثائق صندوق إستثمار بنك
القاهرة األول التراكمى المنعقدة بتاريخ  13مارس  2007وموافقة الهيئة العامة لسوق المال فقد تم تعديل القيمة األسمية لتصبي ي يح  10جنيه بدال من
 100جنيه للوثيقة على أن يبدأ سريان تلك التعديالت إعتبا ار من يونيو  .2007بلغ إجمالى وثائق الصندوق القائمة في ي ي ي ي ي ي يى  30سبتمبر  2019عدد
 720 280وثيقة بقيمة إستردادية للوثيقة قدرها  126.12جنيه .وقد بلغت الوثائق التى يحتفظ بها البنك طبقا لما تم تخصيصه منها له خالل الفترة
من الطرح األولى للصندوق حتي  30سبتمبر  ، 2019عدد  500 000وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية  63 060 000جنيه وهى الوثائق التى يتعين عليه
اإلحتفاظ بها حتى نهاية عمر الصندوق بموجب أحكام القانون وتظهر مبوبة كإستثمارات فى أدوات حقوق ملكية غير مدرجة بالسوق ضمن اإلستثمارات
المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر فى ذات التاريخ .وطبقا لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة اإلكتتاب يحصل بنك القاهرة على اتعاب
وعموالت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك على الخدمات اإلدارية األخرى التى يؤديها له .وقد بلغ إجمالى تلك األتعاب والعموالت عن الفترة المالية
المنتهية في  30سبتمبر  2019مبلغ  336 541جنيه مقابل مبلغ  1 548 029جنيه عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر  2018أدرجت ضمن
أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.
(ب) صندوق إستﺜمار بنك القاهرة الﺜانى للسيولة (اليومى)
أنشأ بنك القاهرة (ش.م.م) صندوق ا ستثمار بنك القاهرة الثانى للسيولة بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى التراكمى كأحد األنشطة المصرفية المرخص
بها للبنك بموجب الترخيص رقم  526الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية فى  18يونيو  2009وذلك وفقا ألحكام قانون سوق المال رقم  95لسنة
 1992والئحته التنفيذية .وتقوم بإدارة الصندوق شركة مصر بلتون .بلغ عدد وثائق اإلستثمار عند اإلكتتاب والتخصيص عدد  10مليون وثيقة تبلغ
القيمة اإلسمية للوثيقة  10جنيه وقد بلغت الوثائق بمحفظة قائمة الدخل الشامل األخر طبقا لما تم تخصيصه منها خالل الفترة من الطرح األولى
للصندوق حتى  30سبتمبر  2019عدد  1 984 302وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية  55 342 282جنيه ،كما بلغت الوثائق بمحفظة المتاجرة طبقا لما
تم تخصيصه منها خالل الفترة من الطرح األولى للصندوق حتى  30سبتمبر  2019عدد  1 657 633وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية 46 231 467
جنيه ،وبلغ إجمالى وثائق الصندوق القائمة في  30سبتمبر  2019عدد  102 732 049وثيقة بقيمة إستردادية للوثيقة  27.89جنيه .وطبقا لعقد
إدارة الصندوق وكذلك نشرة اإلكتتاب يحصل بنك القاهرة على اتعاب وعموالت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك على الخدمات اإلدارية األخرى التى
يؤديها له .وقد بلغ إجمالى تلك األتعاب والعموالت عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر  2019مبلغ  7 206 731جنيه مقابل مبلغ
 5 704 576جنيه عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر  2018أدرجت ضمن أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.
(ج) صندوق إستﺜمار البنك الرئيسى للتنمية واإلئتمان الزراعى وبنك القاهرة ذو الﻌائد الدورى التراكمى وفقا ألحكام الشريﻌة اإلسﻼمية (الوفاق)
هذا الصندوق هو أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  95لسنة  1992والئحته التنفيذية وتقوم بإدارة
الصندوق شركة  HCلألوراق المالية واإلستثمار .وكان عدد وثائق إستثمار هذا الصندوق  5مليون وثيقة قيمتها  50مليون جنيه بقيمة إسمية قدرها 10
جنيه للوثيقة وذلك طبقا لموافقة الهيئة العامة لسوق المال رقم  625بتاريخ  6يناير  2011وعمر الصندوق  25عاما من تاريخ الترخيص .يبلغ إجمالى
وثائق الصندوق القائمة فى  30سبتمبر  2019عدد  630 715وثيقة بقيمة إستردادية للوثيقة قدرها  15.72جنيه .وقد بلغت الوثائق التى يحتفظ بها
البنك طبقا لما تم تخصيصه منها له خالل الفترة من الطرح األولى للصندوق حتى  30سبتمبر  2019ع ي يدد  250 000وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية
 3 928 975جنيه وهى الوثائق التى يتعين عليه اإلحتفاظ بها حتى نهاية عمرالصندوق بموجب أحكام القانون وتظهر مبوبة كإستثمارات فى أدوات
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حقوق ملكية غير مدرجة بالسوق ضمن اإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر فى ذات التاريخ .وطبقا لعقد إدارة الصندوق
وكذلك نشرة اإلكتتاب يحصل بنك القاهرة على اتعاب وعموالت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك على الخدمات اإلدارية األخرى التى يؤديها له .وقد
بلغ إجمالى تلك األتعاب والعموالت عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر  2019مبلغ  30 550جنيه مقابل مبلغ  38 340جنيه عن الفترة المالية
المنتهية في  30سبتمبر  2018أدرجت ضمن أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.
(د) صندوق إستﺜمار بنك القاهرة ألدوات الدخل الﺜابت
بتاريخ  8مايو  2012وافق مجلس إدارة بنك القاهرة على تأسيس صندوق استثمار بنك القاهرة ألدوات الدخل الثابت ،وتمت موافقة البنك
المركزى المصرى بتارخ  15أغسطس  .2012وقد تقرر أن يتم فتح باب اإلكتتاب العام فى وثائق الصندوق إعتبا ار من يوم الثالثاء الموافق
 4ديسمبر  2012ولمدة شهرين .على أن تقوم بإدارة نشاط الصندوق شركة سى آى أستس مانجمنت .يبل ي ي ي ي ي يغ حجم الصندوق
 100 000 000جنيه مصرى (مائة مليون جنيه مصرى) عند التأسيس مقسمة على مليون وثيقة بقيمة اسمية  100جنيه مصرى للوثيقة
الواحدة .ويبلغ إجمالى وثائق الصندوق القائمة فى  30سبتمبر  2019عدد  97 783وثيقة بقيمة إستردادية للوثيقة قدرها  201.39جنيه.
وقد بلغت الوثائق التى يحتفظ بها البنك طبقا لما تم تخصيصه منها له خالل الفترة من الطرح األولى للصندوق حتى  30سبتمبر 2019
عدد  50 000وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية  10 069 500جنيه وهى الوثائق التى يتعين عليه اإلحتفاظ بها حتى نهاية عمر الصندوق بموجب
أحكام القانون وتظهر مبوبة كإستثمارات فى أدوات حقوق ملكية غير مدرجة بالسوق ضمن اإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل االخر فى ذات التاريخ .وطبقا لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة اإلكتتاب يحصل بنك القاهرة على اتعاب وعموالت مقابل
إشرافه على الصندوق وكذلك على الخدمات اإلدارية األخرى التى يؤديها له .وقد بلغ إجمالى تلك األتعاب والعموالت عن الفترة المالية
المنتهية فى  30سبتمبر  2019مبلغ  81 171جنيه مقابل مبلغ  77 507جنيه عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر  2018أدرجت
ضمن أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.

 -39مرتبات ومزايا أعضاء اإلدارة الﻌليا للبنك

وفقا لما جاء بقواعد تدعيم نظم الحوكمة والرقابة الداخلية للبنوك والصادرة فى  2016/7/26فقد بلغ صافى إجمالي المرتبات والمكافآت التى
يتقاضاها العشرون أصحاب المرتبات والمكافآت األكبر فى البنك مجتمعين مبلغ  23 851 989جنيه مصرى خالل الفترة المالية المنتهية
فى  30سبتمبر .2019
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تﻌديﻼت على أرقام المقارنة

البند

قبل التعديل

بعد التعديل

مبلغ التعديل

أرباح(خسائر) إستثمارات مالية*

273 981

17 480

()256 501

عبء ضرائب الدخل

1 256 604

1 223 991

()32 613

*تم تعديل أرقام المقارنة بقائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر  ،2018حيث أن أرقام المقارنة بالمركز المالى
في  31ديسمبر  2018قد تم تعديلها.
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الموقف الضريبى
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 1-41ضريبة الدخل واألوعية المستقلة
 -1الفترة من بداية النشاط وحتى الﻌام المالى 2016
تم فحص البنك وسداد وتسوية ضرائب األشخاص االعتبارية واألوعية المستقلة منذ بداية النشاط وحتى عام 2016

باستثناء مايلى :
-

عام  92/91حيث قام البنك بسداد الفروق الضريبية عنها ورفع دعوى قضائية بها وقد صدر حكم ابتدائي لصالح البنك خالل

-

وعامى  2011و 2012تم فحصهما وأخطر البنك بنتيجة الفحص وقدم طلب للتصالح بشأنهما وجارى االنتهاء منه.

عام  2013وقامت مصلحة الضرائب باالستئناف على الحكم وما زالت القضية منظورة أمام القضاء االدارى.

العامين الماليين 2015و 2016تم االنتهاء من فحصهما والموافقة على نتيجة الفحص وفى انتظار نموذج الربط.

-

 -2الفترة من  2017/01/01حتى 2017/12/31
تم طلبها للفحص ولم ينته بعد.

 -3الفترة من  2018/01/01حتى 2018/12/31

قدم اإلقرار الضريبي عن الفترة فى الموعد القانونى وبدون استحقاق ضريبى ولم يتم طلبه للفحص بعد.

 2-41ضريبة الدمغة

 -1الفترة من بداية النشاط وحتي 2006/07/31

قامت المأمورية بفحص معظم فروع البنك حتي  2006/07/31وجار استالم نماذج ربط الضريبة.

 -2الفترة من  2006 /08/01وحتي 2009/12/31

تم فحص البنك وسداد ضرائب الدمغة عن تلك الفترة وتمت التسوية النهائية لها.

 -3الفترة من  2010 /01/01وحتي 2018/12/31
-

تم فحص هذه السنوات كالتالى -:

الفترة من  2010/01/01حتى 2013/03/31

تم الفحص واالعتراض على نتيجته وتم احالة الملف الى لجنة الطعن ولم يتحد موعد للجلسة بعد هذا وقد قام مصرفنا بسداد المطالبة

كاملة لحين االنتهاء من النزاع.

-

الفترة من  2013/06/30حتى 2015/12/31

-

الفترة من  2016/01/01حتى 2016/12/31

تم الفحص وال يوجد استحقاق ضريبى على مصرفنا بخصوصها.
جارى فحصها ولم ينته الفحص بعد.

-

الفترة من  2017/01/01حتى 2018/12/31

تم سداد الضريبة عن كل ربع فى المواعيد القانونية ولم يتم طلبهما للفحص بعد.

 3-41ضريبة المرتبات

 -1الفترة من بداية النشاط حتى عام 2014
تم تسويتها نهائيا باستثناء بندى اشتراكات المحامين وبدل األجازات للعاملين المستمرين بالخدمة عن الفترة من  2005حتى 2014
مازاال محل خالف وتم احالتهما للقضاء.
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