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بنك الكويت الوطني  -مصر

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الشامل األخر
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصرى

صافى أرباح الفترة
بنود الدخل الشامل اآلخر
صافي التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
فروق تقييم إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر بالعمالت األجنبية
التغير فى احتياطى القيمة العادلة الدوات الدين بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
إجمالى الدخل الشامل اآلخر

402,764

509,991

29,772

168,591

()69

)(34

()22,684

27,558

7,019
409,783

196,115
706,106

 -اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )38جزء ال يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .
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 31مارس 2019
بااللف جنيه مصرى

بنك الكويت الوطني  -مصر

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغير فى حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في  31مارس 2020

الرصيد فى  1يناير 2019
كما سبق إصدارة
المحول إلي احتياطي المخاطر
العام

رأس المال

احتياطى قانونى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

احتياطى عام

احتياطى
خاص

احتياطى
رأسمالى

احتياطى قيمة
عادلة

احتياطى المخاطر
بنكية

احتياطى
المخاطر العام

احتياطى مخاطر
معيار IFRS 9

األرباح
المحتجزة

اإلجمالى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

1,500,000

285,044

406,773

9,205

53,296

)(10,951

106,386

-

268,347

3,734,588

6,352,688

-

-

-

))9,205

-

-

)(68,636

346,188

)(268,347

-

-

أثر تطبيق معيار IFRS 9

-

-

-

-

-

)(64,677

-

()172,903

-

-

()237,580

الرصيد فى  1يناير 2019
بعد التعديل
فرق تقييم استثمارات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل األخر بالعمالت االجنبيه

1,500,000

285,044

406,773

-

53,296

)(75,628

37,750

173,285

-

3,734,588

6,115,108

-

-

-

-

-

()35

-

-

-

-

()35

توزيعات نقدية لعام 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)(388,508

()388,508

المحول الى األحتياطيات

-

96,617

200,000

-

70,044

-

-

-

-

)(366,661

-

أثر تطبيق معيار IFRS 9

-

-

-

-

-

168,591

-

-

-

-

168,591

التغير فى القيمة العادلة
لالستثمارات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل
االخر

-

-

-

-

-

27,558

-

-

-

-

27,558

صافي ارباح الفترة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

509,991

509,991

الرصيد فى
 31مارس 2019

1,500,000

381,661

606,773

-

123,340

120,486

37,750

173,285

-

3,489,410

6,432,705

 -اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )38جزء ال يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .
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(شركة مساهمة مصرية)

بنك الكويت الوطني  -مصر

تابع قائمة التغير فى حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020

رأس المال

احتياطى قانونى

احتياطى عام

احتياطى
خاص

احتياطى
رأسمالى

احتياطى قيمة
عادلة

احتياطى المخاطر
بنكية

احتياطى
المخاطر العام

احتياطى مخاطر
معيار IFRS 9

األرباح
المحتجزة

اإلجمالى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

بااللف جنيه
مصرى

الرصيد فى  1يناير 2020

1,500,000

381,661

606,773

-

123,340

39,924

33,325

173,285

-

5,152,540

8,010,848

فرق تقييم استثمارات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
بالعمالت االجنبيه

-

-

-

-

-

()70

-

-

-

-

()70

توزيعات نقدية لعام 2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)(405,369

()405,369

المحول الى األحتياطيات

-

106,199

200,000

-

44,709

-

-

-

-

))350,908

-

أثر تطبيق معيار IFRS 9

-

-

-

-

-

29,772

-

-

-

-

29,772

التغير فى القيمة العادلة لالستثمارات
المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل االخر

-

-

-

-

-

()22,684

-

-

-

1,405

()21,279

صافي ارباح الفترة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

402,764

402,764

الرصيد فى  31مارس 2020

1,500,000

487,860

806,773

-

168,049

46,942

33,325

173,285

-

4,800,432

8,016,666

 -اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )38جزء ال يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .
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بنك الكويت الوطني  -مصر

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
 31مارس 2020

 31مارس 2019

باالف جنيه مصرى

بااللف جنيه مصرى

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
األرباح قبل ضرائب الدخل
تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
إهالك و أستهالك
عبء االضمحالل عن خسائر اإلئتمان
خسائر أضمحالل أستثمارات مالية
فروق تقييم استثمارات مالية من خالل األرباح و الخسائر
عبء المخصصات األخري
فروق إعادة تقييم المخصصات األخرى بالعمالت األجنبية
فروق تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل األخر بالعمالت االجنبية
حصة البنك فى نتائج اعمال الشركات الشقيقة
أرباح (خسائر) بيع أصول ثابتة
أرباح بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
المستخدم من المخصصات األخري
تكلفة مستهلكة
أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول وااللتزامات الناتجة من أنشطة التشغيل

577,548

663,348

18,570
20,836
5,072
53
()1,015
104,206

14,880
14,768
328
141
()925
-

)(477
130
)(7,264
)(7,183
)(644,783
65,693

2,674
19
()4,280
()31
1,174
692,096

صافى )النقص( الزيادة فى األصول وااللتزامات
أرصدة لدى البنوك المركزية في اطار نسبة االحتياطي االلزامي
قروض وتسهيالت للعمالء و البنوك
أصول أخرى
أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء
مشتقات مالية
التزامات أخرى
ضرائب الدخل المسددة
صافى التدفقات النقديه المستخدمة في أنشطة التشغيل ()1

()552,271
)(314,779
3,708
1,178,009
)(1,381,112
)(8
155,586
()252,233
()1,097,407

()2,427,809
959,146
72,006
()3,533,639
()88,570
676
399,837
()174,972
()4,101,229

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع
متحصالت من بيع أصول ثابتة
متحصالت من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
متحصالت من بيع استثمارات بالتكلفة المستهلكة
مدفوعات استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة
صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار ()2

()83,513
1
19,912,540
300,000
()17,400,415
()2,329
2,726,284

()187,523
384
17,256,021
325,000
()13,598,524
()1,117
3,794,241
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بنك الكويت الوطني  -مصر

(شركة مساهمة مصرية)

تابع قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(النقص) فى قروض طويلة االجل

()32,432

()107,526

توزيعات األرباح المدفوعة

()405,370

()388,508

صافى التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل ()3

()437,802

()496,034

صافى النقدية ومافى حكمها خالل الفترة ()3+2+1

1,191,075

()803,022

رصيد النقدية ومافى حكمها فى أول الفترة

2,244,228

4,331,164

رصيد النقدية ومافى حكمها فى اخر الفترة (إيضاح )31

3,435,303

3,528,142

وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى :
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

5,236,226

5,623,882

أرصدة لدى البنوك

3,912,747

2,905,706

أرصدة لدى البنوك المركزية في إطار نسبة االحتياطي االلزامي

()4,713,670

()5,001,446

أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

)(1,000,000

-

النقدية وما فى حكمها

3,435,303

3,528,142

 -اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )38جزء ال يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .
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بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
- 1

معلومات عامة
تأسس البنك باسم (البنك الوطنى المصرى) شركة مساهمة مصرية بموجب احكام قانون االستثمار رقم ( ) 43
لعام  1974وتعديالته حيث يتبع البنك حاليا لقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017ويقع المركزالرئيسي للبنك
فى القطاع االول ـ القطعه  155ـ مركز المدينة ـ القاهرة الجديدة  ،والبنك مدرج في بورصتي القاهرة واإلسكندرية
لألوراق المالية.
وبتاريخ  24مارس  2013قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل اسم البنك من البنك الوطني المصري ليصبح
بنك الكويت الوطني – مصر ،وقد تم الموافقة على هذا التعديل والتأشير بذلك فى السجل التجارى بتاريخ 29
أبريل .2014
ويقدم بنك الكويت الوطني  -مصر خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار فى جمهورية مصر
العربية من خالل  51فرع ويوظف عدد  1,830موظف فى تاريخ المركز المالي مقابل  51فرع و 1,766
موظف فى  31ديسمبر .2019

 -1ملخص السياسات المحاسبية
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية  ،وقد تم إتباع هذه السياسات بثبات لكل
الفترات المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك .
أ -أسس إعداد القوائم المالية
ً
يتم إعداد القوائم المالية وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس اإلعتراف والقياس المعتمدة
من مجلس ادارة البنك المركزي المصرى بتاريخ  16ديسمبر 2008مع إضافة متطلبات المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم (" )9االدوات المالية" طبقا للتعليمات الصادارة عن البنك المركزي المصري بتاريخ
 28يناير  2018و تعديالتها في  26فبراير  ،2019وكذا في ضوء معايير المحاسبة المصرية المعدلة
الصادرة خالل عام  2015وتعديالتها وأحكام القوانين المحلية ذات الصلة.
ب -الشركات الشقيقة
مؤثراعليها ولكن اليصل
الشركات الشقيقة هي المنشآت التي يمتلك البنك بطريق مباشرأوغيرمباشرنفوذًا
ً
إلى حد السيطرة ،وعادة يكون للبنك حصة ملكية من % ٢٠إلي % ٥٠من حقوق التصويت.
يتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات اقتناء البنك للشركات ،ويتم قياس تكلفة الإلقتناء
بالقيمة العادلة أو المقابل الذى قدمه البنك من أصول للشراء و/أو أدوات حقوق ملكية مصدرة و/أو
التزامات تكبدها البنك و/أو التزامات يقبلها نيابة عن الشركة المقتناة ،وذلك فى تاريخ التبادل مضافًا إليها
اية تكاليف تعزى مباشرة لعملية االقتناء ،ويتم قياس صافى األصول بما فى ذلك االلتزامات المحتملة
المقتناه القابلة للتحديد وذلك بقيمتها العادلة في تاريخ االقتناء ،بغض النظرعن وجود أية حقوق لألقلية
وتعتبر الزيادة في تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك في ذلك الصافي شهرة وإذا قلت تكلفة
االقتناء عن القيمة العادلة للصافي المشار إليه ،يتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة االرباح والخسائر
ضمن بند ايرادات )مصروفات( تشغيل أخرى.
ج -التقارير القطاعية
قطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومنافع
تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى  ،والقطاع الجغرافي يرتبط بتقديم منتجات أو خدمات
داخل بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في
بيئة اقتصادية مختلفة.
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بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
د -ترجمة العمالت األجنبية
د 1/عملة التعامل والعرض
يتم عرض القوائم المالية للبنك بالجنيه المصري وهو عملة التعامل والعرض للبنك.
د2/المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية
تمسك حسابات البنك بالجنيه المصري وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل الفترة المالية على
أساس أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة ،ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول واإللتزامات
ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى في نهاية الفترة المالية على أساس أسعار الصرف السارية في
ذلك التاريخ ،ويتم اإلعتراف في قائمة االرباح والخسائر باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك
المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية:
 صافى الدخل من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر لألصول  /االلتزامات
المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بحسب النوع.
 إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود.
 ضمن بنود الدخل الشامل االخر بحقوق الملكية وذلك بالنسبة للمشتقات المالية بصفة تغطية
ُمؤهلة(مستوفاه للشروط) للتدفقات النقدية أو بصفة تغطية ُمؤهلة لصافي االستثمار.
 ضمن بنود الدخل الشامل االخر بحقوق الملكية بالنسبة لالستثمارات المالية من ادوات حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.
 يتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية المصنفة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ما بين فروق نتجت عن التغيرات في
التكلفة ال ُمستهلكة لألداة وفروق نتجت عن تغير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت عن تغير
القيمة العادلة لألداة ،ويتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر بالفروق المتعلقة بالتغيرات في
التكلفة ال ُمستهلكة ضمن بند عائد القروض واإليرادات المشابهه وبالفروق المتعلقة بتغير أسعار
الصرف فى بند إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى ،ويتم االعتراف ضمن بنود الدخل الشامل
بحقوق الملكية بالفروق المتعلقة بالتغير في القيمة العادلة (إحتياطى القيمة العادلة  /استثمارات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر).
 وتتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود ذات الطبيعة غير النقدية األرباح والخسائر الناتجة عن
تغير القيمة العادلة مثل أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ،ويتم
االعتراف بفروق التقييم الناتجة عن أدواتحقوق الملكية المصنفة استثمارات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشامل األخر ضمن قائمة الدخل الشامل األخر.
هـ  -األصول المالية وااللتزامات المالية
هـ - 1/االعتراف والقياس االولي
يقوم البنك باالعتراف االولي باالصول وااللتزامات المالية في التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرف في
الشروط التعاقدية لألداة المالية.
ً
ً
يتم قياس األصل أو األلتزام المالى أوليا بالقيمة العادلة .وبالنسبة لتلك التي ال يتم قياسها الحقا بالقيمة
العادلة من خالل األرباح والخسائر فإنها تقاس بالقيمة العادلة مضافا ً إليها تكلفة المعاملة التي ترتبط بشكل
مباشر بعملية اإلقتناء أو اإلصدار.
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بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
تقييم نموذج االعمال
 )1يتم تصنيف وقياس كل من أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية على النحو التالى:

األداة المالية
أدوات
حقوق
الملكية
أدوات الدين

طرق القياس وفقا ً لنماذج األعمال
القيمة العادلة
من خالل األرباح أو
التكلفة المستهلكة
من خالل الدخل الشامل
الخسائر
خيار لمرة واحدة عند المعاملة العادية ألدوات
االعتراف األولى
حقوق الملكية
وال يتم الرجوع فيه
نموذج األعمال
نموذج األعمال
نموذج األعمال لألصول
لألصول المحتفظ بها
لألصول المحتفظ بها
المحتفظ بها لتحصيل
بغرض المتاجرة
لتحصيل التدفقات
التدفقات النقدية التعاقدية
النقدية التعاقدية والبيع

 )2يقوم البنك بإعداد وتوثيق واعتماد نموذج  /نماذج االعمال ) (Business Modelsبما يتوافق
مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9وبما يعكس استراتيجية البنك الموضوعة
إلدارة االصول المالية وتدفقاتها النقدية وفقا ً لما يلى :
االصل المالي

نموذج األعمال

االصول المالية
بالتكلفة
المستهلكة

نموذج األعمال
لألصول المالية
المحتفظ بها لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية

 الهدف من نموذج األعمال هو االحتفاظ باألصول المالية
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية المتمثلة في اصل مبلغ
االستثمار والعوائد.
 البيع هو حدث عرضي استثنائي بالنسبة لهدف هذا النموذج
وبالشروط الواردة في المعيار المتمثلة في وجود تدهور في
القدرة االئتمانية لمصدر االداة المالية.
 أقل مبيعات من حيث الدورية والقيمة.
 يقوم البنك بعملية توثيق واضحة ومعتمدة لمبررات كل عملية
بيع ومدي توافقها مع متطلبات المعيار.

نموذج األعمال
لألصول المالية المحتفظ
بها لتحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية والبيع

 كال من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع يتكامالن
لتحقيق هدف النموذج.
 مبيعات مرتفعة (من حيث الدورية والقيمة) بالمقارنة مع
نموذج أعمال المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية النعاقدية

االصول المالية
بالقيمة العادلة
من خالل
الدخل الشامل

االصول المالية
بالقيمة العادلة
من خالل
االرباح
والخسائر

الخصائص األساسية

 هدف نموذج األعمال ليس االحتفاظ باالصل المالي لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ به لتحصيل التدفقات
نماذج أعمال أخرى
النقدية التعاقدية والبيع.
تتضمن (المتاجرة –
 تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حدث عرضي بالنسبة
إدارة األصول المالية
لهدف النموذج.
على أساس القيمة العادلة
– تعظيم التدفقات النقدية  ادارة االصول المالية بمعرفة علي اساس القيمة العادلة من
خالل االرباح والخسائر تالفيا للتضارب في القياس
عن طريق البيع)
المحاسبي.
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االيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
 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:
 السييييياسييييات المعتمدة الموثقة وأهداف المحفظة وتطبيق هذه السييييياسييييات في الواقع العملي.وعلى وجه الخصييييو ما إذا كانت اسييييتراتيجية اإلدارة تركز فقط على تحصيييييل التدفقات
النقدية التعاقدية لألصيييييل واالحتفاظ بمعدل عائد معين ،لمقابلة تواريخ اسيييييتحقاق األصيييييول
المالية مع تواريخ اسيييييتحقاق االلتزامات التي تمول هذه األصيييييول أو توليد تدفقات نقدية من
خالل بيع هذه األصول.
 -كيفية تقييم والتقرير عن أداء المحفظة الي اإلدارة العليا.

 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال بما في ذلك طبيعة األصول المالية المحتفظ بهاضمن ذلك النموذج وطريقة إدارة هذه المخاطر.
 -كيفية تحديد تقييم أداء مديري االعمال (القيمة العادلة ،العائد على المحفظة ،أو كالهما).

 دورية وقيمة وتوقيت عمليات البيع في الفترات السيييابقة ،وأسيييباب هذه العمليات ،والتوقعاتبشأن أنشطة البيع المستقبلية .ومع ذلك فان المعلومات عن انشطة البيع ال تؤخذ في االعتبار
بشيييييكل منعزل ،ولكن كجزء من تقييم شيييييامل لكيفية تحقيق هدف البنك من إدارة األصيييييول
المالية وكيفية توليد التدفقات النقدية.
 إن األصييييييول المالية التي يحتفظ بها بغرض المتاجرة أو التى يتم ادارتها وتقييم أدائها علىأ ساس القيمة العادلة ،يتم قيا سها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخ سائر حيث انها لي ست
محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية أو لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع اصول مالية
معاً.
 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل تمثل دفعات تقتصر فقط على أصل مبلغ
االداة والعائد
لغرض هذا التقييم يقوم البنك بتعريف المبلغ األصييييييلي لالداة المالية بالقيمة العادلة لألصييييييل
المييالي عنييد االعتراف االولي .ويعرف العييائييد بييأنييه مقييابييل القيمييةالزمنيييةللنقود والمخيياطر
االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي خالل فترة محددة من الزمن ومخاطر اإلقراض االساسية
األخرى والتكاليف (مثل خطر السيولة والتكاليف اإلدارية) وكذلك هامش الربح.
ولتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصييل تتمثل فى دفعات تقتصيير فقط على أصييل
االداة المالية والعائد ،فإن البنك يأخذ في اعتباره الشروط التعاقدية لألداة .ويشمل ذلك تقييم ما
إذا كان األصل المالي يتضمن شروط تعاقدية قد تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية
مما يجعلها ال تقابل ذلك الشرط .وإلجراء ذلك التقييم يأخذ البنك في اعتباره ما يلي:
 االحداث المحتملة التي قد تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية. خصائص الرافعة المالية (سعر العائد ،اآلجال ،نوع العملة .)... -شروط السداد المعجل ومد األجل.

 الشروط التي قد تحد من قدرة البنك على المطالبة بتدفقات نقدية من أصول معينة. -الخصائص التي قد تعدل مقابل القيمة الزمنية للنقود (إعادة تحديد سعر العائد دوريا).

إعادة التبويب
 ال يتم إعادة تبويب االصول المالية بعد االعتراف االولي إال عندما – وفقط عندما – يقوم البنك
بتغيير نموذج االعمال الخا بإدارة هذه األصول.
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بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
 في كافة االحوال ال يتم اعادة التبويب بين بنود االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح
والخسائر وبين االلتزامات المالية بالتكلفة المستهلكة.
هـ  - 2/اإلستبعاد
 -1األصول المالية
 يتم ا ستبعاد األ صل المالى عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي في الح صول على تدفقات
نقدية من األصل المالي أو عندما يقوم البنك بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية
في معاملة يتم بموجبها تحويل المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية بشكل جوهرى الى طرف
آخر.
 عند اسييتبعاد أصييل مالي يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسييائر بالفرق بين القيمة الدفترية
لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء من األصل الذي تم استبعاده) ومجموع كال من
المقابل المسييتلم (متضييمنا أي أصييل جديد تم الحصييول علية مخصييوما منة أي التزام جديد تم
تحمله) وأي أرباح أو خسييييييائر مجمعة سييييييبق االعتراف بها ضييييييمن إحتياطى القيمة العادلة
لإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر.
 أي أرباح او خسيييييييائر متراك مة تم االعتراف ب ها في قائ مة الدخل الشيييييييا مل االخر متعلقة
باال ستثمار في أدوات حقوق ملكية تم تخ صي صها كا ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل الشيييامل االخر ،ال يتم االعتراف بها في األرباح والخسيييائر عند اسيييتبعاد ذلك األصيييل.
وان أية حصييية نشيييأت أو تم االحتفاظ بها من األصيييل المؤهل لالسيييتبعاد (مسيييتوفى شيييروط
اإلستبعاد) فيتم االعتراف بها كأصل أو التزام منفصل.
 عندما يدخل البنك في معامالت يقوم بموجبها بتحويل أصيييييول سيييييبق اإلعتراف بها في قائمة
المركز ال مالي ،ولك نة يحتفظ ب كل أو بشيييييي كل جوهرى بمعظم الم خاطر والم نافع المرتب طة
باألصل المحول أو جزء منه .ففي هذه األحوال ،ال يتم استبعاد األصل المحول.
 بالنسييبة للمعامالت التي ال يقوم فيها البنك باالحتفاظ وال بتحويل بشييكل جوهرى كل المخاطر
والمنافع المرتبطة بملكية األصل ويحتفظ بالسيطرة على األصل ،يستمر البنك في االعتراف
باألصل في حدود ارتباطه المستمر باألصل المالي ،ويتحدد االرتباط المستمر للبنك باألصل
المالي بمدى تعرض البنك للتغيرات في قيمة األصل المحول.
 في بعض المعامالت يحتفظ البنك بالتزام خدمة األصيييييييل المحول مقابل عمولة ،عندها يتم
اسييتبعاد األصييل المحول إذا كان يفي بشييروط االسييتبعاد .ويتم االعتراف بأصييل او التزام لعقد
الخدمة إذا كانت عمولة الخدمة أكبر من القدر المناسييييب (أصييييل) او اقل من القدر المناسييييب
(إلتزام) لتأدية الخدمة.
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 -2االلتزامات المالية
 يقوم البنك باسيييييتبعاد االلتزامات المالية عندما يتم التخلص من او الغاء او انتهاء مدته الواردة
بالعقد.
هـ  - 3/التعديالت على األصول المالية وااللتزامات المالية
 -1األصول المالية
 إذا تم تعديل شروط أصل مالي ،يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل
مختلفة بشييييييكل جوهري .وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهريا ً فان الحقوق التعاقدية
للتدفقات النقدية من األصييل المالي األصييلي تعتبر انتهت ومن ثم يتم اسييتبعاد األصييل المالي
األصلي ويتم االعتراف بأصل مالي جديد بالقيمة العادلة واالعتراف بالقيمة الناتجة من تعديل
القيمة الدفترية االجمالية كأرباح او خسييائر ضييمن األرباح والخسييائر .اما إذا كان هذا التعديل
قد حدث بسبب صعوبات مالية للمقترض ،فان األرباح يتم تاجيلها وتعرض مع مجمع خسائر
االضمحالل في حين يتم االعتراف بالخسائر في قائمة االرباح والخسائر.
 إذا كانت التدفقات النقدية لألصييييييل المعدل المعترف به بالتكلفة المسييييييتهلكة ليسييييييت مختلفة
جوهرياً ،فان التعديل ال ينتج عنه استبعاد األصل المالي.
 -2االلتزامات المالية
 يقوم البنك بتعديل التزام مالي عندما يتم تعديل شييييييروطه وتكون التدفقات النقدية لاللتزام
المعدل مختلفة جوهرياً .في هذه الحالة يتم االعتراف بالتزام مالي جديد بناءا ً على الشييييييروط
المعييدليية بييالقيميية العييادليية .ويتم االعتراف بييالفرق بين القيميية الييدفترييية لاللتزام المييالي القييديم
وااللتزام المالي الجديد بالشروط المعدلة ضمن األرباح والخسائر.
المقاصة بين االصول المالية وااللتزامات المالية
يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانوني حال قابل للنفاذ إلجراء
المقاصة بين المبالغ المعترف بها وكانت هناك النية إلجراء التسوية على أساس صافي المبالغ ،أو الستالم
األصل وتسوية االلتزام في آن واحد.
تجرى المقاصة بين اإليرادات والمصروفات فقط إذا كان مسموحا ً بذلك وفقا لمعايير المحاسبة المصرية
المعدلة أو ناتج األرباح أو الخسائر عن مجموعات متماثلة كنتيجة من نشاط المتاجرة او ناتج فروق ترجمة
ارصدة االصول واالل تزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت االجنبية اوناتج ارباح (خسائر) التعامل في
العمالت االجنبية.

16

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
و -قياس القيمة العادلة
 يحدد البنك القيمة العادلة علي اساس انها السعر الذى سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذى سيتم
سداده لنقل إلتزام فى معاملة منظمة بين المشاركين فى السوق فى تاريخ القياس مع االخذ في
االعتبار عند قياس القيمة العادلة خصائص األصل أو اإللتزام فى حال أخذ المشاركون فى السوق
تلك الخصائص بعين االعتبار عند تسعير األصل و/أو اإللتزام فى تاريخ القياس حيث تشتمل هذه
الخصائص علي حالة األصل وموقعه والقيود على بيع األصل أو استخدامه لكيفية نظر المشاركين
فى السوق.
 يستخدم البنك منهج السوق لتحديد القيمة العادلة لالصول وااللتزامات المالية باعتبار ان هذا المنهج
يستخدم االسعار والمعلومات األخرى ذات الصلة الناجمة عن معامالت بالسوق تتضمن أصول أو
التزامات أو مجموعة من األصول وااللتزامات ،وتكون مطابقة أو قابلة للمقارنة .وبالتالي قد
يستخدم البنك أساليب التقييم المتفقة مع منهج السوق مثل مضاعفات السوق المشتقة من مجموعات
قابلة للمقارنة .وعندها يقتضي اختيار المضاعف المالئم من ضمن النطاق استخدام الحكم الشخصي
مع األخذ في االعتبار العوامل الكمية والنوعية الخاصة بالقياس.
 عندما ال يمكن االعتماد علي مدخل السوق في تحديد القيمة العادلة الصل مالي او التزام مالي،
يستخدم البنك منهج الدخل في تحديد القيمة العادلة والذي بموجبه يتم تحويل المبالغ المستقبلية مثل
التدفقات النقدية أو الدخل وال مصروفات إلى مبلغ حالي (مخصوم) بحيث يعكس قياس القيمة العادلة
توقعات السوق الحالية حول المبالغ المستقبلية.
 عندما ال يمكن االعتماد علي مدخل السوق او منهج الدخل في تحديد القيمة العادلة الصل مالي او
التزام مالي ،يستخدم البنك منهج التكلفة في تحديد القيمة العادلة بحيث يعكس المبلغ الذي يتم طلبه
حاليا ً الستبدال االصل بحالته الراهنة (تكلفة االستبدال الحالية) ،بحيث تعكس القيمة العادلة التكلفة
التي يتحملها المشارك في السوق كمشترى من اقتناء أصل بديل له منفعة مماثلة حيث ان المشارك
في السوق كمشترى لن يدفع في األصل أكثر من المبلغ الذي يستبدل به المنفعة لألصل.
(و )1/األدوات المالية بالمستوي األول
تحدد القيم العادلة لألدوات المالية المتداولة في سوق نشط  ,بناء علي األسعار المعلنة في تاريخ
القوائم المالية  .و يعتبر السوق نشطا عندما تتماثل البنود التي يتم التعامل فيها في السوق و أن
يتواجد عادة مشترين و بائعين لديهم الرغبة في التعامل في أي وقت بشكل طبيعي  .و قد قام
البنك باستخدام سعر العرض المعلن في تحديد القيمة العادلة لهذا المستوي  .و تتضمن األدوات
المدرجة في المستوي األول االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في البورصات .
(و )2/األدوات المالية بالمستوي الثاني
تحدد القيم العادلة لألدوات المالية الغير متداولة في سوق نشط  ,باستخدام أساليب للتقييم  .و
تعتمد أساليب التقييم بشكل أساسي علي المدخالت الملحوظة لألصل أو االلتزام سواء كانت
مباشرة أو غير مباشرة  .و يتم إدراج أسلوب تحديد القيمة العادلة في المستوي الثاني إذا كانت
كافة المدخالت الهامة ملحوظة طوال مدة األصل أو االلتزام المالي  ,أما إذا كان أحد المدخالت
الهامة غير ملحوظة  ,يتم إدراج األداة المالية في المستوي الثالث.
أساليب التقييم المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألداة المالية تتضمن:
 األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المماثلة في أسواق نشطة.
 عقود مبادلة أسعار الفائدة باحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بناءاً على
منحنيات العوائد الملحوظة.
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 القيمة العادلة للعقود المستقبلية ألسعار العمالت باستخدام القيمة الحالية لقيمة التدفق النقدي المتوقع
باستخدام سعر الصرف المستقبلي للعملة محل التعاقد.
 تحليل التدفقات النقدية المخصومة في تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى.
ز -أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية
يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة ،ويتم إعادة قياسها الحقا ً بقيمتها
العادلة .ويتم الحصـول على القيمة العادلـة من األسعـار السوقية المعلنة في األسواق النشطة ،أو المعامالت
السوقية الحديثة ،أو أساليب التقييم مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات ،بحسب
األحوال .وتظهر جميع المشتقات ضمن األصول إذا كانت قيمتها العادلة موجبة ،أو ضمن االلتزامات إذا
كانت قيمتها العادلة سالبة.
ال يتم فصل عقود المشتقات الضمنية عندما تكون المشتقة مرتبطة بأصل مالي وبالتالى يتم تصنيف عقد
المشتقات الضمنية بالكامل مع األصل المالى المرتبط به.
تعتمد طريقة االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقة
مخصصة أداة تغطية ،وعلى طبيعة البند المغطى.ويقوم البنك بتخصيص بعض المشتقات على أنها أيا ً مما
يلى :
 .1تغطيات مخاطر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المعترف بها أو االرتباطات المؤكدة (تغطية القيمة
العادلة).
 .2تغطيات مخاطر تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة بدرجة كبيرة تُنسب إلى أصل أو التزام معترف به ،أو تُنسب
إلى معاملة متنبأ بها (تغطية التدفقات النقدية).
 .3تغطيات صافي االستثمار في عمليات أجنبية (تغطية صافي االستثمار).

يتم استخدام محاسبة التغطية للمشتقات المخصصة لهذا الغرض إذا توافرت فيها الشروط المؤهلة للمحاسبة
عنها كادوات تغطية.
يقوم البنك عند نشأة المعاملة بالتوثيق المستندى للعالقة بين البنود المغطاة وأدوات التغطية ،وكذلك أهداف
إدارة الخطر واإلستراتيجية من الدخول في معامالت التغطية المختلفة .ويقوم البنك أيضا ً عند نشأة التغطية
وبصفة مستمرة بالتوثيق المستندى لتقدير ما إذا كانت المشتقات المستخدمة في معامالت التغطية فعالة في
مقابلة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى.
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ز - 1/تغطية القيمة العادلة
يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخصصة المؤهلة
لتغطيات مخاطر تغير القيمة العادلة ،وذلك مع أية تغيرات في القيمة العادلة المنسوبة لخطر األصل
أو االلتزام المغطى.
يتم االعتراف بأثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود مبادالت سعر العائد والبنود المغطاة المتعلقة
بها ضمن بند "صافي الدخل من العائد " .في حين يتم االعتراف بأثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة
لعقود العملة المستقبلية ضمن بند "صافي دخل األستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح
والخسائر .
يتم االعتراف بأثر عدم الفعالية فى كافة العقود والبنود ال ُمغطاة المتعلقة بها الواردة فى الفقرة السابقة
ضمن بند " صافي دخل األستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر "
إذا لم تُعد التغطية تفي بشروط محاسبة التغطية ،يتم استهالك التعديل الذي تم على القيمة الدفترية للبند
المغطى الذي يتم المحاسبة عنه بطريقة التكلفة ال ُمستهلكة ،وذلك بتحميله على األرباح والخسائر على
مدار الفترة حتى االستحقاق .ويستمر االعتراف بحقوق الملكية بالتعديالت التي أجريت على القيمة
الدفترية ألداة حقوق الملكية المغطاة حتى يتم استبعادها.
ز - 2/تغطية التدفقات النقدية
يتم االعتراف في قائمة الدخل الشامل االخر بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات
المخصصة المؤهلة لتغطيات التدفقات النقدية .ويتم االعتراف على الفور باألرباح والخسائر المتعلقة
بالجزء غير الفعال في قائمة األرباح والخسائر ضمن بند " صافي دخل األستثمارات المالية بالقيمة
العادلة من خالل األرباح والخسائر ".
يتم ترحيل المبالغ التي تراكمت في قائمة الدخل الشامل االخر إلى قائمة األرباح والخسائر في نفس
الفترات التي يكون للبند المغطى تأثير على األرباح أو الخسائر .وتؤخذ األرباح أو الخسائر المتعلقة
بالجزء الفعال من مبادالت العملة والخيارات إلى " صافي دخل األستثمارات المالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر ".
عندما تستحق أو تُباع أداة تغطية أو إذا لم تعد التغطية تفي بشروط محاسبة التغطية ،يستمر االعتراف
باألرباح أو الخسائر التي تراكمت في الدخل الشامل االخر في ذلك الوقت ضمن بنود الدخل الشامل
االخر ،ويتم االعتراف بها في قائمة األرباح والخسائر عندما يتم االعتراف في النهاية بالمعاملة المتنبأ
بها .أما إذا لم يعد من المتوقع أن تحدث المعاملة المتنبأ بها ،عندئذ يتم ترحيل األرباح أو الخسائر التي
تراكمت في الدخل الشامل االخر على الفور إلى قائمة األرباح والخسائر.
ز - 3/تغطية صافي االستثمار
يتم االعتراف ضمن قائمة الدخل الشامل االخر بالربح أو الخسارة من أداة التغطية المتعلقة بالجزء
الفعال للتغطية ،بينما يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر على الفور بالربح أو الخسارة المتعلقة
بالجزء غير الفعال .ويتم ترحيل األرباح أو الخسائر التي تراكمت في قائمة الدخل الشامل االخر الي
قائمة األرباح والخسائر عند استبعاد العمليات األجنبية.
ز - 4/المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية
يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر ضمن "صافي دخل األستثمارات المالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر" بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية ،ويتم
االعتراف في قائمة األرباح والخسائر "صافي الدخل من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح والخسائر" وذلك باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي يتم
إدارتها باالرتباط مع األصول وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
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ح -المشتقات الضمنية
تعرف المشتقات المالية الضمنية عندما تكون المشتقات مشمولة مع ترتيب تعاقدى آخر (عقد أصلى)
ويقوم البنك بالمحاسبة عن المشتقة الضمنية بإعتبارها مشتقة مستقلة عندما يكون:
o
o
o
o

العقد األصلى ال يمثل أصالً يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9االدوات المالية
عند قياس العقد األصلى بذاته بطريقة أخرى بخالف القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
عندما تستوفي شروط المشتقة الضمنية تعريف المشتقات إذا تم تقييمها كأداة منفصلة.
إختالف الخصائص اإلقتصادية والمخاطر للمشتقات الضمنية عن تلك الخصائص والمخاطر المتعلقة
بالعقد األصلى.

يتم ق ياس المشتقات الضمنية التي يتم فصلها بالقيمة العادلة ،مع اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة
ضمن األرباح والخسائر إال إذا كانت جزء في ترتيب مؤهل للمحاسبة عنه كتغطية تدفق نقدى أو
صافى إستثمار .هذا ويتم عرض المشتقات الضمنية التي تم فصلها ضمن قائمة المركز المالى سويا ً
مع العقد األصلى.
ط -إيرادات ومصروفات العائد
يتم االعتراف في قائمة األرباح و الخسائر ضمن بند " عائد القروض واإليرادات المشابهة " أو " تكلفة
الودائع والتكاليف المشابهة " بإيرادات ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائد الفعلي لجميع األدوات
المالية التي تحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر .
وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد أو
مصاريف العائد على مدار عمر األداة المت علقة بها  ،ومعدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة المالية  ،أو فترة زمنية
أقل إذا كان ذلك مناسبا ً وذلك للوصول بدقة الى القيمة الدفترية ألصل أو التزام مالي  .وعند حساب معدل
العائد الفعلي  ،يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية باألخذ في االعتبار جميع شروط عقد األداة المالية (مثل
خيارات السداد المبكر) ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية  ،وتتضمن طريقة الحساب
كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءا ً من معدل العائد الفعلي  ،كما تتضمن
تكلفة المعاملة أية عالوات أو خصومات .
وعند تصييييينيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أو مضيييييمحلة بحسيييييب الحالة ال يتم االعتراف
بإيرادات العائد الخا بها ويتم قيدها في سييييييجالت هامشييييييية خارج القوائم المالية  ،ويتم االعتراف بها
ضمن اإليرادات وفقا ً لألساس النقدي وذلك وفقا ً لما يلي :
 oعندما يتم تحصيلها وذلك بعد استرداد كامل المتأخرات بالنسبة للقروض االستهالكية والعقارية لإلسكان
الشخصي والقروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية .
 oبالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يتبع األساس النقدي أيضا ً حيث يعلى العائد المحسوب الحقا ً وفقا ً
لشروط عقد الجدولة على القرض لحين سداد  %25من أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفي حالة
استمرار العميل في االنتظام يتم إدراج العائد المحسوب على رصيد القرض القائم باإليرادات (العائد على
رصيد الجدولة المنتظمة) دون العائد المهمش قبل الجدولة الذي ال يدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل رصيد
القرض في الميزانية قبل الجدولة .

ى -إيرادات األتعاب والعموالت
يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة ويتم إيقاف
االعتراف بإيرا دات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة ،
حيث يتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم المالية  ،ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا ً لألساس
النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائد وفقا ً لما ورد ببند (ط) بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزءا ً مكمالً
للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة عامة يتم معالجتها باعتبارها تعديالً لمعدل العائد الفعلي .
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ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه القروض
وذلك على اعتبار أن أتعاب االرتباط التي يحصل عليها البنك تعتبر تعويضا ً عن التدخل المستمر القتناء
األداة المالية  ،ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلي على القرض  ،وفي حالة انتهاء فترة االرتباط
دون إصدار البنك للقرض يتم االعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات عند انتهاء فترة سريان االرتباط .
ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند االعتراف
األولي ويتم االعتراف بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال عملية الترويج
وعدم احتفاظ البنك بأية جزء من القرض أو كان البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد الفعلي المتاح
للمشاركين اآلخرين .
ويتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في
التفاوض على معاملة لصالح طرف أخر – مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع
المنشآت – وذلك عند استكمال المعاملة المعنية  .ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات
األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة  .ويتم االعتراف بأتعاب إدارة
التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مدار الفترة التي يتم
أداء الخدمة فيها .
ك  -إيرادات توزيعات األرباح
يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر بتوزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلها .
ذ – اتفاقيات الشراء و إعادة البيع و اتفاقيات البيع و إعادة الشراء
يتم عرض األدوات المالية المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شيييرائها ضيييمن األصيييول ببند أذون الخزانة و
أوراق حكومية أخري بالمركز المالي  .و يتم االعتراف بالفرق بين سييعر البيع و سييعر إعادة الشييراء علي
أنه عائد يستحق علي مدار مدة االتفاقيات باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي .
ل  -اضمحالل األصول المالية
 يتم اثبات خسيييييائر االضيييييمحالل عن الخسيييييائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التالية والتي ال يتم
قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وهي:
 )1األصول المالية التي تمثل أدوات دين.
 )2المديونيات المستحقة.
 )3عقود الضمانات المالية.
 )4ارتباطات القروض وارتباطات ادوات الدين المشابهة.
 ال يتم اثبات خسائر اضمحالل في قيمة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.
فيما يلي ملخص التغييرات االساسية في السياسات المحاسبية لمصرفنا الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية .9
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 .1خسائر االئتمان المتوقعة

مراحل تقييم خسائر اإلئتمان المتوقعة و خصائصها



يتم تصنيف األصول المالية الى ثالث مراحل للتصنيف إئتماني كما يلي:

مراحل التقييم

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

Staging

Stage 1

Stage 2

المرحلة الثالثة
Stage 3

خصائص المرحلة

يتم تصنيف األدوات المالية ضمن
يتطلب تصنيف األدوات المالية
المرحلة الثانية في حالة وجود إرتفاعا
ضمن المرحلة األولى في حالة
جوهريا في مخاطر اإلئتمان منذ
اإللتزام بشروط المنح و اإللتزام
بالسداد بإنتظام و في حالة عدم وجود اإلعتراف األولي أو تاريخ قيد
التوظيفات
مخاطر جوهرية لألدوات المالية

يتم تصنيف األدوات المالية ضمن
المرحلة الثالثة في حالة إعتبار األصل
المالي مضمحال

التأثير على
حساب خسائر
اإلئتمان المتوقعة

يتم إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة
على مدى حياة األصل ()Life Time

يتم إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة
على مدى حياة األصل على أساس
الفرق بين القيمة الدفترية لألداة المالية
و بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المتوقعة



يتم إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة
لمدة  12شهر

الزيادة الجوهرية في مخاطر اإلئتمان ()Significant Increase in Credit Risk
و التي تتطلب إدراج األصل المالي ضمن المرحلة الثانية و حساب خسائر اإلئتمان المتوقعة وفقا للمنهجية الالحق
ذكرها

أوال :المحددات الكمية (:) Quantitative Factors
 oالتوقف عن السداد () Backstop – Days of Past Dues
تدرج قروض و تسهيالت المؤسسات  ،و المشروعات المتوسطة  ،و الصغيرة  ،و متناهية الصغر  ،و التجزئة
المصرفية ضمن المرحلة الثانية اذا كانت فترة عدم السداد تز يد عن ٦٠يوم على األكثر و تقل عن  ٩٠يوم.
علما بأن هذه المدة  ٦٠يوم ستنخفض بمعدل (  ) ١٠ايام سنويا لتصبح  ٣٠يوما خالل  ٣سنوات من تار يخ
التطبيق.
 oإحتمالية التعثر (:)Probability of Default
عند زيادة احتماالت اإلخفاق خالل العمر المتبقي لألصل المالي من تاريخ المركز المالي مقارنة باحتماالت
اإلخفاق خالل العمر المتبقي المتوقع عند االعتراف األولي وذلك وفقا لهيكل المخاطر المقبولة لدى البنك.
ثانيا :المحددات الوصفية (:)Qualitative Factors
 oزيادة كبيرة في سعر العائد كنتيجة لزيادة المخاطر اإلئتمانية
 oتغييرات سلبية جوهرية في النشاط و الظروف المالية أو اإلقتصادية التي يعمل بها المقترض
 oطلب الجدولة نتيجة صعوبات تواجه المقترض
 oتغييرات سلبية جوهرية في نتائج التشغيل الفعلية أو المتوقعة أو التدفقات النقدية.
 oتغييرات إقتصادية مستقبلية سلبية تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية للمقترض
 oالعالمات المبكرة لمشاكل التدفق النقدي  /السيولة مثل التأخير في خدمة الدائنين  /القروض التجارية.
 oإلغائ إحدى التسهيالت المباشرة من جانب البنك بسبب إرتفاع المخاطر اإلئتمانية للمقترض.
 oباإلضافة الى اي محددات أخرى يراها البنك عند دراسة الحالة و يترتب عليها زيادة جوهرية في المخاطر
اإلئتمانية.
22

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020


تعريف اإلخفاق و اإلضمحالل



أوال :المعايير الكمية:
 oعندما يتأخر المقترض عن سداد أقساطه التعاقدية أكثر من  90يوم يصبح في حالة إخفاق.
 oعندما تكون معدل إحتمالية التعثر الناتجة تقييم درجة الجدارة اإلئتمانية تدل على اإلخفاق و إضمحالل األصل
المالي.
ثانيا :المعاييرالوصفية:
 oتعثر المقترض ماليا.
 oعدم اإللتزام بالتعهدات المالية – إختفاء السوق النشط لألصل المالي أو أحد األدوات المالية للمقترض بسبب
صعوبات مالية.
 oمنح المقترضين إمتيازات تتعلق بصعوبة مالية للمقترض ما كانت تمنح في الظروف العادية.
 oإحتمال أن يدخل المقترض في مرحلة اإلفالس أو إعادة الهيكلة نتيجة صعوبات مالية.
 oأي عوامل أخرى يري البنك أنها قد ينتج عنها إخفاق أو إضمحالل في االألصل المالي و بما يتفق مع
السياسية الداخلية للبنك.
الترقي بين مراحل التصنيف اإلئتماني:
أوال :الترقي من المرحلة الثانية الى المرحلة االولى:
ال يتم نقل االصل المالي من المرحلة الثانية الى المرحلة االولى إال بعد استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية
الخاصة بالمرحلة األولى وسداد المتأخرات من األصل المالي والعوائد.
ثانيا :الترقي من المرحلة الثالثة الى المرحلة الثانية:
ال يتم نقل األصل المالي من المرحلة الثالثة الى المرحلة الثانية اال بعد إستيفاء الشروط التالية:
 oاستيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة المرحلة الثانية.
 oسداد  % 25م أرصدة االصل المالى المستحقة بعد سداد العوائد المستحقة (المهمشة /المجنبة)
 oاإلنتظام في السداد لمدة  12شهر على األقل .



آلية إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة:
أوال :بالنسبة لكافة األصول المالية ماعدا التجزئة:
 oإحتمالية التعثر (:)PD
 بالنسبة للعمالء الذين يتم تقييم درجة الجدارة اإلئتمانية لهم بإستخدام نموذج تقييم الجدارة الداخلي الخا
بالبنك فيتم حساب إحتمالية التعثر وفقا للنموذج المستخدم أخذا في اإلعتبار التأثير الفعلي التاريخي
إلحتمالية التعثر بمصرفنا حسب تصنيف العميل سواء كان ضمن محفظة الشركات الكبيرة أو محفظة
الشركات الصغيرة و المتوسطة ()PD Calibration
 بالنسبة لألصول المالية التي يتم تقييمها خارجيا من قبل مؤسسات التصنيف الخارجية فيتم اإلعتماد على
إحتمالية التعثر الخاصة بتقييمات مؤسسات التقييم الدولية.
 oمعدل الخسارة عند التعثر (:)LGD
 يتم حساب معدل الخسارة عن التعثر بالنسبة للشركات و المؤسسات الكبيرة وفقا لمعدل الخسارة عند
التعثر المطور من قبل مووديز.
 بالنسبة للشركات الصغيرة و المتوسطة فإنه يتم حساب معدل الخسارة عند التعثر إعتمادا على البيانات
التاريخية لتعثر الشركات الصغيرة و المتوسطة و كذلك التحصيالت و اإلعدامات التاريخية بمصرفنا.
 بالنسبة للمؤسسات المالية و أدوات الدين الحكومية يتم حساب معدل الخسارة عند التعثر وفقا لتعليمات
البنك المركزي المصري.
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 oالرصيد عند التعثر (:)EAD
 القيمة عند اإلخفاق تساوي قيمة الرصيد الحالي باإلضافة الى القيمة الغير مستخدمة من الحد المصرح
( قابلة لإللغاء أو غير قابلة لإللغاء) مرجحة بمعامل تحويل  CCFوفقا لتعليمات بازل مضافة اليها قيمة
الفوائد المستحقة  Accrued Interestوفقا لجدول السداد و سعر الفائدة المطبقة.
 oتأثير النظرة المستقبلية للعوامل اإلقتصادية على إحتمالية التعثر و معدل الخسارة عند التعثر:
 تم اإلعتماد على المؤشرات اإلقتصادية التي تصدر عن طريق مؤسسة التقييم الدولي مووديز
 يتم اإلعتماد على عدة مؤشرات إقتصادية و التي يوجد بها توافق تاريخي مع معدالت اإلخفاق الخاصة
بالنطاق الجغرافي وفقا لمؤشرات مؤسسة التقييم الدولية مووديز
 بالنسبة لألصول المالية التي يتم منحها في النطاق الجغرافي لجمهورية مصر العربية فقد تم اإلعتماد
على المؤشرات اإلقتصادية الخاصة بحجم التداول في البورصة المصرية باإلضافة الى معدل النمو في
الناتج القومي المحلي ( )GDPالخا بجمهورية مصر العربية.
 بالنسبة الى باقي األصول المالية التي تقع في نطاق خارج جمهورية مصر العربية فيتم اإلعتماد على
المؤشرات اإلقتصادية الخاصة بتلك المناطق مثل الخليج العربي و الواليات المتحدة األمريكية و المملكة
المتحدة و أوروبا.
 يتم حساب تأثير تلك المؤشرات على إحتمالية التعثر ( )PDو معدل الخسارة عند التعثر( (LGDوفقا
لثالث سيناريوهات مختلفة و هي السيناريو العادي و السيناريو المتفائل و السيناريو المتحفظ.
 يتم أخذ المتوسط الترجيحي لتلك السيناريوهات على أساس  %40للسيناريو العادي و %30
للسيناريو المتفائل و  %30للسيناريو المتحفظ.
ثانيا :بالنسبة لألصول المالية الخاصة بمحفظة التجزئة:
 oإحتمالية التعثر (:)PD
تم إستخدام آلية  , Markov Chainو التي تشمل اآلتي:
 نسب التحول التاريخية الخاصة بمجموعة من العمالء من منتظم إلى غير منتظم أو بالعكس وذلك في
بداية الفترة و مقارنتها بذات مجموعة العمالء في نهاية الفترة.
 نسب التحول في مجموعات أيام تأخير المستحقات  DPD Bucketsللعمالء بشكل سنوي.
 سيتم إستخدام نتائج نسب التحول السابق ذكرها لعمل مصفوفة لمتوسط التغير لكل سنة و إستخدامها
إلنشاء منهجية للمتغيرات المتوقعة وفقا للفرق بين متوسط التغيرات السنوية والمصفوفة الحقيقية
للمحفظة و هو ما يسمى  Credit Indexو من ثم بحث تأثير التغير عن طريق عمل Regression
 Modelأخذا في اإلعتبار مؤشرات اإلقتصاد القومي المتوقعة على إحتمالية التعثر المستقبلية لكل منتج.
 oمعدل الخسارة عند التعثر (:)LGD
 تم إحتساب  LGDوفقا لمنهجية  Discounted Cash Flowبناء على بيانات التعثر التاريخية و
إستخدام  Effective Interest Rateفي حساب  DCFو من ثم عمل مواءمة لنسب التعثر حسب
 كل منتج.
 oالرصيد عند التعثر (:)EAD
 القيمة عند اإلخفاق تساوي قيمة الرصيد الحالي باإلضافة الى القيمة الغير مستخدمة من الحد المصرح
( قابلة لإللغاء أو غير قابلة لإللغاء) مرجحة بمعامل تحويل  CCFوفقا لتعليمات بازل مضافة اليها قيمة
الفوائد المستحقة  Accrued Interestوفقا لجدول السداد و سعر الفائدة المطبقة.
 هذا و باإلضافة الى ما سبق يقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول

المعرضة لخطر االئتمان  ،بما في ذلك االرتباطات المتعلقة باالئتمان  ،على أساس نسب محددة
من قبل البنك المركزي المصري  .وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقا ً
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لقواعد البنك المركزي المصري عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالية وفقا ً لمعايير
المحاسبة المصرية  ،يتم تجنيب احتياطي المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصما ً
على األرباح المحتجزة بمقدار تلك الزيادة  .ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة
والنقص بحيث يعادل دائما ً مبلغ الزيادة بين المخصصين  .ويعد هذا االحتياطي غير قابل
للتوزيع.
ن  -األصول الثابتة
 تتمثل األراضيييي والمباني بصيييفة أسييياسيييية في مقار المركز الرئيسيييي والفروع والمكاتب  .وتظهر جميع
األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناقصا ً اإلهالك وخسائر االضمحالل  .وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات
المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة .
 ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضييمن القيمة الدفترية لألصييل القائم أو باعتبارها أص يالً مسييتقالً  ،حسييبما
يكون مالئما ً  ،وذلك عندما يكون محتمالً تدفق منافع اقتصييادية مسييتقبلية مرتبطة باألصييل الى البنك وكان
من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة موثوق بها  .ويتم تحميل مصيييروفات الصييييانة واإلصيييالح في الفترة
التي يتم تحملها ضمن مصروفات التشغيل األخرى .
 ال يتم إهالك األراضيييي  ،ويتم حسييياب اإلهالك لألصيييول الثابتة األخري باسيييتخدام طريقة القسيييط الثابت
لتوزيع التكلفة بحيث تصل الى القيمة التخريدية على مدار األعمار اإلنتاجية  ،كالتالي :
المباني واإلنشاءات
أثاث مكتبي وخزائن
آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكييف
وسائل نقل
أجهزة الحاسب اآللي  /نظم آلية متكاملة
تجهيزات وتركيبات

 50سنة
مابين  10سنوات و  40سنة
 8سنوات
 5سنوات
 5سنوات
 5سنوات

 ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصيييييول الثابتة في تاريخ كل قوائم مالية  ،وتعدل كلما
كان ذلك ضروريا ً  .ويتم مراجعة األصول التي يتم إهالكها بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع أحداث
أو تغيرات في الظروف تشييييييير الى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسييييييترداد  ،ويتم تخفيض القيمة
الدفترية لألصل على الفور الى القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية .
 وتمثل القيمة االسييتردادية صييافي القيمة البيعية لألصييل أو القيمة االسييتخدامية لألصييل  ،أيهما أعلى  ،ويتم
تحديد أرباح وخسائر االستبعادات من األصول الثابتة بمقارنة صافي المتحصالت بالقيمة الدفترية  ،ويتم
إدراج األرباح (الخسائر) ضمن إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى في قائمة األرباح والخسائر .
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االيضاحات المتممة للقوائم المالية
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س -األصول غير الملموسة
س 1/برامج الحاسب األلي
يتم األعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة الحاسب األلي كمصروف في قائمة الدخل عند
تكبدها .و يتم األعتراف كأصل غير ملموس بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة و تحت
سيطرة البنك و من المتوقع ان يتولد عنها منافع أقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر من سنة .و تتضمن
المصروفات المباشرة تكلفة العاملين في فريق تطوير البرامج باألضافة إلي نصيب مناسب من
المصروفات العامة ذات العالقة.
يتم األ عتراف كتكلفة تطوير بالمصروفات التي تؤدي غلي الزيادة او التوسع في أداء برامج الحاسب
اآللي عن المواصفات األصلية لها  ،و تضاف إلي تكلفة البرامج األصلية.
يتم أستهالك تكلفة برامج الحاسب األلي المعترف بها كاصل علي مدار الفترة المتوقع األستفادة منها
فيما ال يزيد عن خمسة سنوات.
س 2/األصول غير الملموسة األخرى
تتمثل في األصييييول غير الملموسيييية بخالف الشييييهرة و برامج الحاسييييب اآللي (علي سييييبيل المثال ال
الحصر العالمات التجارية  ،التراخيص  ،منافع عقود إيجارية).
و تثبت األصول غير الملموسة األخرى بتكلفة اقتنائها و يتم استهالكها بطريقة القسط الثابت أو علي
أساس المنافع األقتصادية المتوقع تحققها منها  ،و ذلك علي مدار األعمار األنتاجية المقدرة لها ،و
بالنسبة لألصول التي ليس لها عمر انتاجي محدد  ،فال يتم أستهالكها  ،إال أنه يتم اختبار األضمحالل
في قيمتها سنويا و تحمل قيمة األضمحالل (أن وجد) علي قائمة األرباح والخسائر.
ع – االرتباطات عن تمويالت و عقود الضمانات المالية
 تمثل االضمانات المالية العقود التي يكون فيها البنك كفيال أو ضامنا لتمويالت أو حسابات جارية أمامجهات أخري  ,و هي بذلك تتطلب من البنك أن يقوم بمدفوعات معينة لتعويض المستفيد منها عن خسارة
تحملها بسبب عدم وفاء مدين عندما يستحق السداد وفقا لشروط أداة الدين  .و يتم تقديم تلك الضمانات المالية
للبنوك و المؤسسات المالية و جهات أخري نيابة عن عمالء البنك.
االرتباطات عن تمويالت هي االرتباطات التي بموجبها يلتزم البنك بمنح ائتمان وفقا لشروط محددة مسبقاو هي تتضمن بذلك األجزاء غير المستخدمة من الحدود االئتمانية الممنوحة في حدود المبالغ التي يتوقع
البنك استخدامها في المستقبل  .و يتم االعتراف األولي بعقود الضمانات المالية و االرتباطات بمنح تمويالت
بأسعار فائدة أقل من سعر السوق في ا لقوائم المالية بالقيمة العادلة في تاريخ منح الضمان  /االرتباط  .و يتم
استهالك القيمة العادلة المعترف بها أوليا علي مدار عمر الضمان  /االرتباط.
 عند القياس الالحق يتم قياس قياس التزام البنك بموجب الضمان  /االرتباط بالقيمة المستهلكة أو قيمةخسائر االضمحالل أيهما أكبر.
لم يقم البنك خالل الفترة بإصدار أية ارتباطات عن تمويالت يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباحو الخسائر.
بالنسبة لالرتباطات األخري عن التمويالت ..إعتبارا من  1يناير  : 2019يعترف البنك بخسائر اضمحالل .
 .حتي  31ديسمبر  : 2018يعترف البنك بمخصص إذا كانت تلك العقود تم اعتبارها محملة بخسائر.
 يتم االعتراف بااللتزامات الناتجة عن عقود الضمانات المالية ضمن المخصصات و يتم االعتراف فيقائمة األرباح و الخسائر بأية زيادة في االلتزامات الناتجة عن الضمانة المالية ضمن ايرادات (مصروفات)
تشغيل أخري بقائمة األرباح و الخسائر.
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عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
يتم االعتراف بالمخصص المحسوب لالرتباطات عن تمويالت ضمن مخصص اضمحالل التمويالت لكلدين علي حده إلي المدي الذي يساوي قيمة المستخدم من القرض  .و يتم االعتراف بأية زيادة في مخصص
االرتباط عن تمويالت عن قيمة المستخدم ضمن بند المخصصات بقائمة المركز المالي.
غ  -االستثمارات العقارية
تتمثل االستثمارات العقارية في األراضي والمباني التي يحتفظ بها البنك من أجل الحصول على عوائد
إيجارية أو تحقيق زيادة رأسمالية في قيمتها وبالتالي ال تشمل األصول العقارية التي يمارس البنك أعماله
من خاللها أو تلك التى آلت إليه وفا ًء لديون ،ويتم المحاسبة عن االستثمارات العقارية بذات السياسة
المحاسبية المطبقة بالنسبة لألصول الثابتة.
ف  -اإليجارات
يتم المحاسبة عن اإليجار التمويلي طبقا ً للقانون  95لسنة  1995بشأن التأجير التمويلي  ،وذلك إذا كان
العقد يمنح الحق للمستأجر في شراء األصل في تاريخ محدد وبقيمة محددة وكانت فترة العقد تمثل ما ال يقل
عن  % 75من العمر االنتاجى المتوقع لالصل على االقل  ،أو كانت القيمة الحالية إلجمالي مدفوعات
اإليجار تمثل ما ال يقل عن  %90من قيمة األصل  ,وتعد عقود اإليجار األخرى عقود إيجار تشغيلي .
ف 1/االستئجار
بالنسبة لعقود اإليجار التمويلي يعترف بتكلفة اإليجار  ،بما في ذلك تكلفة الصيانة لألصول المستأجرة
 ،ضمن المصروفات في قائمة األرباح والخسائر عن الفترة التي حدثت فيها  ،وإذا قرر البنك ممارسة
حق الشراء لألصول المستأجرة يتم رسملة تكلفة حق الشراء باعتبارها أصالً ضمن األصول الثابتة
ويهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتبقي من عمر األصل المتوقع بذات الطريقة المتبعة لألصول
المماثلة.
ويتم االعتراف بالمدفوعات تحت حساب اإليجار التشغيلي ناقصا ً أية خصومات تم الحصول عليها من
المؤجر ضمن المصروفات في قائمة االرباح والخسائر بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد.
ف 2/التأجير
بالنسبة لألصول المؤجرة تأجيرا ً تمويليا  ،يتم تسجيل األصول ضمن األصول الثابتة في الميزانية
وتهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لهذا األصل بذات الطريقة المتبعة لألصول المماثلة  ,ويتم
االعتراف بإيرادات اإليجار على أساس معدل العائد على عقد اإليجار باإلضافة الى مبلغ يماثل تكلفة
اإلهالك عن الفترة  ،ويرحل في المركز المالي الفرق بين إيراد اإليجار المعترف به في قائمة األرباح
والخسائر وبين إجمالي حسابات عمالء اإليجار التمويلي وذلك لحين انتهاء عقد اإليجار حيث يتم
استخدامه إلجراء مقاصة مع صافي القيمة الدفترية لألصل المؤجر .ويتم تحميل مصروفات الصيانة
والتأمين على قائمة الدخل عند تحملها الى المدى الذي ال يتم تحميله على المستأجر .
وعندما توجد أدلة موضوعية على أن البنك لن يستطيع تحصيل كل أرصدة مديني اإليجار التمويلي ،
يتم تخفيضها الى القيمة المتوقع استردادها .
وبالنسبة لألصول المؤجرة إيجارا ً تشغيليا ً تظهر ضمن األصول الثابتة في المركز المالي وتهلك على
مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل بذات الطريقة المطبقة على األصول المماثلة  ،ويثبت إيراد
اإليجار ناقصا ً أية خصومات تمنح للمستأجر بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد.
ص  -النقدية وما فى حكمها
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التي ال تتجاوز استحقاقاتها
ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء  ،وتتضمن النقدية  ،واألرصدة لدى البنك المركزي خارج إطار نسب
االحتياطي اإللزامي واألرصدة لدى البنوك واألوراق الحكومية األخرى .
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ق -المخصصات األخرى
يتم االعتراف بالمخصصات األخري عندما يكون هناك التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة ألحداث
سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه االلتزامات  ،مع إمكانية إجراء
تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام .
وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه للتسوية
باألخذ في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات  ,ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمال
ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة .
ويتم رد المخصصات التي انتفى الغرض منها كليا ً أو جزئيا ً ضمن بند إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى.
ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل بعد سنة من
تاريخ المركز المالي باستخدام معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام – دون تأثره بمعدل الضرائب الساري
– الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود  ،وإذا كان األجل أقل من سنة تحسب القيمة المقدرة لاللتزام ما لم يكن
أثرها جوهريا ً فتحسب بالقيمة الحالية.
ر  -مزايا العاملين
التأمينات اإلجتماعية :
يلتزم البنك بسييييييداد إشييييييتراكات إلى الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية واليتحمل البنك أى إلتزامات
إضيييييافية بمجرد سيييييداد تلك اإلشيييييتراكات ويتم تحميل تلك اإلشيييييتراكات الدورية على قائمة األرباح
والخسائر عن الفترة التى تستحق فيها وتدرج ضمن مزايا العاملين .
حصة العاملين فى األرباح :
يدفع البنك نسبة من األرباح النقدية المتوقع توزيعها كحصة للعاملين فى األرباح ويعترف بحصة
العاملين فى األرباح كجزء من توزيعات األرباح فى حقوق الملكية وكإلتزامات عندما تعتمد من الجمعية
العامة لمساهمى البنك والتسجل أى إلتزامات بحصة العاملين فى األرباح غير الموزعة .
وثائق التأمين الجماعي :
يساهم البنك والعاملين فى وثائق التأمين الجماعي بنسبة مئوية من أجور العاملين ويتم إستقطاع
اإلشتراكات الشهرية  ،واليوجد على البنك أية إلتزامات إضافية تلى سداد اإلشتراكات وتم اإلعتراف
باإلشتراكات ضمن مصروفات مزايا العاملين عند إستحقاقه ويتم االعتراف باالشتراكات المدفوعة
مقدما ً ضمن األصول الى الحد الذي تؤدي به الدفعة المقدمة الى تخفيض الدفعات المستقبلية أو الى
استرداد نقدي .
التزامات مزايا ما بعد أنتهاء الخدمة األخرى :
يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين في ما بعد أنتهاء الخدمة و عادة ما يكون أستحقاق هذه
المزايا مشروطا ببقاء العامل فى الخدمة حتي سن التقاعد و استكمال حد أدني من فترة الخدمة .و يتم
استحقاق التكاليف المتوقعة لهذه المزايا علي مدار فترة التوظيف باستخدام طريقة محاسبية مماثلة لتلك
المستخدمة في نظم المزايا المحددة .
ش -ضرائب الدخل
تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة الفترة كل من ضريبة الفترة والضريبة المؤجلة  ،ويتم االعتراف
بها بقائمة األرباح والخسائر باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود الدخل الشامل االخر التي يتم االعتراف
بها مباشرة ضمن الدخل الشامل االخر.
ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية
في تاريخ إعداد القوائم المالية باإلضافة الى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة .
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ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات
طبقا ً لألسس المحاسبية وقيمتها طبقا ً لألسس الضريبية  ،هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على
الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ
المركز المالي .
ويتم االعتراف باألصو ل الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح
تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل  ،ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية
المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية  ،على أنه في
حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق
تخفيضه .
ص  -االقتراض
يتم االعتراف بالقروض التي يحصل عليها البنك أوالً بالقيمة العادلة ناقصا ً تكلفه الحصول على القرض ،
ويقاس القرض الحقا ً بالتكلفة المستهل كة  ،ويتم تحميل قائمة االرباح والخسائر بالفرق بين صافي
المتحصالت وبين القيمة التي سيتم الوفاء بها على مدار فترة االقتراض باستخدام طريقة العائد الفعلي.
ض  -رأس المال
ض 1/تكلفة رأس المال
يتم عرض مصاريف اإلصدار التي ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسهم جديدة أو أسهم مقابل اقتناء
كيان أو إصدار خيارات خصما ً من حقوق الملكية وبصافي المتحصالت بعد الضرائب .
ض 2/توزيعات األرباح
تثبت توزيعات األرباح خصييما ً على حقوق الملكية في الفترة التي تقر فيها الجمعية العامة للمسيياهمين
هذه التوزيعات  ,وتشييييمل تلك التوزيعات حصيييية العاملين في األرباح ومكافأة مجلس اإلدارة المقررة
بالنظام األساسي والقانون .
توزع أرباح البنك الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى
كما يلى:
 - 1يقتطع مبلغ يوازى  % 5من األرباح لتكوين األحتياطى القانونى ويقف هذا اإلقتطاع متى بلغ
مجموع األحتياطى قدرا ً يوازى  %100من رأس المال المدفوع ومتى نقص األحتياطى تعين
العودة إلى اإلقتطاع .
 - 2ثم يقتطع المبلغ الالزم لتوزيع حصة اولى من األرباح قدرها  %5للمساهمين عن المدفوع من
قيمة أسهمهم على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فال يجوز المطالبة
بها من أرباح السنين التالية.
 - 3ثم تخصص بعد ذلك نسبة  % 10من األرباح للموظفين والعمال فى البنك وتوزع طبقا للقواعد
التى يقترحها مجلس األدارة وتعتمدها الجمعية العامة وبما ال يزيد عن مجموع األجور السنوية
للعاملين فى البنك.
 - 4يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تجاوز  %10من الباقى لمكافأة مجلس األدارة.
 - 5يوزع الباقى من األرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية فى األرباح أو يرحل بناء
على أقتراح مجلس األدارة إلى العام المقبل .
ط  -أنشطة األمانة
يقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة مما ينتج عنه امتالك أو إدارة أصول خاصة بأفراد أو أمانات  ،أو صناديق
مزايا ما بعد انتهاء الخدمة ويتم استبعاد هذه األصول واألرباح الناتجة عنها من القوائم المالية للبنك حيث
أنها ليست أصوالً للبنك .
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ظ  -أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب عناصيير األصييول و االلتزامات المالية بأرقام المقارنة للتسييق مع أسييلوب العرض بالقوائم
المالية للفترة الحالية محل تطبيق المعيار الدولي رقم  9ألول مرة و ال يتم إعادة قياسييييييها و ذلك طبقا
لتعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ  26فبراير .2019
 -2إدارة المخاطر المالية
يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها الى مخاطر مالية متنوعة  ،وقبول المخاطر هو أساس النشاط
المالي  ،ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معا ً  ،ولذلك يهدف
البنك الى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد والى تقليل اآلثار السيييييلبية المحتملة على األداء المالي
للبنك  ،ويعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرى
 ،ويتضيييمن خطر السيييوق خطر أسيييعار صيييرف العمالت األجنبية وخطر سيييعر العائد ومخاطر السيييعر
األخرى .
وقد تم وضيييع سيييياسيييات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضيييع حدود للخطر والرقابة عليه ،
ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود من خالل أسييييييياليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوالً بأول ،
ويقوم البنك بمراجعة دورية لسييياسييات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات في األسييواق
والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة .
وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضيييوء السيييياسيييات المعتمدة من مجلس اإلدارة  ،وتقوم
إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشييييييغيلية المختلفة
بالبنك  ،ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل  ،باإل ضافة الى سيا سات مكتوبة تغطي
مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسيييعار صيييرف العمالت األجنبية  ،وخطر أسيييعار العائد،
واستخدام أدوات المشتقات وغير المشتقات المالية  ,باإلضافة الى ذلك فإن إدارة المخاطر تعد مسئولة عن
المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل .
أ -خطر االئتمان
يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد األطراف بعدم الوفاء بتعهداته  ،ويعد خطر
االئتمان أهم األخطار بالنسبة للبنك  ،لذلك تقوم اإلدارة بحر بإدارة التعرض لذلك الخطر  ،ويتمثل خطر
االئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنها القروض والتسهيالت وأنشطة االستثمار التي
يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين  ,كما يوجد خطر االئتمان أيضا ً في األدوات المالية
خارج الميزانية مثل ارتباطات القروض  ،وتتركز عمليات اإلدارة والرقابة على خطر االئتمان لدى فريق
إدارة خطر االئتمان في إدارة المخاطر الذي يرفع تقاريره الى لجنة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة و
لجان االئتمان واإلدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية .
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أ 1/قياس خطر االئتمان
القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء (متضمنا االرتباط و عقود الضمانات المالية)
 لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء  ،ينظر البنك في ثالثة مكونات
كما يلي:
* احتماالت اإلخفاق (التأخر) ( )Probability of defaultمن قبل العميل أو الغير في الوفاء
بالتزاماته التعاقدية .
* المركز الحالي والتطور المستقبلي المرجح له الذي يستنتج منه البنك الرصيد المعرض لإلخفاق
(. )Exposure at default

 وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشيييييياط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان التي تعكس
الخسييارة المتوقعة (نموذج الخسييارة المتوقعة  )The Expected Loss Modelالمطلوبة من
لجنة بازل للرقابة المصرفية ويمكن أن تتعارض المقاييس التشغيلية مع عبء االضمحالل وفقا ً
لمعيار المحاسييييبة المصييييري رقم  ، 26الذي يعتمد على الخسييييائر التي تحققت في تاريخ القوائم
المالية (نموذج الخسائر المحققة) وليس الخسائر المتوقعة (إيضاح أ. )3/
 يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر على مسييييييتوى كل عميل باسييييييتخدام أسيييييياليب تقييم داخلية
لتصييييينيف الجدارة مفصيييييلة لمختلف فئات العمالء  ،وقد تم تطوير تلك األسييييياليب للتقييم داخليا ً
وتراعى التحليالت اإلحصييائية مع الحكم الشييخصييي لمسييئولي االئتمان للوصييول الى تصيينيف
الجدارة المالئم  ،وقد تم تقسيييييييم عمالء البنك الى أربع فئات للجدارة  ،ويعكس هيكل الجدارة
الم ستخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكل فئة من فئات الجدارة ،
مما يعني بصييفة أسيياسييية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعا ً للتغير في تقييم مدى
احتمال التأخر  ،ويتم مراجعة وتطوير أسيييييياليب التقييم كلما كان ذلك ضييييييروريا ً  ،ويقوم البنك
دوريا ً بتقييم أداء أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت التأخر .
فئات التصنيف الداخلي للبنك
التصنيف
1
2
3
4

مدلول التصنيف
ديون جيدة
المتابعة العادية
المتابعة الخاصة
ديون غير منتظمة

 oنموذج قياس المخاطر البنكية العام

 و يقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة لمقابلة اضمحالل األصول المعرضة لخطر
االئتمان  ,بما في ذلك االرتباطات المتعلقة باالئتمان  ,علي أساس نسب محددة من قبل البنك
المركزي المصري  .و في حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقا لقواعد
الجدارة االئتمانية للبنك المركزي المصري عن المخصص المطلوب باستخدام الخسائر
االئتمانية المتوقعة  .يتم تجنيب الزيادة في المخصص كإحتياطي مخاطر بنكية عام ضمن حقوق
الملكية خصما علي األرباح المحتجزة بمقدار تلك الزيادة.
 وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقا ً ألسس التقييم الداخلي مقارنة بأسس تقييم البنك
المركزي المصري ونسب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر
االئتمان:
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مدلول التصنيف

تصنيف البنك
المركزي
المصري

نسبة المخصص
المطلوب لعمالء
الشركات

نسبة المخصص
المطلوب لعمالء
التجزئه

التصنيف
الداخلي

مدلول التصنيف
الداخلي

1

مخاطر منخفضة

صفر

صفر

1

ديون جيدة

2

مخاطر معتدلة

% 1

% 1

1

ديون جيدة

3

مخاطر مرضية

% 1

% 3

1

ديون جيدة

4

مخاطر مناسبة

% 2

% 3

1

ديون جيدة

5

مخاطر مقبولة

% 2

% 3

1

ديون جيدة

6

مخاطر مقبولة حديا ً

% 3

% 3

2

المتابعة العادية

7

مخاطر تحتاج لعناية خاصة

% 5

% 3

3

المتابعة الخاصة

8

دون المستوى

% 20

% 20

4

ديون غير منتظمة

9

مشكوك في تحصيلها

% 50

% 50

4

ديون غير منتظمة

10

رديئة

%100

%100

4

ديون غير منتظمة
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ملخص لنتائج حساب خسائر اإلئتمان المتوقعة على مركز مارس : 2020
ثانيا :خسائر اإلئتمان المتوقعة وفقا لمراحل التصنيف اإلئتماني لمعيار  IFRS 9وفقا للبنود المعرضة للخطر
البنود المعرضة لخطر االئتمان

عمالء التجزئة

القيمة المعرضة للخطر
خسائر اإلئتمان المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

عمالء الشركات و
المؤسسات

القيمة المعرضة للخطر
خسائر اإلئتمان المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

بنوك

القيمة المعرضة للخطر
خسائر اإلئتمان المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

أدوات مالية مع
البنك المركزي

القيمة المعرضة للخطر
خسائر اإلئتمان المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

اإلجمالي

القيمة المعرضة للخطر
خسائر اإلئتمان المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

مراحل التصنيف اإلئتماني وفقا لمعيار IFRS 9
اإلجمالي
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
المرحلة األولى
5,206,223

859,428

42,174

6,107,825

)(24,610

)(20,511

)(14,144

)(59,265

5,181,613

838,917

28,030

6,048,560

21,371,190

6,781,230

563,865

28,716,285

)(98,364

)(63,760

)(408,181

)(570,305

21,272,826

6,717,470

155,684

28,145,980

2,114,129

798,619

-

2,912,748

-

-

-

-

2,114,129

798,619

-

2,912,748

27,194,157

-

-

27,194,157

)(141,142

-

-

)(141,142

27,053,015

-

-

27,053,015

55,885,699

8,439,277

606,039

64,931,015

)(264,116

)(84,271

)(422,325

)(770,712

55,621,583

8,355,006

183,714

64,160,303

العالم و اإلقتصاد المرصي بشكل
أدى إنتشار وباء كورونا يف بداية عام  2020اىل تداعيات سلبية ألقت بظاللها عىل اإلقتصاد
ي
ر
اإلحيازية ر
الت من شأنها المحافظة عىل
التدابي
المرصف المرصي بوجه خاص و هو ما إستتبعه إتخاذ بعض
عام و عىل القطاع
ر
ي
ي
الوطت المختلفة من ناحية و من ناحية أخرى تم إتخاذ بعض
العاملي بمرصفنا و كذلك العمالء التوافدون عىل مقار بنك الكويت
ر
ي
ر
الماىل لمرصفنا و التأكد من كفاية المخصصات المكونة ألي تداعيات
الت تهدف اىل المحافظة عىل المركز
ر
ي
التدابي األخرى و ي
التأثيات السلبية إلنتشار وباء كورونا و ما إستتبعه من إنخفاض ر
مؤشات
اء
ر
ج
من
اإلئتمانية
المحفظة
عمالء
عىل
أ
ر
تط
قد
سلبية
ر
التدابي ر
الت تم إتخاذها يف هذا الشأن:
ألهم
ملخص
يىل رشح
األعمال لبعض
ر
ي
القطاعات اإلقتصادية .و فيما ي
أوال :أهم اإلجراءات ر
إحيازية بغرض منع إنتشار الوباء داخل مرصفنا:
 تفعيل دور لجنة إدارة األزمات و إستمرارية األعمال و إنعقادها بشكل دوري و مستمر لبحث مستجدات الوضع الراهن و
إتخاذ القرارات الالزمة إلدارة األزمة داخل مرصفنا.
الرئيس و الفروع و تطبيق مبدأ العمل من الميل لبعض الوظائف.
 تم خفض العمالة الموجودة يف المركز
ي
توفي المطهرات و أدوات التعقييم يف مقرات البنك و تم التنسيق مع رشكة النظافة المتعاقدة مع البنك للتأكد من تعقيم
 تم ر
تطهي المقرات بشكل مستمر.
و
ر
 مراعاة إرتداء الكمامات الطبية داخل كافة مقرات مرصفنا
 عمل كشف دوري لقياس حرارة العاملي و ر
الرئيس
الميددين عىل المركز
ر
ي
ر
للموظفي.
الت ينظمها مرصفنا
ر
 تم وقف كافة األنشطة اإلجتماعية و الرحالت ي
 تم وقف كافة أشكال الدورات التدريبية سواء الداخلية أو الخارجية.
ر
الت تم إتخاذها تنفيذا لتوجيهات و مبادرات البنك المركزي المرصي يف إطار دعم اإلقتصاد المرصي يف الوضع
ثانيا :أهم اإلجراءات ي
الراهن:
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اغبي يف سداد
تم تأجيل األقساط و اإلستحقاقات اإلئتمانية بداية من  2020/3/15و لمدة  6شهور فيما عدا العمالء الر ر
ر
تأخي
إلياماتهم يف موعدها و ذلك دون تحمل العمالء فوائد أو عمالت ر
تطبيق الحدود القصوى للرصف و اإليداع النقدي وفقا لتعليمات البنك المركزي المرصي
إعفاء العمالء من مصاريف التحويالت
ر
الت يوفرها مرصفنا مثل الخدمات الصوتية و الموقع
تشجيع العمالء عىل تلبية إحتياجتهم عن طريق القنوات البديلة و ي
ر
ر
ون الخاص بمرصفنا و ذلك لتجنب تردد العمالء عىل مقرات الفروع و تقليل الكثافات المتواجدة
ون و التطبيق اإللكي ي
اإللكي ي
قدر اإلمكان.
تخفيض معدالت الفائدة للقطاعات المستفيدة من مبادرات البنك المركزي المرصي لتصل اىل  %8لقطاعات مثل السياحة
و القطاعات الصناعية و التمويل العقاري و المقاوالت و ذلك دعما لتلك القطاعات يف ظل األزمة الراهنة.

ر
الت تم إتخاذها لدراسة تداعيات أزمة كورونا عىل عمالء المحفظة اإلئتمانية و التأكد من كفاية المخصصات
ثالثا :أهم اإلجراءات ي
المكونة لمواجهة أي تداعيات سليبة عىل عمالء المحفظة جراء األزمة الراهنة:
 يطبق مرصفنا المعيار التاسع للتقارير المالية الدولية ( )IFRS9عند حساب المخصصات وفقا لتعليمات البنك المركزي
المرصي بداية من عام .2019
ر
 تخضع عملية حساب المخصصات لدراسة معدالت اإلخفاق و التحصيالت من العمالء المتعيين و كذلك اإلعدامات تاريخيا
ر
ر
التعي ( Probability of
تأثي ذلك عىل نسب إحتمالية
لمرصفنا باإلضافة اىل
المؤشات المستقبلية لإلقتصاد المرصي و ر
ر
 )Defaultو كذلك معدل الخسارة عند التعي ( )Loss Given Defaultوالمستخدمان لحساب خسائر اإلئتمان المتوقعة
(المخصصات)
ر
ر
ر
الت تأثرت سلبا نتيجة
الت تصدر عن مؤسسة التقييم الدولية مووديز و ي
 تم تحديث المؤشات اإلقتصادية المستقبلية و ي
ر
ر
إنتشار وباء كورونا و هو ما إستتبعه نتيجة لذلك إرتفاع نسب إحتمالية التعي و معدل الخسارة عند التعي بشكل مختلف
عىل كافة األنشطة وفقا للنظرة المستقبلية لكل نشاط.
 و يف هذا اإلطار و بغرض تصنيف العمالء وفقا لمراحل اإلئتمان الثالث تم عمل دراسة مستقلة عن التداعيات السلبية
المتوقعة عىل كافة األنشطة و القطاعات اإلقتصادية إعتمادا عىل التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات التقييم الدولية و
محلىل مخاطر اإلئتمان بمرصفنا.
الدوىل باإلضافة اىل
كذلك صندوق النقد
ي
ي
يىل:
 يف ضوء تلك الدراسة تم تصنيف القطاعات و األنشطة اىل ثالث مستويات مختلفة كما ي
ر
ر
المؤشات المستقبلية لتلك القطاعات سلبية
األكي تأثرا بتداعيات األزمة و
ه األنشطة
 oأنشطة عالية المخاطر :و ي
الطيان و السيارات و محافظ األوراق المالية.
عىل المدى القريب مثل قطاعات السياحة و ر
ه أنشطة متوسطة المخاطر و النظرة المستقبلية لها عىل المدى القريب عالية
 oأنشطة متوسطة المخاطر :و ي
ر
المخاطر و لكنها ليست سلبية مثل المقاوالت و البنية التحتية و الطاقة و و البيو كيماويات
ه أنشطة تتسم بإنخفاض مخاطرها عىل المدى القريب حيث أن تداعيات وباء
 oأنشطة منخفضة المخاطر :و ي
ر
الصح و األدوية و األغذية و المشوبات
كورونا عليها تعد إجابية نسبيا مثل القطاع
ي
رقم إعتمد عىل تقييم الجدارة اإلئتمانية و نوع
 كذلك تم تصنيف العمالء داخل كل نشاط اىل ثالث فئات وفقا لنموذج
ي
التسهيالت الممنوحة و ما إذا كان العميل مستورد أو مصدر و كذلك تقييم مخاطر العميل القائمة و مدى التأثر المتوقع لنتائج
يىل:
األعمال يف ظل الوضع الراهن و المتوقع و تلك الفئات كما ي
ر
تتمي بمالءة مالية تتناسب مع حجم التسهيالت الممنوحة و هو ما ينعكس عىل
الت ر
ه مجموعة العمالء ي
 oفئة أ  :و ي
قدرة العمالء عىل السداد دون إخفاق و كذلك طبيعة التسهيالت الممنوحة من مرصفنا منخفضة المخاطر.
ر
تتمي بمستوى مخاطر أعىل و قد تتأثر نتائج أعمالها بسبب الظروف الراهنة و
الت ر
ه مجموعة العمالء ي
 oفئة ب  :و ي
ر
لكنه ليس من المتوقع أن يؤثر ذلك عىل قدرة العمالء يف سداد إلياماتهم
ر
تتمي بمستوى مخاطر مرتفع و من المتوقع تأثر نتائج أعمالها يف ظل الظروف
الت ر
ه مجموعة العمالء ي
 oفئة ج  :و ي
ر
ر
تأثي ذلك يف قدرتها عىل اإلليام يف سداد إلياماتها.
غي معلوم ر
الراهنة و ر
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ر
اإلحيازية الالزمة
التدابي
و قد خلصت تلك الدراسة اىل عمل مصفوفة للمخاطر لتقييم وضع المحفظة اإلئتمانية و إتخاذ
ر
للتأكد من متابعة العمالء وفقا لمستوى المخاطر المتوقع و كذلك التـأكد من تكوين مخصصات كافية لفئة العمالء عالية
يىل:
المخاطر .و تتلخص تلك المصفوفة فيما ي
مستوى المخاطر
األنشطة منخفضة
المخاطر
األنشطة متوسطة
المخاطر
األنشطة مرتفعة المخاطر



عمالء الفئة ج
عمالء الفئة ب
عمالء الفئة أ
متابعة نتائج أعمال
الفعىل
العمالء و التأثر
المتابعة الدورية لتلك المجموعة و إقتناص الفرص
ي
الناتج عن تلك األزمة و
التمويلية المتاحة
تقييم الوضع مرة أخرى
الفعىل الناتج عن تلك األزمة و تقييم الوضع مرة
متابعة نتائج أعمال العمالء و التأثر
ي
أخرى
اإلئتمان و تكوت
تصنف تلك المجموعة ضمن المرحلة الثانية يف التصنيف
ي
مخصصات ر
حت عمر القرض ()Stage 2 – Lifetime ECL

اىل  %5وفقا لدرجة الجدارة ( )ORRلقطاعات الحديد و األسمنت
إضافة اىل ما سبق فقد تم تكوين مخصصات إضافية تصل ي
ر
ر
حت تصل  %20يف  31مارس  2021وفقا لتعليمات البنك المركزي المرصي.
و ر
السياميك و سييد تدريجيا ي

اإليضاح الخاص بحركة المخصصات:


ر
المباشة يف مركز  2019/12/31قيمة  647مليون جم كما مت استخراجها
إجماىل خسائر اإلئتمان المتوقعة لكافة األرصدة
سجلت
ي
يىل:
من نظام البتك ) (ECL modelباإلضافة اىل مخصصات إضافية ألغراض أخرى بقيمة  162.5مليون جم موزعة كما ي
الغرض من المخصص
مخصصات إضافية لمواجهة مخاطر النماذج المستخدمة يف حساب خسائر اإلئتمان
المتوقعة نظرا لحداثة النماذج و إسلوب إحتساب المخصصات وفقا لل.IFRS9
مخصصات إضافية لمواجهة مخاطر تحصيل التدفقات النقدية المتوقعة للعمالء
ر
المتعيين
مخصصات إضافية أخرى
اإلجماىل
ي



القيمة بالمليون جم
118.7
33.9
9.9
162.5

و حيث أن المخصصات اإلضافية المذكورة قد ر
إنتق الغرض منها خالل الربــع األول من عام  2020فقد تم تحريرها و إعادة
إستخدامها لتغطية متطلبات المخصصات األخرى المطلوبة وفقا لمركز  2020/3/31و ترجع األسباب الرئيسية لتحرير تلك
ر
ر
ر
االن:
االعياف بمخصصات اضافية يف 31
اىل
ر
ديسمي 2019و تتلخص يف ي
الت أدت ي
المخصصات ي
اىل انتفاء األسباب ي
 oتم اإلنتهاء من المراجعة الداخلية للنماذج و األنظمة المستخدمة يف حساب خسائر اإلئتمان المتوقعة و قد وجد
ر
اإلفياضات و المنهجية المستخدمة متماشية مع البيانات التاريخية لمرصفنا و كذلك متوافقة مع تعليمات
أن
بالتاىل فإن إطار الحوكمة المنظم لعملية حساب خسائر اإلئتمان المتوقعة يقلل من أي
البنك المركزي المرصي و
ي
مخاطر قد تنتج عن األنظمة المستخدمة يف تلك الحسابات و عليه فقد تقرر تحرير المخصصات المكونة لذلك
الغرض.
بصاف التدفقات النقدية المتوقعة
 oوفقا للسياسة الخاصة بحساب خسائر اإلئتمان المتوقعة فإنه يتم اإلعتداد
ي
ر
ديسمي  2019لمواجهة
إضاف يف
المتعيين عند حساب خسائر اإلئتمان المتوقعة و قد تم تكوين مخصص
للعمالء
ر
ي
خطر عدم القدرة عىل تحصيل تلك التدفقات  ،و لكن يف  2020/3/31و يف ظل الوضع الراهن فقد تم إستبعاد
بالتاىل تم تحرير المخصص المكون لذلك إلنتفاء
تلك التدفقات نهائيا من حساب خسائر اإلئتمان المتوقعة و
ي
الغرض منه.
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ر
المباشة يف مركز  2020/3/31قيمة  779.5مليون جم
إجماىل خسائر اإلئتمان لكافة األرصدة
سجلت
ي
البنك )(ECL modeبزيادة نسبتها  %20.5و قدرها  132.5مليون جم عن ما هو مكون يف مركز  2019/12/31و ترجع تلك
التعي و الخسارة عند ر
ر
ر
بالمؤشات اإلقتصادية السلبية الناتجة عن إنتشار وباء
التعي تأثرا
الزيادة الملحوظة اىل إرتفاع إحتمالية
اإلئتمان.
الكورونا و كذلك تصنيف بعض األنشطة ضمن المرحلة الثانية من التصنيف
ي
الغي ر
مباشة يف  2020/3/31قيمة  194مليون جم مقارنة بقيمة  144مليون
كما سجلت خسائر اإلئتمان المتوقعة لألرصدة ر
جم يف  2019/12/31بزيادة قدرها  50مليون جم و ترجع تلك الزيادة اىل ذات األسباب السابق ذكرها .
كما مت استخراجها من نظام

ثالثا :قروض وتسهيالت
فيما يلي موقف أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة االئتمانية :
القيمة بااللف جنيه مصرى

ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل
متأخرات ليست محل اضمحالل
محل اضمحالل
اإلجمالي
يخصم :
مخصص خسائر االضمحالل
العوائد المجنبة
الصافي
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 31مارس 2020

 31ديسمبر 2019

قروض وتسهيالت
للعمالء

قروض وتسهيالت
للعمالء

31,682,335
298,011
606,038
32,586,384

30,988,168
599,183
689,761
32,277,112

()629,571
-

()726,485
-

31,956,813

31,550,627
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القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء ( ال يوجد عليها متاخرات او اضمحالل )
(باأللف جنيه مصري)

 31مارس 2020
مراحل
التصنيف
اإلئتماني
مرحلة أولى
مرحلة ثانية

أفراد

مؤسسات

إجمالي القروض و
التسهيالت للعمالء و
البنوك

حسابات
جارية
مدينة

بطاقات
ائتمان

قروض
شخصية

قروض
عقارية

حسابات
جارية مدينة

قروض مباشرة

64,145

157,687

4,811,073

106,565

2,271,965

17,418,322

24,829,757

487,405
551,550

3,406
161,093

289,874
5,100,947

119
106,684

973,056
3,245,021

5,098,718
22,517,040

6,852,578
31,682,335

القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء ( ال يوجد عليها متاخرات او اضمحالل )
(باأللف جنيه مصري)

 31ديسمبر 2019
مراحل
التصنيف
اإلئتماني
مرحلة أولى
مرحلة ثانية

أفراد

مؤسسات

حسابات
جارية
مدينة

بطاقات
ائتمان

قروض
شخصية

قروض
عقارية

حسابات
جارية مدينة

قروض مباشرة

إجمالي القروض و
التسهيالت للعمالء و
البنوك

339,475
306,053

120,453
-

4,358,131
220,324

82,549
-

1,576,831
665,165

20,166,712
3,152,475

26,644,151
4,344,017

645,528

120,453

4,578,455

82,549

2,241,996

23,319,187

30,988,168
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قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل
هي القروض والتسهيالت التي توجد عليها متأخرات حتى  90يوما ً ولكنها ليست محل اضمحالل  ،إال إذا
توافرت معلومات أخرى تفيد عكس ذلك  .وتتمثل القروض والتسهيالت للعمالء التي يوجد عليها متأخرات
وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلي :
(باأللف جنيه مصري)

 31مارس 2020

حسابات جارية مدينة
متأخرات حتى  30يوما ً
متأخرات أكثر من  30الى 60
يوما ً
متأخرات أكثر من  60الى 90
يوما ً
اإلجمالي

قروض
عقارية

اإلجمالي

-

8,181

448

42

8,671

-

11,660

269

2

11,931

-

4,930

116

-

5,046

-

24,771

833

44

25,648

حسابات جارية مدينة
متأخرات حتى  30يوما ً
متأخرات أكثر من  30الى 60
يوما ً
متأخرات أكثر من  60الى 90
يوما ً
اإلجمالي

بطاقات ائتمان

أفراد
قروض
شخصية

مؤسسات
قروض
قروض مباشرة
مشتركة

قروض أخرى

اإلجمالي

257,498

-

-

257,498

1

1,333

-

-

1,333

1

13,532

-

-

13,532

520

272,363

-

-

272,363

518

عند اإلثبات األولي للقروض والتسهيالت  ،يتم تقييم القيمة العادلة للضمانات بناء على أساليب التقييم المستخدمة عادة
في األصول المماثلة  .وفي الفترات الالحقة  ،يتم تحديث القيمة العادلة وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري.
(باأللف جنيه مصري)

 31ديسمبر 2019

حسابات جارية مدينة
متأخرات حتى  30يوما ً
متأخرات أكثر من  30الى 60
يوما ً
متأخرات أكثر من  60الى 90
يوما ً
اإلجمالي

بطاقات ائتمان

أفراد
قروض
شخصية

قروض
عقارية

اإلجمالي

-

20,670

21,445

24

42,139

-

4,364

7,054

2

11,420

-

3,256

2,502

-

5,758

-

28,290

31,001

26

59,317
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حسابات جارية مدينة
متأخرات حتى  30يوما ً
متأخرات أكثر من  30الى 60
يوما ً
متأخرات أكثر من  60الى 90
يوما ً
اإلجمالي

مؤسسات
قروض
قروض مباشرة
مشتركة

قروض
أخرى

اإلجمالي

518
1

480,333
40,523

-

-

480,851
40,524

1

18,490

-

-

18,491

520

539,346

-

-

539,866

قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة
-

قروض وتسهيالت للعمالء
بلغ رصيد القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات
 606,038ألف جنيه مصري مقابل  689,761الف جنيه مصري في أخر سنة المقارنة و ذلك طبقا لتعليمات البنك
المركزي.
وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة متضمنا ً القيمة العادلة للضمانات
التي حصل عليها البنك في مقابل تلك القروض و ذلك طبقا لتعليمات البنك المركزي.
(باأللف جنيه مصري)
التقييم

مؤسسات

أفراد

اإلجمالي

 31مارس 2020
حسابات
جارية
مدينة

بطاقات
ائتمان

قروض
شخصية

قروض
عقارية

حسابات
جارية
مدينة

قروض
مباشرة

قروض محل اضمحالل
بصفة منفردة
القيمة العادلة للضمانات

قروض
مشتركة

قروض
أخرى

6,292

1,206

34,675

-

214,992

348,873

-

-

606,038

-

810

27,219

-

117,836

30,720

-

-

176,585

(باأللف جنيه مصري)
التقييم

مؤسسات

أفراد

اإلجمالي

 31ديسمبر 2019

قروض محل اضمحالل
بصفة منفردة
القيمة العادلة للضمانات

حسابات
جارية
مدينة

بطاقات
ائتمان

قروض
شخصية

6,289

1,435

- 27,592

298,791

-

1,224

- 21,342

195,444

قروض
عقارية
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حسابات
جارية
مدينة

قروض
مباشرة
355,654

-

30,038

-

قروض
مشتركة

قروض
أخرى
-

689,761

-

248,048
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م  -إضمحالل األصول غير المالية
ال يتم استهالك األصول التي ليس لها عمر إنتاجي محدد – باستثناء الشهرة – ويتم اختبار إضمحاللها سنوياً .ويتم
درأسة إضمحالل األصول التي يتم استهالكها كلما كان هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة
الدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد.
ويتم االعتراف بخسارة اإلضمحالل وتخفيض قيمة األصل بالمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل عن القيمة
اإلستردادية .وتمثل القيمة اإلستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة اإلستخدامية لألصل ،أيهما أعلى.
ولغرض تقدير اإلضمحالل ،يتم إلحاق األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة .ويتم مراجعة األصول غير المالية
التي وجد فيها إضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد لإلضمحالل إلى قائمة األرباح والخسائر وذلك في تاريخ إعداد
كل قوائم مالية.
 يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر  ,على
سبيل المثال  ،بالنسبة للقرض  ،يكون هذا المركز هو القيمة االسمية  ،وبالنسبة لالرتباطات  ،يدرج البنك
كافة المبالغ المسحوبة فعالً باإلضافة الى المبالغ األخرى التي يتوقع أن تكون قد سحبت حتى تاريخ التأخر
 ،إن حدث .
 وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن
حدث التأخر  ،ويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين وبالتأكيد يختلف ذلك بحسب نوع المدين  ،وأولوية
المطالبة  ،ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخرى .
 أدوات الدين الصادرة من الحكومية المصرية و البنك المركزيأدوات الدين وأذون الخزانة و السندات الحكومية
 بالنسبة ألدوات الدين واألذون  ،يقوم البنك باستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد أند
بورز أو ما يعادله إلدارة خطر االئتمان  ،وإن لم تكن مثل هذه التقييمات متاحة  ،يتم استخدام طرق مماثلة
لتلك المطبقة على عمالء االئتمان  ،ويتم النظر الى تلك االستثمارات في األوراق المالية واألذون على
أنها طريقة للحصول على جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل
.
أ 2/سياسات الحد من وتجنب المخاطر
يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على مستوى المدين والمجموعات والصناعات والدول .
ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله على مستوى كل
مقترض  ،أو مجموعة مقترضين  ،وعلى مستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية  ،ويتم مراقبة تلك
المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة الى ذلك  ,ويتم اعتماد
الحدود للخطر االئتماني على مستوى المقترض  /المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل لجنه المخاطر ولجنه
االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بصفة دوريه ويتم عرض ملخص هذه االجتماعات على المجلس .
ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل المبالغ داخل وخارج الميزانية
 ،وحد المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة  ،ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع
الحدود يوميا ً .
يتم أيضا ً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين
على مقابلة سداد التزاماتهم وكذلك بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسبا ً  .وفيما يلي بعض وسائل الحد من
الخطر :
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 الضمانات يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان  ,ومن هذه الوسائل الحصول على
ضمانات مقابل األموال المقدمة  ،ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة
 ،ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت :
 oالرهن العقاري .
 oرهن أصول النشاط.
 oرهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية .
 وغالبا ً ما يكون التمويل على المدى األطول واإلقراض للشركات مضمونا ً بينما تكون بعض التسهيالت
االئتمانية لألفراد بدون ضمان  ،ولتخفيض خسارة االئتمان الى الحد األدنى  ،يسعى البنك للحصول على
ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو التسهيالت
.
ً
 يتم تحديد الضمانات المتخذة ضمانا ألصول أخرى بخالف القروض والتسهيالت بحسب طبيعة األداة
وعادة ما تكون أدوات الدين بدون ضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة بأصول Asset-
 Backed Securitiesواألدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات المالية.
 المشتقات يحتفظ البنك بإجراءات رقابية حصيفة على صافي المراكز المفتوحة للمشتقات أي الفرق بين عقود
البيع والشراء على مستوى كل من القيمة والمدة  .ويكون المبلغ المعرض لخطر االئتمان في أي وقت من
األوقات محدد بالقيمة العادلة لألداة التي تحقق منفعة لصالح البنك أي أصل ذو قيمة عادلة موجبة الذي
يمثل جزءاً ضئيالً من القيمة التعاقدية  /ا الفتراضية 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 على ضمانات في مقابل الخطر االئتماني على 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 على نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى ويتم
وضع حدود تسوية يومية لكل من األطراف األخرى لتغطية مخاطر التسوية المجمعة الناتجة عن تعامالت
البنك في أي يوم .
 االرتباطات المتعلقة باالئتمان يتمثل الغرض الرئيسي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان في التأكد من إتاحة األموال للعميل عند
الطلب  ,وتحمل عقود الضمانات المالية  Guarantees and stand by letters of creditذات خطر
االئتمان المتعلق بالقروض  ،وتكون االعتمادات المستندية والتجارية Documentary and
 Commercial Letters of Creditالتي يصدرها البنك بالنيابة عن العميل لمنح طرف ثالث حق
السحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالبا ً مضمونة بموجب البضائع
التي يتم شحنها وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من 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 نظرا ً ألن أغلب االرتباطات المتعلقة بمنح
االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات ائتمانية محددة  .ويراقب البنك المدة حتى
تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة األجل عادة ما تحمل درجة
أعلى من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل .
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أ3/

سياسات االضمحالل والمخصصات
 تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها (إيضاح أ )1/بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية
وذلك من بداية إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار  .وبخالف ذلك  ،يتم االعتراف فقط بخسائر االضمحالل
التي وقعت في تاريخ الميزانية ألغراض التقارير المالية بناء على أدلة موضوعية تشير الى االضمحالل
وفقا ً لما سيرد ذكره بهذا اإليضاح ونظراً الختالف الطرق المطبقة  ،تقل عادة خسائر االئتمان المحملة
على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة المتوقعة المستخدم في إعداد القوائم
المالية  .وألغراض قواعد البنك المركزى المصرى،مخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية
في نهاية الفترة مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة  .ومع ذلك  ،فإن أغلبية المخصص ينتج من
آخر درجتين من التصنيف .
ويبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل المركز المالى المتعلقة بالقروض والتسهيالت واالضمحالل
المرتبط بها لكل من فئات التقييم الداخلي للبنك  ،علما بان الديون التى تم اعدامها  4,238الف جنيه مصرى
خالل الفتره المنتهيه فى  31مارس  2020مقابل  26,236جنيه مصري خالل السنة المالية المنتهيه فى
 31ديسمبر .2019
تقييم البنك
 31ديسمبر 2019

 31مارس 2020
قروض
وتسهيالت
%
المرحلة االولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة

76.49%
21.65%
1.86%
100 %

مخصص خسائر
االضمحالل
%
19.53%
13.39%
67.08%
100 %

قروض
وتسهيالت
%

مخصص خسائر
االضمحالل
%

83.20%
14.66%
2.14%

36.55%
7.71%
55.74%

100 %

100 %

 تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير الى وجود
اضمحالل  ،واستنادا ً الى المؤشرات التالية التي حددها البنك:
 oصعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين .
 oمخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد .
 oتوقع إفالس المقترض أو دخوله في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له .
 oتدهور الوضع التنافسي للمقترض .
 oقيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو
تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها في الظروف العادية .
 oاضمحالل قيمة الضمان .
 oتدهور الحالة االئتمانية .
 تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنويا ً
أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات التي تم تقييمها على
أساس فردي وذلك بتقييم الخسارة المحققة في تاريخ الميزانية على أساس كل حالة على حدة  ،ويجري
تطبيقها على جميع الحسابات التي لها أهمية نسبية بصفة منفردة  .ويشمل التقييم عادة الضمان القائم  ،بما
في ذلك إعادة تأكيد التنفيذ على الضمان والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات.
 ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساسمجموعة من األصول المتجانسة باستخدام الخبرة
التاريخية المتاحة والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية .
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الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصرى

البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية
أرصدة لدى البنوك
قروض وتسهيالت للبنوك والعمالء

3,912,748

3,354,765

قروض ألفراد :
 حسابات جارية مدينة بطاقات ائتمان قروض شخصية قروض عقاريةقروض لمؤسسات :
 حسابات جارية مدينة قروض مباشرةاستثمارات مالية :
أدوات دين – أذون خزانة
ادوات دين  -سندات
أصول أخري
اإلجمالي

557,842
162,299
5,161,226
106,728

651,817
150,179
4,637,048
82,575

3,460,013
23,138,275

2,541,307
24,214,186

18,685,984
2,789,426
842,797
58,817,338

20,633,923
3,089,853
735,960
60,091,613

البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية
األوراق المقبولة
خطابات ضمان
اعتمادات مستندية استيراد  /تصدير
ضمانات بناء على طلب بنوك أخرى او بكفالتها

760,148
4,563,281
4,846,426
5,898,938

665,742
4,312,724
3,094,696
5,739,598

16,068,793

13,812,760
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أ5/

أدوات دين وأذون الخزانة
يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وفقا ً لوكاالت التقييم في أخر الفتره المالية  ،طبقا لتقييم )فيتش( فى
 31مارس . 2020
أذون خزانة
18,685,984
18,685,984

B+
اإلجمالي

استثمارات في أوراق مالية
2,789,426
2,789,426

(باأللف جنيه مصري)
اإلجمالي
21,475,410
21,475,410

ب  -خطر السوق

يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن التغير في
أسعار السوق  .وينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة  ،حيث أن كل منها معرض للتحركات
العامة والخاصة في السوق والتغيرات في مستوى الحساسية لمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت
أسعار الصرف .ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الى محافظ للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة .
وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة المخاطر بالبنك ويتم متابعتها
عن طريق فريقين منفصلين  .ويتم رفع تقارير عن مخاطر السوق الى لجنة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة
ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية .
وتتضمن محافظ االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 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 وااللتزامات .وتتضمن هذه المحافظ مخاطر العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن
االستثمارات ال مالية بالتكلفة المستهلكة واالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر .
ب 1/أساليب قياس خطر السوق
 كجزء من إدارة خطر السوق  ،يقوم البنك بالعديد من استراتيجيات التغطية  .وكذلك الدخول في عقود
مبادلة سعر العائد وذلك لموازنة الخطر المصاحب ألدوات الدين والقروض طويلة األجل ذات العائد
الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة  .وفيما يلي 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
االفتراضات للتغيرات المتنوعة لظروف السوق  .ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للقيمة المعرضة
للخطر التي يمكن تقبلها من قبل البنك للمتاجرة وغير المتاجرة بصورة منفصلة ويتم مراقبتها يوميا ً بمعرفة
إدارة المخاطر بالبنك.
 القيمة المعرضة للخطر هي توقع إحصائي للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عن التحركات
العكسية للسوق  .وهي تعبر عن أقصى قيمة يمكن أن يخسرها البنك  ،ولكن باستخدام معامل ثقة محدد
( . )%99وبالتالي هناك احتمال إحصائي بنسبة ( )%1أن تكون الخسارة الفعلية أكبر من القيمة المعرضة
للخطر المتوقعة  .ويفترض نموذج القيمة المعرضة للخطر فترة احتفاظ محددة (عشرة أيام) قبل أن يمكن
إقفال المراكز المفتوحة  .وكذلك يفترض أن حركة السوق خالل فترة االحتفاظ ستتبع ذات نمط الحركة
التي حدثت خالل العشرة أيام السابقة  .ويقوم البنك بتقدير الحركة السابقة بناء على بيانات عن سنتان
سابقتان مع أستخدام معدل تأكل  . )decay rate( 99ويقوم البنك بتطبيق تلك التغيرات التاريخية في
المعدالت واألسعار والمؤشرات  ،بطريقة مباشرة على المراكز الحالية – وهذه الطريقة تعرف بالمحاكاة
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التاريخية  .ويتم مراقبة المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس سالمة االفتراضات والعوامل المستخدمة
لحساب القيمة المعرضة للخطر.
 وال يمنع استخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود وذلك في حالة وجود تحركات أكبر بالسوق.
 وحيث أن القيمة المعرضة للخطر تعتبر جزء أساسي من نظام البنك في رقابة خطر السوق  ،يقوم
مجلس اإلدارة سنويا ً بوضع الحدود الخاصة بالقيمة المعرضة للخطر .ويتم مقارنة القيم الفعلية المعرضة
للخطر بالحدود الموضوعة من قبل البنك ومراجعتها اسبوعيا من قبل إدارة المخاطر بالبنك .
اختبارات الضغوط Stress Testing
 تعطي اختبارات الضغوط مؤشرا ً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل
حاد  .ويتم تصميم اختبارات الضغوط بما يالءم النشاط باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة .
وتتضمن اختبارات الضغوط التي تقوم بها إدارة المخاطر بالبنك  ،اختبار ضغط عوامل الخطر  ،حيث
يتم تطبيق مجموعة من التحركات الحادة على كل فئة خطر .وتقوم اإلدارة العليا ولجنة المخاطر بمراجعة
نتائج اختبارات الضغوط ،ويعرض ملخص اجتماعات لجنة المخاطر على مجلس االدارة.
ب 2/خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية
 يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية
 .وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية
اليوم وكذلك خالل اليوم .ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت
األجنبية في نهاية الفترة المالية  .ويتضمن الجدول التالي القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت
المكونة لها :
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 31مارس 2020

(المعادل باأللف جنيه مصري)
جنيه مصري

يورو

دوالر أمريكي

جنيه إسترليني

عمالت أخرى

3,448
78,820
0

14,390
83,443
1,943

اإلجمالي

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية
أرصدة لدى البنوك
قروض وتسهيالت للعمالء
استثمارات مالية :
 بالقيمة العادلة من خالل الدخلالشامل األخر
 بالتكلفة المستهلكةاستثمارات مالية في شركات شقيقةبالقيمة العادلة من خاللاألرباح و الخسائر
أصول أخري
إجمالي األصول المالية

1,428,573
22,268
36,695

-

-

-

-

1,428,573
22,268
36,695

1,619,126
46,089,264

68,381
17,307,067

21
637,923

1
82,269

300
100,076

1,687,829
64,216,599

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع للعمالء
مشتقات مالية
قروض أخرى
مخصصات أخري
التزامات أخري
إجمالي االلتزامات المالية

157,937
36,715,959
29
69,179
132,773
9,022,018
46,097,895

2,820,223
12,646,128
1,602,626
73,728
142,810
17,285,515

645,863
2,753
111
648,727

82,236
82
82,318

863
101,276
5
102,144

2,979,023
50,191,462
29
1,671,805
209,254
9,165,026
64,216,599

صافي المركز المالي
فى  31مارس 2020

)(8,631

21,552

)(10,804

)(49

)(2,068

-

 31ديسمبر 2019
إجمالي األصول المالية

46,251,491

17,200,391

680,305

98,315

93,597

64,324,099

إجمالي االلتزامات المالية

46,279,749

17,154,453

695,325

102,546

92,026

64,324,099

صافي المركز المالي للميزانية فى
 31ديسمبر 2019

)(28,258

45,938

)(15,020

)(4,231

1,571

-

3,615,686
1,004,393
23,459,183

1,571,253
2,480,250
8,155,408

31,449
265,842
340,279

14,903,340

5,031,775

332

5,236,226
3,912,748
31,956,813
19,935,447

ب 3/خطر سعر العائد
 يتعرض البنك آلثار التقلبات في مسييتويات أسييعار العائد السييائدة في السييوق وهو خطر التدفقات النقدية لسييعر
العائد المتمثل في تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد األداة  ،وخطر القيمة
العادلة لسييييييعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالي ة نتيجة للتغير في أسييييييعار العائد في السييييييوق  ،وقد يزيد
هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح في حالة حدوث تحركات غير متوقعة  .وتقوم لجنة
األليكو بوضييع حدود لمسييتوى االختالف في إعادة تسييعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك  ،ويتم مراقبة ذلك
يوميا ً بواسطة إدارة المخاطر بالبنك .
 ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سييييييعر العائد الذي يتضييييييمن القيمة الدفترية لألدوات
المالية موزعة على أساس سعر تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ االستحقاق أيهما أقرب :
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(الف جنيه مصري)
 31مارس 2020

حتى شهر واحد

أكثر من شهر حتى ثالثة
أشهر

أكثر من ثالثة أشهر
حتى سنة

أكثر من سنة حتى خمس
سنوات

أكثر من خمس
سنوات

بدون عائد

اإلجمالي

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنوك
المركزية
أرصدة لدى البنوك
استثمارات مالية بالقيمة العادلة
من خالل األرباح و الخسائر
قروض وتسهيالت للعمالء
(باالجمالى )
استثمارات مالية :
استثمارات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل
االخر
استثمارات مالية بالتكلفة
المستهلكة
استثمارات مالية فى شركات
شقيقة

1,000,000
-

-

-

1,753,034

3,885,324

12,646,120

13,326,057

975,849

-

383,838

1,256,863

16,909,217

1,201,757

159,097

24,675

19,935,447

-

-

-

1,328,597

99,976

-

1,428,573

-

-

-

-

22,268

-

22,268

إجمالي األصول المالية

4,776,055

6,742,570

30,555,337

15,856,411

1,257,190

3,970,778

63,158,341

إجمالي االلتزامات المالية

150,000
8,763,631
29
8,913,660

1,496,554
6,916,122

1,260,256
11,798,029

21,309,019

551,368

72,213
853,293

8,412,676

13,058,285

69,179
21,378,198

1,602,626
2,153,994

925,506

2,979,023
50,191,462
29
1,671,805
54,842,319

فجوة إعادة تسعير العائد فى
 31مارس 2020

)(4,137,605

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع للعمالء
مشتقات مالية
قروض أخرى

-

1,411,345

2,602,488
36,695

189,038
-

)(1,670,106

-

17,497,052

-

-

3,824,881

-

-

121,222
-

3,912,748
36,695
32,586,384

)(5,521,787

)(896,804

3,045,272

5,236,226

8,316,022

 31ديسمبر 2019
إجمالي األصول المالية
إجمالي االلتزامات المالية
فجوة إعادة تسعير العائد فى
 31ديسمبر 2019

5,340,943

9,674,575

28,884,400

13,845,377

3,084,130

2,589,683

63,419,108

20,129,191
)(14,788,248

9,890,405
)(215,830

5,745,401
23,138,999

17,812,801
)(3,967,424

1,383,408
1,700,722

116,657
2,473,026

55,077,863
8,341,245

ج  -خطر السيولة
خطر السييييولة هو خطر تعرض البنك لصيييعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االسيييتحقاق واسيييتبدال
المبالغ التي يتم سييييييحبها  .ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصييييييية بالسيييييييداد للمودعين والوفاء
بارتباطات اإلقراض .
منظومة إدارة مخاطرالسيولة
يتم تحديد وقياس المخاطر بمعرفة إدارة الخزانة بينما يتم تقييم المخاطر وتحديد اإلجراءات التصييييييحيحية عن طريق لجنة
األصيييول و االلتزامات ) (ALCOبرئاسييية العضيييو المنتدب وعضيييوية المديرين التنفيذيين والمدير المالي ورئيس إدارة
الخزانة (سكرتير اللجنة).
يتم تنفيذ اإلجراءات الضييييرورية التي تقررها لجنة إدارة األصييييول وااللتزامات لتصييييحيح الفجوات بمعرفة إدارة الخزانة
و/أو قطاعات األعمال .وتعرض التقارير عن تطور األوضاع على إدارة الخزانة وكذا لجنة إدارة األصول وااللتزامات.
مهام لجنة األصول وااللتزامات:
 مراجعة والتأكد من صحة والموافقة على السيناريوهات واالفتراضات المستخدمة لتحديد وقياس مخاطر السيولة.
 مراجعة التقارير الصادرة بمعرفة إدارة الخزانة عن فجوة هيكل السيولة.
 تقييم وتعديل والموافقة على أية توصيييييات خاصيييية بتعديل إسييييتراتيجية التمويل أو هيكل المركز المالي بهدف معالجة
الفجوات .
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مهام إدارة الخزانة
 توثيق والحفاظ على سياسة الحد من المخاطر كما تم اعتمادها من قبل لجنة إدارة األصول وااللتزامات.
 إعداد النماذج المستخدمة فى تحديد وقياس المخاطر والعمل على تطويرها باستمرار.
 إعداد تقارير بالقيم المعرضة للخطر وتطور تلك القيم على مدار الزمن وعرض تلك التقارير على لجنة إدارة األصول
وااللتزامات.
 متابعة تطبيق قرارات لجنة األصول وااللتزامات وإخطارها بمدى التقدم فى تطبيق تلك القرارات.
 التنسيق مع خطوط العمل المتعددة لتلبية احتياجات التمويل وعرض تقارير بالتأثيرالمحتمل على فجوة السيولة.
 اختبار وتقديم المشورة بشأن التأثير المحتمل منطرح أى منتج جديد على مراكز هيكل السيولة.
 المسئولية عن إدارة السيولة على المدى القصير.
 إعداد تقارير دورية بأى مستجدات عن موقف األسواق و توجيه النظر ألى اختناقات فى السيولة.
 تنفيذ توصيييييييات لجنة إدارة األصييييييول وااللتزامات التى تمت الموافقة عليها وعرض تقارير بمدى التقدم فى تنفيذ تلك
التوصيات.
 إبالغ إدارة الخزانة باالحتياجات التمويلية لمعالجة فجوة السيولة.
هدف البنك من إدارة السيولة
يهدف البنك لتمويل أنشييطته على أسيياس أفضييل األسييعار الممكنة في ظل الظروف الطبيعية ،ولضييمان قدرته على الوفاء
بالتزاماته في حالة حدوث أزمة  .وسعيا نحو تحقيق هذه الغاية يتبنى البنك المبادئ الرئيسية التالية إلدارة السيولة:
 إدارة السيولة فى المدى القصير وفقا لإلطار الرقابى .
 تنويع مصادر التمويل.
 االحتفاظ بمجموعة من األصول ذات سيولة عالية.
قياس و متابعة مخاطر السيولة
يتلخص إطار إدارة السيولة بالبنك فى العمليات التالية:
 التقييم المنتظم لهيكل سيولة البنك وتطوره علي مدار الزمن .
 متابعة تنويع مصادرالتمويل.
 تقييم البنك الحتياجات التمويل على أسيييييياس التوقعات الواردة في الموازنة التقديرية بغرض التخطيط لحلول
مالئمة للتمويل.
يتم تحديد فجوات السيولة المتوقعة عن طريق حصر البنود التى تظهر بقائمة المركز المالي البنك وخارجها حسب نوع عملة
وآجال االستحقاق المتبقية لتلك البنود.
وتتحدد تواريخ استحقاق األصول وااللتزامات القائمة على أساس الشروط التعاقدية للمعامالت ونماذج أنماط سلوك العميل
التاريخية ) كما فى حالة حسابات التوفير) وكذا االفتراضات التقليدية المتصلة ببعض بنود قائمة المركز المالي (كما فى حالة
حقوق المساهمين) .
منهج التمويل
يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق لجنة االصول وااللتزامات بالبنك بهدف توفير تنوع واسع في العمالت  ،والمصادر
 ،والمنتجات واآلجال .
التدفقات النقدية غير المشتقة
يمثل الجدول التالي التدفقات النقدية المدفوعة من قبل البنك موزعة على أساس المدة المتبقية من االستحقاقات التعاقدية في
تاريخ الميزانية .
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حتى شهر
واحد

 31مارس 2020

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع للعمالء
قروض أخرى
إجمالي االلتزامات المالية
إجمالي األصول المالية

أكثر من شهر
حتى ثالثة
أشهر

أكثر من ثالثة
أشهر حتى
سنة

أكثر من
خمس
سنوات

أكثر من سنة
حتى خمس
سنوات

اإلجمالي

1,403,703

315,064

1,260,256

8,763,631
-

6,916,122
-

12,651,322
69,179

21,309,019
52,511

551,368
1,550,115

50,191,462
1,671,805

10,167,334

7,231,186

13,980,757

21,361,530

2,101,483

54,842,290

7,116,774

14,925,101

25,945,043

14,148,630

1,022,792

63,158,340

2,979,023

(الف جنيه مصري)

 31ديسمبر 2019

أكثر من شهر
حتى ثالثة
أشهر

حتى شهر
واحد

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع للعمالء
قروض أخرى
إجمالي االلتزامات المالية
إجمالي األصول المالية

أكثر من ثالثة
أشهر حتى سنة

أكثر من
خمس
سنوات

أكثر من سنة
حتى خمس
سنوات

اإلجمالي

1,480,184

320,830

18,765,626

9,569,575

-

-

5,745,401
72,282

16,930,518
53,472

561,454
1,578,483

51,572,574
1,704,237

20,245,810

9,890,405

5,817,683

16,983,990

2,139,937

55,077,825

12,519,386

15,237,412

19,996,736

14,835,824

829,750

63,419,108

1,801,014

مشتقات التدفقات النقدية
مشتقات يتم تسويتها
تتضمن مشتقات البنك التى يتم تسويتها ما يلى مشتقات معدل العائد على عقود مبادلة العائد يوضح الجدول التالى مشتقات
االلتزامات المالية التى سوف يتم تسويتها باالجمالى موزعة على اساس المدة المتبقية من االستحتقاقات التعاقدية فى تاريخ
الميزانية وتمثل المبالغ المدرجة بالجدول التدفقات النقدية غير المخصومة
(الف جنيه مصري)
 31مارس 2020

حتى شهر واحد

أكثر من ثالثة
أشهر حتى سنة

أكثر من شهر حتى
ثالثة أشهر

أكثر من سنة
حتى خمس
سنوات

أكثر من خمس
سنوات

اإلجمالي

مشتقات معدل العائد
 تدفقات خارجة تدفقات داخلةإجمالي تدفقات خارجة
إجمالي تدفقات داخلة

 31ديسمبر 2019

-

-

حتى شهر واحد

أكثر من شهر حتى
ثالثة أشهر

-

157,532
157,532
157,532
157,532

أكثر من ثالثة
أشهر حتى سنة

أكثر من سنة
حتى خمس
سنوات

-

أكثر من خمس
سنوات

157,532
157,532
157,532
157,532

اإلجمالي

مشتقات معدل العائد
 تدفقات خارجة تدفقات داخلةإجمالي تدفقات خارجة
إجمالي تدفقات داخلة

-

-

-
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بنود خارج المركز المالي
وفقا ً للجدول الوارد فيما بعد وفقا ً لإليضاح رقم (: )33
 31مارس 2020

(بااللف جنيه مصري)
ال تزيد عن سنة
واحدة
ضمانات مالية  ،وكمبياالت مقبولة وتسهيالت مالية أخرى
ارتباطات عن اإليجار التشغيلي
ارتباطات رأسمالية ناتجة عن اقتناء أصول ثابتة

اإلجمالي

16,068,793
30,644
2,085,820
18,185,258

أكثر من سنة
وأقل من خمس
سنوات
149,349
149,349

أكثر من خمس
سنوات
37,975
37,975

اإلجمالي

16,068,793
217,968
2,085,820
18,372,582

(بااللف جنيه مصري)
 31ديسمبر 2019

(بااللف جنيه مصري)
ال تزيد عن سنة
واحدة

أكثر من سنة وأقل
من خمس سنوات

أكثر من خمس
سنوات

اإلجمالي

ضمانات مالية  ،وكمبياالت مقبولة وتسهيالت مالية أخرى
ارتباطات عن اإليجار التشغيلي
ارتباطات رأسمالية ناتجة عن اقتناء أصول ثابتة

13,812,759
30,212
1,919,775

150,492
-

44,887
-

13,812,759
225,591
1,919,775

اإلجمالي

15,762,746

150,492

44,887

15,958,125
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االيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
هـ -

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




االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية .
حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين واألطراف األخرى التي
تتعامل مع البنك .
الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط .

يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقا ً لمتطلبات الجهة الرقابية (البنك المركزي المصري في
جمهورية مصر العربية) يوميا ً بواسطة إدارة البنك  ،من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية
ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعها لدى البنك المركزي المصري على أساس ربع سنوي .
ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي :
 االحتفاظ بمبلغ  500مليون جنيه مصري حدا ً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع .
 االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر
تعادل أو تزيد عن . %10
ثانيا  :طبقا للضوابط الجديدة الصادرة بتاريخ  18ديسمبر  2012يتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين
:ـ

الشريحة األولى :
تتكون الشريحة االولى من جزئين هما رأس المال األساسي المستمر ،و رأس المال األساسي االضافى .

الشريحة الثانية :
وهي رأس المال المساند  ،ويتكون مما يلى :ـ
 % 45 من قيمة احتياطى فروق ترجمة العمالت االجنبية الموجبة .
 % 45 من قيمة االحتياطى الخا .
 % 45 من الزيادة فىالقيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية ( اذا كان موجبا ) .
 % 45 من قيمة رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع.
 % 45 من الزيادة فى القيمه العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة
 % 45 من الزيادة فى القيمه العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة .
 االدوات المالية المختلطة .
 القروض (الودائع) المساندة معاستهالك  % 20من قيمتها لكل سنة من السنوات الخمسة االخيرة من اجلها.
 مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة ( يجب اال يزيد عن بما
ال يزيد عن  %1,25من إجمالي المخاطر االئتمانيةلألصيييول وااللتزامات العرضيييية المنتظمة المرجحة بأوزان
المخاطر ،كما يتعين ان يكون مخصيييييص خسيييييائر االضيييييمحالل للقروض والتسيييييهيالت االئتمانية وااللتزامات
العرضيه غير المنتظمة كاف لمواجهة االلتزامات المكون من اجلها المخصص.
 استبعادات  %50من الشريحة االولى و  %50من الشريحة الثانيه .
 ما يخص قيمة االصول التى الت ملكيتها للبنك وفاء لديون باحتياطى المخاطر البنكيه العام .
 وعند احتسييياب بسيييط معيار كفاية راس المال  ،يراعى اال تزيد القروض ( الودائع ) المسييياندة عن  %50من
الشريحة االولى بعد االستبعادات .
 ويتم ترجيح االصول وااللتزامات العرضية باوزان مخاطر االئتمان  ،مخاطر السوق  ،مخاطر التشغيل.
ويتكون مقام معيار كفاية راس المال من االتى :ـ
 مخاطر االئتمان .
 مخاطر السوق .
 مخاطر التشغيل .
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ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين بكل أصل بما يعكس مخاطر االئتمان
المرتبطة به  ،ومع أخذ الضمانات النقدية في االعتبار .
ويتم استخدام ذات المعالجة للمبالغ خارج الميزانية بعد إجراء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائر المحتملة
لتلك المبالغ .
ويلخص الجدول التالي حساب معيار كفاية رأس المال طبقا لمقررات بازل  2في نهاية الفترة  /السنة الماضية:
 31مارس 2020
الف جنيه مصري

 31ديسمبر 2019
الف جنيه مصري

1,500,000
806,773
487,861
168,049
173,285
4,397,668

1,500,000
606,773
381,662
123,340
173,285
2,983,845

402,764

1,763,326

7,019
)(47,530
7,895,889

115,552
)(55,235
7,592,548

الشريحة الثانية (رأس المال المساند)
ما يعادل مخصص المخاطر العامة
قروض  /ودائع مساندة
 % 45من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل األخر وبالتكلفة المستهلكة و فى شركات تابعة وشقيقة
 % 45من قيمة االحتياطى الخا
إجمالي رأس المال المساند

398,524
866,426
-

421,931
882,282
-

1,264,950

1,304,213

إجمالي القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات

9,160,839

8,896,761

الشريحة األولى (رأس المال األساسي)
أسهم رأس المال
االحتياطي العام
االحتياطي القانوني
االحتياطي راسمالى
احتياطي المخاطر العام
األرباح المحتجزة
األرباح المرحليه
اجمالى رصيد بنود الدخل الشامل اآلخر المتراكم بالميزانية
االستبعادات
إجمالي رأس المال األساسي

األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر
اجمالى مخاطر االئتمان
متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل
قيمة التجاوز عن الحدود المقررة ألكبر  50عميل
إجمالي األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر
القاعدة الرأسمالية  :اجمالى االصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر ()%

35,095,993
141,842
5,114,302
15,783,167
56,135,304
16.32%

33,754,514
158,576
5,114,302
7,984,784
47,012,176
18.92%

ادارة المخاطر المالية
الرافعة المالية
مكونات النسبة
أ – مكونات البسط
 يتكون بسط النسبة من الشريحة األولى لرأس المال (بعد األستبعادات) المستخدمة فى بسط معيار كفاية رأس
المال المطبق حاليا وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى.
ب – مكونات المقام
 يتكون مقام النسبة من كافة أصول البنك داخل و خارج المركز المالى وفقا للقوائم المالية و هو ما يطلق علية
" تعرضات البنك" و تشمل مجموع ما يلى:
 - 1تعرضات البنود داخل المركز المالي بعد خصم بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة الرأسمالية.
 – 2التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية.
 – 3التعرضات خارج المركز المالى (المرجحة بمعامالت التحويل).
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 31ديسمبر 2019
الف جنيه مصري

الشريحة االولى من رأس المال بعد االستبعادات ()1
نقديه وأرصدة لدى البنك المركزى
األرصدة المستحقة على البنوك
استثمارات من خالل األرباح و الخسائر
استثمارات ماليه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
استثمارات بالتكلفة المستهلكة
استثمارات فى شركات تابعه وشقيقة
القروض والتسهيالت االئتمانية للعمالء
األصول الثابتة (بعد خصم كال من مخصص خسائر األضمحالل و مجمع االهالك)
األصول االخرى
قيمة ما يتم خصمه من التعرضات (بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة الرأسمالية)

7,895,889
5,241,302
3,912,748
36,696
20,071,513
1,428,573
22,268
32,586,384
354,095
1,333,734
)(554,127

7,592,548
4,054,895
3,354,840
41,768
22,024,352
1,727,517
21,791
32,277,112
358,822
1,272,654
)(516,225

اجمالى تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم استبعادات الشريحة األولى
تكلفة االحالل

64,433,186
10

64,617,526
113

القيمة المستقبلية المتوقعة

-

-

اجمالى التعرضات الناتجة عن عقود المشتقات
اجمالى التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية

10
34,743

113
320

اجمالى التعرضات داخل الميزانية و عمليات المشتقات المالية و تمويل األوراق المالية
اعتمادات مستنديه – استيراد
اعتمادات مستندية – تصدير
خطابات ضمان
خطابات ضمان بناء على طلب بنوك خارجية أو بكفالتهم
كمبياالت مقبولة
اجمالى األلتزامات العرضية
ارتباطات رأسمالية
مطالبات قضائية
ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلى
ارتباطات عن قروض و تسهيالت للبنوك/عمالء (الجزء غير المستخدم) ذات فترة استحقاق أصلية
غير قابلة لاللغاء تزيد عن سنة
غير قابلة لاللغاء سنة أو أقل
قابلة لإللغاء بدون شروط في أي وقت بواسطة البنك وبدون إخطار مسبق أو التي تتضمن نصو لإللغاء
الذاتي بسبب تدهور الجدارة االئتمانية للمقترض
إجمالى االرتباطات
اجمالى التعرضات خارج الميزانية

64,467,939
968,457
2,249,946
2,952,763
759,997
6,931,163
2,085,820
11,387
217,968

64,617,959
616,602
2,178
2,130,694
2,868,690
665,553
6,283,718
1,919,775
11,399
225,591

448,715
24,020
1,564,139

317,951
112,291
1,760,414

4,352,049
11,283,212

4,347,421
10,631,139

اجمالى التعرضات داخل و خارج الميزانية ()2
نسبة الرافعة المالية ()2/1

75,751,151
10.42%

75,249,098
10.09%

 - 4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يقوم البنك بإستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول واإللتزامات التى يتم اإلفصاح عنها خالل
الفترة المالية التالية  ،ويتم تقييم التقديرات واالفتراضات باستمرار على أساس الخبرة التاريخية وغيرها من
العوامل  ،بما فى ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية التى يعتقد أنها معقولة فى ظل الظروف والمعلومات
المتاحة .
أ-

التقديرات
المعلومات عن التقديرات المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية و التي لها تأثير جوهري
علي المبالغ المعترف بها في القوائم المالية:
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ب-

 تبويب األصول المالية  :تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ باألصول من خالله و تقييم ما إذا كانتالشروط التعاقدية لألصول المالية سيتولد عنها خروج تدفقات نقدية في صورة سداد لعوائد و أقساط علي
األرصدة القائمة لتلك األصول.
عدم التأكد المرتبط باالفتراضات و التقديرات
عدم التأكد المرتبط باالفتراضات و التقديرات ذات المخاطر الكبيرة و التي ينشأ عنها تعديالت جوهرية في
الفترة  /السنة المنتهية في  31مارس  2020تظهر ضمن االيضاحات التالية :
 تنطبق بداية من عام 2019 اضمحالل األدوات المالية  :تقييم ما اذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان علي األصولالمالية منذ االعتراف األولي مع األخذ في االعتبار أثر المعلومات المستقبلية لدي قياس الخسائر االئتمانية
المتوقعة .

 تنطبق علي عام  2019و ما قبله و ما بعده تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام مدخالت غير ملحوظة لدي القياس . قياس التزامات المزايا المحددة  :اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية . االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة  :وجود أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن من خاللهااالستفادة من الخسائر الضريبية المرحلة .
ج  -ضرائب الدخل
تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة الفترة كل من ضريبة الفترة والضريبة المؤجلة  ،ويتم
االعتراف بها بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التى يتم االعتراف
بها مباشرة ضمن حقوق الملكية.
ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافى الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة
السارية فى تاريخ اعداد الميزانية باالضافة إلى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة ،
وااللتزامات طبقا ً لألسس المحاسبية وقيمتها طبقا ً لألسس الضريبية  ،هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة
المؤجلة بنا ًء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار
الضريبة السارية فى تاريخ إعداد القوائم المالية.
ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة فى
المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل  ،ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذى لن يتحقق
منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية  ،على أنه فى حالة إرتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول
الضريبية المؤجلة وذلك فى حدود ماسبق تخفيضه .
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صافي الدخل من العائد
 31مارس 2020

 31مارس 2019

باأللف جنيه مصري

باأللف جنيه مصري

عائد القروض واإليرادات المشابهة من
قروض وتسهيالت :
للعمالء
أذون الخزانة
ودائع وحسابات جارية
استثمارات في أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل االرباح
والخسائر والدخل الشامل األخر
اإلجمالي
تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من :
ودائع وحسابات جارية
للبنوك
للعمالء
قروض أخرى
اإلجمالي
الصافي

- 6

897,355

1,171,894

643,410
40,764
85,662

759,274
49,839
91,207

1,667,191

2,072,214

26,342
894,174
920,516
18,119
938,635
728,556

117,833
1,138,614
1,256,447
45,819
1,302,266
769,948

صافي الدخل من األتعاب والعموالت
 31مارس 2020

بااللف جنيه مصري
104,865
1,860
23,734
130,459

إيرادات األتعاب والعموالت :
األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان
أتعاب أعمال األمانة والحفظ
أتعاب أخرى

 31مارس 2020

بااللف جنيه مصري
75,623
1,374
24,398
101,396

مصروفات األتعاب والعموالت :
أتعاب أخرى مدفوعة

الصافي
-7

()3,525

()4,942

126,934

96,454

صافي دخل المتاجرة
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري
عمليات النقد األجنبي
ارباح التعامل في العمالت األجنبية
خسائر /ارباح تقييم عقود مبادلة العائد
تقييم ادوات حقوق الملكية من خالل األرباح و الخسائر

24,303
8
)(5,074
19,237
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 31مارس 2019
بااللف جنيه مصري
33,314
)(676
22,702
55,340

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
- 8

أرباح االستثمارات المالية
 31مارس 2019
بااللف جنيه مصري

 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري

أرباح بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
أرباح بيع اذون خزانة
خسائر ادوات حقوق ملكية من خالل الدخل الشامل األخر

- 9

10
7,254
-

4,280
)(327

7,264

3,953

حصة البنك فى نتائج أعمال شركات شقيقة
 31مارس 2019
بااللف جنيه مصري

 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري

الشركة الدولية للخدمات البريدية
شركة الوطنى كابيتال لتكوين وإدارة محافظ األوراق المالية
وإدارة صناديق اإلستثمار

- 10

-

)(2,974

477

300

477

)(2,674

مصروفات إدارية
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري

-1 1

 31مارس 2019
بااللف جنيه مصري

تكلفة العاملين:
أجور ومرتبات
تأمينات اجتماعية
تكلفة المعاشات ومزايا اخرى:
نظم االشتراكات والمزايا
االجمالى

119,182
6,881

95,834
6,011

15,340
141,403

11,211
113,055

مصروفات إدارية أخرى

129,218

123,662

270,621

236,717

إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري

(خساااائر) أرباح تقييم أرصااادة األصاااول وااللتزامات بالعمالت األجنبية 827
ذات الطبيعة النقدية بخالف تلك التي بغرض المتاجرة
1,185
ايرادات أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون
49
رد مخصصات أنتفي الغرض منها
)(289
مصروفات أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون

 31مارس 2019
بااللف جنيه مصري

)(6,205
9,355
)(196

ارباح بيع أصول ثابتة

)(130

)(19

مصروفات تأجير تشغيلى وتمويلى

)(15,312

)(11,105

مخصصات أخري

)(53

)(141

أخرى

261

143

)(13,462

)(8,168
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مصروفات ضرائب الدخل
 31مارس 2019
بااللف جنيه مصري

 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري

ضرائب الدخل الجارية
الضرائب المؤجلة

174,890
)(105

216,842
)(63,485

174,785

153,357

تم عرض معلومات إضافية عن ضرائب الدخل المؤجلة بإيضاح (. )29

- 13

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

نقدية

522,556

597,928

أرصدة لدى البنك المركزى في إطار نسبة االحتياطي

4,718,746

3,456,967

اثر تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية ()9

-

)(4,531

يخصم :مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

)(5,075

498

أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد

5,236,226
3,824,881
1,411,345
5,236,226

4,050,862
2,199,449
1,851,413
4,050,862
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أرصدة لدى البنوك
حسابات جارية
ودائع

 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري
691,315
2,221,433

398,989
1,247,312

بنوك مركزية بخالف نسبة االحتياطى االلزامى
اثر تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية ()9

2,912,748
1,000,000
-

1,646,301
1,708,539
)(122

يخصم :مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

-

47

أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد

3,912,748
121,222
3,791,526
3,912,748

3,354,765
362,142
2,992,623
3,354,765

3,912,748
3,912,748

3,146,226
208,539
3,354,765

أرصدة متداولة
أرصدة غير متداولة

- 15

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

قروض وتسهيالت للعمالء
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري
قروض للعمالء
مرابحات
إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء
يخصم
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
الصافي

أفراد
حسابات جارية مدينة
بطاقات ائتمان
قروض شخصية
قروض عقارية
إجمالي ()1
مؤسسات شامالً القروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية
حسابات جارية مدينة
قروض مباشرة
إجمالي ()2
إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء ()2+1
يخصم
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
الصافي

58

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

31,212,682
1,373,702
32,586,384

30,871,790
1,405,322
32,277,112

)(629,571
31,956,813

)(726,485
31,550,627

 31مارس 2020
الف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2019
الف جنيه مصرى

557,842
162,299
5,161,226
106,728
5,988,095

651,817
150,179
4,637,048
82,575
5,521,619

3,460,013
23,138,276
26,598,289
32,586,384

2,541,307
24,214,186
26,755,493
32,277,112

)(629,571

)(726,485

31,956,813

31,550,627
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مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
تحليل حركة مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للقروض والتسهيالت للعمالء
 31مارس 2020
االفراد
باأللف جنيه مصرى
الرصيد فى اول الفترة  /السنة
يخصم :مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
المكون خالل الفترة  /السنة
متحصالت من قروض سبق اعدامها
فروق تقييم عمالت أجنبية
مخصصات انتفي الغرض منها
الديون التى تم اعدامها خالل الفترة  /السنة
الرصيد في اخر الفترة  /السنة

53,754
7,389
598
()144
)(2,332
59,265

المؤسسات
باأللف جنيه مصرى
672,731
)(118,966
20,836
2,845
)(5,185
)(49
)(1,906
570,306

االجمالى
باأللف جنيه مصرى
726,485
)(111,577
20,836
3,443
()5,329
)(49
)(4,238
629,571

 31ديسمبر 2019
االفراد
باأللف جنيه مصرى
الرصيد فى اول السنة
اثر تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية ()9
يخصم :مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
المكون خالل السنة
متحصالت من قروض سبق اعدامها
فروق تقييم عمالت أجنبية
مخصصات انتفي الغرض منها
الديون التى تم اعدامها خالل السنة
الرصيد في اخر السنة

40,440
)(21,309
40,987
150
()804
)(5,710
53,754

المؤسسات
باأللف جنيه مصرى
715,906
)(59,770
67,503
14,638
129,772
)(60,591
()114,201
)(20,526
672,731

االجمالى
باأللف جنيه مصرى
756,346
)(81,079
108,490
14,788
129,772
()61,395
()114,201
)(26,236
726,485

 -16أدوات المشتقات المالية
المشتقات
يقوم البنك باستخدام أدوات المشتقات التالية ألغراض التغطية ولغير أغراض التغطية :
-

تمثل عقود العملة اآلجلة  Forwardارتباطات لشراء عمالت أجنبية ومحلية  ،بما في ذلك الجزء غير المنفذ
من المعامالت الفورية  ،وتمثل العقود المستقبلية  Futureللعمالت األجنبية و/أو معدالت العائد التزامات
تعاقدية الستالم أو دفع مبلغ بالصافي على أساس التغيرات في أسعار الصرف ومعدالت العائد و/أو لشراء
أو بيع عملة أجنبية أو أداة مالية في تاريخ مستقبلي بسعر تعاقدي محدد في سوق مالية نشطة .
ويعتبر خطر االئتمان للبنك ضئيالً  ،وتمثل اتفاقيات العائد اآلجلة عقود أسعار عائد مستقبلية يتم التفاوض
عليها لكل حالة على حدة  ،وتتطلب تلك االتفاقيات التسوية النقدية في تاريخ مستقبلي للفرق بين سعر العائد
المتعاقد عليه وسعر العائد الجاري في السوق وعلى أساس مبلغ تعاقدي  /افتراضي  Nominal Valueمتفق
عليه .

-

تمثل عقود مبادلة العملة و/أو العائد ارتباطات التبادل مجموعة من التدفقات النقدية األخرى  ،وينتج عن تلك
العقود تبادل العمالت أو معدالت العائد (معدل ثابت بمعدل متغير مثالً) أو كل ذلك معا ً (أي عقود مبادلة
عوائد وعمالت)  ،وال يتم التبادل الفعلي للمبالغ التعاقدية إال في بعض عقود مبادلة العمالت .
ويتمثل خطر االئتمان للبنك في التكلفة المحتملة الستبدال عقود المبادالت إذا أخفقت األطراف األخرى في
أداء التزاماتها  .ويتم مراقبة ذلك الخطر بصفة مستمرة بالمقارنة بالقيمة العادلة وبنسبة من المبالغ التعاقدية
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 .وللرقابة على خطر االئتمان القائم  .ويقوم البنك بتقييم األطراف األخرى بذات األساليب المستخدمة في
أنشطة اإلقراض .
-

-

تمثل عقود خيارات ( )Optionالعملة األجنبية و/أو معدالت العائد ترتيبات تعاقدية يمنح بموجبها البائع
(المصدر) للمشتري (المحتفظ) الحق وليس االلتزام  ،إما لشراء (خيار شراء) أو لبيع (خيار بيع)  ،في يوم
محدد أو خالل فترة محددة لمبلغ معين من العملة األجنبية أو أداة مالية بسعر محدد مسبقا ً  .ويتسلم البائع
عمولة من المشتري لقاء قبوله لخطر العملة األجنبية أو معدل العائد  .وتكون عقود الخيارات إما متداولة في
السوق أو تفاوضية بين البنك وأحد العمالء (خارج المقصورة)  .ويتعرض البنك لخطر االئتمان من عقود
الخيار المشتراة فقط في حدود القيمة الدفترية التي تمثل قيمتها العادلة .
تعد المبالغ التعاقدية لبعض األنواع من األدوات المالية أساسا ً للمقارنة مع األدوات المالية المعترف بها في
الميزانية  ،ولكن ال توفر الضرورة مؤشرا ً عن مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية أو القيمة العادلة الحالية
لألدوات  ،ولذلك ال تعكس هذه المبالغ خطر االئتمان أو خطر السعر .
وتصبح المشتقات لصالح البنك (أصوالً) أو غير صالحة (التزامات) نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف أو
معدالت العائد المرتبطة بتلك المشتقات  ،ويمكن أن يتذبذب من وقت ألخر إجمالي المبالغ التعاقدية /
االفترا ضية للمشتقات المالية القائمة وكذلك المدى الذي تكون فيه المشتقات لصالح أو لغير صالح البنك
وإجمالي القيم العادلة لألصول وااللتزامات من المشتقات المالية .
وتتمثل المشتقات فىااللتزام المبين فى الجدول التالى :
(باأللف جنيه مصري)
 31مارس 2020
االلتزامات
المبلغ التعاقدى األصول
االفتراضى

 31ديسمبر 2019
األصول
المبلغ التعاقدى
االفتراضى

االلتزامات

المشتقات المحتفظ
بها بالقيمة العادلة
من خالل االرباح
والخسائر
عقود مبادلة عائد

157,532

-

29

160,415

-

38

إجمالي المشتقات

157,532

-

29

160,415

-

38
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استثمارات مالية
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصرى
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
أدوات دين – غير مدرجة في السوق – أذون خزانة
أدوات دين – غير مدرجة في السوق – سندات
أدوات دين – مدرجة في السوق
صناديق استثمار بالقيمة العادلة
صندوق الميزان
صندوق اشراق
صندوق انماء
صندوق الحياة
أدوات حقوق ملكية :
 غير مدرجة في السوقاثر تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية ()9
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة خالل الفترة  /السنة
إجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ()1
استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
أدوات دين – بالتكلفة المستهلكة :
ادوات دين مدرجة في السوق – ذات عائد ثابت
إجمالي استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة ()2
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر
صناديق استثمار بالقيمة العادلة
صندوق الميزان
صندوق اشراق
صندوق الحياة
صندوق انماء
إجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر ()3
إجمالي استثمارات مالية ()1+2+3
أرصدة متداولة
أرصدة غير متداولة
أدوات دين ذات عائد ثابت

61

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصرى

18,685,984
555,274
805,580

20,633,923
559,451
802,885

4,760
6,151
3,523
3,401

5,624
5,978
4,938
4,608

6,840
)(136,066
19,935,447

6,945
)(138,739
59,680
21,945,293

1,428,573
1,428,573

1,727,517
1,727,517

13,599
15,170
3,401
4,525
36,695
21,400,715
19,965,302
1,435,413
21,400,715
21,339,345
21,339,345

16,068
14,749
4,608
6,343
41,768
23,714,578
21,980,116
1,734,462
23,714,578
23,644,717
23,644,717

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
استثمارات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
األخر
بااللف جنيه مصري
الرصيد فى  1يناير2020
أضافات
استبعادات (بيع  /استرداد)
فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت
األجنبية
ارباح التغير فى القيمة العادلة
تكلفة مستهلكة خالل الفترة  /السنة
يخصم :الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
الرصيد فى  31مارس 2020
الرصيد فى  1يناير2019
أضافات
المحول من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل األخر
استبعادات (بيع  /استرداد)
فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت
األجنبية
ارباح التغير فى القيمة العادلة
تكلفة مستهلكة خالل السنة
يخصم :الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
الرصيد فى  31ديسمبر 2019
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استثمارات مالية
بالتكلفة المستهلكة

بالقيمة العادلة من
خالل قائمة األرباح
و الخسائر

اإلجمالى

بااللف جنيه مصري

بااللف جنيه مصري

بااللف جنيه مصري

21,945,293
17,400,415
()19,905,276

1,727,517
)(300,000

41,768
2,050
)(2,048

23,714,578
17,402,465
()20,207,324

()104,136

-

-

()104,136

12,429
643,727
()57,006

1,056
-

)(5,074
-

7,355
644,783
()57,006

19,935,446

1,428,573

36,696

21,400,715

24,068,052
34,121,613
-

2,264,972
-

4,269
15,153

26,333,024
34,125,882
15,153

()38,207,334

)(560,000
-

-

()38,767,334
()545,800

37,327
2,550,495
()79,060

22,545
-

22,346
-

59,673
2,573,040
()79,060

21,945,293

1,727,517

41,768

23,714,578

()545,800

استثمارات في شركات شقيقة
بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات الشقيقة كما يلي :
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصرى

شركات شقيقة

شيييييييركة الوطنى كابيتال لتكوين إدارة محافظ األوراق المالية و إدارة صيييييييناديق 22,268
اإلستثمار *

نسبببببببببببببة
المساهمة
%
49.99

22,268

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصرى

21,791

نسيييييييييبييية
المساهمة
%
49.99

21,791

أهم البيانات المالية ونسبة مساهمة البنك في الشركات الشقيقة طبقا للقوائم المالية فى  31ديسمبر 2019

باأللف جنيه مصري
البيان

شركة الوطني كابيتال لتكوين إدارة محافظ
األوراق المالية و إدارة صناديق اإلستثمار

طبيعة
العالقة

شركة
شقيقة

البلد مقر
الشركة

مصر

أصول
الشركة

46,573

التزامات الشركة
(بدون حقوق
الملكيــة)

2,038

 -جميع االستثمارات المالية فى شركات شقيقة غير مقيدة فى سوق األوراق المالية .

62

ايرادات
الشركة

9,588

أرباح
(/خسائر)
الشركة

3,018

قيمة
المساهمة

نسبة المساهمة
%

22,268

49.99

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
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أصول أخرى

اإليرادات المستحقة
دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة
األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون
(بعد خصم مخصص االضمحالل)
وثيقة تأمين جماعي
المصروفات المقدمة
التأمينات والعهد
عائد مدفوع مقدما
أخرى

 31مارس 2020
بااللف جنيه مصرى
434,251
365,292
43,254

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصرى
400,799
291,241
43,920

37,228
155,903
47,154
555
139,618
1,223,255

44,633
177,929
38,883
1,063
161,629
1,160,097

63

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
- 20

أصول ثابتة
أراضى *
بااللف
جنيه مصري

مباني *
بااللف
جنيه مصري

نظم الية متكاملة
بااللف
جنيه مصري

تجهيزات وتركيبات
بااللف
جنيه مصري

وسائل نقل
بااللف
جنيه مصري

اجهزة ومعدات
بااللف
جنيه مصري

اثاث
بااللف
جنيه مصري

اإلجمالى
بااللف
جنيه مصري

أخرى
بااللف
جنيه مصري

الرصيد فى  1يناير 2019
التكلفة
مجمع االهالك

7,383
-

202,980
)(41,571

95,818
)(61,618

9,894
)(5,499

204,322
)(128,702

35,275
)(16,844

27,094
)(11,355

15,196
)(6,884

597,962
)(272,473

صافي القيمة الدفترية  1يناير 2019

7,383

اضافات
استبعادات االصول

)(2,612

161,409
2,660

34,200
23,755

4,395

75,620
43,472

18,431
9,421

15,739
8,909

8,312
1,934

325,489
90,151

)(6,496

)(3,902

استبعادات االهالكات

-

-

)(2

)(276

)(788

)(791

)(14,867

2,374

3,866

1

257

541

711

7,750

-

تكلفة اهالك

-

)(4,091

)(13,112

)(1,129

)(22,960

)(4,553

)(2,307

)(1,549

)(49,701

صافي القيمة الدفترية فى  31ديسمبر 2019

4,771

155,856

44,807

3,266

96,131

23,280

22,094

8,617

358,822

التكلفة
مجمع االهالك
صافي القيمة الدفترية فى  31ديسمبر 2019

7,383
)(2,612
4,771

205,640
)(49,784
155,856

119,573
)(74,766
44,807

9,894
)(6,628
3,266

247,794
)(151,663
96,131

44,696
)(21,416
23,280

36,003
)(13,909
22,094

17,130
)(8,513
8,617

688,113
)(329,291
358,822

صافي القيمة الدفترية  1يناير 2020
اضافات
استبعادات االصول

4,771
-

155,856
-

استبعادات االهالكات
تكلفة اهالك

-

()980

44,807
3,553
()367
255
()3,763

3,266
-

96,131
621
-

()278

()6,708

23,280
1,806
()1
1
()1,248

22,094
2,178
()80
61
()675

8,617
1,305
()407

358,822
9,463
()448
317
()14,059

صافي القيمة الدفترية فى  31مارس 2020

4,771

154,876

44,485

2,988

90,044

23,838

23,578

9,515

354,095

الرصيد فى  31مارس 2020
التكلفة

7,383

205,640

123,126

9,894

248,415

46,502

37,181

18,435

696,576

مجمع االهالك

)(2,612

()50,764

()78,641

()6,906

()158,371

()22,664

()14,603

()8,920

()343,481

صافي القيمة الدفترية فى  31مارس 2020

4,771

154,876

44,485

2,988

90,044

23,838

23,578

9,515

354,095

* تتضمن األصول الثابتة في تاريخ الميزانية بالصافي مبلغ  108,231الف جنيه مصري تمثل اراضى ومبانى لم تسجل بعد باسم البنك وجارى حاليا اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتسجيل تلك األصول.

64

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
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أصول غير ملموسة
برامج حاسب آلي
بااللف جنيه مصري

التكلفة في  1يناير 2020
األضافات
التكلفة في  31مارس 2020
مجمع األستهالك في  1يناير 2020
استهالك الفترة  /السنة
مجمع األستهالك في  31مارس 2020
صافي القيمة الدفترية في  31مارس 2020
صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2019
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أصول أخرى
بااللف جنيه مصري

91,908
2,329
91,908
)(36,910
))4,211
))41,121
50,787

12,050
12,050
)(3,875
)(301
)(4,176
7,874

103,958
2,329
103,957
)(40,785
))4,511
))45,297
58,661

52,669

8,175

60,844

أرصدة مستحقة للبنوك
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري
بنوك محلية
ودائع
بنوك خارجية
حسابات جارية
ودائع
أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد
أرصدة متداولة
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 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

150,000
150,000

481,245
481,245

72,213
2,756,810
2,979,023
71,878
2,907,145
2,979,023
2,979,023
2,979,023

116,657
1,203,112
1,801,014
116,243
1,684,771
1,801,014
1,801,014
1,801,014

ودائع العمالء
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري
ودائع تحت الطلب
ودائع ألجل وبإخطار
شهادات ادخار وإيداع
ودائع توفير
ودائع أخرى
االجمالى
ودائع مؤسسات مالية وشركات
ودائع أفراد
أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد متغير
أرصدة متداولة
أرصدة غير متداولة
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األجمالي
بااللف جنيه مصري

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

10,980,210
11,098,035
21,506,925
5,752,999
853,293

12,602,866
11,572,798
21,120,699
5,469,449
806,762

50,191,462

51,572,574

17,676,034
32,515,428
50,191,462
815,366
49,376,096
50,191,462
28,331,076
21,860,386

19,795,515
31,777,059
51,572,574
768,140
50,804,434
51,572,574
34,080,603
17,491,971

50,191,462

51,572,574

قروض أخرى
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري
65

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
قرض الصندوق العربي للتنمية األقتصادية و األجتماعية
قرض صندوق سند لتمويل المشروعات المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة
قرض مساند – بنك الكويت الوطنى  -الكويت *
قروض مبادرة البنك المركزي المصري

683,689

696,201

52,511

53,472

866,426
69,179
1,671,805

882,282
72,282
1,704,237

*وفقا إليضاح رقم ( -31ب المعامالت مع اطراف ذوى عالقة ) البند يتمثل فى قرض مساند من بنك الكويت الوطنى .
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التزامات أخرى
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري
عوائد مستحقة
إيرادات مقدمة
مصروفات مستحقة
دائنون
أرصدة دائنة متنوعة

- 26

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

379,372
25,690
109,239
247,507
95,190
856,998

423,395
26,506
110,705
57,903
88,855
707,364

 31مارس 2020
بااللف جنيه مصرى

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصرى

ألتزامات مزايا التقاعد للعاملين

التزامات مدرجة بالميزانية عن:
المزايا العالجية بعد التقاعد

المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل:
المزايا العالجية بعد التقاعد

97,332
97,332

91,378
91,378

5,954
5,954

22,491
22,491

تتمثل الحركة على األلتزامات خالل الفترة  /السنة المالية فيما يلي:
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصرى
الرصيد في أول الفترة  /السنة المالية
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة العائد
مزايا مدفوعة
الرصيد في اخر الفترة  /السنة المالية

91,378
1,909
4,045
97,332

66

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصرى
71,784
7,213
15,277
)(2,896
91,378

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
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مخصصات أخرى

فى  31مارس 2020
البيان
الرصيد في أول الفترة
يخصببببببم مخصببببببص الخسببببببائر
االئتمانية المتوقعة ECL
المكون خالل الفترة
متحصببببببالت من ديون سبببببببق
اعدامها
فروق تقييم عمالت أجنبية
المستخدم خالل الفترة
الرصيد في آخر الفترة

مخصص
مطالبات
محتملة
9,046

بااللف جنيه مصري
مخصص
مخصص
دعاوى
االلتزامات
قضائية
العرضية
6,171
144,223

مخصص
مخاطر عمليات
بنوك
5,832

165,272

-

52,115

-

-

52,115

-

-

-

53

53

-

12

-

-

12

)(7,130
1,916

()849
195,501

()76
6,095

()90
()53
5,742

()1,015
()7,183
209,254

االجمالى

فى  31ديسمبر 2019
البيان
الرصيد في أول السنة
أ ثر تطيبيييق ا لميعيييييار اليييدو لى
للتقارير المالية ()9
مخصييييييص الخسييييييائر االئتمانية
المتوقعة ECL
المكون خالل السنة
متحصييييييالت من ديون سييييييبق
اعدامها
فروق تقييم عمالت أجنبية
رد مخصييييصييييات انتفى الغرض
منها
المستخدم خالل السنة
الرصيد في آخر السنة
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مخصص
مطالبات
محتملة
9,046

بااللف جنيه مصري
مخصص
مخصص
دعاوى
االلتزامات
قضائية
العرضية
7,234
69,426

مخصص
مخاطر عمليات
بنوك
6,384

92,090

-

)(110,589

-

-

)(110,589

-

192,048

-

-

192,048

-

24

25

289

338

-

84

-

-

84

-

()5,786

()522

()578

()6,886

-

-

-

)(56

)(56

9,046

()984
144,223

()566
6,171

()207
5,832

()1,757
165,272

االجمالى

ضرائب الدخل المؤجلة
تم حساب ضرائب الدخل المؤجلة بالكامل على الفروق الضريبية المؤقتة وفقا ً لطريقة االلتزامات باستخدام معدل
الضريبة الفعلي عن السنة المالية الحالية .
يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة إذا كان هناك مبرر قانوني لعمل مقاصة بين
الضريبة الحالية على األصول مقابل الضريبة الحالية على االلتزامات وأيضا ً عندما تكون ضرائب الدخل المؤجلة
تابعة لذات الدائرة الضريبية .
األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة
فيما يلي أرصدة حركة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة :
أرصدة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة

67

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
األصول الضريبية المؤجلة
 31مارس 2020

 31ديسمبر 2019

االلتزامات الضريبية المؤجلة
 31مارس 2020

 31ديسمبر 2019

بااللف جنيه مصري

بااللف جنيه مصري

بااللف جنيه مصري

بااللف جنيه مصري

اهالكات األصول الثابتة
المخصصات (بخالف مخصص خسائر
اضمحالل القروض)
إجمالي الضريبة التي تنشأ عن أصل (التزام)

-

-

()24,768

()24,873

76,586

76,586

-

-

76,586

76,586

()24,768

()24,873

صافي الضريبة التي ينشأ عنها أصل

51,818

51,713

-

-

حركة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة:
األصول الضريبية المؤجلة

الرصيد في أول الفترة  /السنة
اإلضافات
اإلستبعادات
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

االلتزامات الضريبية المؤجلة

 31مارس 2020

 31ديسمبر 2019

 31مارس 2020

 31ديسمبر 2019

بااللف جنيه مصري

بااللف جنيه مصري

بااللف جنيه مصري

بااللف جنيه مصري

76,586
76,586

36,945
65,141
)(25,500
76,586

()24,873
)(105
)(24,768

()19,486
()5,387
)(24,873

 -29حقوق المساهمين
أ-

رأس المال المرخص به :
يبلغ رأس المال المرخص به  2.5مليار جنيه مصرى.

ب  -رأس المال المصدر والمدفوع :
يبلغ رأس المال المصييدر و المدفوع  1.5مليار جنيه مصييرى موزعا على 150مليون سييهم القيمة االسييمية
للسهم  10جنيه مصرى.
ج  -االحتياطيات :
 وفقا للنظام األسيياسييى للبنك يتم احتجاز  % 5من صييافى أرباح العام لتغذية االحتياطى القانونى ويتمايقاف االحتياطى القانونى عندما يبلغ رصيده ما يعادل  % 100من رأس المال المصدر والمدفوع.
 وفقا لتعليمات البنك المركزى المصيييييرى اليجوز التصيييييرف فى رصييييييد االحتياطى الخاالرجوع للبنك المركزى.
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري
احتياطي قانوني
487,860
احتياطي عام
806,773
رأسمالى
احتياطي
168,049
احتياطى المخاطر البنكية العام
33,325
احتياطي القيمة العادلة – اسييييييتثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 46,942
الدخل الشامل اآلخر
احتياطى المخاطر العام
173,285
إجمالي االحتياطيات
1,716,234
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اال بعد

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري
381,661
606,773
123,340
33,325
39,924
173,285
1,358,308

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
احتياطي القيمة العادلة ـ استثمارات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل األخر
الرصيد في أول الفترة  /السنة
أثر تطبيق معيار  IFRS 9عند التطبيق األولي
الرصيد بعد التعديل

39,924
39,924
التغير في القيمة العادلة استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 7,088
الشامل األخر
فروق تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
)(70
الشامل األخر العمالت األجنبية
46,942

د-

)(10,951
)(64,677
)(75,628
115,660
)(108
39,924

أرباح محتجزة
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

الحركة على األرباح المحتجزة :
الرصيد أول الفترة  /السنة
5,152,540
محول من أرباح الفترة  /السنة
402,764
توزيعات االرباح
)(405,369
التغير فى القيمة العادلة لإلسييييييتثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل 1,405
الدخل الشامل األخر
المحول إلى االحتياطيات
)(350,908
الرصيد فى آخر الفترة  /السنة
4,800,432

3,734,588
2,168,696
)(388,508
)(362,236
5,152,540

هـ  -فروق تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية : 9
تأثيراالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة
مخصصات مكونة وفق لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في  16ديسمبر 2008
مخصص خسائر األضمحالل ألرصدة القروض والتسهيالت للعمالء
مخصص األلتزامات العرضية
االجمالى
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة وفقا ً للمعيار الدولى للتقارير المالية ()9
مخصص خسائر االئتمان ألرصدة القروض والتسهيالت للعمالء
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لاللتزامات العرضية
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة لدى البنك المركزى
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة لدى البنوك
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لألستثمارات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل األخر
فروق تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية ()9
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بااللف جنيه مصري
756,346
69,427
825,773
))81,079
110,589
4,531
122
138,740

172,903

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
- 30

النقدية وما في حكمها
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية  ،تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ
استحقاقها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء :
 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري

-31

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

5,236,226

4,050,862

أرصدة لدى البنوك

3,912,747

3,354,765

أرصدة لدى البنوك المركزية في إطار نسبة االحتياطي االلزامي

()4,713,670

)(3,452,934

أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

)(1,000,000

)(1,708,465

النقدية وما فى حكمها

3,435,303

2,244,228

المعامالت مع أطراف ذوى عالقة
يتبع البنك الشركة األم بنك الكويت الوطنى التي تمتلك  % 94,93تقريبا ً من األسهم العادية  ,أما باقي النسبة
( )%5,07تقريبا ً فهي مملوكة لمساهمين أخرين في حدود ألفى مساهم وال يوجد بينهم من يملك
 % 5او اكثر.
تم الدخول في العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل النشاط العادي للبنك  ،ويتضمن ذلك
القروض والودائع ومبادالت العمالت األجنبية  ,وال يوجد تعامالت مع الشركة األم فيما عدا السداد لتوزيعات
األسهم العادية وتمت جميع المعامالت مع االطراف ذات العالقة بشروط معادله لتلك السائدة فى المعامالت
الحره.
وتتمثل المعامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة في نهاية الفترة  /السنة المالية فيما يلي :
أ-

ارصدة أطراف ذوي عالقة
شركات شقيقة
 31مارس 2020

 31ديسمبر 2019

بااللف جنيه مصري

بااللف جنيه مصري

المستحق للعمالء
حساب جارى

536

384

ودائع

-

1,050

536

1,434

المستحق على العمالء
مدينة اخرى

45

70

الرصيد في أخر الفترة  /السنة

45

70

70

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
بنك الكويت الوطنى

ارصدة لدى البنوك
ارصدة مستحقة للبنوك

 31مارس 2020

 31ديسمبر 2019

بااللف جنيه مصري
136,572
1,219,122

بااللف جنيه مصري
50,937
904,256

ب -القرض المساند قرض بنك الكويت الوطنى:
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري
القيمة االسمية للقرض المساند في اخر الفترة  /السنة

-

866,426
866,426

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري
882,282
882,282

حصييييييل البنك علي قرض من بنك الكويت الوطني  -الكويت بمبلغ  55مليون دوالر امريكي
بما يعادل مبلغ  866,426الف جنيه مصري من بنك الكويت الوطنى مقوم بسعر الدوالر عند
اعداد القوائم المالية بسيعر 15.753جنيه مصيرى  ،وذلك لمدة  10سبنوات تبدأ من  29مارس
 2017حتى  29مارس  2027يعاد تسييييعيره سيييينويا ،وقد تضييييمن عقد القرض المسيييياند قبول
وتعهد بنك الكويت الوطنى بأن يكون ترتيب سييداد القرض للبنك فى حالة التصييفية تاليا ً لحقوق
المودعين والدائنين  ،و يتعهد البنك بسداد كامل قيمة القرض فى تاريخ االستحقاق بمعدل عائد
قدره  % 3.97275سنويا.

جـ  -معامالت مع شركة الوطنى كابيتال لتكوين وادارة محافظ االوراق المالية وادارة صناديق االستثمار
(ش  .م  .م ) :
 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري
604

مصروف ادارة صناديق اإلستثمار
عوائد مدينة

د-

14

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري
332
4

بلغ ما يتقاضاه العشرون أصحاب المكافآت والمرتبات األكبر فى البنك مجتمعين مبلغ  8,437ألف
جنيه مصرى في  31مارس  2020مقابل  29,259ألف جنيه مصرى في  31ديسمبر 2019
والمتوسط الشهرى  7,031ألف جنيه مصرى مقابل  2,438ألف جنيه مصرى في  31ديسمبر
.2019

 - 32التزامات عرضية وارتباطات
أ-

مطالبات قضائية
يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك في  31مارس  2020بقيمة  11,387ألف جنيه
مصري وتم تكوين مخصصات لبعض منها ولم يتم تكوين مخصصات للبعض االخر حيث أنه من غير
المتوقع تحقق خسائر عنها.
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بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
ب-

ارتباطات رأسمالية
بلغت تعاقدات البنك عن ارتباطات رأسمالية  2,085,820الف جنيه مصري في  31مارس 2020
مقابل  1,919,775ألف جنيه مصري في  31ديسمبر  2019متمثلة في مشتريات مباني ونظم حاسب
آلى وتوجد ثقة كافية لدى اإلدارة من تحقق إيرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك االرتباطات .

ج-

ارتباطات عن ضمانات وااللتزامات العرضيه
تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن ضمانات وااللتزامات العرضيه فيما يلي :
 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري

األوراق المقبولة
خطابات ضمان
اعتمادات مستندية استيراد  /تصدير
ضمانات بناء على طلب بنوك أخرى او بكفالتها

د-

760,148
4,563,281
4,846,426
5,898,938
16,068,793

665,742
4,312,724
3,094,696
5,739,598
13,812,760

ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي
يبلغ مجموع الحد األدنى لمدفوعات اإليجار عن عقود إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء وفقا ً لما يلي:

ال تزيد عن سنة
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري

 31ديسمبر 2019
بااللف جنيه مصري

30,644
149,349
37,975

30,212
150,492
44,887

217,968

225,591

 - 33التزامات التأجير التمويلى
تعاقد البنك مع ال شركة الدولية للتأجير التمويلى (أنكوليس) على قيام البنك ببيع عقارات (أرا ضى) آلت ملكيتها
للبنك وبعض مقار البنك واألصييول الملموسيية مقابل ايجار  ،كما قام البنك بمنح شييركة انكوليس قروض بنفس
المبلغ وذلك وفقا ً لما يلى :
البيـــــان
فرع النزهة
فرع الحجاز
فرع النصر
فرع مصدق

المبلغ
4,208
5,076
8,262
11,573

قيمة البيع
العملة
الف جنيه مصرى
الف جنيه مصرى
الف جنيه مصرى
الف جنيه مصرى

72

قسط االيجار التمويلى
العملة
المبلغ
الف جنيه مصرى
51
الف جنيه مصرى
61
الف جنيه مصرى
81
الف جنيه مصرى
114

الفترة
شهــريا ً
شهــريا ً
شهــريا ً
شهــريا ً

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
-34

توزيع األصول وااللتزامات  ،وااللتزامات العرضية واالرتباطات :

باأللف جنيه مصرى
بالعملة المحلية

البيــــــان
أوال  :األصول :
أ  -أرصدة لدى البنوك
ب -قروض للعمالء والبنوك
قطاع الزراعة
قطاع الصناعة
قطاع التجارة
قطاع الخدمات
القطاع العائلى
قطاعات أخرى
مخصص القروض
صافي القروض

باأللف جنيه مصرى
بالعملة األجنبية

1,004,392
1,004,392

2,908,356
2,908,356

444,819
13,416,000
1,713,164
2,393,709
5,837,457
948

1
4,080,848
196,648
4,308,763
194,026
-

23,806,098

8,780,286

()333,022
23,473,076

()296,549
8,483,737

ثانيا :االلتزامات :
البيــــــان
أ-

أرصدة مستحقة للبنوك

ب  -ودائع العمالء
قطاع الزراعة
قطاع الصناعة
قطاع التجارة
قطاع الخدمات
القطاع العائلى
قطاعات آخرى
ج  -االلتزامات العرضية
خطابات الضمان
ضمانات كطلب بنوك او بكفالتها
االعتمادات المستندية (استيراد وتصدير)
األوراق المقبولة عن تسهيالت موردين
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باأللف جنيه مصرى
بالعملة المحلية
157,938
157,938

باأللف جنيه مصرى
بالعملة األجنبية
2,821,086
2,821,086

116,980
3,077,291
1,209,846
2,478,321
27,042,871
2,807,109

19,265
2,502,951
469,834
2,373,924
6,964,981
1,128,089

36,732,418

13,459,044

3,686,766
254,731
13,478
7,006

876,515
5,644,207
4,832,947
753,143

3,961,980

12,106,813

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
-35

توزيع ارصدة القروض جغرافيا :
باأللف جنيه مصرى
بالعملة المحلية

البيــــــان

القاهرة
السادس من اكتوبر
االسكندرية
الغربية
دمياط
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الجيزة
اسيوط
سوهاج
البحر االحمر
جنوب سيناء
يخصم
مخصص خسائر االضمحالل
الصافي

-36

15,615,054
1,068,971
1,565,023
109,152
58,539
641,959
287,554
409,245
3,692,862
136,334
136,724
76,824
7,857

6,059,522
469,657
1,523,352
481
1
112,249
234,384
98,731
278,176
718
2,227
750
38

23,806,098

8,780,286

()333,022
23,473,076

()296,549
8,483,737

توزيع ارصدة الودائع جغرافيا :
البيــــــان

باأللف جنيه مصرى
بالعملة المحلية

القاهرة
السادس من اكتوبر
االسكندرية
الغربية
دمياط
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الجيزة
اسيوط
سوهاج
البحر االحمر
جنوب سيناء
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باأللف جنيه مصرى
بالعملة األجنبية

باأللف جنيه مصرى
بالعملة األجنبية

20,202,152
1,720,943
3,973,197
456,873
238,601
319,361
915,693
534,161
6,988,582
526,818
601,102
202,624
52,311

6,735,836
754,582
3,171,978
130,325
24,079
248,815
341,891
124,246
1,798,418
34,443
39,041
43,149
12,241

36,732,418

13,459,044

صناديق االستثمار
أ  -صندوق استثمار بنك الكويت الوطني -مصر (ذو العائد الدوري والنمو الرأسمالي"الميزان" )
74

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  95لسنة 1992
والئحته التنفيذية  ،وتقوم بإدارة الصندوق شركة الوطنى كابيتال إلدارة صناديق االستثمار  ،وقد بلغ عدد وثائق
استثمار هذا الصندوق عند االنشاء  1,350,000وثيقة قيمتها  135,000ألف جنيه مصري إجمالي اكتتاب
البنك منها  67,500وثيقة بقيمه أسميه  6,750ألف جنيه مصري لمباشرة نشاط الصندوق .
وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في تاريخ المركز المالي  271.97865جنيه مصري كما بلغت وثائق
الصندوق القائمة في ذات التاريخ  69,954وثيقة حيث بلغ صافى اصول الصندوق فى  2020/3/31مبلغ
19,026ألف جنيه مصرى.
وقد بلغ عدد الوثائق القائمه للبنك  17,500وثيقه بالقيمه العادله  4,760ألف جنيه مصري من خالل قائمه
الدخل الشامل
وقد بلغ عدد الوثائق القائمه للبنك  50,000وثيقه بالقيمه العادله  13,599ألف جنيه مصري من خالل قائمه
الدخل .
وطبقا ً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك الكويت الوطني -مصر على  3.5فى االلف أتعاب
وعم والت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات اإلدارية األخرى التي يؤديها له  ،وقد بلغ إجمالي
العموالت  20ألف جنيه مصري عن الفترة المالية المنتهية في  2020/3/31أدرجت ضمن بند إيرادات األتعاب
والعموالت  /أتعاب أخرى بقائمة الدخل.
ب  -صندوق استثمار بنك الكويت الوطني -مصر (للسيولة بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى التراكمى "
إشراق ")
الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  95لسنة 1992
والئحته التنفيذية  ،وتقوم بإدارة الصندوق شركة الوطنى كابيتال إلدارة صناديق االستثمار ،وقد بلغ عدد
وثائق استثمار هذا الصندوق عند االنشاء  14,898,379وثيقة قيمتها  148,983ألف جنيه مصري إجمالي
اكتتاب البنك منها  762,768وثيقة بقيمه أسميه  11,349ألف جنيه مصري لمباشرة نشاط الصندوق .
وقد بلغ عدد الوثائق القائمه للبنك  220,000وثيقه بالقيمه العادله  6,151ألف جنيه مصري من خالل قائمه
الدخل الشامل .
وقد بلغ عدد الوثائق القائمه للبنك  542,768وثيقه بالقيمه العادله  15,160ألف جنيه مصري من خالل قائمه
الدخل .
وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في تاريخ المركز المالي  27.95959جنيه مصري كما بلغت وثائق
الصندوق القائمة في ذات التاريخ  30,429,097وثيقة حيث بلغ صافى اصول الصندوق فى  2020/3/31مبلغ
 850,785ألف جنيه مصرى.
.

وطبقا ً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة اإلكتتاب يحصل البنك على  4.5فى األلف أتعاب وعموالت مقابل
إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات اإلدارية األخرى التي يؤديها له  ،وقد بلغ إجمالي العموالت  999ألف
جنيه مصري عن الفترة المالية المنتهية في  2020/3/31أدرجت ضمن بند إيرادات األتعاب والعموالت /
أتعاب أخرى بقائمة الدخل.

ج -صندوق استثمار بنك الكويت الوطني -مصر (ذو العائد التركمى والتوزيع الدورى "الحياة")
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بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  95لسنة 1992
والئحته التنفيذية  ،وتقوم بإدارة الصندوق شركة الوطنى كابيتال إلدارة صناديق االستثمار  ،وقد بلغ عدد
وثائق استثمار هذا الصندوق عند االنشاء  5,000,000وثيقة قيمتها  50,000ألف جنيه مصري إجمالي
اكتتاب البنك منها  500,000وثيقة منها بقيمه اسميه  5,000ألف جنيه مصري لمباشرة نشاط الصندوق .
وقد بلغ عدد الوثائق القائمه للبنك  250,000وثيقه بالقيمه العادله  3,401ألف جنيه مصري من خالل قائمه
الدخل الشامل .
وقد بلغ عدد الوثائق القائمه للبنك  250,000وثيقه بالقيمه العادله  3,401ألف جنيه مصري من خالل قائمه
الدخل .
وقد بلغت القيمة اإلستردادية للوثيقة في تاريخ المركز المالي  13.60520جنيه مصري كما بلغت وثائق
الصندوق القائمة في ذات التاريخ  578,376وثيقة حيث بلغ صافى اصول الصندوق فى  2020/3/31مبلغ
 7,869ألف جنيه مصرى.
وطبقا ً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك الكويت الوطني-مصر على  6فى االلف أتعاب
وعموالت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات اإلدارية األخرى التي يؤديها له ،وقد بلغ إجمالي
العموالت  13ألف جنيه مصري عن الفترة المالية المنتهية في  2020/3/31أدرجت ضمن بند إيرادات األتعاب
والعموالت  /أتعاب أخرى بقائمة الدخل.
د -صندوق استثمار بنك الكويت الوطني -مصر لالوراق الماليه (ذو النمو الراسمالى
نماء")

والتوزيع الدورى "

الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  95لسنة 1992
والئحته التنفيذية  ،وتقوم بإدارة الصندوق شركة الوطنى كابيتال إلدارة صناديق االستثمار  ،وقد بلغ عدد وثائق
استثمار هذا الصندوق عند االنشاء  6,081,969وثيقة قيمتها  60,820ألف جنيه مصري إجمالي اكتتاب البنك
منها  685,334وثيقة بقيمه اسميه  7,050ألف جنيه مصري لمباشرة نشاط الصندوق .
وقد بلغ عدد الوثائق القائمه للبنك  300,000وثيقه بالقيمه العادله  3,523ألف جنيه مصري من خالل قائمه
الدخل الشامل .
وقد بلغ عدد الوثائق القائمه للبنك  385,334وثيقه بالقيمه العادله  4,525ألف جنيه مصري من خالل قائمه
الدخل .
وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في تاريخ المركز المالي  11.74429جنيه مصري كما بلغت وثائق
الصندوق القائمة في ذات التاريخ  712,111وثيقة حيث بلغ صافى اصول الصندوق فى  2020/3/31مبلغ
 8,363ألف جنيه مصرى.
وطبقا ً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك الكويت الوطني-مصر على  6فى االلف أتعاب
وعموالت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات اإلدارية األخرى التي يؤديها له  ،وقد بلغ إجمالي
العموالت  16ألف جنيه مصري عن الفترة المالية المنتهية في  2020/3/31أدرجت ضمن بند إيرادات األتعاب
والعموالت  /أتعاب أخرى بقائمة الدخل.
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 31مارس 2020
بااللف جنيه مصري
76

 31مارس 2019
بااللف جنيه مصري

بنك الكويت الوطني  -مصر (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية فى  31مارس 2020
صافي ربح الفترة
حصة العاملين فى صافى ربح الفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم
نصيب السهم فى الربح (جنيه /سهم)
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402,764
402,764
))40,276
362,488
150,000

509,991
509,991
))50,999
458,992
150,000

2.42

3.06

