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ورقة مناقشة خاصة بالقاعدة الرأسمالية
لمعيار كفاية رأس المال )(Own Fund
أوال :المقدمة
تمثل ھذه الورقة مقدمة لإلطار الجديد التفاقية بازل  ، 2وذل ك باعتب اره م ن المع الم األساس ية لتنظ يم العم ل الم صرفي ،حي ث ح ددت تل ك
اإلتفافية الحد األدنى لمعيار كفاي ة رأس الم ال البن وك  ،بھ دف ض مان الم الءة المالي ة للبن وك وت وفير رأس الم ال ال الزم لمزاول ة أن شطتھا
بدرجة مناسبة من اإلستقاللية من ناحية  ،والمحافظة على االستقرار المصرفي من ناحية أخرى .
وف ى حقيق ة األم ر أن تركي ز االتفاقي ة عل ى معي ار كفاي ة رأس الم ال ك ان بھ دف تخفي ف المخ اطر ومواجھتھ ا بالق در الك افي م ن الم وارد
المناسبة لتغطية التزامات البنوك ،ولكي يستطيع الجھاز المصرفى المصرى االلتزام بتلك االتفاقية يج ب أن ي تم مراع اة معي ار كفاي ة رأس
المال لدى البنوك ومدى تناسبه مع تعرضھا للمخاطر.
وتركز ھذه الورقة أساسا ً على بسط معيار كفاية رأس المال )الشريحة األولى  +الشريحة الثاني ة( وھ و م ا يطل ق علي ه "" Own Fund
التي يتعين على البنوك االحتفاظ به  ،حيث قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية بإصدار ورق ة استرش ادية جدي دة ع ن "تعزي ز ق درة القط اع
المصرفي" أدخلت مصطلحات جديدة بالصناعة المصرفية منھا كلمة " - "Own Fundويقصد بھ ا القاع دة الرأس مالية للبن ك  -ل ضمان
أن النظ ام الم صرفي ف ي وض ع أف ضل الس تيعاب الخ سائر ع ن طري ق ال شريحة األول ى  Going-concernوال شريحة الثاني ة
 .Gone-concernإذ كلما قامت البنوك بتدعيم القاعدة الرأسمالية لھا فى ظل الظروف العادية إنعكس ذلك على قدرتھا على مواجھ ة
المخاطر في أوقات األزمات.
وتمثل القاعدة الرأسمالية " "Own Fundالركيزة األساسية لمواجھة البنوك للمخاطر المصرفية بصفة عامة ،كما إنھا أداة رقابي ة ھام ة
إن لم تكن األھم فى قياس قدرة البنوك على مواجھة المخاطر ،ويھتم البنك المركزي المصري ب صفته الجھ ة الرقابي ة عل ى البن وك العامل ة
بم صر بج ودة وات ساق مكون ات رأس الم ال المحاس بي ف ى مفھوم ه ال شامل ) رأس الم ال الع ادى – االحتياطي ات – األرب اح المحتج زة(
بإعتب اره المك ون الرئي سى لل شريحة األول ى للقاع دة الرأس مالية وخاص ة رأس الم ال الع ادى  ، Common Equityحي ث ي شكل أھ م
عنصر من عناصر الشريحة األولى ) .( Going-concern capitalكما يركز البن ك المرك زي الم صري تركي زاً كبي راً عل ى م ستوى
الشفافية لضمان إجراء تقييم دقيق لجودة العناصر المكونة لرؤوس أموال البنوك.
وقد تبنى البنك المركزي المصرى معايير المحاسبة المصرية ) ( EASتحت مسمى )قواعد إعداد وتصوير الق وائم المالي ة للبن وك وأس س
اإلعتراف والقياس( المعتمدة من مجل س إدارة البن ك المرك زى الم صرى بجل سته المنعق دة ف ى  16دي سمبر  2008والت ي أتاح ت الفرص ة
لتطبيقھا على البنوك اعتبارا من السنة المالية التى تبدأ من أو بعد أول يناير  ، 2010والتي من المتوقع أن يكون لھا تأثير كبير على نسب
المالءة المالية خاصة محتوى رأس المال  .وفى اإلطار السابق يتعين على البنوك – فى مرحل ة الحق ه -تطبي ق بع ض التع ديالت الرقابي ة
" "Regulatory adjustmentsبھدف ضمان جودة رأس المال حيث ستطبق أساسا على رأس المال العادى.
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وتعتب ر تل ك الورق ة خط وة م ن الخط وات الرئي سية إلس تراتيجية البن ك المرك زي الم صري ،والت ي أعلنھ ا للقط اع الم صرفي ف ي أكت وبر
 .2009وذلك بھدف المناقشة فقط ،حيث سوف يعقبھ ا دراس ة األث ر الكم ي ) (QISلتطبي ق اإلط ار الجدي د والمع روض الحق ا عل ى ن سبة
كفاية رأس المال لدى البنوك.

ثانيا ً – مفاھيم عامة
 -1الشركة المالية -:المقصود بالشركات المالية :البن وك وش ركات ال صرافة  ،وش ركات التموي ل العق اري  ،وش ركات الت أجير التم ويلي
والشركات العاملة فى مجال األوراق المالية  ،حيث تقضى المادة  27من الق انون  95ل سنة  1992ب شأن س وق رأس الم ال بأن ه يق صد
بالشركات العاملة فى مج ال األوراق المالي ة  ،ال شركات الت ى تباش ر ن شاط أو أكث ر م ن األن شطة التالي ة -:ت رويج وتغطي ة اإلكتت اب ف ى
األوراق المالية  ،اإلشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالھا  ،رأس المال المخ اطر  ،المقاص ة
والتسوية فى تعامالت األوراق المالية  ،تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية وصناديق االستثمار  ،السمسرة فى األوراق المالية  ،نشاط
التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات  ،نشاط صناديق االستثمار المباشر  ،نشاط تقييم وتحليل األوراق المالية ونشر المعلومات ع ن
األوراق المالية  ،ونشاط إم ساك س جالت األوراق المالي ة  ،ن شاط توري ق الحق وق المالي ة .ويج وز ل وزير االس تثمار بع د موافق ة مجل س
إدارة ھيئة االستثمار إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال األوراق المالية.
-1أ نشاط التأمين ) -: (1يتكون قطاع التأمين فى مصر من :المجلس األعلى للتأمين  ،والھيئة المصرية للرقابة على التأمين) (2والمن شآت
الت ي ت زاول الت أمين وإع ادة الت أمين وھ ى -:ش ركات الت أمين وإع ادة الت أمين وجمعي ات الت أمين التع اونى وص ناديق الت أمين الخاص ة
وصناديق التأمين الحكومية ومجمعات التأمين.
-2المصلحة المشتركة :تعنى ملكية مجموعة من األسھم فى بنك آخر أو أسھم بمجموعة مصرفية يتبعھ ا ذل ك البن ك  ،وتتمث ل تل ك الملكي ة
فى ھذا الجزء من رأس المال كالتالى-:
 ملكية كيان من مجموعة مصرفية ) (subsidiaryأو من خالل عالق ة م صرفية ملزم ة وطويل ة األج ل وموثق ة بھ دف ال شراكة ف ىتطوير العمل القائم.
 فى حالة وجود الحق فى التصويت فى ح دود  %10عل ى األق ل ف ى كيان ات أخ رى ك البنوك وال شركات المالي ة أو %15عل ى األق لبالنسبة لحقوق التصويت فى الشركات غير المالية  ،أو  %20على األقل بالنسبة لحق وق الت صويت ف ى ش ركات الت أمين  ،وي دخل ف ى
حساب تلك النسبة األسھم التى يمتلكھا البنك فى تلك الكيانات ولو بغرض اإلتجار.
 -3مكاسب /خسائر غير محققة  -:وتعني الفروق الموجبة أو السالبة بين القيم ة الدفتري ة والقيم ة العادل ة لكاف ة األدوات المالي ة ف ى ت اريخ
التقييم.

 (1المادة ) (2من القسم الثاني من القانون  10لسنة  1981يشأن اإلشراف والرقابة على التامين فى مصر.

 (2استبدلت الھيئة المصرية للرقابة على التأمين بالھيئة العامة للرقابة المالية بموجب اﻟﻣﺎدة ) (3ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  10ﻟﺳﻧﺔ .2009
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ثالثا ً  :نطاق التطبيق
سوف يطبق ھذا اإلطار عل ى جمي ع البن وك العامل ة ف ي م صر عل ى أس اس موح د )س واء كان ت بنوك ا منف ردة أومجموع ة م صرفية(  ،أي
الكيانات التى تضم الشركة القابضة /الشركة األم  The Parent co.داخل المجموعة المصرفية  ،وذلك حتى يؤخذ ف ى الح سبان المخ اطر
التى تواجه المجموعة المصرفية ككل ،وتعرف المجموعة المصرفية بتلك التي يغلب عليھا النشاط المصرفي.

رابعا ً :رأس المال الرقابي )(Own Fund
يعرف رأس المال الرقابي بأنه مجموعة من العناصر الموجبة والسالبة )إضافات واستبعادات( تھدف محصلتھا في النھاية إلى وجود رأس
مال كافي يضمن اآلتي:
 .1أن يكون مصدر لتمويل نشاط البنك.
 .2تغطية كافة المخاطر المصرفية.
 .3إستيعاب الخسائر التي ال تغطيھا المخصصات  ،لضمان استمرارية البنك.
 .4حماية أموال المودعين وباقى الدائنين اآلخرين في حالة تصفية أصول البنك.

خامسا ً :الشفافية
بھدف وجود مزيد من الشفافية والعمل على انضباط السوق ،يجب على البنوك اإلفصاح عما يأتي:
 .1توضيح عناصر رأس المال الرقابي إعتماداً على القوائم المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات.
 .2الكشف بصورة مستقلة عن جميع التعديالت الرقابية  Regulatory Adjustmentsعلى معيار كفاية رأس المال.
 .3وصف لكافة العناصر والحدود المكونة لرأس المال الرقابي )المح دد م ن قب ل البن ك المرك زى الم صرى( س واء كان ت تل ك
عناصر موجبة أو سالبة.
 .4وصف للسمات الرئيسية ألدوات رأس المال.
 .5يج ب إي ضاح الن سب الت ي تخ ص مكون ات رأس الم ال الرق ابى )عل ى س بيل المث ال ن سبة رأس الم ال الع ادى إل ى ال شريحة
األولى( مع بيان كيفية احتساب تلك النسب.
مكونات بسط معيار كفاية رأس المال الرقابي

الشريحة األولى )(Going- Concern Capital
تعرف تلك الشريحة بأنھا ذلك الجزء من رأس المال الرقابى والذي يتمتع بمقدرة عالي ة عل ى تغطي ة المخ اطر الم صرفية و اس تيعاب كاف ة
الخسائر لدى البنك  ،وليس له حد أعلى  ،ويتعين أن يتوافر فيه مايأتى :
 .1أن يكون رأس المال المصدر مدفوع بالكامل.
 .2أن يكون دائم ومستمر.
 .3متاح الستيعاب كافة الخسائر بشكل مستمر وفى أوقات األزمات.
 .4أن يتمتع بمرونة في السداد.
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تتكون الشريحة األولى من:
 -1رأس المال المستمر)العادي( Going-concern capital: Common equity
أ -رأس المال المدفوع  :يمثل إجمالي رأس المال والذى تم سداده بالكامل من قبل المساھمين.
ب-األرباح )خسائر( المحتجزة  :تتمثل فى الفائض المحتجز من األرباح السنوية سابقة الترحيل للسنة الجارية) المتراكمة(  ،كما
يشتمل على أرباح السنة الجارية) ، (1وذلك على إعتبار أن الميزانية ال تتأثر بتوزيعات األرباح إال فى تاريخ إعتمادھا من الجمعية
العامة للبنك في السنة التالية للسنة محل القوائم المالية.

 -2رأس المال المستمر )اإلضافى( Additional Going-concern Capital
أ -االحتياطيات  - :يشمل
 اإلحتياطى القانونى )تشمل عالوة اإلصدار( اإلحتياطى العام اإلحتياطى النظامى )إن وجد( اإلحتياطى الرأسماليعب -األرباح المرحلية ) :الربع والنصف السنوية(
تضاف فقط إلى الشريحة األولى من المعيار إذا كانت مستوفاة للشروط التالية - :
 أن يكون قد صدر قرار من الجمعية العامة للبنك يحدد الحد األقصى لتوزيعات األرباح على المساھمين والتوزيعات األخرى. تم إعتماد صافي األرباح والضرائب المستحقة من خالل مراجعي الحسابات الخارجيين للبن ك وفق ا لإلج راءات المح ددة م ن قب لالبنك المركزي المصرى وفضال عما تقدم  ،البد من إعتماد البنك المركزي تلك األرباح وعدم إعتراضه عليھا )وفق ا ً لم ا تق ضى
به المادة  84من القانون  88لسنة .(2003

) (1ﺗﻘﺿﻰ اﻟﻣﺎدة  40ﻓﻘرة ) (1ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  159ﻟﺳﻧﺔ  1981ﺑﺷﺄن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗوﺻﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬم واﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﻣـﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣـدودة ﺑـﺄن " اﻷرﺑـﺎح اﻟـﺻﺎﻓﻳﺔ ﻫـﻲ اﻷرﺑـﺎح
اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻟﻌﻣﻠﻳــﺎت اﻟﺗــﻰ ﺑﺎﺷـرﺗﻬﺎ اﻟــﺷرﻛﺔ وذﻟــك ﺑﻌــد ﺧــﺻم ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﺗﻛــﺎﻟﻳف اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻫــذﻩ اﻷرﺑــﺎح وﺑﻌــد ﺣــﺳﺎب وﺗﺟﻧﻳــب ﻛﺎﻓــﺔ اﻻﺳــﺗﻬﻼﻛﺎت واﻟﻣﺧﺻــﺻﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــﺿﻰ اﻷﺻــوﻝ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺑﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﺗﺟﻧﻳﺑﻬﺎ ﻗﺑﻝ إﺟراء أى ﺗوزﻳﻊ ﺑﺄي ﺻورة ﻣن اﻟﺻور"
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ج -األدوات المالية المبتكرة )(1
األدوات المالية المبتكرة  :تتمثل فى األسھم الممتازة الدائمة غير المتراكمة والتي تتوافر بھا مع ايير مح دده إلدراجھ ا بالكام ل ض من
الشريحة األولى لمعيار كفاية رأس المال وذلك لضمان استقرار القاعدة الرأسمالية للبنك  .وتتضمن تلك المعايير الشروط التالية -:
 .1أن تكون األسھم الممتازة المصدرة مدفوعة بالكامل.
 .2أن تكون العوائد على تلك النوعية من األسھم غير متراكمة.
 .3أن تكون قادرة على استيعاب الخسائر بشكل مستمر حتى في حالة التصفية
 .4وجود المقابل النقدي لتلك األسھم بصفة دائمة ومستمرة.
 .5موافقة البنك المركزى المصرى على طرح تلك النوعية من األسھم لإلكتتاب.
استثناء مما سبق فإن األسھم الممتازة التي تستحق السداد بعد  30س نة والت ى ق د ي تم تأجي ل س دادھا ،أو األدوات المالي ة الت ي يت وافر ل دى
البنك النية فى ردھا فيتم إدراجھا بنسبة  ٪ 15من الشريحة األولى كحد أقصى مع إدراج باقي النسبة في الشريحة الثانية من رأس المال.
األدوات المبتكرة سوف تكون فى حدود نسبة الـ  ٪ 15من الشريحة األولى من رأس المال بعد طرح قيمة الشھرة  ،ولتحديد الحد األقصى
الم سموح ب ه ل ألدوات المالي ة المبتك رة ض من ال شريحة األول ى ينبغ ي عل ى البن وك ض رب قيم ة األدوات الغي ر مبتك رة2

 ، .٪ 17.65نورد فيمايلى مثاال عمليا إليضاح ذلك-:
مثال عملي-:
بنك )(x
 -رأس المال العادى

 75جنيه مصرى

 -أسھم ممتازة غير متراكمة

 15جنيه مصرى

 حقوق األقلية -الشھرة

 5جنيه مصرى
 10جنيه مصرى

أ -ستكون الشريحة األولى من المعيار كالتالي =  85 = (10) - 5 + 15 + 75جنيه مصرى.
ب -المبلغ المسموح به من األدوات المبتكرة فى الشريحة األولى سيكون  85جنيه مصرى 65 xو 15 = % 17جنيه مصرى
•

إذا قام البنك بإصدار أدوات مالية مبتكرة ضمن الشريحة األولى فإن إجمالي الشريحة األولى ستكون
= )الشريحة األولى من المعيار( ) +المبلغ المسموح به من األدوات المبتكرة فى الشريحة األولى(
=  100 = 15+ 85جنيه مصري.

•

نسبة األدوات المالية المبتكرة فى ھذه الحالة ستكون  %15من إجمالى الشريحة األولى.

) (1تقضى المادة ) (35من القانون  159لسنة  1981بشأن الشركات المساھمة وشركات التوصية باألسھم والشركات ذات المسئولية المحدودة بأن ه " ...........ويج وز أن ي نص النظ ام
على تقرير بعض االمتيازات لبعض أنواع األسھم فى التصويت أو األرباح أو ناتج الت صفية عل ى أن تت ساوى األس ھم م ن نق س الن وع ف ى الحق وق والممي زات أو القي ود وال يج وز تع ديل
الحقوق والمميزات أو القيود المتعلقة بنوع من األسھم إال بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع األسھم الذي يتعلق التعديل ب ه  ،وف ى جمي ع األح وال يج ب أن
يتضمن – نظام الشركة – عند التأسيس قواعد وشروط األسھم الممتازة  ،وال يجوز زيادة رأس المال بأسھم ممتازة إال إذا كان النظام يرخص ابتداء بذلك وبعد موافقة الجمعية العامة غي ر
العادية ــــــــــ كما تقضى المادة  92من الالئحة التنفيذية لذات القانون بأنه " ال يجوز زيادة رأس المال المصدر بأسھم ممتازة  ،إال إذا كان نظام الشركة يرخص بذلك ابتداء  ،وبعد موافقة
الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وتقرير من مراقب الحسابات فى شأن األسباب المبررة لذلك 0
) ( 2عبارة عن نسبة  ) ٪ 15ھى نسبة األدوات المالية المبتكرة  %15من إجمالى الشريحة األولى( إلى  (15% -%100 )٪ 85أى} { ٪ 17.65 = ٪ 85 / ٪ 15
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د -حقوق األقلية
وتمثل حصة المساھمين من خارج المجموعة التي ال يمتلكھا البنك بطريق مباشر أو غير مباشر في صافى األصول للشركات التابع ة
ل ه و ف ي ص افى نت ائج األعم ال أو ذل ك الج زء م ن األوراق المالي ة لل شركة التابع ة الت ى ال تملكھ ا ال شركة األم ،وال ذي ينتم ي إل ى
مستثمرين آخرين  ،ويتم إدراجھا في الميزانية العمومية لل شركة المالك ة ل تعكس حج م المطالب ة عل ى األص ول المملوك ة للم ساھمين ،
وغيرھا بخالف أغلبية المساھمين.
ورغم أن حقوق األقلية يمكنھا أن تدعم المخاطر الفرعية التي تتعلق بھا فقط وال يمكنھا دعم المخاطر ل دى المجموع ة كك ل لكنھ ا ف ي
بعض األحيان يمكن أن تمثل دعما خاصة فى الكيانات التابعة ذات المخاطر القليلة أو المنعدمة لذلك يمكن فى ھذه الحالة أن تدرج في
الشريحة األولى لرأس المال  ،وللبنك المركزى المصري الحق فى إدراج نسبة منھا فقط.

عناصر تخصم من الشريحة األولى من رأس المال – العادي )-:(Common equity
 -1أسھم الخزينة)-:(1
يجب استبعاد القيمة الدفترية ألسھم الخزينة التي يكون البنك ملزما تعاقديا بشرائھا م ن معي ار كفاي ة رأس الم ال وذل ك لتجن ب ازدواجي ة
حساب رأس مال البن ك خاص ة تل ك الت ي تن شأ م ن م ساھمة مباش رة أو غي ر مباش رة أو عب ر ص ناديق تموي ل أو م ساھمات محتمل ة ف ي
المستقبل نتيجة أليه التزامات تعاقدية لشراء أسھم الخزينة الخاصة برأسمال البنك.
 -2األصول غير الملموسة) (2تشمل األصول غير الملموس ة كال شھرة وب رامج الحاس ب اآلل ي وب راءات االخت راع و الت راخيص والمن افع
الناشئة عن العقود اإليجاريه وحقوق التأليف والنشر واالمتيازات والعالمات واألسماء التجارية أو أيه عناصر مشابھة.
-3ص افى األرب اح الم ستقبلية الناتج ة م ن عملي ات التوري ق Net gains from capitalization of Future Margin
.Income (FMI) from securitizations
يمثل ھامش الربح المستقبلي  :العائد على مبيعات السندات موضوع التوري ق والت ي ت م رس ملتھا عل ى ع ده س نوات والت ي يترت ب عليھ ا
زيادة فى حقوق الملكية أو أصول البنك المصدر) (Originatorلعملية التوريق .
ويتم استبعاد ھذا الھامش من الشريحة األولى لمعيار كفاية رأس المال عند احتساب المعيار.

)- (1تقضى المادة  48من قانون الشركات  159لسنة  1981سالف الذكر والمعدل بالقانون  3ل سنة  1998بأن ه "إذا ح صلت ال شركة بأي ة طريق ة عل ى جان ب م ن أس ھمھا تع ين عليھ ا أن
تتصرف فى ھذه األسھم للغير فى مدة أقصاھا سنة من تاريخ ح صولھا عليھ ا  ،وإال التزم ت بإنق اص رأس مالھ ا بمق دار القيم ة االس مية لتل ك األس ھم وبإتب اع اإلج راءات المق ررة ل ذلك،
ويجوز للشركة شراء بعض أسھمھا لتوزعھا على العاملين بھا كجزء من نصيبھم فى األرباح "
 -قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ  16ديسمبر  - 2008الفصل الثالث صفحة 198

)  (2قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ  16ديسمبر - 2008
الفصل الثاني صفحة 41 ،40
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 -4القروض الممنوحة لشاغلي وظائف اإلدارة العليا بالبنك
تمثل تلك القروض التى تمنح وفقا لظروف أو بمعايير خاصة تختلف عن تلك المعايير السائدة فى السوق  ،حي ث يك ون العائ د عل ى ھ ذه
القروض أق ل بكثي ر م ن الق روض المثيل ة ،أو ب شروط أف ضل للح صول عل ى ق روض مماثل ة للغي ر م ن العم الء )ت شمل اإلدارة العلي ا-:
"مديرو العموم  ،ورؤساء القطاعات  ،وأعضاء اللجان التنفيذية العلي ا أو م ن ف ى م ستواھم بخ الف رئ يس وأع ضاء مجل س اإلدارة " (
ويتم استبعادھا من الشريحة األولى لمعيار كفاية رأس المال عند احتساب المعيار.
 -5األصول الضريبية المؤجلة-:
يتضمن ھذا البند قيمة الضرائب التى يستحق استردادھا فى الفترات المستقبلية فيما يتعلق بـ-:
 الفروق المؤقتة القابلة للخصم من الربح الضريبي فى الفترات المستقبلية.
 الخسائر الضريبية المعترف بھا غير المستخدمة والمرحلة للفترات التالية.
وفق ا ً للمفھ وم ال سابق ي تم اإلعت راف باألص ول ال ضريبية المؤجل ة للبن ك عن دما يك ون ھن اك احتم ال م رجح بإمكاني ة تحقي ق أرب اح تخ ضع
للضريبة فى المستقبل يمكن من خاللھا االنتفاع بھذا األصل  ،ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيم ة الج زء ال ذي ل ن يتحق ق
فيه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية  ،على أن ه ف ى حال ة ارتف اع المنفع ة ال ضريبية المؤجل ة ي تم زي ادة األص ول ال ضريبية
المؤجلة وذلك فى حدود ما سبق تخفيضه.
ويجب على البنك استبعاد مقابل تلك األصول من الشريحة األولى لمعيار كفاية رأس المال.
 -6مزايا معاشات التقاعد
يتم خصم أصول مزايا التعاقد التى قد تنشئ عن األموال المخصصة لمعاشات التقاع د وھ ى المزاي ا المق ررة للع املين بالبن ك بع د انتھ اء
خدمتھم من الشريحة األولى لمعيار كفاية رأس المال ) إذا وجدت(  ،حيث أن األصول الناشئة عن صناديق التقاعد اليمكن السحب منھ ا
إال للغرض الذي أنشأت من أجله وھو صرف المزايا المكتسبة للعاملين بالبنك مقابل مدة خدمتھم ب ه  ،وبالت الي فھ ي ال تمث ل أداة حماي ة
للمودعين أو الدائنين اآلخرين للبنك.
 -7المعالجة الرقابية للتوظيفات والمساھمات المتبادلة -:Cross Holding Agreement
يسرى التخفيض على معيار كفاية رأس المال البنوك نتيجة لمساھماتھا فى كيانات أخرى سواء كانت تلك الكيانات بنوك أخرى أو شركات
مالية أو غير مالية وتم إعداد القوائم المالية لتلك الكيانات بشكل منفصل عن القوائم المالية للبنك المستثمر.
ويتم معالجة التخفيضات المشار إليھا على معيار كفاية رأس المال كالتالي-:
-

إذا كان للبنك – المستثمر -مساھمات مالية فى مؤسسة مالية أخرى ) بنوك أو شركات المالية ( بنسبة تزيد على  ٪ 10من رأس
المال المصدر للمؤسسة المالية المستثمر فيھا  ،يتم استبعاد كامل قيمة المساھمة من كل من الشريحة األولى  ،ومقام معيار كفاية
رأس المال البنك المستثمر.
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-

إذا كان إجمالي قيمة مساھمات البنك بصفة عامة ف ى مؤس سات مالي ة م ستثمر فيھ ا )بن وك وش ركات مالي ة( يق ل ع ن  %10م ن
رأس المال المصدر لكل مؤسسة على حدة  ،وكانت إجمالي استثماراته تزيد عن  %10من رأس مال البن ك الم صدر ذات ه  ،ي تم
استبعاد م ا يزي د ع ن  %10م ن رأس م ال البن ك الم صدر م ن ك ل م ن ال شريحة األول ى ،ومق ام معي ار كفاي ة رأس م ال البن ك
المستثمر ذاته.

-

إذا كان للبنك مساھمات مالية في ش ركات ت أمين بن سبة تتج اوز  ٪20م ن رأس الم ال الم صدر لك ل ش ركة ت أمين عل ى ح دة ي تم
استبعاد كامل المساھمة من كل من ال شريحة األول ى ومق ام معي ار كفاي ة رأس الم ال .أم ا إذا كان ت م ساھمات البن ك ف ى ش ركات
التأمين تقل عن  %20لكل مساھمة على حدة  ،ولكن إجمالي المساھمات فى تلك الشركات يزيد عن  %20من رأس م ال البن ك
المصدر  ،يتم استبعاد الزيادة عن النسبة المذكورة من كل من الشريحة األولى ومقام معيار كفاية رأس المال.

 -8إحتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
يراعى التعليمات التفسيرية لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية الصادرة عن البن ك المرك زى ف ي ابري ل  ، 2009حي ث ي ستبعد ھ ذا
البند إذا كان موجبا ويخفض به االحتياطيات إذا كانت سالبا.

عناصر اليعتد بھا :
 -9أرباح وخسائر القيمة العادلة الناتج ة ع ن تغي ر المخ اطر االئتماني ة ) (Bank Own Ccredit Riskاللتزام ات البن ك )معالج ة
رقابية(: 1
مما الشك فيه أن اإلعتراف بالتغير في المخاطر االئتمانية اللتزامات للبنك يؤثر على ھيكل رأس ماله ،وقد يكون له عواقب س لبية عل ى
أصحاب الحقوق وال ذين ل ديھم عالق ات تعاقدي ة م ع البن ك )عل ى س بيل المث ال الم ودعين( وتتبل ور اآلث ار ال سلبية الكامن ة ف ي االعت راف
بالمخاطر االئتمانية وتحديدھا وتقييم تأثيرھا على التزامات البنك خاصة عندما يتدھور الوضع االئتماني للبنك ككل أو بمعنى آخر عندما
تتدھور الجدارة االئتمانية للبنك ذاته.
ويجب على البنك استبعاد التغير فى القيمة العادلة للمخاطر االئتمانية اللتزامات البنك من الشريحة األولى لمعيار كفاية رأس المال.
 -10مقابل القيمة العادلة ألرباح وخسائر تغطية التدفقات النقدية ) معالجة رقابية( -:2
يتم االعتراف فى حقوق الملكية بالجزء الفعال من التغيرات فى القيمة العادل ة للم شتقات المخص صة و المؤھل ة لتغطي ة الت دفقات النقدي ة،
ويتم اإلعتراف مباشرة باألرباح والخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال فى قائمة الدخل )ص افى دخ ل المت اجرة( ،وي تم ترحي ل المب الغ الت ى
تراكمت فى حقوق الملكية ضمن إحتياطى التغطية لمخاطر الت دفقات النقدي ة إل ى قائم ة ال دخل ف ى نف س الفت رات الت ى يك ون للبن د المغط ى

1

ﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻘﻳﻳم ﻟﻠﺑﻧك ذاﺗﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﺣﻳث ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺑﻧك ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﻳﻠﻪ ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻣن ﺛم ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﻧك ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ )اﻟﻣودﻋﻳن(.

 2اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺗﻰ ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﺟراﺋﻬﺎ ﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ  ،ﻓﻬﻧﺎك ﺗﻐطﻳﺔ ﻏﻳر ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺣﻳث ﻳﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧﻝ أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻳﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺔ ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
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تأثير على األرباح والخسائر ،وترحل األرباح والخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال م ن عق ود مبادل ة العمل ة والخي ارات إل ى ص افى دخ ل
المتاجرة.
لذا يجب تحييد التأثير اإليجابي أو السلبي إلحتياطى تغطية التدفقات النقدية المتوقعة بالشريحة األولى ل رأس م ال البن ك  ،حي ث أنھ ا تتعل ق
بتغطية التدفقات النقدية المتوقعة والتي لم يتم االعتراف بھا بالميزانية العمومي ة ،ولل سلطة الرقابي ة الح ق ف ى اس تبعاد العن صر ال ذي يظھ ر
تقلبات غير حقيقية ) ربح  -خسارة( من عناصر حقوق الملكية وذلك فى إطار التعديالت الرقابية "."Regulatory adjustments
 – 11احتياطي مخاطر بنكية العام
يمثل الزيادة في مخصص خسائر االضمحالل القروض محسوبا على أساس تحديد الجدارة االئتمانية وتكوين المخص صات ال صادرة ع ن
البنك المركزى المصرى  ،قيمة مخصص خسائر االضمحالل القروض المحمل بالقوائم المالية .

الشريحة الثانية )(Gone – Concern Capital
يج ب أال تتج اوز ال شريحة الثاني ة لمعي ار كفاي ة رأس الم ال ن سبة  ٪ 100م ن ال شريحة األول ى ل ذات المعي ار ،كم ا يج ب أن تت وافر ف ى
الشريحة الثانية لرأس المال المتطلبات العامة التالية:
 .1القدرة على استخدامھا فى تغطية المخاطر المصرفية العادية )بخالف العناصر المشار إليھا فى الشريحة األولى(.
 .2أن تكون مثبتة بقيود محاسبية بسجالت البنك.
 .3أن تكون معتمدة من السلطة المختصة بإدارة البنك وأن يتم اعتمادھا من مراقبي الحسابات.
 .4موافقة السلطة الرقابية على إدراجھا ضمن الشريحة الثانية.

تتكون الشريحة الثانية من التالي :
 .1مخصص المخاطر العامة للقروض و التسھيالت و االلتزامات العرضية المنتظمة
بشرط أال يزيد عن  %1.25من إجمالي األصول و االلتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر.
 .2أدوات مالية مبتكرة-:
األسھم الممتازة والتي تستحق السداد بعد  30سنة المتبقية بعد إضافة منھا مايعادل نسبة  - %15من الشريحة األولى  -إلى الشريحة
األولى  ،والتي قد يتم تأجيل سدادھا ،أو األدوات المالية التي يتوافر لدى البنك النية لردھا )طريقة الحساب موضحة بصفحة .(5
 .3الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية
 %45م ن الزي ادة ف ي القيم ة العادل ة ع ن القيم ة الدفتري ة لإلس تثمارات المالي ة المتاح ة للبي ع والمح تفظ بھ ا حت ى ت اريخ االس تحقاق
واالستثمارات في الشركات التابعة أو الشقيقة أو ذات المصلحة المشتركة.

9

ا

البنك المركزي المصري  -قطاع الرقابة واإلشراف
وحدة تطبيق مقررات بازل

 .4أدوات مالية مختلطة )-:(1) (Hybrid instruments
وھى األدوات المالية التى طرحت من جانب البنك وتجمع فى خصائصھا ب ين أدوات الملكي ة /وأدوات ال دين  ،كم ا ت شمل األس ھم الممت ازة
التراكمية التى يتوافر فيھا الشروط التالية-:
-

أن تكون غير مضمونة ،ولكن مدفوعة بالكامل.

-

العوائد على تل ك األس ھم الممت ازة وعل ى ال رغم أنھ ا دائم ة  ،لك ن يمك ن تخفي ضھا أو إعف اء البن ك م ن س دادھا ) بخ الف األس ھم
العادية (

-

أن تتضمن اتفاقية إصدار األداة شرطا يفيد عدم جواز دف ع الفوائ د الم ستحقة عليھ ا أو األرب اح أو س داد ج زء م ن قيمتھ ا إذا أدت
ھذه المدفوعات إلى انخفاض المعيار عن الحد المقرر .

-

أن تكون عوائدھا تراكمية .

-

إمكانية مساھمتھا فى تغطية خسائر البنك دون أن يضطر إلى وقف تداولھا ) بعكس الديون الثانوية التقليدية(.

-

أال تتضمن اتفاقية إصدار األداة شرطا يفيد سدادھا سداد مبكرا وفقا لرغبة حاملھا.

-

موافقة البنك المركزى المصرى على طرحھا لالكتتاب.

-5احتياطيات إعادة تقييم
أ -إحتياطى فروق ترجمة عمالت أجنبية
تثبت المعامالت التى تتم بالعملة األجنبية عند اإلعتراف األولى على أساس عمل ة التعام ل وذل ك بإس تخدام س عر ال صرف المعل ن ب ين
عملة التعامل والعملة األجنبية فى تاريخ المعاملة ،وفى تاريخ الميزانية تترجم البنود ذات الطبيعة النقدية بإستخدام سعر اإلقفال  ،ويتم
اإلعتراف بفروق أسعار الصرف الناتجة عن تسوية تلك البنود كأرباح وخسائر بالفترة التى نشأت عنھا ،أما البنود ذات الطبيع ة غي ر
النقدي ة فتت رجم بإس تخدام س عر ال صرف ف ى ت اريخ المعامل ة وي تم اإلعت راف ب الربح أو الخ سائر ض من حق وق الملكي ة تح ت م سمى
إحتياطى فروق ترجمة عمالت أجنبية.
ب -إحتياطى صافى استثمارات عمليات أجنبية
يتم ترجمة نتائج األعمال والمركز المالي للفروع األجنبي ة )إذا ك ان أي منھ ا ال يعم ل ف ى اقت صاد مت سارع الت ضخم( والت ي تختل ف
عملة التعامل لھا مع عملة العرض للبنك كما يلي-:
 يتم ترجمة األصول وااللتزامات فى كل ميزانية معروضة للفرع األجنبي بإستخدام سعر اإلقفال فى تاريخ الميزانية.
 يتم ترجمة اإليرادات والمصروفات فى قائمة الدخل بإستخدام متوس ط أس عار التحوي ل  ،إال إذا ك ان المتوس ط ال يمث ل تقري ب
مقبول لألثر الكم ي المت راكم لألس عار ال سارية ف ى ت اريخ التع امالت  ،عن دھا ي تم ترجم ة اإلي رادات والم صروفات بإس تخدام
أسعار الصرف فى تاريخ المعامالت  ،ويتم االعتراف بفروق العملة الناتجة ف ى بن د م ستقل ض من حق وق الملكي ة ) إحتي اطى
فروق ترجمة عمالت أجنبية(  ،كما ترحل إلى ذات البند ف روق العمل ة الناتج ة ع ن تقي يم ص افى االس تثمار ف ى ف روع أجنبي ة
والقروض واألدوات المالية بالعملة األجنبية المخصصة لتغطية ذلك االستثمار.
 (1تقضى المادة  51من قانون الشركات  159لسنة  1981بأنه " يجوز أن تتضمن شروط إصدار السندات قابليتھا للتحويل إلى أسھم بعد مضى المدة التى تحددھا الشركة فى نشرة
االكتتاب ويتم التحويل بموافقة صاحب السند ويشترط لتطبيق أحكام ھذه المادة مراعاة القواعد المقررة لزيادة رأس المال
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 . 6القروض المساندة
وھى القروض المساندة التى تزيد آجالھا عن خمس سنوات على أن يستھلك  %20من القيمة فى كل سنة من السنوات الخمس األخيرة من
األجل التعاقدي وعلى أال تزيد قيمة القروض المساندة عن %50من رأس المال االساسى وينبغي توافر الشروط التالية :
-

أن يكون القرض مدفوع بالكامل.

-

أن ال يقابله ضمانات مقدمة من قبل البنك المقترض.

-

أن ال تقل مدة القرض عن خمس سنوات.

-

أن يفي الق رض الم ساند بامت صاص الخ سائر الت ى يواجھھ ا البن ك وان يك ون ترتي ب س داده عن د الت صفية تالي ا ً لحق وق الم ودعين
والدائنين.

-

أن يكون القرض المساند غير مشروط أى ليس مخصصا لنشاط معين أو لمقابلة أصول بذاتھا .

بعض البنود التي يتم خصمھا بنسبة  ٪ 50من الشريحة األولى و  ٪ 50من الشريحة الثانية من رأس المال
 -1إذا بلغت مساھمات البنك فى الشركات غير المالية يتم خصم االستثمارات الكبيرة لألقلي ة أو األغلبي ة ف ى المن شات غي ر المالي ة والت ى
تتعدى مستويات مادية معينة من رؤوس أموال تلك البنوك  .ويتم تحديد المستويات المادية ع ن طري ق مع ايير المحاس بة الم صرية و/أو
الممارسات التنظيمية .وتعتبر االستثمارات فى المنشآت غير المالية ذات األھمية إذا بلغت مستوى ماديا  %15م ن رأس م ال البن ك ف ى
منشأ واحده أو فى مجموعھا  %60من رأس مال البنك ) ،أو قد يتم تطبيق مستويات أكثر تحفظا( .و المبالغ التى يتم خصمھا تكون ھي
الجزء من االستثمارات الذى يتعدى المستويات المادية المشار إليھا  ،ويجرى وزن المخاطر الخاصة باالستثمارات الكبيرة فى المن شات
غير المالية المملوكة لألقلي ة أو األغلبي ة أو الخاض عة ل سيطرة البن وك بن سبة التق ل ع ن  %100بالن سبة للبن وك الت ى ت ستخدم األس لوب
المعياري .
 -2محافظ التوريق  :فى ضوء أن عمليات التوريق تكون محفوفة بمخاطر كبيرة ،لذا يج ب أن ت ستبعد محفظ ة التوري ق بالكام ل م ن رأس
مال البنك بواقع  ٪ 50من الشريحة األولى و  ٪ 50من ال شريحة الثاني ة أو إعط اء وزن مخ اطر لمحفظ ة التوري ق ف ى مق ام الن سبة ق دره
) %1000بإعتبار أن المعيار  %10وفقا لتعليمات البنك المركزى المصري( في حالة كون البنك ھو المصدر لمحفظة التوري ق  ،أم ا إذا
كان البنك مستثمرا أو مكتتبا فى إحدى محافظ التوريق  ،فيتم ترجيح تلك المحفظة بوزن مخاطر  %100فى مقام المعيار.
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