
  

  

  

  

  

  

  

  )١٩(رقم   المصرىمعيار المحاسبة

  اإلفصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة

  



  )١٩(رقم  لمصرىمعيار المحاسبة ا

  اإلفصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة

  

  المحتويات
  

 فقــرات    

  ٥-١  نطاق المعيار

  ٧-٦  خلفية عن المعيار

  ٨ سياسات المحاسبيةال

  ١٧-٩  قائمة الدخل

  ٢٥- ١٨  الميزانية

  ٢٩- ٢٦  و االرتباطات بما فى ذلك البنود غير المدرجة بالميزانيةالمحتملةالظروف 

  ٣٩- ٣٠  تواريخ استحقاق األصول و االلتزامات 

  ٤٢- ٤٠  تركيز األصول و االلتزامات و البنود غير المدرجة بالميزانية

  ٤٩- ٤٣  خسائر القروض و السلفيات

  ٥٠  المخاطر المصرفية العامة

  ٥٣  األصول المرهونة كضمان

  ٥٥  أنشطة أمناء إدارة األموال

  ٥٨- ٥٦  المعامالت مع األطراف ذوى العالقة 

    

    

  



 

 

  )١٩( المصرى رقم معيار المحاسبة

  اإلفصاح بالقوائم المالية

  للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة
  

  نطاق المعيار
ليهـا فيمـا بعـد      ويشار إ (ؤسسات المالية المشابهة       هذا المعيار على القوائم المالية للبنوك والم       يطبق -١

  ).بالبنوك 
 
 المؤسسات المالية التى يكـون أحـد أنـشطتها          يتضمن كافة " كبن"ألغراض هذا المعيار فإن مصطلح       -٢

 وكذا التى تعمل فى نطـاق       االستثمار من الغير بهدف اإلقراض و       االقتراضالرئيسية قبول الودائع و     

 .األعمال المصرفية أو خاضعة لتشريعات مماثلة لها

  .ال سمها أم اموجودة فى " بنك"ويسرى هذا المعيار على مثل هذه المنشآت سواء كانت كلمة   
 
بالتـالى تختلـف     ،   عن تلك التى تزاولها المنـشآت األخـرى         تختلف العمليات التى تزاولها البنوك       -٣

 لـذا   ،المتطلبات المحاسبية و متطلبات إعداد التقارير عن تلك المتطلبات الخاصة بالمنشآت األخـرى              

ضاحات بالقوائم الماليـة    نه يشجع على تقديم إي     المتطلبات الخاصة للبنوك ، كما أ      فإن هذا المعيار يحدد   

 .تتناول أموراً مثل إدارة السيولة و المخاطر وكيفية الرقابة عليها 
 
يعتبر هذا المعيار مكمالً لمعايير المحاسبة المصرية األخرى والتى تنطبق أيضاً على البنوك مـا لـم                  -٤

 .ينص صراحة بالمعيار على إعفاء البنوك من تطبيقها 
 

 .ائم المالية المستقلة لكل بنك وكذا على القوائم المالية المجمعة للبنكيطبق هذا المعيار على القو -٥

  

 خلفية عن المعيار 
 عليها فـضالً عـن قابليتهـا     االعتماديحتاج مستخدمو القوائم المالية للبنك إلى معلومات مناسبة يمكن           -٦

 اتخـاذ عند   مفيدة لهم     كما أنها تكون    ،  فى تقييم أداء البنك ومركزه المالى      تساعدهمللمقارنة وذلك لكى    

كما أنهم يحتاجون أيضاً إلى معلومات تساعدهم على تفهم الـسمات الخاصـة              . االقتصاديةالقرارات  

 .بالعمليات التى يزاولها البنك بصورة أفضل 

ويحتاج مستخدمو القوائم المالية للبنك لمثل هذه المعلومات حتى ولو كان البنـك يخـضع إلشـراف                   

وبناء على ذلك يحتـاج     ،  قدم لها معلومات و بيانات ال تكون متاحة دائماً للجمهور           الجهات الرقابية وي  

 احتياجات مستخدمى األمر أن تكون اإلفصاحات بالقوائم المالية للبنك شاملة إلى درجة كافية لمواجهة             

  .القوائم المالية 

  

١ - ١٩  
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قدرة على الوفاء بالديون و بيـان       اللة و يهتم مستخدمو القوائم المالية بما يتمتع به البنك من درجة السيو           -٧

وتـشير  . نك وكذا التى ال تظهر بالميزانية      المثبتة بميزانية الب   االلتزاماتالمخاطر المتعلقة باألصول و     

 المالية  االرتباطاتالسيولة إلى وجود أموال كافية لمواجهة طلبات السحب من المودعين وكذا مواجهة             

ر قدرة البنك على الوفاء بالديون إلى درجة زيـادة األصـول عـن              كما تشي ،   استحقاقهااألخرى عند   

 و يتعرض البنك إلى مخاطر السيولة والمخاطر        ، و بالتالى إلى مدى كفاية رأس مال البنك          االلتزامات

التغيرات فـى أسـعار الـسوق       و عملة و تحركات معدالت سعر العائد     التى تنشأ عن تذبذب أسعار ال     

يمكن أن ينعكس أثر هذه المخـاطر       و  ،  الطرف اآلخر عن الوفاء بالسداد     والمخاطر الناتجة عن عجز   

 هذه القوائم المالية يتفهمون هذه المخاطر بـصورة أفـضل إذا            ى غير أن مستخدم    ،   فى القوائم المالية  

قدمت اإلدارة إيضاحات بالقوائم المالية تصف فيها الطريقة التى تدير وتراقب بها المخاطر المتعلقـة               

  ٠ات التى يقوم بها البنكبالعملي

  

 السياسات المحاسبية
تستخدم البنوك أساليب مختلفة إلثبات وقياس البنود المختلفة بالقوائم المالية ورغم أنه من المرغوب فيه               -٨

 بمعيـار   االلتـزام  ومن أجـل      ،  نطاق هذا المعيار   يخرج عن  هذا األمر    إال أن   توافق هذه األساليب    

من تفهم األسس التى أعـدت        القوائم المالية للبنك   ذا  تمكين مستخدمى   وك) ١( رقم   مصرىالمحاسبة ال 

 فقد يحتاج األمر إلى اإلفصاح عن السياسات المحاسبية التـى تتنـاول             ،  بموجبها القوائم المالية للبنك   

 :البنود التالية 

  ").١١"و " ١٠"أنظر الفقرات ( يرادات كيفية تحقق األنواع الرئيسية من اإل  ) أ(

 ").٢٥"و " ٢٤"أنظر الفقرات (األوراق المالية المتداولة  و ثماراتاالستتقييم   ) ب(

 االلتزامـات و  باألصـول  االعترافالتمييز بين المعامالت و األحداث األخرى التى تؤدى إلى            ) ج(

 محتملة  التزامات و ارتباطاتالتى ينشأ عنها وجود      المعامالت و األحداث األخرى و     وبالميزانية  

  " ).٢٩"حتى " ٢٦"من أنظر الفقرات ( فقط 

 أسس إعدام القروض و السلفيات غير القابلـة         اوكذ ،   أسس تحديد خسائر القروض و السلفيات         ) د(

  ").٤٩"حتى " ٤٣"أنظر الفقرات من (للتحصيل 

أنظـر الفقـرة    (أسس تحديد أعباء المخاطر المصرفية العامة والمعالجة المحاسبية لهذه األعباء            ) هـ(

"٥٠.("  

  

  دخلقائمة ال
على البنك أن يعرض قائمة الدخل على أساس تجميع بنود اإليرادات والمـصروفات مبوبـة حـسب                  -٩

 .ا مطبيعتها و اإلفصاح عن مبالغ األنواع الرئيسية له
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، يشمل اإلفصاح   األخرىمعايير المحاسبة المصرية     بمتطلبات اإلفصاح الواردة ب    االلتزامباإلضافة إلى    - ١٠

 و                بنود اإليرادات   كحد أدنى عن   ضاحات المتممة للقوائم المالية   فى قائمة الدخل أو فى اإلي     

 :المصروفات التالية

  .عائد القروض و أذون الخزانة و األرصدة لدى البنوك -

 .االقتراضتكلفة الودائع و  -

 .االستثمارتوزيعات األسهم ووثائق  -

 .إيرادات الرسوم و العموالت -

 .مصاريف الرسوم والعموالت -

 .اح ناقصاً الخسائر الناتجة عن التعامل فى األوراق المالية المحتفظ بها بغرض التداولاألرب -

 .االستثمارالمحتفظ بها بغرض المالية األرباح ناقصاً الخسائر الناتجة عن التعامل فى األوراق  -

 . ناقصاً الخسائر الناتجة عن التعامل فى العمالت األجنبية األرباح -

 .ىإيرادات التشغيل األخر -

 . القروض والسلفيات فىإضمحالل خسائر -

 .المصروفات اإلدارية والعمومية -

 مصاريف التشغيل األخرى -
 

تتضمن األنواع الرئيسية لإليرادات الناتجة عن العمليات المصرفية العوائد و أتعاب أداء الخـدمات و                - ١١

لى حدة حتى يستطيع    العموالت و نتائج التعامالت ، ويتم اإلفصاح عن كل نوع من أنواع اإليرادات ع             

مستخدمو القوائم المالية تقييم أداء البنك و يجب عرض تلك اإلفصاحات باإلضافة إلـى اإلفـصاحات                

 .الخاصة بمصدر الحصول على اإليراد

  

تتضمن األنواع الرئيسية للمصروفات الناتجة عن العمليات المصرفية الفوائـد والعمـوالت وخـسائر               - ١٢

 فـى قيمـة     االنخفاضالعمومية و اإلدارية و األعباء الناتجة عن        القروض والسلفيات و المصروفات     

ة حتى يـتمكن مـستخدمو      ويتم اإلفصاح عن كل نوع من أنواع المصروفات على حد         ،    االستثمارات

 .القوائم  المالية من تقييم أداء البنك
 

ق منها بعمليـات    و يستثنى من ذلك ما يتعل     ،  ال يتم إجراء المقاصة بين بنود اإليرادات والمصروفات          - ١٣

المصرى المحاسبة  معيار  ل التى تم إجراء مقاصة بينها طبقاً        االلتزاماتتغطية المخاطر أو باألصول و      

  .)٢٥(رقم 
 

" ٢٣" و التى تم ذكرها فى الفقرة        االلتزامات عمليات تغطية المخاطر و المقاصة بين األصول و          ءباستثنا - ١٤

 القوائم المالية علـى تقيـيم   ىلمصروفات ال يساعد مستخدم  فإن إجراءات المقاصة بين بنود اإليرادات وا      

 .أداء أنشطة البنك كل على حدة و العائد الذى يحققه البنك على مجموعة معينة من األصول 
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 :تظهر األرباح و الخسائر الناتجة عن البنود التالية عادة بالصافى  - ١٥

  .تفظ بها بغرض التداولالبيع أو التغير فى القيمة الدفترية لألوراق المالية المح  ) أ(

 .بيع األوراق المالية المحتفظ بها بغرض اإلستثمار ) ب(

  التعامل على العمالت األجنبية ) ج(

  

يتم اإلفصاح عن إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد كل على حدة وذلك من أجـل تفهـم أفـضل                   - ١٦

 .لمكونات و أسباب التغير فى صافى الفوائد 
 

 ومتوسط معدل العائد    العائدقديم إيضاحات عن متوسط معدالت سعر       من المفضل أن تقوم اإلدارة بت      - ١٧

 . التى يدفع عنها عوائد خالل الفترة االلتزاماتعلى األصول التى تدر إيرادات ومتوسط 

  

 الميزانية
 مبوبة حسب طبيعتها    االلتزاماتعلى البنك أن يعرض الميزانية على أساس تجميع بنود األصول و             - ١٨

 .لتها النسبية فيما بينها ومرتبة حسب درجة سيو
 

باإلضافة إلى المتطلبات الواردة بمعايير المحاسـبة المـصرية األخـرى ، تفـصح الميزانيـة أو                  - ١٩

 : التالية على األقل االلتزاماتاإليضاحات المتممة للقوائم المالية عن بنود األصول و 

  

  األصول 
  .النقدية و األرصدة لدى البنك المركزى -

 .ودائع  وأ حسابات جارية  سواء كانتاألرصدة لدى البنوك -

 .الودائع لدى أسواق المال -

 .أذون الخزانة و األوراق الحكومية األخرى التى يمكن إعادة خصمها لدى البنك المركزى  -

 . األخرى المحتفظ بها بغرض التداول االستثماراتاألوراق المالية الحكومية و  -

 .قروض وسلفيات للعمالء و البنوك  -

 .االستثمارمالية المحتفظ بها بغرض األوراق ال -

  

  اإللتزامات 
  ". األجلةحسابات جارية وودائع و قروض قصير"  للبنوك ةاألرصدة المستحق -

 .الودائع األخرى المستحقة ألسواق المال -

 .المبالغ المستحقة للمودعين اآلخرين -

 .شهادات اإليداع -

  
 



 )١٩( المصرى رقم لمحاسبةمعيار ا

  5 - 19 

  

 . األخرى المؤيدة بصكوكااللتزاماتالسندات و  -

 .طويلة األجلالقروض  -

 .أرصدة أخرى مستحقة  -

  .المخصصات غير المتعلقة بأصول معينة -
 

 البنك هو تجميعها حسب طبيعتهـا وترتيبهـا حـسب           التزاماتإن األسلوب األمثل لتصنيف أصول و        - ٢٠

التفرقة بين البنود المتداولة و غير المتداولة بـسبب أن معظـم أصـول و                و ال يتم     ،درجة سيولتها   

 . يمكن تحققها أو سدادها فى المستقبل القريب البنكالتزامات

  

يعتبر التمييز بين األرصدة المستحقة لدى البنوك وتلك التى لدى أطراف أخرى فى األسـواق الماليـة                  - ٢١

 علـى   اعتمـاده ألنها توضح عالقات البنك و      ،  وكذا أرصدة المودعين اآلخرين من المعلومات الهامة        

 لذلك يقوم البنك باإلفصاح عن البنود التالية كل على حدة سواء             ، نالبنوك و األسواق المالية و المودعي     

 .فى الميزانية أو اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

  . األرصدة لدى البنك المركزى  ) أ(

 . األرصدة لدى البنوك األخرى ) ب(

 . األرصدة لدى األسواق المالية  ) ج(

 . األرصدة المستحقة للبنوك  ) د(

 .اق المالالودائع المستحقة ألسو)هـ     (

 .  ودائع العمالء  ) و(

  

 معرفة حاملى شهادات اإليداع الخاصة به حيث يتم التعامل و المتـاجرة             عامةال يستطيع البنك بصفة      - ٢٢

بها عادة فى السوق المفتوحة ، وبالتالى يفصح البنك عن تلك اإليداعات التى تـم الحـصول عليهـا                   

 . أوراق أخرى قابلة للتداول يةمنفصلة من خالل إصدار شهادات اإليداع الخاصة بها أو أ

  

  .ملغاة - ٢٣
 

 الماليـة وذلـك     االلتزاماتالعادلة لكل مجموعة من األصول المالية و        على البنك اإلفصاح عن القيمة       - ٢٤

 . و العرضاإلفصاح–الخاص باألدوات المالية  )٢٥( رقم طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى
 

: دوات المالية األصول المالية إلى أربعة أقسام        الخاص باأل ) ٢٦(رقم  يقسم معيار المحاسبة المصرى      - ٢٥

 ، أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة       االستحقاق محتفظ بها حتى تاريخ      استثماراتقروض ومديونيات ،    

 ويجب على البنك أن يفصح عن القيم العادلـة           ، من خالل ربح أو خسارة و أصول مالية متاحة للبيع         

 .. على األقل ك األقسام األربعةتلألصوله المالية المتمثلة فى 
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  بما فى ذلك البنود غير المدرجة بالميزانيةاالرتباطاتالمحتملة والظروف 
 التالية وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى       االرتباطات و   المحتملةعلى البنك اإلفصاح عن الظروف       - ٢٦

 . واألصول واإللتزامات المحتملةالمخصصاتالخاص ب) ٢٨(رقم 

 و التى تكون غير قابلة لإللغـاء نظـراً          االئتمان المالية الخاصة بمنح     االرتباطاتيمة  طبيعة وق   ) أ(

 البنك التصرف فيها بدون خطر تكبد الغرامـات أو المـصروفات            استطاعةألنه لن يكون فى     

  .الخاصة بها 

  الناشئة عن البنود خارج الميزانية و تشمل تلك        االرتباطات و   المحتملةطبيعة و قيمة الظروف       ) ب(

 .المتعلقة بالموضوعات التالية 

 و تتضمن الضمانات العامة للمـديونيات وضـمانات القبـول           لالئتمانالبدائل المباشرة    )١(

  .األوراق المالية  و التى تستخدم كضمانات مالية للقروضاالعتمادالبنكية و خطابات 

ء و   المرتبطة بالمعامالت المتعلقة بخطابـات ضـمان حـسن األدا          المحتملة االلتزامات )٢(

عتمـادات تحـت الطلـب المرتبطـة        ابتدائية وضمانات وخطابات اال   خطابات ضمان   

 .بمعامالت معينة 

 قصيرة األجل ذاتية التصفية و المرتبطة بالمعـامالت الناشـئة عـن             المحتملةالظروف   )٣(

 .عتمادات المستندية التى تستخدم فيها البضاعة كضمان حركة البضائع مثل اال

 .ملغاة )٤(

 .ملغاة )٥(

 .االكتتاب األخرى و تسهيالت إصدار األذون وعمليات اتاالرتباط )٦(
 

 بالمخصصات واألصول واإللتزامـات المحتملـة     الخاص  ) ٢٨(رقم  يتناول معيار المحاسبة المصرى      - ٢٧

،  بصفة عامة اإلفصاح و المحاسبة عن الظروف المحتملة ولهذا المعيار أهمية خاصة بالنسبة للبنـوك              

 التى تكون   االرتباطاتالمحتملة و ن البنوك غالباً ما ترتبط معامالتها بأنواع مختلفة من الظروف           حيث إ 

 عـن   شكل واضح ب وغالباً ما تكون ذات مبالغ كبيرة        ،بعضها قابلة لإللغاء و بعضها غير قابل لإللغاء         

 .تلك الخاصة بالمشروعات األخرى
 

 فى الميزانية ولكنها تؤدى إلى نشأة       التزاماتو  أأصول  تقوم البنوك بمعامالت كثيرة ال تكون مرتبطة ب        - ٢٨

 ، وتمثل تلك البنود التى ال تظهر بالميزانية جزءاً هاماً من عمـل البنـك                ارتباطات و   محتملةظروف  

 مـن  البنـود    هـذه وقد تزيد    ،وقد يكون لها تأثير هام على مستوى المخاطر التى يتعرض لها البنك             

  بالميزانية  االلتزاماتو  أنها على سبيل المثال عمليات تغطية األصول        المخاطر األخرى أو تخفضها وم    

نيابة عن العمالء أو مـن خـالل        بالوقد تنشأ البنود التى ال تظهر بالميزانية عن معامالت تم تنفيذها            ،  

 .المعامالت البنكية الخاصة بالبنك ذاته 
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 غير القابلة لإللغاء    االرتباطاتو   المحتملة تااللتزامايحتاج مستخدمو القوائم المالية إلى التعرف على         - ٢٩

التى يبرمها البنك ، وذلك للحكم على درجة السيولة التى يتمتع بها البنك وقدرة البنـك علـى الوفـاء                    

كما يحتاج مستخدمو القوائم المالية أيضاً إلـى        ،   المحتملة و الخطر الذاتى المتعلق بالخسائر       بالتزاماته

 و قيمة المعامالت المتعلقة بالبنود التى ال تظهر بالميزانية و التى باشـرها              معلومات كافية عن طبيعة   

 .البنك 

  

 االلتزامات األصول و استحقاقتواريخ 
 مبوبة علـى أسـاس      استحقاقاتها طبقاً لتواريخ    االلتزاماتعلى البنك اإلفصاح عن تحليل األصول و         -٣٠

  .قاقهااستحالفترة المتبقية من تاريخ الميزانية و حتى تاريخ 
 
االلتزامات ومعدالت سعر العائد أمـراً       األصول و    استحقاقتعتبر الرقابة على عمليات توافق تواريخ        - ٣١

 ، إال أن هذه المطابقة ال تتم عادة بالكامل ألن المعامالت البنكية غالباً ما تكون                ك فى إدارة البن   أساسياً

 .بشروط غير محددة و ذات أنواع مختلفة 

  

 التى يتحمل   االلتزامات إحالل   ة و القدرة على القيام بعملي     االلتزامات األصول و    حقاقاستتعتبر تواريخ    - ٣٢

ـ  هى عوامل هامة فى تقييم درجـة         استحقاقهاعنها البنك عوائد وذلك بتكلفة مقبولة فى تاريخ          سيولة ال

ألغـراض تقـديم    و ،   للبنك ودرجة تعرضه لمخاطر تغيرات معدالت سعر العائد و أسعار الـصرف           

 االلتزاماتات مناسبة لتقييم درجة السيولة يقوم البنك باإلفصاح كحد أدنى عن تحليل األصول و               معلوم

 . المناسبة االستحقاقوفقاً لتواريخ 
 

وكـذا تختلـف فـى     ،  بذاتها بين البنـوك    التزامات المطبقة ألصول و     االستحقاقتختلف مجموعات    - ٣٣

 :ة للفترات المستخدمة وفيما يلى أمثل،  معينة التزاماتمتها ألصول و ءمال

  .حتى شهر واحد  ) أ(

 . شهور٣ى لمن شهر إ ) ب(

  . شهور إلى سنة٣من ) ج(

  .من سنة إلى خمس سنوات) د(

  .من خمس سنوات فأكثر) هـ(

فعلى سبيل المثال فى حالة القروض والسلفيات فإنه يتم تجميعها على           . و كثيراً ما يتم تجميع الفترات       

  تستحق بعد أكثر من سنة وعندما يمتد السداد ألكثر من فترة ،            أساس ما يستحق خالل سنة وتلك التى      

 عليها بموجب العقود أو الفترة المتوقع فيها الـسداد          االتفاق يتم تحميل كل قسط فى الفترة التى تم          فإنه  

   .االستالمأو 
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  األصـول و    مـن   التى يطبقها البنك متماثلة بالنسبة لكـل       االستحقاقأن تكون فترات    من الضرورى    - ٣٤

در  على مصا  لالعتمادن ثم حاجة البنك      و م  االستحقاق وهذا يوضح درجة مقابلة تواريخ       ، االلتزامات

 .أخرى لتوفير السيولة 
 

 : بأى من المصطلحات التالية االستحقاقيمكن التعبير عن فترات  - ٣٥

  .الفترة المتبقية حتى تاريخ السداد  ) أ(

  الفترة األصلية حتى تاريخ السداد) ب(           أو 

  .المتبقية حتى التاريخ التالى الذى قد تتغير فيه معدالت سعر العائد الفترة ) ج(           أو 

 وفقاً للفترات المتبقية حتى تاريخ السداد أفضل أساس         االلتزاماتويكون تحليل األصول و     

 الـسداد   استحقاقات ويمكن للبنك أيضاً اإلفصاح عن تواريخ        ،لتقييم درجة السيولة بالبنك     

ق وذلك من أجل تقديم معلومات عـن طـر        على أساس الفترة األصلية حتى تاريخ السداد        

 باإلضافة إلى ذلك يجوز للبنك اإلفصاح عن مجموعـات           ، التمويل و إستراتيجية األعمال   

 على أساس الفترة المتبقية حتى التاريخ التالى الذى قد تتغير فيه معـدالت       اتاالستحقاقمن  

 أجل بيان مدى تعرض البنك إلى مخاطر تقلبات  معـدالت سـعر              د وذلك من  ئأسعار العا 

دارة أيضاً تقديم إيضاحات بالقوائم المالية عن تقلبـات معـدالت سـعر      العائد ، ويمكن لإل   

  .العائد وعن الطريقة التى تراقب وتدار بها مثل هذه المخاطر

  

 .ملغاة - ٣٦
 

 االسـتحقاق ى هذه الحالة يتحدد تاريخ        وف  ، تعاقدية   استحقاقبعض أصول البنك ال يكون لها تواريخ         - ٣٧

 .على أساس التاريخ المتوقع فيه تحصيل هذه األصول

  

 .ملغاة - ٣٨

  

  .ملغاة - ٣٩

  

   و البنود غير المدرجة بالميزانيةااللتزاماتتركيز األصول و 

 و البنود غير المدرجة بالميزانية، وينبغـى   التزاماتهاعلى البنوك  اإلفصاح عن أى تركيز ألصولها و           - ٤٠

م هذا اإلفصاح على أساس مناطق جغرافية أو على أساس العمالء أو مجموعة من الصناعات أو                أن يت 

 و يجب على البنك أيضاً اإلفصاح عن قيمة صافى تقلبات العمالت األجنبية              ، أى تركيز آخر للمخاطر   

 .التى يتعرض لها
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نها مؤشر جيد للمخاطر     إ التزاماته حيث يقوم البنك باإلفصاح عن التركيز فى توزيع أصوله ومصادر           - ٤١

المحتملة و المتأصلة فى تحقيق األصول ومصادر التمويل المتاحة للبنك ، ويتم هذا اإلفـصاح علـى                 

أساس المناطق الجغرافية و العمالء أو مجموعة من الصناعات أو أى تركيز آخر للمخاطر التى تتفق                

 وقد  ،المدرجة بالميزانية   ه للبنود غير     كما أنه من المهم أن يتم تحليل و إيضاح مشاب          ،وظروف البنك   

واحـدة ، وقـد     الدولة  ال أو مجموعات من الدول أو مناطق داخل         منفردة تضم المناطق الجغرافية دوالً   

تكون إفصاحات العمالء على أساس قطاعات مثل الحكومات و الهيئات العامة و قطاع األعمال العـام                

أية إفصاحات أخـرى مطلوبـة بمعيـار المحاسـبة           وتكون هذه اإلفصاحات باإلضافة إلى       والخاص

 .الخاص بالتقارير القطاعية) ٣٣(م المصرى رق

  

فى أرصدة العمالت األجنبية مؤشراً هاماً أيضاً عن مخاطر الخسائر          الهامة  يعد اإلفصاح عن التقلبات      - ٤٢

 .الناشئة عن التغيرات فى معدالت أسعار الصرف
 

 خسائر القروض والسلفيات
    :يقوم باإلفصاح عن الموضوعات التالية على البنك أن  - ٤٣

السياسة المحاسبية التى توضح أسس تحميل القروض و الـسلفيات غيـر القابلـة للتحـصيل                  ) أ(

  .كمصروف و بالتالى إعدامها

بيان عن حركة مخصص القروض و السلفيات خالل الفترة و يجـب اإلفـصاح عـن المبلـغ        ) ب(

خسائر القروض و الـسلفيات غيـر القابلـة         المحمل كمصروف خالل الفترة التى تحققت فيها        

المعدومـة ، وكـذلك     للتحصيل ، وكذلك المبلغ المحمل خالل الفترة عن القروض و السلفيات            

 .استردتالقروض و السلفيات التى تم إعدامها سابقاً ثم 

  .إجمالى رصيد مخصص القروض والسلفيات فى تاريخ الميزانية   ) ج(

  

 .ملغاة - ٤٤
 

 .ملغاة - ٤٥
 

عن أية مبالغ تم تجنيبها لمواجهة الخسائر المحتملة فـى القـروض أو الـسلفيات    إلفصاح  اعلى البنك  - ٤٦

 .سواء كانت هذه المبالغ لمواجهة قروض بعينها أو كانت لمواجهة األخطار العامة لإلقراض 

  

لبنك أن يتعرفوا على تأثير الخسائر الناتجة عن القروض و الـسلفيات            ليحتاج مستخدمو القوائم المالية      - ٤٧

 البنك فى توظيف موارده ، ولذلك       فعاليةكم على   ح ال يساعد فى على المركز المالى و أداء البنك ، وهذا         

يقوم البنك باإلفصاح عن إجمالى مبلغ مخصص خسائر القروض و السلفيات فى تـاريخ الميزانيـة و                 

ها و يـتم    حركة المخصص خالل الفترة بما فى ذلك المبالغ المستردة عن قروض وسلفيات سبق إعدام             

 .اإلفصاح عنها بصورة مستقلة 
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 ملغاة - ٤٨
 

 القروض و السلفيات ، يتم إعدامها وتحميلها علـى حـساب مخـصص          استردادفى حالة عدم إمكانية      - ٤٩

خسائر القروض و السلفيات ، وفى بعض الحاالت ال يتم إعدامها حتى إتمام جميع اإلجراءات القانونية                

، وفى بعض الحاالت األخرى يتم إعدامها مبكراً ومثـال ذلـك            ويتم تحديد مبلغ الخسارة بصفة نهائية       

 الخـتالف  ، ونظراً    استحقاقهعندما يتوقف المقترض عن سداد العوائد أو سداد أصل الدين فى تاريخ             

فـإن إجمـالى مبلـغ القـروض         ،   الوقت الذى تعدم فيه القروض  و السلفيات غير القابلة للتحصيل            

 ونتيجة لذلك يقـوم البنـك       ،ر على نحو كبير فى مثل هذه الظروف         والسلفيات و مخصصاتها قد تتغي    

 .باإلفصاح عن سياسته فى إعدام القروض و السلفيات غير القابلة للتحصيل 

  

 المخاطر المصرفية العامة
 اإلفصاح عن أية مبالغ تجنب لمواجهة المخاطر المصرفية العامـة بمـا فيهـا الخـسائر                 على البنك  - ٥٠

التى  باإلضافة إلى تلك المخاطر       ،  غير المنظورة األخرى أو الظروف المحتملة      المستقبلية و المخاطر  

بالمخصـصات  الخـاص   ) ٢٨(رقم   طبقاً لما ورد بالمعيار المحاسبى المصرى        استحقاقهايجب إثبات   

  .واألصول واإللتزامات المحتملة
 

 .ملغاة - ٥١
 

 .ملغاة - ٥٢

  

 األصول المرهونة كضمان
 المضمونة وطبيعة األصول المرهونة مقابل      االلتزاماتإجمالى مبلغ    باإلفصاح عن    يقوم على البنك أن   -٥٣

  . و قيمتها الدفتريةااللتزاماتتلك 
 

 .ملغاة -٥٤
 

 أنشطة أمناء إدارة األموال
 مما ينتج عنه حيازة أو إيداع أصول بالنيابـة عـن            تمارس البنوك نشاط أمناء إدارة األموال     عادة ما    - ٥٥

المعاشات و المؤسسات األخرى ، بشرط أن يكون لتلك العالقة           وصناديق   االستثماراألفراد وصناديق   

مملوكة للبنك وبناء على ذلك فإن ميزانية البنك ال تتـضمن           ال تعد هذه األصول أصوالً      سند قانونى و    

فيـتم   ،   تلك األصول ، و إذا كان البنك يزاول أنشطة أمناء إدارة األموال بـصفة أساسـية وهامـة                   

 حجم هذه األنشطة فى قوائمه المالية وذلك بسبب المـسئولية           إلىو اإلشارة    األموراإلفصاح عن هذه    

 .المحتملة التى قد تنشأ إذا ما أخفق البنك فى أداء واجباته
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 المعامالت مع األطراف ذوى العالقة
الخاص باإلفصاح عن األطراف ذوى العالقة المعـامالت        ) ١٥(رقم  يتناول معيار المحاسبة المصرى      - ٥٦

وهذا المعيار له أهمية خاصة عند عرض       .  و بين المنشأة التى تعد تقريرها        ين تلك األطراف  بالتى تتم   

 .القوائم المالية للبنك
 
تتأثر معامالت معينة مع األطراف ذوى العالقة بشروط مختلفة عن المعامالت مع غير األطراف ذوى                - ٥٧

قة أو يتقاضى منه معدل عائد أقل        عال ىالعالقة ، فعلى سبيل المثال قد يمنح بنك قرضاَ أكبر لطرف ذ           

وى العالقة  مما يقدمه للغير فى نفس الظروف ، وكذا فإن حركة السلفيات أو اإليداعات بين األطراف ذ               

 وحتى لو نشأت معـامالت       ، بين األطراف غير ذوى العالقة     تل عما إذا تم    أق بإجراءاتتتم أسرع و    

 عن هذه المعامالت    عادية للبنك فإن المعلومات   مع أطراف ذوى عالقة وذلك من خالل سير األعمال ال         

 اإلفـصاح عنهـا طبقـاً لمعيـار          األمر  و يتطلب   ،  مستخدمى القوائم المالية   الحتياجاتتكون مناسبة   

 .المحاسبة المصرى الخاص باإلفصاح عن األطراف ذوى العالقة 

  

 طبيعة هذه العالقـة      عندما يكون للبنك معامالت مع أطراف ذوى عالقة ، فمن المناسب اإلفصاح عن             - ٥٨

 وتتضمن العناصر   ،ونوع المعامالت و عناصرها الضرورية وذلك من أجل تفهم القوائم المالية للبنك             

الخـاص باإلفـصاح عـن      ) ١٥(رقـم   التى يتم اإلفصاح عنها عادة وفق معيار المحاسبة المصرى          

العالقة من حيث قيمتها و األطراف ذوى العالقة سياسة البنك فى إقراض و التعامل مع األطراف ذوى            

 :نسبتها كما يلى 
 

 و المبالغ المودعة من األطراف      االقتراضالقروض و السلفيات والودائع والكمبياالت وكذلك         ) أ(

ذوى العالقة ، ويجوز أن تتضمن اإلفصاحات إجمالى المبالغ القائمـة فـى بدايـة الفتـرة                 

  .ونهايتها

الخسائر الناتجة عن القـروض والـسلفيات       قيمة المصروفات المحملة خالل الفترة لمواجهة         ) ب(

 .ومبلغ المخصص المكون لها فى تاريخ الميزانية

  . و العموالت المدفوعة االقتراضاألنواع الرئيسية لإليرادات و تكاليف    ) ج(

 الناشئة عن البنود خارج     االرتباطات المحتملة و    االلتزامات غير القابلة لإللغاء و      االرتباطات  )  د(

  .ة الميزاني

  

  
 


