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قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسـس االعتـراف والقيـاس
تلتزم كافة البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بتطبيق معايير المحاسبة الدولية وفقا ً لما يصدر
من البنك المركزى المصرى من قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس،
وكذا قيام مراقبى حسابات البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بتطبيق معايير المراجعة
الدولية.١

الفصل األول  :قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسـس االعتـراف
٢
والقيـاس
في إطار سعى البنك المركزي المصري لقيام البنوك المسجلة لديه ،لدى إعداد قوائمھا المالية،
بتطبيق معايير المحاسبة المصرية التى تتسق ومعايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية
 –IFRSفقد وافق مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ  ١٦ديسمبر  ٢٠٠٨على
القواعد المُعنونة "قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس" التى تتسق
وھذه المعايير لتحل محل قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس التقييم المعتمدة من
مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بتاريخى  ٢٠فبراير  ٢٧ ،١٩٩٧يونيو  ٢٠٠٢ولتصبح
نموذجا ً يوضح كيفية تطبيق ھذه المعايير على القوائم المالية للبنوك ،وبحيث يحقق ذلك مزيداً من اإلفصاح
عن ھذه القوائم ويتيح الشفافية الواجبة عن األوضاع المالية للبنوك ونتائج أعمالھا .وقد شارك فى إعداد ھذه
القواعد لجنة شملت ،إلى جانب ممثلى البنك المركزى المصرى والجھاز المركزى للمحاسباتُ ،نخبة من
السادة مراقبى الحسابات من عدد من المؤسسات المھنية.
وفى ھذا اإلطار قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى اجتماعه المشار إليه ما يلى-:
) (١إلزام البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بإتباع قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية
للبنوك وأسس االعتراف والقياس لدى اعداد قوائمھا المالية المستقلة على النحو التالى-:

 ١كتاب دورى قطاع الرقابة واالشراف الصادر بتاريخ  ١٠مارس ) ١٩٩٧قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصرى بتاريخ  ٢٠فبراير
.(١٩٩٧
 ٢كتاب السيد نائب المحافظ الصادر بتاريخ  ٢٥ديسمبر ) ٢٠٠٨قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بتاريخ  ١٦ديسمبر .(٢٠٠٨
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 تسرى القواعد الخاصة باالستثمارات المالية لدى إعداد القوائم المالية إعتباراً من السنة الماليةالتى تبدأ من أو بعد أول يناير  ٢٠٠٨وذلك باستثناء القواعد الخاصة باالستثمارات فى الشركات
التابعة والشقيقة.
 تسرى باقى القواعد لدى اعداد القوائم المالية اعتباراً من السنة المالية التى تبدأ من أو بعدأول يناير .٢٠١٠
ويتعين على كل بنك فى جميع األحوال أن يُعد قوائمه المالية المجمعة فى حالة وجود شركات تابعة له
ويُصدرھا مع القوائم المالية المستقلة المُعدة عن البنك وذلك وفقا ً لألحكام الواردة بھذه القواعد.
) (٢إلزام البنوك بإتباع قواعد اإلفصاح بھذه القواعد وفى إطار أحكام المادة  ٧٣من قانون البنك
المركزى والجھاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم  ٨٨لسنة  ٢٠٠٣بأن يتم االعداد والنشر فى
صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثالثة أشھر ،ويرفق بھذه القوائم موجز لتقرير مراقبى
الحسابات وفقا ً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية )النشر الملخص( وأن يتم نشر القوائم المالية
على الموقع االلكترونى للبنك )النشر المختصر( ،وفى حالة عدم االلتزام يجوز لمجلس إدارة البنك
المركزى المصرى اتخاذ أى من االجراءات الواردة فى المادة  ١٣٥من ذلك القانون.
وبھدف تھيئة المناخ الالزم إلستعداد البنوك لتفھم وتطبيق ھذه القواعد فقد وجه المجلس
بما يلى -:
) (١تشكيل مجموعة عمل دائمة من السادة مراقبى الحسابات وممثلى البنك المركزى المصرى تتولى
الرد على أية استفسارات من البنوك والجھات ذات الصلة وإعداد رد موحد عليھا يتم تعميمه على كافة
البنوك والجھات المشار إليھا إضافة إلى متابعة أية تعديالت ترد بالنسبة لمعايير المحاسبة المصرية
واقتراح أسلوب ادخال آثارھا على القواعد الصادرة عن البنك المركزى المصرى تمھيداً للعرض على
مجلس إدارته لإلعتماد ،وفى اإلطار السابق يراعى اإللتزام بالقواعد المرافقة وعدم تطبيق البنوك ألية
معالجة ألرصدة أو معامالت معينة غير واردة بھا قبل العرض على مجموعة العمل المشار إليھا
واعتماد المعالجة أو المعاملة من البنك المركزى المصرى.
) (٢تكليف المعھد المصرفى المصرى بإعداد برامج على شكل ورش عمل تطبيقية ودعوة كافة السادة
المسئولين الماليين بالبنوك لحضورھا حتى يتم تناول الجوانب التطبيقية لھذه القواعد بالشرح
واإليضاح.
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) (٣قيام البنوك خالل عام  ٢٠٠٩بتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بفترات المقارنة بقوائمھا المالية
المرحلية أو السنوية -سواء المجمعة أو المستقلة – التى س ُتعد وفقا ً للقواعد المرافقة إعتباراً من السنة
المالية التى تبدأ من أو بعد أول يناير  ٢٠١٠وبحيث يكون توفير البيانات والمعلومات الخاصة بفترات
المقارنة على سبيل التجريب وتحت نظر السادة مراقبى حسابات البنوك وقطاع الرقابة واإلشراف
بالبنك المركزى المصرى حتى ُتتاح الفرصة للتطبيق السليم لدى إعداد القوائم المالية عن السنة المالية
التى تبدأ من أو بعد أول يناير  ،٢٠١٠على أن يحدد كل بنك مسئول إتصال للتنسيق بشأن إجراءات
تطبيق ھذه القواعد.
وإذ يحقق ما تقدم مزيداً من اإلفصاح عن القوائم المالية ويتيح الشفافية الواجبة عن األوضاع المالية
للبنوك ونتائج أعمالھا  ،لذا يُرجى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل االلتزام الكامل بالقواعد الواردة
بالقرار سالف االشارة إليه.
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الفصل الثانى  :تعليمات تفسيرية لقواعد إعداد وتصوير القواءم المالية للبنوك
١
وأسس االعتراف والقياس
فى ضوء ما أسفرت عنه المناقشات التى تمت خالل االجتماعات مع السادة مراقبى حسابات البنوك
والسادة المديرين الماليين بالبنوك بشأن قواعد اعداد وتصوير القوائم المالية وأسس االعتراف والقياس
المعتمدة من قرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري بتاريخ  ١٦ديسمبر  ٢٠٠٨المبلغة للبنوك
بتاريخ  ٢٥ديسمبر  ،٢٠٠٨فقد تم وضع مجموعة العمل الدائمة المُشكلة من السادة مراقبى الحسابات
وممثلى البنك المركزى المصرى للتعليمات التفسيرية التالية المؤرخة أبريل  ٢٠٠٩التى تعتبر جزء ال
يتجزأ من تلك القواعد على النحو التالى :
) (١بداية التطبيق
تسرى القواعد المشار إليھا على ثالث مراحل كما يلي :
المرحلة األولى -:
وھى مرحلة تطبيق جزئى يتم خاللھا تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة باالعتراف والقياس
والعرض واإلفصاح لجميع األدوات المالية بخالف القروض الممنوحة للعمالء والبنوك  .وال يعتبر من
األدوات المالية االستثمارات فى الشركات الشقيقة

والتابعة  .وال تمتد ھذه المرحلة إلى متطلبات

اإلفصاح الخاصة بسياسات وأساليب إدارة المخاطر المالية ورأس المال.
وتسرى ھذه القواعد بأثر رجعى عند إعداد القوائم المالية للبنوك التي تنتھي فى أو بعد  ١٦ديسمبر ٢٠٠٨
 .ويعنى ذلك وجوب تطبيق تلك القواعد على القوائم المالية المُعدة عن السنة  /الستة أشھر المنتھية فى
 ٣١ديسمبر  ، ٢٠٠٨كما يعنى ذلك وجوب تعديل أرقام المقارنة في القوائم المالية ربع السنوية التي تصدر
خالل عام  ٢٠٠٩بحيث تعكس أثر التطبيق الجزئي  ،وبالتالي يتم ما يلي :
التطبيق الجزئي
)أ( بنوك تنتھي السنة المالية لديھا فى  ٣١ديسمبر :
أرقام المقارنة
أول قوائم مالية

 ٢٠٠٧/١/١تعديالً على األرباح المحتجزة فى ھذا التاريخ
٢٠٠٨/١٢/٣١

 ١كتابا السيد مستشار أول المحافظ للبنوك وللسادة مراقبى الحسابات بتاريخ  ٤مايو .٢٠٠٩
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)ب( بنوك تنتھي السنة المالية لديھا فى  ٣٠يونيه :
أرقام المقارنة
أول قوائم مالية

 ٢٠٠٧/٧/١تعديالً على األرباح المحتجزة فى ھذا التاريخ
٢٠٠٩/٦/٣٠

المرحلة الثانية -:
)أ( القوائم المالية المنشورة
تقوم البنوك بإعداد ونشر القوائم المالية خالل السنة التالية لمرحلة التطبيق الجزئي وفقا ً لذات القواعد التي
تم إتباعھا في مرحلة التطبيق الجزئي مع تعــديل أرقام المقــــارنة للقـــــــــوائم
المالية المرحلية .
)ب( القوائم المالية التجريبية ) غير المقرر نشرھا (
تقوم البنوك بإعداد مجموعة من القوائم المالية التي يتم فيھا تطبيق كافة متطلبات القواعد الجديدة على
أرصدة ومعامالت الفترة التي تعد عنھا القوائم المالية بأثر رجعى دون الحاجة إلى تقديم أرقام مقارنة لھا.
ويكون الزما ً إتباع كافة قواعد االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح للفترة التي يتم إعداد القوائم
المالية عنھا .و ُتعد القوائم المالية التجريبية عن السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير ٢٠٠٩
على النحو التالي:
التطبيق التجريبي
بنوك تنتھى السنة المالية لديھا فى  ٣١ديسمبر :

)(١

أول قوائم مالية  ٢٠٠٩/٣/٣١مع تعديل األرصدة االفتتاحية فى ٢٠٠٩/١/١
بنوك تنتھى السنة المالية لديھا فى  ٣٠يونيه :

)(٢

أول قوائم مالية  ٢٠٠٩/٩/٣٠مع تعديل األرصدة االفتتاحية فى ٢٠٠٩/٧/١
و ُتقدم القوائم المالية التجريبية إلى قطاع الرقابة واإلشراف بالبنك المركزي المصري بعد شھر
من انتھاء مھلة تقديم القوائم المالية المنشورة وبعد عرضھا على السادة مراقبي الحسابات الختبار سالمة
تطبيق القواعد الجديدة  ،وجارى االتفاق على إرشاد مُوحد للتنسيق بين السادة مراقبي حسابات البنوك
فى ھذا الشأن .
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وعندما تتوافر معلومات يمكن االعتماد عليھا وتم اختبارھا من قِبل السادة مراقبي الحسابات ويكون لھا آثار
جوھرية متوقعة لتطبيق القواعد الجديدة على صافى الربح و/أو حقوق الملكية للبنك  ،يتم اإلفصاح عن ھذه
المعلومات بأول قوائم مالية منشورة .
المرحلة الثالثة -:
وھى مرحلة التطبيق الكلى للقواعد الجديدة  .وتسرى على القوائم المالية السنوية والمرحلية التي يتم
إعدادھا عن السنوات  /الفترات المالية التالية :
التطبيق الكلى
)أ(

بنوك تنتھي السنة المالية لديھا فى  ٣١ديسمبر :
أرقام المقارنة

 ٢٠٠٩/١/١تعديالً على األرباح المحتجزة فى ھذا التاريخ

أول قوائم مالية

٢٠١٠/١٢/٣١

أول قوائم مرحلية ٌتنشر ٢٠١٠/٣/٣١
)ب( بنوك تنتھى السنة المالية لديھا فى  ٣٠يونيه :
أرقام المقارنة

 ٢٠٠٩/٧/١تعديالً على األرباح المحتجزة فى ھذا التاريخ

أول قوائم مالية

٢٠١١/٦/٣٠

أول قوائم مرحلية ُتنشر ٢٠١٠/٩/٣٠
) (٢األحكام االنتقالية
)أ( عند إعداد القوائم المالية فى مرحلة التطبيق الجزئى تقوم البنوك باألعمال التالية :
⎯ النظر فى إعادة تبويب مكونات األوراق المالية القائمة فى تاريخ التطبيق الجزئى اعتباراً
من أول سنة المقارنة ) إعادة التشكيل (.
⎯ االعتراف بالقيمة العادلة للمشتقات المالية فى الميزانية باعتبارھا من األدوات المالية.
)ب( عند إعداد القوائم المالية التجريبية يراعى تطبيق طريقة إھالك األصول الثابتة على أساس
المكونات الھامة وذلك بأثر رجعى إذا كانت المعلومات المطلوبة متوافرة  ،أما إذا لم تتوافر ھذه
المعلومات  ،فيجب تحليل إضافات األصول الثابتة التى تتم خالل أو بعد المرحلة الثانية إلى
مكوناتھا الھامة بغرض تحديد األعمار اإلنتاجية .
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)ج( يتم تعديل سنوات المقارنة بالنسبة لجميع بنود الميزانية فيما عدا :
⎯ محاسبة التغطية إال إذا توافرت شروط محاسبة التغطية فى ذلك التاريخ وفقا ً لمعايير
المحاسبة المصرية ) معيار رقم . ( ٢٦
⎯ تطبيق القواعد الخاصة باالعتراف بأرباح وخسائر اليوم األول المؤجلة لألدوات المالية.
⎯ تطبيق طريقة التكلفة المستھلكة على أرصدة القروض للبنوك والعمالء .
)د( يُقصد بسنة المقارنة بالجدول الوارد بالقواعد ص  ٣٥٤طريقة القياس التى كانت متبعة قبل
تطبيق القواعد الجديدة .
) (٣إعادة تبويب االصول المالية
ورد بالقواعد ص  ٣٥١بالنسبة لألصول المالية بغرض المتاجرة المُعاد تبويبھا في الفترات التي تبدأ
في أو بعد أول يناير  ٢٠٠٩أن تتم إعادة التبويب على أساس القيمة العادلة في تاريخ إعادة التبويب ،
ومن المعلوم وفقا ً للقواعد أن ھذه المعالجة تقتصر على أدوات الدين دون أدوات حقوق الملكية .
) (٤القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع
يراعى تقييم االستثمارات المالية التي يوجد تعامل نشط عليھا بالقيمة العادلة المتمثلة فى سعر السوق
) تعامل نشط من حيث حجم التداول وتكراريته وبمراعاة الفرق بين حجم الطلب والعرض على
االستثمار وفرق السعر بينھما وفى حالة تداول نسبة محدودة من أسھم الشركة فى
البورصة  Free floatيقاس مدى التعامل النشط على اسھم ھذه الشركة بموقف التعامل فى
النسبة المتداولة ( وفى غير ھذه الحالة وإذا لم يتم التمكن من توفير االفتراضات الواقعية والبيانات
الموثوق فيھا التي يمكن استخدامھا في تحديد القيمة العادلة بالنسبة ألدوات حقوق الملكية بطريقة فنية
مقبولة فيتم التقييم بالتكلفة مخصوما ً منھا خسائر االضمحالل في قيمتھا ،و ُتحمل تلك الخسائر على
قائمة الدخل .
وتعتمد الطريقة الفنية المقبولة على إجراء دراسة تفصيلية من مكاتب استشارية مالية متخصصة ذات خبرة
في ھذا المجال على أن تتضمن الدراسة أكثر من أسلوب تقييم وأن تكون القيم المستخرجة من ھذه األساليب
متقاربة  ،وأن تتاح ھذه الدراسة للسادة مراقبي الحسابات إلبداء الرأي بشأن مدى إمكانية االعتماد عليھا
لتحديد القيمة العادلة .
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وال ُيعد من الطرق الفنية المقبولة االستناد إلى ما يلي :
⎯ نشرات بيوت الخبرة التي تشمل تقديرھا ألسعار االستثمارات.
⎯ أسلوب القيمة الدفترية  Book valueبقسمة صافى حقوق المساھمين في الشركة
المستثمر فيھا على عدد أسھم ھذه الشركة ،وإنما يمكن اعتبار نسبة االنخفاض في ھذه القيمة مؤشراً
لالضمحالل  ،وفى ھذه الحالة تخفض تكلفة االستثمار بنسبة االنخفاض المشار إليھا خصما ً على قائمة
الدخل ما لم يكن ھناك مؤشرات أخرى عن اضمحالل أكبر قدراً.
) (٥اضمحالل االستثمارات المالية المتاحة للبيع :
يُعد انخفاض القيمة العادلة بالنسبة ألدوات حقوق الملكية عن تكلفة االقتناء بنسبة  %١٠أو استمرار
االنخفاض لمدة تسعة أشھر في معظم الوقت )تبدأ من أول يناير  (٢٠٠٩دليالً على اضمحالل أدوات
حقوق الملكية.
وبالنسبة ألدوات الدين يُراعى مدى توافر أحد أدلة االضمحالل الواردة بالقواعد وھى :
•

صعوبات مالية كبيره تواجه مُصدر أداة الدين.

•

مخالفة شروط إصدار أداة الدين مثل عدم السداد.

•

توقع إفالس مُصدر أداة الدين أو دخوله في دعوى تصفية أو إعادة ھيكل التمويل الممنوح له.

•

تدھور الوضع التنافسي لمُصدر أداة الدين.

•

القيام ألسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية لمُصدر أداة الدين بمنحه

امتيازات أو تنازالت قد ال يتم الموافقة على منحھا في الظروف العادية.
•

اضمحالل قيمة الضمان إن وجد.

•

تدھور الحالة االئتمانية لمُصدر أداة الدين.

وذلك مع مراعاة أنه حال اضمحالل أداة الدين ال ُمصدرة من إحدى الشركات فإن ذلك ينعكس على
أسھم الشركة أيضا ً .
) (٦احتياطي القيمة العادلة واالحتياطي الخاص الناتج عن صافى آثار التسويات الموجبة ) تعديالت
بيانات المقارنة لدى تطبيق القواعد الجديدة ألول مرة (
تراعى األعباء الضريبية ومدى التأثير على االلتزامات الضريبية المؤجلة ) إذا كان احتياطي القيمة
العادلة موجبا ً ( أو األصول الضريبية المؤجلة ) إذا كان سالبا ً ( بحسب الحالة كما ُتراعى األعباء
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الضريبية الناتجة عن صافى آثار التسويات الموجبة المشار إليھا التي ينبغي أن تتم ـ شأنھا شأن صافى
آثار التسويات السالبة ـ بقيود دفترية في السجالت من خالل األرباح ) الخسائر ( المحتجزة وليس من
خالل إعداد بيانات إحصائية .
) (٧المحافظ التي تدار بمعرفة الغير
بالنسبة للمحافظ التي تدار بمعرفة الغير التي يحوزھا البنك بھدف تحقيق أرباح في األجل القصير
المبوبة استثمارات بغرض المتاجرة يمكن إعادة تبويب المحفظة ككل بمعنى أال يتم إعادة التبويب إال
لكامل المحفظة وليس لكل استثمار بھا على حده  ،وتختلف ھذه المحافظ عن تلك المحددة المدة التي
تدرج باالستثمارات المالية المتاحة للبيع .
) (٨المعالجة المحاسبية للعائد واألتعاب والعموالت على القروض االستھالكية والعقارية لإلسكان
الشخصي والقروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية .
ورد بالقواعد ص  ٢٤٤أن يتم تھميش ھذه البنود وفقا ً لمعدالت اإلخفاق التاريخية لكل مجموعة ذات
خصائص ائتمان متشابھة  ،وثمة أسلوب آخر يحقق ذات الغاية وھو تجنيب ھذه البنود في بند مستقل
ضمن مخصص خسائر اضمحالل القروض والتسھيالت االئتمانية .
) (٩االحتياطي الخاص
⎯ تسوى االحتياطيات الخاصة تحت أي مُسمى ضمن االحتياطي الخاص بحقوق الملكية الذي يُعلى
بآثار صافى التسويات الموجبة وال يتم استخدامه إال بموافقة البنك المركزي المصري .
⎯ تعالج التسويات الموجبة ) الزيادة فى القيمة العادلة ( الخاصة بتقييم االستثمارات المالية المتاحة
للبيع ) أول سنة المقارنة ( على احتياطي القيمة العادلة أما التسويات السالبة فيتم ترحيلھا إلي
االحتياطي الخاص .
) (١٠المشتقات المالية )يشمل البند المستقل بالميزانية بغرض المتاجرة وتلك التي بغرض التغطية(
عند قيام البنك بإعداد بيانات التوازن في مراكز العمالت ُتدرج المشتقات المالية المتعلقة بالعملة ) مثل
عقود العملة اآلجلة ( بالقيمة االفتراضية مقابل استبعاد القيم العادلة من األصول  /االلتزامات بحسب
الحالة.
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) (١١األسھم المجانية
يتم اإلثبات األولى بالعدد دون القيمة  ،ثم تتبع المعالجة المحاسبية الخاصة بالبند المدرج به األسھم
) بغرض المتاجرة بالقيمة العادلة لحساب قائمة الدخل  /متاحة للبيع بالقيمة العادلة لحساب احتياطي
القيمة العادلة  /تابعة وشقيقة بالتكلفة وإذا توافرت شركة شقيقة دون تابعة بطريقة حقوق الملكية وذلك
فى القوائم المالية المستقلة مع اختبار االضمحالل (.
) (١٢حساب مخصص خسائر االضمحالل لقروض األفراد على مستوى المجموعة ص ٢٥٨
بالقواعد
ُذكر بالقواعد مراعاة حجم األرصدة ومعدل اإلخفاق التاريخي وفترة تأكيد الخسارة وفقا ً للظروف
االقتصادية ) تقدير تدھور الحالة المالية لألفراد الحاصلين على القروض بستة أشھر في المتوسط قبل
تأكد اضمحالل القرض الشخصي ( أي :
حجم األرصدة  xمعدل اإلخفاق التاريخى  xفترة تأكيد الخسارة ) ( ٠٫٥ x%٢x١٫٠٠٠٫٠٠٠
وألغراض التطبيق لدى البنوك تكون فترة تأكيد الخسارة واحد
أي حجم األرصدة  xمعدل اإلخفاق التاريخي .
) (١٣لدى حساب التكلفة المستھلكة ألدوات مالية ذات عائد متغير استناداً إلى مؤشر أسعار ،يتبع
المثال الوارد في القواعد ص  ،٢٦٣مع حساب التدفق النقدي ألول فترة وفقا ً للمعدل المتغير الساري
وافتراض ثباته لباقي الفترات ويتم التعديل في الفترة التالية وفقا ً للمعدل المتغير الجديد لكافة الفترات
الباقية  ،وھكذا دوريا ً.
) (١٤لدى حساب التكلفة المستھلكة ألذون الخزانة يحسب العائد وفقا ً للمثال التالي :
القيمة االسمية ألذون  ٣٦٥يوما ١٠٠
المبلغ المدفوع

٩١

العائد  %٩سنويا
ويتم حساب العائد بمعدل  %٩كل فترة حتى الوصول إلى  ١٠٠في تاريخ االستحقاق .
ويراعى حساب آثر فروق السعر عند الشراء من السوق الثانوي  ،وتدرج الضرائب على عائد أذون
الخزانة بقائمة الدخل ببند ضرائب الدخل .
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) (١٥معيار كفاية رأس المال
يراعى لدى حساب الشريحة األولى لرأس المال استبعاد احتياطي المخاطر البنكية العام وأن تتأثر
الشريحة األولى سلبا ً بقيمة رصيد احتياطي القيمة العادلة  /استثمارات مالية متاحة للبيع إذا كان سالبا ً
كما يستبعد رصيد ذلك االحتياطي إذا كان موجبا ً من الشريحة األولى ويضاف  %٤٥منه إلى الشريحة
الثانية وفقا ً للتعليمات السارية قبل صدور قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس االعتراف
والقياس .
) (١٦الشھرة
تستھلك الشھرة بنسبة  %٢٠سنويا ً ما لم يكن االضمحالل أكبر أي على مدى زمني خمس سنوات
يخص كل ربع سنة  ، %٥وفى حالة وجود شھرة ناتجة عن استحواذ خالل فترة مالية يراعى
االستھالك بحسب المدة حتى نھاية الفترة على أن يتم اختبار االضمحالل سنويا في جميع األحوال .
) (١٧تأثير القيمة الزمنية للنقود
يتم تكوين المخصصات األخرى ) مثال مخصص الدعاوى القضائية ( وفقا ً للقيمة الحالية للمدفوعات
المُقدر الوفاء بھا باستخدام معدل عائد مناسب وذلك حال كون تأثير القيـمة الزمنية للنقود ھاما ً ) أجل
سداد بعد سنة من تاريخ الميزانية أو كان األجل أقل من سـنة وكان أثر االلتزام جوھريا ً ( وذلك فيما
عدا مخصص الضرائب المتنازع عليھا فيتـــم تكوين المخصص بالقيمة المقدر دفعھا وليس بالقيمة
الحالية .
ومن أمثلة تأثير القيمة الزمنية للنقود أيضا ً حالة حصول البنك على أراضى آلت إليه وفا ًء لديون يتم
االعتراف بھا من تاريخ األيلولة أي تاريخ تخفيض المديونية بالقيمة العادلة لھا) قيمة الديون التى
قررت إدارة البنك التنازل عنھا مقابل ھذه األراضي مع مراعاة آثار خسائر اضمحالل القيمة الحقا ً (
فإذا قام البنك ببيع ھذه األراضى للغير باألجل تدرج القيمة ضمن بند " مدينو شراء أصول آلت للبنك
وفا ًء لديون " بأرصدة القروض والتسھيالت للعمالء  ،وإذا كان أجل السداد بعد سنة أو قبل سنة وكان
أثر االلتزام جوھريا  ،يتم اإلثبات ضمن القروض بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع الحصول
عليھا باستخدام سعر العائد الذي يمكن للبنك إقراض الطرف المشترى به لمبلغ ومدد مماثلة وذلك وفقا ً
لما يلى على سبيل المثال :
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بيع االراضى للغير باألجل دون تحقيق أرباح بيع

قيمة األراضي بالسجالت ) أصول آلت ( ....

١٠٠٠

قيمة البيع باألجل

١٠٠٠

أجل السداد بعد عامين بمعدل %١٠
٨٢٦

القيمة الحالية للتدفقات النقدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيمة األراضي بالسجالت

١٠٠٠

)ـــ( "استھالك خصم مدفوعات والتزامات مؤجلة" ضمن إيرادات
)مصروفات ( تشغيل أخرى تحميالً على قائمة الدخل

١٧٤-

تخفيض قيمة األراضي بالسجالت وصوالً إلى ما يعادل
القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تدرج ببـــند

٨٢٦

"مدينو شراء أصول آلت ...ضمن قروض وتسھيالت للعمالء"
يٌعلى العائد على القرض على المدى الزمني للسداد )سنتان( لحساب
اإليرادات بند" استھالك خصم مدفوعات والتزامات مؤجلة"

٨٣+
٩٠٩
٩١+

مدينو شراء أصول آلت  ...فى تاريخ السداد )قيمة البيع باألجل(

١٠٠٠
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بيع االراضى للغير باألجل مع تحقيق أرباح بيع
قيمة األراضي بالسجالت ) أصول آلت ( ....

١٠٠٠

قيمة البيع باألجل

١٢٥٠

أجل السداد بعد عامين بمعدل %١٠
١٠٣٣

القيمة الحالية للتدفقات النقدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يدرج الفرق بين القيمة الحالية للــــتدفقات النقدية
وقيمة األراضي بالسجالت )ربح رأسمالي( ببـــند
" أرباح )خــسائر( بيع ممــتلكات ضمن إيرادات

٣٣

)مصروفات ( تشغيل أخرى"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيادة قيمة األراضي بربح البيع وصوالً إلى ما يعادل
القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تدرج ببـــند

١٠٣٣

"مدينو شراء أصول آلت ...ضمن قروض وتسھيالت للعمالء"
يٌعلى العائد على القرض على المدى الزمنى للسداد )سنتان( لحساب

١٠٣+

اإليرادات بند" استھالك خصم مدفوعات والتزامات مؤجلة"

١١٣٦
١١٤+

مدينو شراء أصول آلت  ...فى تاريخ السداد )قيمة البيع باألجل(

١٢٥٠
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) (١٨المعالجة المحاسبية لعقود مبادلة العمالت Currency Swap
طبيعة المبادلة
الشق الحاضر Spot
الشق اآلجل

Forward

شراء دوالر وبيع يورو
بيع دوالر وشراء يورو

 (١يتم إثبات القيمة العادلة لعقد المبادلة باألصول  /االلتزامات بحسب الحــالة التي
تعكس أثر:
 فرق سعر العائد على عملتي عقد المبادلة دوريا ً. فرق سعر الصرف بين عملتي عقد المبادلة دوريا ً. المدة الباقية من العقد . القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لكل عملة على حده .ويراعى أثر المخاطر االئتمانية في أصول المشتقات المالية .
 (٢تؤول فروق القيمة العادلة الناتجة عن  Mark to Marketبحسب إستراتيجية الدخول في عقد
المبادلة وفقا ً لما يلي -:
اإلستراتيجية

البند الذي تخصم  /تضاف إليه الفروق

 -بغرض المتاجرة

صافى دخل المتاجرة بقائمة الدخل

 -بغرض تغطية مخاطر القيمة العادلة

صافى دخل المتاجرة بقائمة الدخل

ألصل  /التزام
 بغرض تغطية مخاطر التغير فيالتدفقات النقدية )مشتريات  /مبيعات آجلة(

يدرج التغير الخاص بالجزء الفعال
بحقوق الملكية بند احتياطي تغطية
مخاطر التدفقات النقدية إلى أن يتحقق
التدفق النقدي المُغطى في قائمة الدخل ،
عندھا ُتحول التغيرات إلى ذات البند فى
قائمة الدخل
ويدرج التغير الخاص بالجزء غير الفعال
بقائمة الدخل بند صافى دخل المتاجرة

 (٣إضافة إلى ما تقدم يُتبع النظام الخاص بالبنك فيما يتعلق بإثبات االرتباطات عن شقي عقد المبادلة
وإلغائھا كل في تاريخه.
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الفصل الثالث  :مثال لتقرير على عملية تطبيق قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية
١
للبنوك وأسـس االعتـراف والقيـاس
على البنوك توفير البيانات والمعلومات الخاصة بفترات المقارنة ب القوائم المالي ة المرحلي ة أو الس نوية لع ام
 ٢٠٠٩وبحي ث تك ون تح ت نظ ر الس ادة مراقب ى الحس ابات وقط اع الرقاب ة واالش راف بالبن ك المرك زى
المصرى وفقا ً لما وجه المجلس بذلك حتى تتاح الفرصة للتطبيق السليم لدى إعداد الق وائم المالي ة ع ن الس نة
المالية التى تبدأ من أو بعد أول يناير . ٢٠١٠
مثال :
إج راءات بغ رض تقي يم ص حة ع رض األرص دة والمع امالت المالي ة ف ى الق وائم المالي ة  ،وتقي يم السياس ات
المحاس بية وكيفي ة وأث ر تطبيقھ ا  ،وتقي يم كفاي ة وس المة اإليض احات التحليلي ة  ،وذل ك كل ه ف ى ض وء م دى
اتفاقھا مع قواعد اإلعداد والتصوير وأسس االعتراف المعتمدة .وتتلخص فيما يلى :
أوالً  :الميزانية االفتتاحية فى  ١يناير ٢٠٠٩
 .١الحصول على قائمة الميزانية االفتتاحي ة كم ا ف ى  ١ين اير  ٢٠٠٩بع د تع ديلھا وفق ا ً لقواع د اإلع داد
المذكورة .
 .٢مقارن ة البن ود الت ى تظھ ر ف ى قائم ة الميزاني ة م ع الح د األدن ى للبن ود والمجموع ات الت ى يج ب
عرضھا وفقا ً للقواعد المذكورة.
 .٣مقارن ة مكون ات بن ود األص ول وااللتزام ات وحق وق الملكي ة ف ى قائم ة الميزاني ة م ع الح د األدن ى
لمتطلبات تصوير القوائم المالية وفقا ً للقواعد المذكورة.
ثانيا ً  :السياسات المحاسبية والقياس
 .٤الحصول على قائمة بالسياسات المحاسبية التى كان يطبقھا البنك لكل بند م ن بن ود الميزاني ة وبن ود
قائمة ال دخل ومقارنتھ ا بالسياس ات المحاس بية الجدي دة الت ى ت م اختيارھ ا م ن ناحي ة ش روط االعت راف
وإلغاء االعتراف وأس لوب القي اس األول ى والقي اس الالح ق بغ رض تقي يم اتفاقھ ا م ع تل ك القواع د م ع
تحديد اآلثار المتوقعة فى حالة االختالف عن السياسات السابقة.

 ١كتابا السيد وكيل المحافظ للبنوك وللسادة مراقبى الحسابات بتاريخ  ١١يناير .٢٠١٠
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 .٥بالنس بة ل ألدوات المالي ة الت ى ي تم قي اس قيمتھ ا بالتكلف ة المس تھلكة  ،الحص ول عل ى تحلي ل ب أنواع
العموالت التى يتقاضاھا البنك وتكلف ة المع امالت المباش رة الت ى يتكب دھا البن ك لك ل ن وع م ن منتج ات
أدوات ال دين وأيض ا ً النم اذج الرياض ية المس تخدمة ف ى حس اب مع دل العائ د الفعل ى ل ألدوات المالي ة
المختلف ة بم ا ف ى ذل ك كيفي ة تقي يم البن ك ألث ر التغي رات ف ى الت دفقات النقدي ة وأيض ا ً الت ى ي تم تغيي ر
شروطھا وإعادة ج دولتھا )ألس باب تختل ف ع ن التعس ر أو االض محالل( ،ذل ك كل ه للتأك د م ن حس اب
العائد بما يتفق مع تلك القواعد.
 .٦بالنسبة لألصول المالية التى يتم قياس قيمتھا بالتكلفة المستھلكة ،يتم إجراء ما يلى بخصوص قياس
اضمحالل بنود أدوات الدين ذات األھمية للتأكد من اتفاقھا مع تلك القواعد :
أ -تفھم فئات الجدارة االئتمانية التى يتم تصنيف أدوات الدين عليھا وإجراءات البنك المتبعة لضمان
سالمة التصنيف فى ت واريخ إص دار التق ارير المالي ة وتفھ م سياس ة اإلدارة ف ى تحدي د أدوات ال دين
ذات األھمية ومؤشرات األدلة الموضوعية لالضمحالل التى وض عھا البن ك ف ى السياس ة االئتماني ة
واآللية التى تستخدمھا اإلدارة لتحديد ما إذا كانت تلك المؤشرات متوافرة فى أحد أدوات الدين ذات
األھمية.
ب -تفھم أساليب تقدير التدفقات النقدية المتوقع ة ألدوات ال دين مح ل الدراس ة لقي اس االض محالل
سواء من خالل مدفوعات نقدية أو من خالل تسييل  /حيازة الضمانات.
ج -دراس ة كيفي ة تق دير قيم ة األن واع المختلف ة م ن الض مانات والت دفقات النقدي ة المتوقع ة منھ ا
وتوقيتھا.
د-تفھم كيفية تحديد سعر العائد المستخدم لخصم التدفقات النقدية.
ه -دراسة النماذج الرياضية المستخدمة لتقدير المبالغ القابلة لالسترداد وحساب اضمحالل القيمة.
 .٧بالنسبة لألص ول المالي ة الت ى ي تم قي اس قيمتھ ا بالتكلف ة المس تھلكة  ،ي تم إج راء م ا يل ى بخص وص
قي اس اض محالل بن ود أدوات ال دين الت ى ي تم دراس تھا عل ى أس اس المجموع ة للتأك د م ن اتفاقھ ا م ع
القواعد المذكورة :
أ -تفھم أسلوب البنك فى تجميع بنود أدوات الدين فى مجموعات ذات مخاطر ائتمانية متشابھة.
ب -تفھ م أس لوب البن ك ف ى تحلي ل مع دالت الخس ارة التاريخي ة والخس ائر المحقق ة للمجموع ات
المختلفة.
 .٨بالنسبة لألدوات المالية التى ي تم قي اس قيمتھ ا بالقيم ة العادل ة )بم ا ف ى ذل ك المش تقات المالي ة( ،ي تم
إجراء ما يلى لكل نوع من أنواع األدوات المالية :
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أ -الحص ول عل ى دراس ة بتحلي ل األدوات المالي ة وفق ا ً لط رق تق دير القيم ة العادل ة )الس عر ف ى
أسواق نشطة لكل سوق على حدة ،أو السعر وفقا ً لنموذج تقييم لكل نوع من أنواع النماذج(.
ب -الحصول على دراسة باألدوات المالي ة الت ى ل م ي تم تق دير القيم ة العادل ة لھ ا للتأك د م ن ع دم
وجود أساليب مناسبة لتقدير القيمة العادلة بدرجة موثوق فيھا.
ج -بالنسبة لألدوات المالية التى يتم تق دير قيمتھ ا العادل ة باس تخدام نم اذج تقي يم ،الحص ول عل ى
تلك النماذج والتأك د م ن مالئم ة النم وذج المس تخدم م ع طبيع ة األدوات مح ل التقي يم والتأك د م ن
سالمة االفتراضات والمداخالت المستخدمة فى النماذج.
د -بالنسبة لألصول المالية المبوبة متاحة للبي ع ،التأك د م ن س المة أس اليب فص ل إي رادات العائ د
وف روق تقي يم العم الت األجنبي ة ألدوات ال دين وفص ل توزيع ات األرب اح ألدوات حق وق الملكي ة
وفص ل االض محالل لجمي ع األدوات المالي ة ع ن تغي رات القيم ة العادل ة الت ى ي تم ترحيلھ ا إل ى
احتياطى القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية.
ه -الحص ول عل ى دراس ة بكيفي ة تحدي د مؤش رات االض محالل لألص ول المالي ة المبوب ة متاح ة
للبيع ،والتأكد من قياس االضمحالل على أساس القيمة العادلة )سعر السوق النش طة أو باس تخدام
نماذج( أو على أساس التدفقات النقدية المخصومة لألدوات المالية التى ال يتم تقدير القيمة العادلة
لھا لعدم وجود أساليب مناسبة لتقدير القيمة العادلة بدرجة موثوق فيھا.
و -التأكد من عدم إجراء مقاصة بين أصول والتزامات المشتقات المالية.
 .٩بالنسبة لألصول غير المالي ة )الثابت ة وغي ر الملموس ة والت ى آل ت ملكيتھ ا للبن ك وف ا ًء ل ديون( ،ي تم
إجراء ما يلى :
أ -الحصول على دراسة بكيفي ة فص ل وتقي يم االس تثمارات العقاري ة ع ن األراض ى والمب انى
المستخدمة فى أعمال البنك.
ب -الحصول على دراسة بمالئمة األعمار اإلنتاجية المق درة لألص ول الثابت ة وغي ر الملموس ة
الت ى ي تم اس تھالكھا ودراس ة كيفي ة فص ل وتقي يم المكون ات الرئيس ية لألص ول الثابت ة بغ رض
تقدير األعمار اإلنتاجية.
ج -الحصول على دراسة بتحليل األصول التى آلت ملكيتھا للبنك وف ا ًء ل ديون حس ب طبيعتھ ا
م ا ب ين األص ول الثابت ة واالس تثمارات العقاري ة واألدوات المالي ة واالس تثمارات ف ى ش ركات
تابعة وشقيقة واألصول األخرى للتأكد مما يلى :
 -iسالمة التبويب وفقا ً لقواعد اإلعداد المذكورة.
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 -iiتك وين االحتي اطى الخ اص لألص ول الت ى آل ت ملكيتھ ا للبن ك وف اء ل ديون والت ى ل م
يتخلص البنك منھا فى خالل الفترة المحددة وفقا ً للقواعد المذكورة.
د -الحصول على تفھم مؤشرات اضمحالل األصول غي ر المالي ة المع دة بواس طة البن ك للتأك د
من القيام بتقييم االضمحالل عند الحاجة.
ه -الحصول على تقارير موض وعية لتقي يم االض محالل لألص ول غي ر المالي ة الت ى توج د لھ ا
مؤش رات اض محالل وللش ھرة وأى أص ول غي ر ملموس ة ال ي تم اس تھالكھا بغ ض النظ ر ع ن
وجود مؤشرات اضمحالل لھا.
 .١٠بالنسبة لضرائب الدخل ،يتم إجراء ما يلى :
أ -تفھم أساليب البنك فى تقدير ضرائب الدخل فى تاريخ التقارير المالية )ربع السنوية والسنوية(.
ب -تفھم أساليب البنك ف ى تحدي د األس اس الض ريبى لألص ول وااللتزام ات بھ دف تق دير الف روق
الضريبية وقياس الضرائب المؤجلة.
ج -التأكد من فصل االلتزامات الضريبية الجارية عن المخصصات األخرى والضرائب المؤجلة.
 .١١بالنسبة للمخصصات فى جانب االلتزامات ،يتم إجراء ما يلى :
أ -تفھ م أس اليب البن ك ف ى تق دير االلتزام ات العرض ية ع ن االرتباط ات المالي ة وغي ر المالي ة
والقضايا وغيرھا.
ب -تفھم كيفية تحدي د س عر خص م مناس ب لخص م االلتزام ات الت ى يمك ن تحدي د مواعي د س دادھا
)مث ل مخصص ات إع ادة المواق ع المس تأجرة لحالتھ ا عن د إخالئھ ا م ع العل م بموع د اإلخ الء
المتوقع(.
 .١٢بالنسبة لمزايا العاملين والمعاشات ،يتم إجراء ما يلى :
أ -تفھم طبيعة المزايا التى يقدمھا البنك للعاملين وأف راد اإلدارة العلي ا بم ا ف ى ذل ك الم دفوعات
المبنية على أسھم ،إن وجدت.
ب -تفھم أساليب تقدير استحقاقات المزايا قصيرة األجل )مثل المرتبات واألجازات(.
ج -الحص ول عل ى التق ارير االكتواري ة ع ن التزام ات ل وائح المزاي ا المح ددة للتأك د م ن س المة
الطريق ة االكتواري ة المس تخدمة )طريق ة الوح دة اإلض افية المق درة( ومالئم ة االفتراض ات
االكتوارية والبيانات المستخدمة للحساب.
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د -ف ى حال ة وج ود ص ناديق معاش ات مس تقلة ،تفھ م م ا إذا ك ان ل دى البن ك مس ئولية قانوني ة
أو حكمي ة ع ن العج ز ف ى م وارد الص ندوق وبالت الى الحاج ة إل ى تك وين مخصص ات للمعاش ات
بإتباع اإلجراءات )ج( أعاله.
 .١٣بالنسبة لحقوق الملكية يتم إجراء ما يلى :
أ -دراسة مكونات حقوق الملكية والتأكد من فصل االحتياطيات المحاسبية )مثل احتي اطى القيم ة
العادلة واحتياطى التغطية( عن االحتياطيات النظامية والقانونية واألرباح القابلة للتوزيع.
ب -الحص ول عل ى الحرك ة عل ى حس ابات االحتي اطى الخ اص الن اتج ع ن تطبي ق القواع د
المذكورة واحتياطى المخاطر البنكية للتأكد من االلتزام بتعليمات البنك المركزى فى ھذا الشأن.
ج -تفھم ما إذا كان ھناك التزامات تمث ل ف ى طبيعتھ ا حق وق ملكي ة أو العك س للتأك د م ن س المة
تبويبھا.
 .١٤بالنسبة لعمليات تغطية المخاطر ،يتم إجراء ما يلى :
أ -تفھم إستراتيجية وسياسات البنك للمخ اطر المالي ة والتأك د م ن أنھ ا موثق ة ومطبق ة ف ى الواق ع
العملى.
ب-

التأكد من أن استخدام محاسبة التغطية لم يتم تطبيقه بأثر رجعى قبل أول . ٢٠٠٩

ج -التأكد من أن جميع عمليات التغطي ة الت ى ي تم تطبي ق محاس بة التغطي ة مس توفاة الش روط وأن
اختبارات الفاعلية تتم بانتظام وتؤكد أنھا فعال ة ف ى الواق ع وأن ه م ن المتوق ع أن تظ ل فعال ة حت ى
نھايتھا.
د -التأكد من االعتراف بأثر عدم فاعلية عمليات التغطية فى قائمة الدخل.
ثالثا ً  :الشركات التابعة والشقيقة وذات المصلحة المشتركة والفروع الخارجية والتجميع
 .١٥تفھم سياسة اإلدارة لتحديد ما إذا كان البنك يمتلك بطريق مباشر أو غير مباشر س يطرة أو نف وذاً
مؤثراً أو سيطرة مشتركة على المنشآت المستثمر فيھا بما فى ذلك االستثمارات التى آلت ملكيتھا للبنك
وفاء لديون.
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 .١٦دراسة إجراءات البنك للتأكد من اتفاق السياسات المحاسبية التى تطبقھا المنشآت التابعة والشقيقة
وذات المصلحة المشتركة والفروع الخارجية مع السياسات المحاسبية للبنك والتنسيق مع تلك المنشآت
إلجراء التسويات الالزمة فى حالة اختالف السياسات المحاسبية.
 .١٧دراسة إجراءات البنك للتنسيق مع المنشآت التابعة والش قيقة وذات المص لحة المش تركة والف روع
الخارجية ومراقبى الحسابات لتلك المنشآت لتوفير القوائم المالية لھا بما فى ذلك اإليض احات التحليلي ة
المناسبة الستكمال إيضاحات البنك المجمعة فى توقيت مناسب إلج راء عملي ات التجمي ع رب ع الس نوى
والمحاسبة بأسلوب مناسب لكل نوع من أنواع تلك المنشآت.
 .١٨فى األحوال التى يتم الحصول فيھا على القوائم المالية للمنشآت التابع ة والش قيقة وذات المص لحة
المشتركة فى تواريخ تختلف عن تاريخ القوائم المالية للبنك )بحد أقصى مدة ثالثة شھور( ،ي تم دراس ة
اإلجراءات التى يتبعھا البنك لتحديد وإثبات أثر العمليات واألحداث الھامة التى تق ع ب ين تل ك الت واريخ
وتاريخ القوائم المالية المجمعة للبنك.
 .١٩دراسة إجراءات البنك لحصر واستبعاد المعامالت واألرصدة بين المنشآت التى تدخل فى القوائم
المالية المجمعة.
 .٢٠دراس ة إج راءات البن ك لحص ر واس تبعاد أث ر المع امالت ب ين البن ك والمنش آت الت ى ي تم تطبي ق
طريقة حقوق الملكية عليھا بنسبة ملكية البنك فيھا.
 .٢١دراسة أسلوب تقييم األرصدة والمعامالت من عملة التعامل للمنشآت األجنبي ة إل ى عمل ة التعام ل
للبنك ومعالجة احتياطى ترجمة العمالت األجنبية.
رابعا ً  :اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 .٢٢التأكد من أن البنك قد قام بتصميم اإليضاحات المتممة للقوائم المالية فى ضوء نشاط البنك وطبقا ً
لقواعد اإلعداد المذكورة.
 .٢٣دراس ة كيفي ة قي ام البن ك بحص ر وت وفير المعلوم ات والبيان ات الالزم ة لع رض اإليض احات
المطلوبة بشكل وافى وسليم طبقا ً للقواعد المذكورة بما فى ذلك تلك المتعلقة بإدارة المخاطر المالية.
 .٢٤دراسة النظم اآللية واليدوية الجديدة التى طبقھا البنك الستخراج المعلومات الت ى ل م تك ن مت وفرة
من قبل للتأكد من اتفاق المعلومات المستخرجة منھ ا م ع حس ابات البن ك أو أي ة بيان ات إداري ة أخ رى،
بحسب األحوال.
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 .٢٥مقارنة السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية ومخاطر رأس المال المطبقة بمعرف ة البن ك م ع
تلك التى يتم اإلفصاح عنھا.
خامسا ً  :القوائم المالية ربع السنوية
 .٢٦الحصول على القوائم المالية ربع السنوية للبنك بعد تعديلھا وفقا ً لقواعد اإلعداد المذكورة.
 .٢٧مقارن ة البن ود الت ى تظھ ر ف ى الق وائم المالي ة م ع الح د األدن ى للبن ود والمجموع ات الت ى يج ب
عرضھا وفقا ً للقواعد المذكورة.
 .٢٨مقارنة مكونات بنود الميزانية وقائمة ال دخل وحق وق الملكي ة وقائم ة الت دفقات النقدي ة ف ى الق وائم
المالية مع متطلبات تصوير القوائم المالية وفقا ً للقواعد المذكورة.
 .٢٩تحديد االنحرافات والتحفظ ات ح ول س المة وأس لوب معالج ة األص ول وااللتزام ات واإلي رادات
والمصروفات وسالمة العرض واإلفصاح التى يتم إجرائھا طبقا ً لقواعد اإلعداد المذكورة.
إبداء الرأى :
مراقب الحسابات
التاريخ :
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الفصل الرابع  :منھجية احتساب مخصص االضمحالل للقروض والتسھيالت

١

تضمنت القواعد المشار إليھا بشأن أسس حساب مخصص اإلضمحالل للقروض والتسھيالت على
أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدالت اإلخفاق التاريخية.

يجب أن يتضمن التقرير التفصيلى المعد عن القوائم المالية السنوية إعتباراً من السنة المالية
التى تنتھى فى أو بعد ديسمبر  ٢٠١٠مشفوعا ً برأى السيدين مراقبى حسابات البنك منھجية إحتساب
مخصص اإلضمحالل للقروض والتسھيالت وموضحا ً :
 .١كيفية إحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ٠
.٢

كيفية إحتساب معدالت اإلخفاق التاريخية ٠

.٣

قيمة مخصص اإلضمحالل للقروض والتسھيالت ٠

.٤

قيمة مخصص القروض والتسھيالت وفقا ً ألسس الجدارة اإلئتمانية للعمالء ٠

.٥

تحليل رصيد إحتياطى المخاطر البنكية العام ٠

يتعين اتخاذ ما يلزم نحو تضمين التقرير التفصيلى عن السنة المالية التى تنتھى فى أو بعد ديسمبر ٢٠١٤
مشفوعا ً بالرأى بشأن تلك المنھجية ومراعاة ذلك مستقبالً فى السنوات التالية حال إجراء تعديل عليھا  ،أما
حال عدم إجراء تعديل على تلك المنھجية الحقا ً يكتفى باالشارة إلى ذلك بالتقرير التفصيلى.٢

 ١كتاب السيد وكيل المحافظ الصادر بتاريخ  ٩مارس .٢٠١١
 ٢كتاب السيد وكيل المحافظ بتاريخ ٢٦يناير .٢٠١٥
دليل التعليمات الرقابية

الباب السابع ٢٤ /

الفصل الخامس  :معايير مراجعة عمليات البنوك

١

إن تطوير وزيادة فاعلية الجھاز المصرفى  ،يستلزم ضرورة توافر معايير لمراجعة عمليات البنوك
يتعين وضعھا تحت نظر السادة مراقبى الحسابات فى إطار تكليفھم بعمليات المراجعة  ،وقد استقر
الرأى على أن المعايير التالية تمثل الحدود الدنيا التى يتعين االلتزام بھا من جانب السادة مراقبى
الحسابات فى نطاق عملية المراجعة.
ھدف المراجعة
أن يكون الھدف من عملية المراجعة التقرير عن مدى تعبير القوائم المالية للبنك عن مركزه المالى
ونتائج أعماله بصورة صادقة وعادلة ،وبصفة خاصة التقرير عن مدى كفاية المخصصات التى كونھا
البنك لمواجھة كافة االلتزامات المحتملة الواجب التحوط لھا ويراعى بشأن عملية المراجعة ما يلى :
 .١النظام المحاسبى ونظام الرقابة الداخلية واألسس المحاسبية المتبعة :
دراسة النظام المحاسبى ونظام الرقابة الداخلية المتعلق به وتقييم التطبيق العملى له  ،ودراسة
األسس المحاسبية التى أَعدت إدارة البنك بموجبھا القوائم المالية ومدى اتفاق ھذه األسس مع قواعد
إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك
المركزى .
 .٢القروض والتسھيالت االئتمانية وااللتزامات العرضية واالرتباطات :
اختيار مفردات القروض والتسھيالت االئتمانية التى يتعين فحصھا بمراعاة عدد الفروع أخذاً فى
االعتبار أرقام األعمال الخاصة لكل منھا والتوزيع االقليمى لھا بحيث يكون التوزيع كفيالً بالتمثيل
الجغرافى فى عينة الفحص ليشمل على فروع الدلتا ومصر الوسطى ومصر العليا  ،وأن تغطى
المراجعة  %٧٠على األقل من إجمالى ھذه البنود فى تاريخ الميزانية .
ويراعى على مستوى الفرع ما يلى :
 دراسة العمالء الذين تبين من االطالع على كشوف حساباتھم أن المبالغ المسددة تقل عن العوائدالمستحقة خالل الستة أشھر السابقة على تاريخ الفحص .
 دراسة العمالء الذين أسفرت مراجعة العام السابق عن تكوين مخصصات لمقابلة مديونياتھم . دراسة كبار عمالء القروض والتسھيالت االئتمانية. ١كتاب دورى قطاع الرقابة واالشراف الصادر بتاريخ  ٢١مايو .١٩٩١
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 أن يكون اختيار عينة الفحص بالكيفية التى تعطى داللة صادقة ومعبرة عن نوعية وحالةاألصول لدى البنك .
وأن يتم التأكد من أن الضمانات كافية وأنه مستوفى بشأنھا اإلجراءات القانونية الالزمة وأن
القروض والتسھيالت االئتمانية الممنوحة فى حدود النسب والتعليمات الصادرة من مجلس إدارة
البنك  ،والتأكد من سالمة القرارات وتوافر االعتبارات والمقومات والعناصر االئتمانية السليمة
لمنح االئتمان  ،ومدى االلتزام باألصول المصرفية والتعليمات وقواعد وشروط منح القروض
والتسھيالت االئتمانية السارية  ،ومدى قيام البنك بالتحقق من استخدام القروض والتسھيالت
الممنوحة للعمالء فى األغراض المحددة لھا ومدى وضوح مصادر وفاء العمالء بالتسھيالت عند
االستحقاق .
كما يتم التأكد من مدى استيفاء ملفات العمالء لكافة البيانات والمستندات التخاذ القرار االئتمانى .
وفى ھذا المجال فقد صدر عن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسة  ٢٤مايو ٢٠٠٥
أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات.
 .٣االستثمارات المالية :
يراعى أن تشمل المراجعة دراسة المراكز المالية لكافة الشركات التى يساھم فيھا البنك مع التزام
البنك بقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس االعتراف والقياس

الصادرة عن البنك

المركزى  ،مع فحص القروض والتسھيالت االئتمانية المرتبطة بمساھمات البنك فى المشروعات
المختلفة ومتابعة مدى تنفيذ شروط استخدامھا .
 .٤حسابات المراسلين :
مطابقة المصادقات مع المراسلين ومراجعة مذكرات التسوية الخاصة بحساباتھم والتقرير
عما إذا كان قدر المعلقات بھذه الحسابات فى الحدود المقبولة من عدمه  ،ومدى تأثير ھذه
المعلقات على قائمة الدخل  ،ومدى كفاية مخصص حسابات المراسلين للغرض المكون من أجله
إن وجد .
 .٥األرصدة المدينة والدائنة األخرى :
حصر المبالغ المعلقة باألرصدة المدينة والدائنة منذ فترات زمنية طويلة نسبيا ً وبيان طبيعة ھذه
المبالغ واألسباب التى لم ُتم َكن البنك من تسويتھا خالل ھذه الفترات  ،ونشير فى ھذا الخصوص
ضرورة أن تكون ھذه الحسابات محل مراجعة مستمرة من المسئولين عن المراجعة بالفروع ،
وكذا من مفتش البنك عبر التفتيش عليھا ،على أن تكون تسوية ھذه الحسابات تحت مسئولية السادة
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مديرى الفروع شخصيا ً مع عدم السماح بفتح أى حساب فرعى ضمن حسابات تحت التسوية إال
بموافقة سلطة إدارية محددة سلفا ً بالمركز الرئيسى للبنك. ١
 .٦تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية :
التركيز على عمليات مراجعة إعادة تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية وفقا ً لقواعد إعداد وتصوير
القوائم المالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس الصادرة عن البنك المركزى  ،ومدى تأثير ذلك
على قائمة الدخل .
 .٧األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية :
القيام بعمليات مراجعة بشأن األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية  ،وھى تلك األحداث التى توفر دليالً
إضافيا ً عن ظروف كانت قائمة فى تاريخ الميزانية أو التى تشير إلى ظروف نشأت بعد تاريخ
الميزانية  ،بھدف االقتناع بأنه قد تم تحديد األحداث الالحقة حتى تاريخ التقرير  ،والتى قد تتطلب
تعديل أو إفصاح عنھا فى القوائم المالية .
 .٨نظام الحاسب اآللى :
دراسة أوضاع نظام الحاسب اآللى المستخدم ومدى استفادة البنك من تطبيق النظام اآللى ومدى
كفاية أدائه ليحل محل العمل اليدوى ومدى توافر مقومات تحقيق نظام الرقابة الداخلية على نتائج
أعمال التشغيل والوقوف على المعوقات والمشاكل التى تكشفت من التطبيق العملى .
 .٩الحوادث المالية :
دراسة الحوادث المالية التى وقعت بالبنك على سبيل الحصر  ،وما يستتبع ذلك من دراسة
نظام الرقابة الداخلية فى الفروع التى حدثت بھا على ضوء ما ُتظھره ھذه الحوادث من نقاط
ضعف وقصور فى النظم المتبعة وما أُتخذ بشأنھا .
 .١٠االلتزام بالقوانين والتعليمات :
 التأكد من سالمة تطبيق نصوص القوانين واألنظمة واللوائح والقرارات  ،مع التأكد من عدممخالفة أحكام القانون رقم  ٨٨لسنة  ٢٠٠٣بشأن البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد ،
والقانون رقم  ٨٥لسنة  ١٩٨٣بشأن مكافآت ومرتبات ممثلى الحكومة واألشخاص االعتبارية
العامة والبنوك وغيرھا من شركات قطاع األعمال العام والقطاع العام فى البنوك المشتركة
وشركات االستثمار وغيرھا من الشركات والھيئات  ،والقرارات الوزارية الصادر فى ھذا الشأن .
 ١كتاب وكيل المحافظ بتاريخ  ٨أغسطس .٢٠٠٢
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 التأكد من تطبيق قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس التقييم المعتمدة من مجلسإدارة البنك المركزى المصرى .
 التأكد من تطبيق تعليمات البنك المركزى المصرى بشأن أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالءوتكوين المخصصات ومعيار كفاية رأس المال وحدود التوازن فى مراكز العمالت.
 .١١القيود على عملية المراجعة :
تحديد أيه قيود تكون قد صادفت مراقب الحسابات وأثرت على نطاق مراجعته للقوائم المالية
وحدت من قدرته على إبداء رأيه فى ھذه القوائم .
تعرض القانون رقم  ٨٨لسنة  ٢٠٠٣بشأن البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد فى مواده
) (١٢٤ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ٩٧ ، ٩٣ ، ٨٥ ، ٨٤ ، ٨٣ ، ٨٢ ، ٧٣ ، ٦١ ، ٥٨لمسئوليات
مراقبى حسابات البنوك.
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