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المعٌار المحاسبً الدولً الثالثون 
( 1994المعاد صٌاغته عام )

اإلفصاح فً البٌانات المالٌة للبنوك والمؤسسات المالٌة المماثلة 

ٌحل هذا المعٌار بعد إعادة صٌاغته محل المعٌار األصلً الذي اعتمدته اللجنة فً حزٌران 
ولقد تم عرض المعٌار طبقا للصٌغة المعدلة التً تم اتباعها فً صٌاغة . 1990 (ٌونٌو)

ولم تحدث تعدٌالت جوهرٌة على النص األصلً . 1991المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة منذ عام
المعتمد للمعٌار، غٌر أنه تم تعدٌل بعض المصطلحات تمشٌا مع ما جرى علٌه العمل باللجنة فً 

. المرحلة الحالٌة 

، وتمت 1998 من المعٌار المحاسبً الدولً الثالثون فً عام 25، 24كما تم تعدٌل الفقرات 
التعدٌالت باإلشارة إلى المعٌار الخامس و العشرون الذي ٌتناول محاسبة االستثمارات وبموجب 

.  االعتراف والقٌاس:  األدوات المالٌة39ما جاء فً المعٌار المحاسبً الدولً 

وتمت .  من المعٌار المحاسبً الدولً الثالثون51، 50، 27، 26كما تم تعدٌل الفقرات 
األمور الطارئة واألحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة "التعدٌالت باإلشارة إلى المعٌار العاشر 

المخصصات، "وبموجب ما جاء فً المعٌار المحاسبً الدولً السابع و الثالثون " العمومٌة
، ومع ما ٌتماشى مع المصطلحات المستخدمة فً "المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة
.  المعٌار المحاسبً الدولً السابع و الثالثون
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المعٌارالمحاسبً الدولً الثالثون 
 ( 1994 المعاد صٌاغته عام)

اإلفصاح فً البٌانات المالٌة للبنوك والمؤسسات المالٌة المماثلة 

وٌجب تطبٌق هذا المعٌار فً . ٌتكون هذا المعٌار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن
ضوء ما جاء من مواد وإٌضاحات بباقً الفقرات ، وكذلك فً ضوء ما جاء بالمقدمة الخاصة 

بالمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، مع مالحظة أن ال توجد هناك ضرورة لتطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة 
 . ( بالمقدمة 12راجع الفقرة رقم )الدولٌة على البنود غٌر الهامة نسبٌا 

: نطاق المعٌار

والتً )ٌجب تطبٌق هذا المعٌار عند إعداد البٌانات المالٌة للبنوك والمؤسسات المالٌة المماثلة  .1
. (سٌشار إلٌها فٌما بعد بالبنوك

لٌعنً كافة المؤسسات المالٌة التً ٌكون  (بنك)ألغراض تطبٌق هذا المعٌار، ٌستخدم لفظ  .2
نشاطها الرئٌسً قبول الودائع واالقتراض بهدف اإلقراض واالستثمار والتً هً فً نطاق 

وٌعتبر هذا المعٌار واجب مالئم التطبٌق للتطبٌق . التشرٌعات البنكٌة أو التشرٌعات المشابهة
. على تلك المؤسسات سواء تضمن اسمها لفظ البنك أم ال

ٌعتبر قطاع البنوك أحد أهم قطاعات األعمال وأكثرها تأثٌرا على المستوى الدولً، فمعظم  .3
األفراد والمنظمات تستفٌد من خدمات البنوك إما كمودعٌن أو مقترضٌن، وتلعب البنوك دورا 

هاما فً الحفاظ على الثقة بالنظام النقدي من خالل عالقاتها الوثٌقة باألجهزة بالسلطات 
. الحكومٌة وغٌرها المسئولة عن تنظٌم ووضع القوانٌن المنظمة ألعمال القطاع المصرفً

ومن ثم فهناك اهتمام عام بضمان سالمة وحسن أداء قطاع البنوك وخاصة ما ٌتعلق بمالءتها 
. المالٌة ومدى توافر السٌولة لدٌها ودرجة المخاطر النسبٌة المتعلقة بأنشطتها المختلفة

وتختلف أنشطة البنوك عن أنشطة غٌرها من المنشات التجارٌة وهذا ٌؤدي إلى اختالف فً 
وٌعالج هذا المعٌار ذلك، كما ٌشجع عرض . متطلبات المحاسبة واإلفصاح فً التقارٌر المالٌة

المالحظات واإلٌضاحات المتعلقة ببعض األمور مثل إدارة السٌولة والمخاطر والرقابة 
. علٌهما بالبٌانات المالٌة

ٌعتبر هذا المعٌار مكمال للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة األخرى التً تنطبق على البنوك إال إذا  .4
. نص صراحة على استثناء البنوك من تطبٌق أحد المعاٌٌر

ٌنطبق هذا المعٌار على البٌانات المالٌة المستقلة كما ٌنطبق وعلى البٌانات المالٌة الموحدة  .5
للبنك، ففً حالة وجود مجموعة تقوم بمزاولة األعمال المصرفٌة، فإنه ٌجب تطبٌق هذا 

. المعٌار على تلك األعمال لغرض إعداد البٌانات المالٌة الموحدة للمجموعة
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:  خلفٌة المعٌار

ٌحتاج مستخدمو البٌانات المالٌة الخاصة بالبنك إلى معلومات مالئمة وموثوقة وقابلة للمقارنة  .6
وذلك لمساعدتهم فً تقٌٌم أداء البنك ومركزه المالً باإلضافة إلى مساعدتهم فً اتخاذ 

كما ٌحتاج مستخدمو البٌانات المالٌة إلى معلومات تساعدهم على فهم . القرارات االقتصادٌة
وٌحتاج المستخدمون إلى تلك المعلومات بالرغم من . السمات الخاصة لطبٌعة أنشطة البنوك

خضوع البنك للرقابة واإلشراف من قبل جهات حكومٌة وقٌامه بتزوٌد تلك الجهات بمعلومات 
ال تكون عادة متاحة للجمهور، ولذلك فإن اإلفصاح فً البٌانات المالٌة للبنوك ٌجب أن ٌكون 

شامال بدرجة كافٌة لمقابلة احتٌاجات هؤالء المستخدمٌن، وذلك مع األخذ فً االعتبار أٌة 
. قٌود معقولة تحد من قدرة إدارة البنك على الوفاء بتلك االحتٌاجات

ٌهتم مستخدمو البٌانات المالٌة للبنك بسٌولة ومالءة البنك والمخاطر المرتبطة بموجوداته  .7
ومطلوباته المعترف بها فً مٌزانٌته العمومٌة والبنود خارج المٌزانٌة، وٌقصد بالسٌولة مدى 
توافر األموال الالزمة لمقابلة احتٌاجات السحب للمودعٌن والوفاء بالمطلوبات األخرى عند 

زٌادة موجودات البنك على مطلوباته  (الٌسر المالً)وٌقصد بالمالءة المالٌة . استحقاقها
وٌتعرض البنك لمخاطر السٌولة ولمخاطر ناتجة عن تقلبات . وبالتالً مدى كفاٌة رأس المال

أسعار العمالت األجنبٌة، تغٌر أسعار الفائدة، وتغٌرات األسعار فً السوق باإلضافة إلى تعثر 
وقد تعكس البٌانات المالٌة تلك المخاطر، إال أن قٌام . نظرائه أو المنشات التً تتعامل معه

اإلدارة بعمل مالحظات إضافٌة كافٌة بالبٌانات المالٌة عن كٌفٌة إدارة ورقابة تلك المخاطر 
. سٌساعد مستخدمً تلك البٌانات على تحقٌق مستوى أفضل من الفهم لطبٌعة تلك المخاطر

: السٌاسات المحاسبٌة 

تستخدم البنوك طرقا مختلفة لالعتراف والقٌاس المحاسبً لبنود البٌانات المالٌة، وعلى  .8
الرغم من أنه من المفضل إٌجاد نوع من التوافق أو االنسجام بٌن هذه الطرق إال أن ذلك 

ولتحقٌق االلتزام بالمعٌار المحاسبً الدولً رقم األول . ٌخرج عن نطاق هذا المعٌار
وبالتالً مساعدة مستخدمً البٌانات المالٌة على فهم " اإلفصاح عن السٌاسات المحاسبٌة "

األسس التً استخدمت فً إعداد القائم المالٌة للبنك، فإنه قد تكون هناك حاجة لإلفصاح عن 
: السٌاسات المحاسبٌة المستخدمة فً معالجة البنود اآلتٌة

( 11، 10 .راجع الفقرات )تحقق اإلٌرادات الرئٌسٌة  .أ 

(. 25، 24راجع الفقرات )تقٌٌم االستثمارات واألوراق المالٌة بغرض االتجار  .ب 

التفرقة بٌن العملٌات واألحداث التً ٌنتج عنها تحقق موجودات ومطلوبات تظهر  .ج 
بقائمة المركز المالً والعملٌات واألحداث األخرى والتً ال ٌترتب علٌها سوى 

(. 29 إلى 26راجع الفقرات من )مطلوبات احتمالٌة وتعهدات 

أسس قٌاس الخسائر المتعلقة بالقروض والسلفٌات، وأسس إعدام القروض والسلفٌات  .د 
(. 49 إلى 43راجع الفقرات من )غٌر القابلة للتحصٌل 
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أسس حساب المبالغ التً ٌتم تجنٌبها لمقابلة المخاطر العامة للبنك والمعالجة  .ه 
 (. 52 إلى 50راجع الفقرات من )المحاسبٌة لتلك األعباء 

وتتعرض معاٌٌر المحاسبة الدولٌة لبعض تلك النقاط، أما بعضها اآلخر فقد ٌكون موضع 
. اعتبار فً تارٌخ الحق 

قائمة الدخل 

ٌجب على البنك أن ٌعد قائمة دخل وان ٌتم تبوٌب اإلٌرادات والمصروفات فً مجموعات  .9
بحسب  طبٌعتها، وٌجب اإلفصاح بالقائمة عن مقدار كل بند من بنود اإلٌرادات والمصروفات 

.  الرئٌسٌة

باإلضافة إلى ما تتطلبه المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة األخرى فإنه ٌجب اإلفصاح كحد أدنى  .10
بقائمة الدخل أوفً صورة مالحظات إضافٌة عن بنود اإلٌرادات والمصروفات اآلتٌة ولكن ال 

: تقتصر علٌها بالضرورة 

. إٌرادات الفوائد واإلٌرادات المشابهة

. مصروف الفوائد واألعباء المشابهة

. الدخل من أرباح األسهم

. اإلٌرادات الناتجة عن العموالت والرسوم

. مصروفات الرسوم والعموالت 

. صافً المكاسب الناتجة عن األوراق المالٌة بغرض االتجار 

. صافً المكاسب الناتجة عن االستثمار فً أوراق مالٌة

صافً المكاسب الناتجة عن التعامل فً عمالت أجنبٌة 

اإلٌرادات التشغٌلٌة األخرى 

الخسائر الناتجة عن القروض والسلفٌات 

المصروفات اإلدارٌة العامة 

. المصروفات التشغٌلٌة األخرى
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تشتمل البنود الرئٌسٌة إلٌرادات البنك من النشاط على الفوائد، رسوم الخدمات العموالت  .11
ونتائج االتجار، وٌجب اإلفصاح بشكل مستقل عن كل نوع من هذه اإلٌرادات وذلك لمساعدة 

وتطلب هذه اإلٌضاحات إلى تلك المتعلقة . مستخدمً البٌانات المالٌة فً تقٌٌم أداء البنك
اإلفصاح عن "بمصادر الدخل المطلوبة بموجب المعٌار المحاسبً الدولً الرابع عشر 

". المعلومات المالٌة لقطاعات المنشأة

تشمل البنود الرئٌسٌة لمصروفات البنك الناتجة عن النشاط على الفوائد، العموالت، خسائر  .12
القروض والسلفٌات، األعباء المترتبة على تخفٌض القٌمة الدفترٌة لالستثمارات 

وٌجب اإلفصاح عن كل نوع من هذه المصروفات بشكل . والمصروفات اإلدارٌة العامة للبنك
. مستقل وذلك لمساعدة مستخدمً البٌانات المالٌة فً تقٌٌم أداء البنك 

ٌجب عدم إجراء مقاصة بٌن بنود اإلٌرادات، وبنود المصروفات، وٌستثنى من ذلك البنود  .13
المتعلقة بالتحوط من المخاطر وكذلك البنود المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التً ٌتم إجراء 

. 23مقاصة بٌنهما طبقا للفقرة رقم

باستثناء ما ٌتعلق بالتحوط )ٌترتب على عمل مقاصة بٌن بنود اإلٌرادات وبنود المصروفات  .14
عدم  (23من المخاطر وما ٌنتج عن الموجودات والمطلوبات المتقابلة كما جاء بالفقرة رقم 

تمكن مستخدمً البٌانات المالٌة من تقٌٌم أداء األنشطة المختلفة للبنك ومن تحدٌد العوائد 
.  الناتجة من مجموعات معٌنة من الموجودات 

: ٌتم إظهار صافً الخسائر أو المكاسب عند اإلفصاح عما ٌلً .15

. بٌع األوراق المالٌة بغرض االتجار وكذلك التغٌرات فً قٌمتها الدفترٌة  .أ 

. بٌع االستثمارات فً أوراق مالٌة  .ب 

. التعامل فً العمالت األجنبٌة  .ج 

ٌتم اإلفصاح عن إٌرادات الفوائد ومصروفات الفوائد بشكل مستقل وذلك للمساعدة على فهم  .16
. مكونات صافً الفوائد ومسببات التغٌر فٌها 

ٌتوقف مقدار صافً الفوائد على كل من معدالت الفوائد ومبالغ االقتراض واإلقراض ومن  .17
المرغوب فٌه أن تقوم اإلدارة بعمل إٌضاحات عن متوسط أسعار الفوائد، متوسط قٌم 
الموجودات التً تكسب فوائد ومتوسط المطلوبات المحملة بالفوائد خالل الفترة تقوم 

الحكومات فً بعض البلدان بمساعدة البنوك عن طرٌق تقدٌم إٌداعات وتسهٌالت ائتمانٌة 
فً مثل هذه الحاالت، تقوم . بمعدالت فوائد تقل كثٌرا عن معدالت الفائدة السائدة بالسوق

اإلدارة عادة بتقدٌم إٌضاحات عن حجم تلك اإلٌداعات والتسهٌالت ومدى تأثٌرها على صافً 
. الربح 
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:  المٌزانٌة 

ٌجب على البنك إعداد قائمة مركز مالً، وأن ٌتم تبوٌب الموجودات والمطلوبات بها حسب  .18
. طبٌعتها كما ٌجب ترتٌبها بالقائمة حسب سٌولتها النسبٌة

باإلضافة إلى ما تتطلبه المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة األخرى، فإنه ٌجب اإلفصاح بقائمة المركز  .19
المالً أو باإلٌضاحات المرفقة بالبٌانات المالٌة عن الموجودات والمطلوبات آالتٌة ولكن ال 

:  تقتصر علٌها بالضرورة

الموجودات  

نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزي 

أذون الخزانة وغٌرها من األذون القابلة إلعادة الخصم لدى البنك المركزي 

 .األوراق المالٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتً ٌتم االحتفاظ بها ألغراض االتجار

اإلٌداعات و القروض والسلفٌات الممنوحة للبنوك األخرى 

االستثمارات األخرى فً السوق المالٌة 

ـ القروض والسلفٌات الممنوحة للعمالء 

االستثمارات فً أوراق مالٌة 

المطلوبات 

ودائع من البنوك األخرى 

. ودائع أخرى من سوق المال

أٌة مبالغ مدٌنة لمودعٌن آخرٌن 

. (المباعة)شهادات اإلٌداع المصدرة 

أوراق الدفع والمطلوبات األخرى ا لمثبتة بمستندات 

 أٌة أموال مقترضة أخرى

ٌعتبر مدخل تبوٌب موجودات ومطلوبات البنك حسب طبٌعتها وترتٌبها بقائمة المركز المالً  .20
حسب درجة سٌولتها من اكثر المداخل فائدة، وقد ٌتوافق ذلك بصفة عامة مع توارٌخ 

وال ٌتم فصل البنود المتداولة عن البنود غٌر المتداولة لسبب أن معظم موجودات . استحقاقاتها
. ومطلوبات البنك قد تتحقق أو تسدد فً المستقبل القرٌب 
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ٌفٌد الفصل بٌن كل من األرصدة مع البنوك األخرى واألرصدة الناتجة عن التعامل مع  .21
القطاعات األخرى فً السوق النقدٌة وكذلك أرصدة باقً المودعٌن فً تقدٌم معلومات مالئمة 

ولذا ٌفصح البنك . توضح عالقة البنك ومدى اعتماده على البنوك األخرى  والسوق النقدٌة
: عما ٌلً 

األرصدة لدى البنك المركزي  .أ 

األرصدة لدى البنوك األخرى  .ب 

األموال المودعة أو الموظفة بالسوق المالٌة  .ج 

ودائع من البنوك األخرى  .د 

ودائع السوق المالٌة األخرى  .ه 

الودائع األخرى   .و 

ال ٌعرف البنك عادة هوٌة حاملً شهادات اإلٌداع التً ٌصدرها وذلك راجع إلى أنه ٌمكن  .22
ومن ثم فإن على البنك أن ٌفصح بشكل مستقل عن . التعامل فٌها فً األسواق المالٌة المفتوحة

الودائع التً ٌحصل علٌها نظٌر إصداره لشهادات إٌداع أو أٌة أوراق مالٌة أخرى قابلة 
.  للتداول

ٌجب عدم عمل مقاصة بٌن مبلغ أي بند من بنود الموجودات والمطلوبات الظاهرة بالمٌزانٌة  .23
بالخصم من أي بند آخر من بنود الموجودات والمطلوبات إال إذا كان هناك حق قانونً ٌبرر 

ذلك وأن تكون نتٌجة المقاصة معبرة عن التوقعات المتعلقة بتحقق أو تسوٌة البند من 
.  الموجودات والمطلوبات

ٌجب على البنك إظهار القٌمة العادلة لكل مجموعة من بٌاناته الحسابٌة الختامٌة سواء كانت  .24
موجودات أو مطلوبات كما ٌنص على ذلك المعٌار المحاسبً الدولً الثانً و الثالثون 

والمعٌار المحاسبً الدولً التاسع و الثالثون األدوات ". اإلفصاح والعرض: األدوات المالٌة"
. االعتراف والقٌاس: المالٌة

: المعٌار المحاسبً الدولً التاسع و الثالثون ٌشترط أربعة مجموعات لموجوداته المالٌة .25
القروض والذمم المدٌنة الناشئة عن أعماله المعتادة، االستثمارات المحتفظ بها لتارٌخ 

االستحقاق، الموجودات المالٌة المحتفظ بها ألغراض المتاجرة، الموجودات المالٌة المحتفظ 
بها ألغراض البٌع، وٌجب على البنك أن ٌفصح عن القٌمة العادلة لجمٌع المجموعات 

.  األربعة
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المطلوبات االحتمالٌة والتعهدات والبنود خارج المٌزانٌة 

(: 1)ٌجب على البنك اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة والتعهدات اآلتٌة .26

طبٌعة ومبالغ التعهدات بمنح تسهٌالت ائتمانٌة غٌر قابلة لإللغاء بإرادة البنك دون  .أ 
. التعرض لمخاطر تحمل جزاءات أو مصروفات كبٌرة

 طبٌعة ومبالغ المطلوبات المحتملة والتعهدات الناتجة عن بنود خارج المٌزانٌة  .ب 
: وتتعلق بما ٌلً

التسهٌالت االئتمانٌة المباشرة البدٌلة بما فً ذلك الضمانات العامة للمدٌونٌات،  .1
. خطابات الضمان واالعتمادات المستخدمة كضمان للقروض واألوراق المالٌة 

أٌة مطلوبات محتملة تتعلق بعملٌات محددة كضمان قروض السندات، كفاالت  .2
اإلنجاز، عطاءات السندات، كفاالت المناقصات، الكفاالت، الضمانات التجارٌة  

. وخطابات الضمان اعتمادات الجهوز المتعلقة بعملٌات محددة

والتً تسوى ذاتٌا والمتعلقة باالتجار ـ والتً - المطلوبات المحتملة قصٌرة األجل  .3
تنشأ عن تبادل السلع مثل االعتمادات السندٌة المستندٌة  وذلك فً حالة استخدام 

. المخزون بالطرٌق كضمان 

. اتفاقٌات البٌع وإعادة الشراء الغٌر معترف بها فً المٌزانٌة العمومٌة .4

أٌة بنود تتعلق بالفوائد وأسعار صرف العمالت األجنبٌة بما فً ذلك المبادالت،  .5
. الخٌارات والعقود المستقبلٌة 

أٌة تعهدا ت أخرى، تسهٌالت إصدار أوراق الدفع والتسهٌالت االئتمانٌة  .6
. المتجددة

المخصصات، المطلوبات المحتملة " ٌتعرض المعٌار المحاسبً الدولً السابع و الثالثون  .27
ولهذا . بصفة عامة للمحاسبة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة" والموجودات المحتملة 

المعٌار أهمٌة خاصة للبنوك، حٌث إن كثٌرا من المعامالت المصرفٌة ٌنتج عنها مطلوبات 
محتملة وتعهدات بعضها قابل لإللغاء والبعض اآلخر غٌر قابل لإللغاء، كما أن مبالغ تلك 
. (1)المطلوبات عادة ما تكون كبٌرة إذا ما قورنت بمثٌالتها فً المشروعات التجارٌة األخرى

 

 

                                                 
(1)

 (. 1999المعدل عام ) عدل كنتٌجة للمعٌار المحاسبً الدوًل العاشر  
(1)

 (.  1999المعدل عام ) عدل كنتٌجة للمعٌار المحاسبً الدوًل العاشر  
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تقوم معظم البنوك بالدخول فً معامالت ال ٌعترف بها حالٌا كموجودات أو مطلوبات بقائمة  .28
وتمثل البنود خارج المٌزانٌة تلك . المركز المالً ولكن ٌنشأ عنها مطلوبات احتمالٌة وتعهدات

نسبة كبٌرة من نشاط البنك وقد تؤثر تأثٌرا كبٌرا على مستوى المخاطرة التً ٌتعرض لها 
هذه البنود قد تزٌد أو تخفض من المخاطر األخرى، ومن أمثلة ذلك تحوط للموجودات . البنك

وقد تنشأ البنود خارج عن المٌزانٌة من معامالت ٌجرٌها . أو المطلوبات الظاهرة بالمٌزانٌة
.  البنك لحساب عمالئه أو من الوضع التجاري الذاتً عملٌات للبنك 

ٌحتاج مستخدمً البٌانات المالٌة إلى معرفة المطلوبات االحتمالٌة والتعهدات غٌر القابلة  .29
لإللغاء للبنك وذلك راجع إلى أثارها على سٌولته وقدرته على الوفاء بتعهداته ولما قد ٌنشأ 

وٌحتاج مستخدمً البٌانات المالٌة لمعلومات كافٌة أٌضا عن طبٌعة ومبالغ . عنها من خسائر
. العملٌات التً ال تظهرها خارج المٌزانٌة والتً ٌقوم بها أجراها البنك 

:  توارٌخ استحقاق الموجودات والمطلوبات 

ٌجب على البنك تقدٌم إفصاح تحلٌلً عن توارٌخ استحقاق موجوداته ومطلوباته  وذلك عن  .30
طرٌق تقسٌم كل منها إلى مجموعات بناء على الفترة المتبقٌة من تارٌخ المٌزانٌة وحتى تارٌخ 

.  االستحقاق

بٌن توارٌخ استحقاق ومعدالت الفوائد المتعلقة ببنود  (المطابقة)ٌعتبر إٌجاد نوع من المقابلة  .31
الموجودات والمطلوبات وإخضاعها للرقابة من األمور األساسٌة إلدارة البنك، كما ٌجب 

إذ عادة ال تتمكن . علٌها أن تراقب عن كثب الحاالت التً ال تتوافر فٌها مثل هذه المقابلة
البنوك من تحقٌق مقابلة تامة فً هذا الشان وذلك راجع إلى تنوع معامالت البنك باإلضافة 

وٌمكن أن تؤدي عدم المقابلة إلى تحسٌن . إلى عامل عدم التأكد المتعلق بتوارٌخ استحقاقها
. الربحٌة ولكنها تزٌد من مخاطرة احتمال تحقق الخسائر

تعتبر توارٌخ استحقاق الموجودات والمطلوبات وقدرة البنك على إحالل مطلوبات محملة  .32
بفوائد فً تارٌخ استحقاقها وبتكلفة معقولة من العوامل األساسٌة فً تحدٌد مدى سٌولة البنك 

ولتوفٌر معلومات تساعد على . وتعرضه لمخاطر التغٌر فً أسعار الفائدة وأسعار الصرف
قٌاس السٌولة، فإنه ٌجب على البنك اإلفصاح كحد أدنى عن تحلٌل لموجوداته ومطلوباته 

.  مبوبة فً شكل مجموعات مناسبة حسب توارٌخ استحقاقها

تختلف البنوك فً تبوٌب موجوداتها ومطلوباتها إلى مجموعات حسب توارٌخ استحقاقها،  .33
: ومن أمثلة الفترات المستخدمة فً التبوٌب

استحقاقات خالل شهر واحد  .أ 

من شهر إلى ثالثة أشهر  .ب 

من ثالثة أشهر إلى سنة  .ج 
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 سنوات 5من سنة إلى  .د 

خمس سنوات فأكثر  .ه 

وعادة ما ٌتم دمج بعض هذه الفترات، فمثال قد ٌتم تبوٌب القروض والسلفٌات إلى قروض 
وفً حالة السداد على أقساط موزعة . تستحق خالل سنة وقروض تستحق بعد اكثر من سنة

على مدى فترة زمنٌة، فإنه ٌجب تحدٌد الفترة التً ٌتم خاللها سداد أو استالم القسط وذلك 
. طبقا لشروط التعاقد أو حسب التارٌخ المتوقع للسداد أو االستالم 

. ٌعتبر من األهمٌة بمكان تبنً البنك لنفس فترات استحقاق لكل من الموجودات والمطلوبات .34
إذ أن ذلك ٌوضح مدى وجود نوع من المقابلة أو التطابق بٌن توارٌخ استحقاق الموجودات 

. والمطلوبات، وبالتالً مدى اعتماد البنك على مصادر أخرى للسٌولة

: ٌمكن التعبٌر عن توارٌخ االستحقاق بأي من الصور اآلتٌة .35

الفترة المتبقٌة حتى تارٌخ السداد  .أ 

الفترة األصلٌة حتى تارٌخ السداد  .ب 

. الفترة المتبقٌة حتى التارٌخ الذي ٌتوقع فٌه تغٌر معدالت الفائدة  .ج 

وٌقدم تحلٌل الموجودات والمطلوبات حسب الفترات المتبقٌة لتارٌخ السداد أساس جٌد للحكم 
وقد ٌقوم البنك بتقدٌم تحلٌل لتوارٌخ استحقاق الموجودات والمطلوبات . على تقٌٌم سٌولة البنك

طبقا للفترات األصلٌة حتى تارٌخ سدادها وذلك ألغراض تقدٌم معلومات حول استراتٌجٌته 
وباإلضافة إلى ما تقدم، فإن البنك قد ٌقوم بتقدٌم . فٌما ٌتعلق بخططه التموٌلٌة والتشغٌلٌة

تحلٌل لتوارٌخ استحقاق الموجودات والمطلوبات مبوبة حسب الفترات المتبقٌة حتى التارٌخ 
الذي ٌمكن أن تتغٌر فٌه معدالت الفائدة وذلك لتوضٌح مدى تعرضه لمخاطر تقلبات معدالت 
الفائدة، وقد تقوم اإلدارة أٌضا بتقدٌم معلومات فً صورة إٌضاحات مع البٌانات المالٌة حول 

.  مدى تعرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة وخطط البنك لمواجهة تلك المخاطر

فً كثٌر من البلدان ٌكون للمودعٌن الحق فً سحب ودائعهم عند الطلب، كما قد تكون  .36
غٌر أنه فً الواقع العملً تبقى . السلفٌات التً تمنحها البنوك واجبة السداد عند الطلب أٌضا

هذه الودائع والسلفٌات لفترات طوٌلة دون سحبها أو طلب تسدٌدها، وعلى ذلك فإن تارٌخ 
وبالرغم من ذلك فإنه عند . االستحقاق الفعلً ٌكون متأخرا عن تارٌخ االستحقاق طبقا للعقد

اإلفصاح عن توارٌخ استحقاق الموجودات والمطلوبات ٌستخدم البنك توارٌخ االستحقاق طبقا 
.  للتعاقد حٌث إن تلك التوارٌخ تعكس مخاطر السٌولة المرتبطة بموجودات ومطلوبات البنك 

فً حالة موجودات البنك التً لٌس لها تارٌخ استحقاق تعاقدي، ٌمكن اعتبار التارٌخ المتوقع  .37
.  أن تتحقق فٌه هذه الموجودات هو تارٌخ استحقاقها 
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ٌعتمد تقٌٌم مستخدمً البٌانات المالٌة لسٌولة البنك من واقع اإلفصاح عن توارٌخ استحقاقات  .38
مجموعات الموجودات والمطلوبات أخذا فً الحسبان الممارسات العملٌة فً القطاع 

ففً بعض البلدان تكون مصادر . المصرفً بما فً ذلك مدى توافر مصادر األموال للبنوك
التموٌل قصٌرة األجل متوافرة من خالل ممارسة البنك لنشاطه العادي فً السوق النقدٌة أو 

وقد ال تتوافر مثل تلك المصادر فً غٌرها من . فً حاالت الضرورة من البنك المركزي
. البلدان

لضمان توفٌر ما ٌكفل فهم مستخدمً البٌانات المالٌة لتصنٌف الموجودات والمطلوبات إلى  .39
مجموعات حسب توارٌخ استحقاقها، فإنه ٌجب تقدٌم إٌضاحات عن احتماالت السداد خالل 

عن طرٌق تقدٌم - وعلى ذلك فإن اإلدارة قد تقوم . الفترات المتبقٌة لتوارٌخ االستحقاق
بتقدٌم معلومات تتعلق بالفترات الحقٌقٌة أو الفعلٌة - إٌضاحات ترفق بالبٌانات المالٌة 

والطرٌقة المتبعة إلدارة ورقابة المخاطر الناتجة عن اختال ف أنماط توارٌخ االستحقاق 
. ومعدالت الفائدة 

تركٌز الموجودات والمطلوبات والبنود خارج المٌزانٌة  

ٌجب على البنك أن ٌفصح عن أي تركز جوهري للموجودات والمطلوبات والبنود التً ال  .40
تظهرها خارج ا لمٌزانٌة وذلك طبقا لتوزٌعها الجغرافً أو نوعٌة العمالء أو قطاعات النشاط 

كما ٌجب على ألبنك أن ٌفصح عن المخاطر الجوهرٌة التً . وغٌرها من تركز المخاطر
ٌتعرض لها والمرتبطة بصافً معامالته بالعملة األجنبٌة كما ٌجب على البنك اإلٌضاح عن 

.  مبلغ صافً االنكشاف للعمالت األجنبٌة الهامة

ٌقوم البنك باإلفصاح عن أي تمركز جوهري فً توزٌع موجوداته أو مصادر مطلوباته وذلك  .41
إلعطاء مؤشر ٌفٌد فً التعرف على المخاطر المحتملة المرتبطة بتحقق الموجودات ومصادر 

وٌتم إعداد ذلك اإلفصاح على أساس المناطق الجغرافٌة، مجموعات . األموال المتاحة للبنك
وقد ٌتم التحلٌل . العمالء أو قطاعات النشاط أو أٌة تصنٌفات أخرى مناسبة لظروف البنك

على مستوى المناطق الجغرافٌة على مستوى كل دولة أو على مستوى مجموعة معٌنة من 
كما قد ٌتم تحلٌل العمالء قطاعٌا . الدول أو على مستوى قطاعات معٌنة داخل نفس الدولة

وهذه . على مستوى الحكومات، الهٌئات العامة، المشروعات التجارٌة ومؤسسات األعمال
اإلٌضاحات تعتبر إضافة إلى أٌة معلومات قطاعٌة أخرى ٌتطلبها المعٌار المحاسبً الدولً 

". اإلفصاح عن المعلومات المالٌة لقطاعات المنشاة "الرابع عشر 

ٌفٌد اإلفصاح عن صافً االنكشاف فً العمالت األجنبٌة الهامة فً إعطاء مؤشر عن مقدار  .42
. الخسائر المتوقعة التً قد تنشا من تغٌر أسعار صرف العمالت األجنبٌة
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:  الخسائر الناتجة عن القروض والسلفٌات

: ٌجب على البنك أن ٌفصح عما ٌلً  .43

السٌاسة المحاسبٌة المستخدمة التً تصف األسس التً تم على أساسها تحدٌد  .أ 
المصروفات المتعلقة بالقروض والسلفٌات غٌر القابلة للتحصٌل، وكذلك القروض 

. والسلفٌات التً تم إعدامها 

تفاصٌل الحركة المتعلقة بتكوٌن مخصصات عن الخسائر الناتجة عن القروض  .ب 
وٌجب أن ٌوضح تفصٌلٌا المبالغ التً تم االعتراف بها .  والسلفٌات خالل الفترة

كمصروف خالل الفترة والخاصة بالخسائر الناتجة عن القروض والسلفٌات غٌر 
القابلة للتحصٌل، مقادٌر القروض والسلفٌات التً تم إعدامها خالل الفترة، وكذلك 

. المبالغ المحصلة من قروض وسلفٌات سبق إعدامها فً فترات سابقة

. إجمالً مخصص القروض والسلفٌات المشكوك فٌها فً تارٌخ المٌزانٌة .ج 

إجمالً القروض والسلفٌات الظاهرة بالمٌزانٌة والتً لم ٌتم تسجٌل فوائدها واألسس  .د 
. المستخدمة فً تحدٌد القٌمة الدفترٌة لتلك القروض والسلفٌات

ٌجب معالجة أٌة مبالغ إضافٌة ٌتم تجنٌبها لمقابلة الخسائر على القروض والسلفٌات بخالف  .44
الخسائر التً تم تحدٌدها بصفة خاصة أو الخسائر المتوقعة التً ٌتبٌن من واقع الخبرة السابقة 

احتمال تحققها من محفظة القروض والسلفٌات، باعتبارها تخصٌصا أو تجنبا لألرباح 
وٌجب فً حالة تخفٌض تلك المبالغ زٌادة األرباح المحجوزة بمقدار التخفٌض، .  المحجوزة

. وال ٌجب أن تدخل تلك المبالغ فً تحدٌد صافً الربح أو الخسارة عن الفترة

خسائر على القروض والسلفٌات - خالل ممارسته ألنشطته العادٌة - ٌتحمل البنك عادة  .45
والتسهٌالت االئتمانٌة األخرى التً ٌمنحها وذلك عندما تصبح بعض تلك المبالغ غٌر قابلة 

وٌجب االعتراف كمصروف بمبالغ الخسائر التً أمكن تحدٌدها . للتحصٌل كلٌا أو جزئٌا
لمجموعة معٌنة من القروض والسلفٌات، كما ٌجب تخفٌض القٌمة الدفترٌة اإلجمالٌة للقروض 

وٌعتمد فً تقدٌر . والسلفٌات باعتبارها مخصصا لمقابلة الخسائر على القروض والسلفٌات
تلك الخسائر على حكم اإلدارة، ومن الضروري أن تقوم اإلدارة بتحدٌد تلك التقدٌرات بطرٌقة 

.  متناسقة من فترة ألخرى

قد ٌتطلب أو تسمح الظروف أو القوانٌن المحلٌة للبنك أن ٌجنب مبالغ إضافٌة لمقابلة الخسائر  .46
مثل هذه المبالغ تمثل تجنٌبا أو . على القروض والسلفٌات بخالف ما جاء بالفقرة السابقة

تخصٌصا لألرباح المحجوزة وال تعتبر من قبٌل المصروفات التً تدخل فً تحدٌد صافً 
وبالمثل فإن أي تخفٌض فً تلك الخسائر ٌؤدي إلى زٌادة فً األرباح . ربح أو خسارة الفترة

.  المحجوزة وال ٌجب أن ٌدخل فً حساب صافً ربح أو خسارة الفترة 
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ٌحتاج مستخدمو البٌانات المالٌة إلى معرفة تأثٌر خسائر القروض والسلفٌات على أداء البنك  .47
ومركزه المالً، إذ ٌساعدهم ذلك فً الحكم على مدى كفاءة البنك فً استخدام الموارد المتاحة 

وعلى ذلك ٌفصح البنك عن الرصٌد اإلجمالً لمخصص الخسائر المتعلقة بالقروض و . لدٌه
السلفٌات فً تارٌخ المٌزانٌة والتغٌرات التً حدثت على المخصص خالل الفترة، وٌجب 

التقرٌر بشكل تفصٌلً عن تلك التغٌرات بما فً ذلك المبالغ التً تم إعدامها فً السابق وتم 
.  استردادها خالل الفترة 

قد ٌقرر البنك تعلٌق احتساب فوائد على بعض القروض والسلفٌات، ٌحدث ذلك على سبٌل  .48
المثال عند تأخر أحد المقترضٌن عن سداد الفوائد أو أصل الدٌن لعدد متعاقب من الفترات 

ٌقوم البنك باإلفصاح عن إجمالً مبالغ القروض والسلفٌات التً لم ٌقم باحتساب فوائد . المالٌة
علٌها وذلك فً تارٌخ المٌزانٌة واألساس المستخدم لحساب القٌمة الدفترٌة لتلك القروض 

ومن المرغوب فٌه أٌضا أن ٌقوم البنك باإلفصاح عما إذا كان قد اعترف بإٌراد . والسلفٌات
.  فوائد على مثل تلك القروض والسلفٌات وأثر عدم احتساب فوائد على قائمة الدخل

عندما تكون القروض والسلفٌات غٌر قابلة لالسترداد فإنه ٌجب إعدامها خصما من مخصص  .49
وفً بعض األحوال ال ٌتم إعدامها إال بعد استكمال كافة اإلجراءات القانونٌة . الخسائر

وفً حاالت أخرى ٌتم إعدامها مبكرا، مثال . الضرورٌة وتحدٌد مقدار الخسارة بصفة نهائٌة
ذلك إعدام الدٌن بعد فترة محددة من توقف المقترض عن سداد أي فوائد أو أصل الدٌن والتً 

ونظرا الختالف التوقٌت الذي ٌتم فٌه إعدام . أصبحت واجبة السداد خالل فترة معٌنة
القروض والسلفٌات غٌر القابلة للتحصٌل، فإن إجمالً مبالغ القروض والسلفٌات وكذلك 

وكنتٌجة لذلك . مقدار مخصص الخسائر قد ٌختلفان اختالفا واضحا فً الظروف المتشابهة
فإن على البنك أن ٌفصح عن سٌاسته المتعلقة بإعدام القروض والسلفٌات غٌر القابلة 

. للتحصٌل 

المخاطر المصرفٌة العامة  

ٌجب اإلفصاح بطرٌقة مستقلة عن أٌة مبالغ ٌتم تجنٌبها لمواجهة المخاطر المصرفٌة بصفة  .50
عامة بما فً ذلك الخسائر المستقبلٌة أو أٌة مخاطر غٌر منظورة ومطلوبات احتمالٌة، 

كما انه فً حالة تخفٌض تلك المبالغ فإنه . باعتبارها تجنبا أو تخصٌصا لألرباح المحتجزة
ٌجب زٌادة األرباح المحجوزة بمقدار التخفٌض وال تدخل مبالغ التخفٌض فً تحدٌد صافً 

(.  1)ربح أو خسارة  الفترة

قد تتطلب أو تسمح الظروف أو القوانٌن المحلٌة للبنك تجنٌب مبالغ لمواجهة المخاطر  .51
المصرفٌة العامة، بما فً ذلك الخسائر المستقبلٌة أو المخاطر األخرى غٌر المنظورة وذلك 

وقد  . 45بخالف التحمٌالت لمقابلة الخسائر عن القروض و السلفٌات الموضحة بالفقرة رقم 
مثل هذه المبالغ لمواجهة . ٌطلب أو ٌسمح للبنك بتجنٌب مبالغ لمقابلة المطلوبات االحتمالٌة

المخاطر المصرفٌة والمطلوبات االحتمالٌة غٌر مؤهلة لالعتراف بها كمخصصات وذلك 

                                                 
(1)

 (. 1999معدل عام ) عدل كنتٌجة للمعٌار المحاسبً الدوًل العاشر  
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المخصصات، المطلوبات المحتملة " طبقا للمعٌار المحاسبً الدولً  السابع و الثالثون 
لذلك ٌعترف البنك بهذه المبالغ باعتبارها تجنبا أو تخصٌصا لألرباح ". والموجودات المحتملة

هذا ضروري لتجنب المبالغة فً تقدٌر المطلوبات أو تخفٌض الموجودات بأقل . المحتجزة
مما ٌجب أو عدم إظهار لمبالغ مستحقة أو مخصصات، األمر الذي ٌوفر فرصة لتحرٌف 

(.  2)لصافً الربح ولحقوق الملكٌة

ال ٌمكــن لقائمــة الدخل أن تقــدم معلومات مالئمــة وموثوق فٌهـــا عــن أداء البنك إذا  .52
تضمن صافً ربح أو خسارة الفترة آثار المبالغ التً لم ٌفصح عنها والتً تجنب لمقابلة 

المخاطر المصرفٌة العامة أو المطلوبات االحتمالٌة أو أٌة تخفٌضات فً تلك المبالغ لم ٌتم 
وبالمثل فإن قائمة المركز المالً ال ٌمكن أن تقدم معلومات مالئمة وموثوق . اإلفصاح عنها

فٌها حول الوضع المالً للبنك إذا تضمنت مطلوباتا مبالغ فً تقدٌرها، أو موجوداتا بأقل من 
. قٌمها أو أٌة مبالغ مستحقة أو مخصصات لم ٌفصح عنها

                                                 
(2)

 (.1999معدل عام )عدل كنتٌجة للمعٌار المحاسبً الدوًل العاشر  
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:  الموجودات المقدمة كضمان 

ٌجب على البنك أن ٌفصح عن القٌمة اإلجمالٌة للمطلوبات المضمونة وطبٌعة الموجودات  .53
.  المقدمة كضمان ومبالغها المسجلة

فً بعض البلدان، ٌتحتم على البنوك بموجب القانون أو العرف أن تقوم بتقدٌم بعض  .54
موجوداتها كضمان مقابل ودائع معٌنة أو مطلوبات أخرى وعادة ما تكون قٌم تلك المبالغ 

.  وبالتالً قد ٌكون لها تأثٌر كبٌر على الحكم على المركز المالً للبنك. كبٌرة

نشاطات األمانة 

عادة ما تقوم البنوك بمهام نشاطات األمانة نٌابة عن الغٌر، وٌنتج عن ذلك حٌازتها  .55
. لموجودات نٌابة عن األفراد، صنادٌق أموال، خطط تقاعد العاملٌن والمؤسسات األخرى

وفً ظل وجود إطار قانونً لعالقة األمانة وعالقة مشابهة فإن مثل تلك الموجودات ال تعتبر 
وفً حالة قٌام . موجودات خاصة بالبنك وبالتالً ٌجب عدم إدراجها بالمٌزانٌة العمومٌة للبنك 

البنك بممارسة هذه األنشطة على نطاق واسع، فإن علٌه اإلفصاح بالبٌانات المالٌة عن تلك 
الحقٌقة وعن طبٌعة تلك األنشطة وذلك ألن البنك قد ٌتعرض لمطلوبات احتمالٌة فً حالة 

ولهذا الغرض فإن أنشطة األمانة ال تشمل وظائف الحفظ . تقصٌره عن أداء هذه األمانة 
. األمٌن

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

" اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة"ٌعالج المعٌار المحاسبً الدولً الرابع و العشرون .56
بصفة عامة اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة والعملٌات التً تتم بٌن المنشأة وبٌن تلك 

وفً بعض البلدان قد ٌحظر أو ٌمنع القانون أو السلطات المنظمة الدخول فً . األطراف 
ٌعتبر . عملٌات مع األطراف ذات العالقة، بٌنما ٌسمح بإجراء تلك المعامالت فً بلدان أخرى

المعٌار المحاسبً الدولً الرابع و العشرون مالئما للتطبٌق بصفة خاصة عند عرض البٌانات 
.  المالٌة للبنك فً دولة تسمح  بإجراء تلك المعامالت 
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بعض العملٌات مع األطراف ذات العالقة قد تتم بشروط مختلفة عن العملٌات التً تتم مع  .57
فعلى سبٌل المثال قد ٌقوم البنك بإقراض مبالغ اكبر أو بمعدالت فائدة أقل . األطراف األخرى 

. ألحد األطراف المقربة عما ٌقدمه ألحد األطراف غٌر المقربة بالرغم من تماثل الظروف
كذلك فإن السلفٌات والودائع عادة ما تتم بطرٌقة أسرع وبشكل غٌر رسمً بٌن األطراف ذات 

وحتى فً حالة قٌام البنك بإجراء . العالقة عما تتم به بٌن األطراف التً ال توجد بٌنها عالقة
مع أطراف ذات عالقة، فإن المعلومات المتعلقة  (تدخل ضمن أنشطته العادٌة)عملٌات عادٌة 

بتلك العملٌات تعتبر مالئمة لمستخدمً البٌانات المالٌة، كما أن اإلفصاح عن تلك العملٌات 
اإلفصاح عن األطراف ذات "ٌخضع لمتطلبات المعٌار المحاسبً الدولً الرابع و العشرون 

". العالقة 

عند قٌام البنك بإجراء معامالت مع جهات مقربة، فإن من المناسب اإلفصاح عن طبٌعة  .58
العالقة مع تلك الجهات، أنواع العملٌات وعناصرها الضرورٌة والالزمة لفهم البٌانات المالٌة 

للبنك ـ وتشمل العناصر التً ٌجب عادة اإلفصاح عنها طبقا لمقتضٌات المعٌار المحاسبً 
سٌاسة البنك فً اإلقراض " اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة " الدولً الرابع و العشرون 

لألطراف ذات العالقة، وبالنسبة للعملٌات مع األطراف ذات العالقة فإنه ٌجب اإلفصاح عن 
: مبالغ البنود التالٌة أو الجزء من تلك البنود ذات العالقة 

كل من القروض والسلفٌات، الودائع والحواالت المقبولة القبوالت المصرفٌة، و  .أ 
وقد تتضمن اإلفصاحات إجمالً المبالغ الظاهرة . السندات األذنٌة المقبولة الكمبٌاالت

فً بداٌة ونهاٌة الفترة باإلضافة إلى السلفٌات والودائع والتسدٌدات والتغٌرات األخرى 
. التً حدثت خالل الفترة 

. كل نوع من أنواع اإلٌرادات الرئٌسٌة، ومصروف الفوائد والعموالت المدفوعة .ب 

مقدار المصروف الذي تم االعتراف به لمقابلة الخسائر على القروض والسلفٌات  .ج 
 .وكذلك رصٌد حساب مخصص خسائر القروض والسلفٌات فً تارٌخ المٌزانٌة

التعهدات التً ال ٌمكن إلغاؤها والمطلوبات االحتمالٌة والتعهدات الناتجة عن البنود  .د 
. خارج المٌزانٌة 

 

: تارٌخ بدء التطبٌق 

ٌعتبر هذا المعٌار واجب التطبٌق بالنسبة للبٌانات المالٌة للبنوك التً تغطً فترات تبدأ من أو  .59
. 1991 ٌناٌر (ٌناٌر)بعد أول كانون الثانً 


