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  البجث:ممحص 
تزتـــل اليـــدي الـــرئيي لمبجـــث فـــي الحدـــف عـــؽ طبيعـــة ومجـــددات الةقيـــيؼ الزجاســـبي لمحخـــائر      

( IFRS:9ةي أقرىا معيـار اددوات الزاليـة )االئةزانية الزةؾقعة في ضؾء مةظمبات القياس واالفذاح ال
، ومـد  تؾافقيـا مـع مةظمبـات القيـاس و ليـات االفذـاح 1029" الزعـدل عـام 14ونغيره الزذري رقـؼ "

بيـان انعكاسـات سـ مة مـع  ،كزعـايير تسغيزيـة دوليـة لمرقابـة الزذـرفية IIIالةي قدمةيا مقـررات بـازل 
ة القــروض والةخــيي ت الزذــرفية بــالبسؾك الةثاريــة ومؾضــؾعية ىــلا الةقيــيؼ عمــى دقــة تذــسيف مجفغــ

اعةزـــد الباعـــث عمـــى الزةايـــرات ادساســـية الةـــي أقرتيـــا الزعـــايير ىـــداي ىـــله ادولةجقيـــق  الزذـــرية 
 :الزةزتمــة فــي الرقابيــة لقيــاس الحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــةالةسغيزيــة و والرــؾاب   الثديــدة الزجاســبية

ومعـدل الحخـارة عسـد  ،EADاالئةزانيـة عسـد الةعتـر ض والةخـيي تمقـدار القـرو ، و PDالةعتر  اعةزال
تبســـــط الةظبيـــــق الةثريبـــــي ث ثـــــة بســـــؾك تثاريـــــة  دراســـــة تظبيقيـــــة عمـــــىتقـــــد ؼ و  ،LGDالةعتـــــر 
    والبسػ الةثاري الدولي ،وبسػ االسكسدريةالبسػ ادىمي الزذري، وىي  1022( عام IFRS:9لزعيار)
البسـؾك الةثاريـة الةـاام مـؽ السةـائا السغريـة والةظبيقيـة أىزيـا:  مثزؾعـة إلـى وقد خمذـط الدراسـة     

الثـدارة االئةزانيـة لةقيـيؼ وتذـسيف  رئيخـية أربعـة فاـات بسزـاجج الةذـسيف الـداخمي مـؽ خـ ل الزذرية
أسـفرت تقاريرىـا الزاليـة عـؽ تؾافـق الةذـسيفات الداخميـة مـع فاـات الةذـسيف الةـي أقرىـا والةي  لمعز ء

ـــة الزذـــري  خـــمظة إشـــرافيو البســـػ الزر ـــاي  تظبيـــق نزـــؾجج قيـــاس الحخـــائر أن فرـــ ن عـــؽ ، ورقابي
وجؾد قاعدة بيانات مةحاممـة تدـزل البيانـات الةاريحيـة والجاليـة والزخـةقبمية يةظمب االئةزانية الزةؾقعة 

وجـؾد فـروم معسؾيـة  زـا  دـفط الدراسـة عـؽ   كـل  الزةعمقة بالعز ء والذساعة وادندظة االقةذاد ة
ةؼ تحؾيســو لزؾاجيــة الحخــائر يــ( والــلي IFRS:9ؽ محذــص خخــائر االضــزج ل وفقــان لزةظمبــات )بــي

عدم وجؾد فروم معسؾية بـيؽ تبيؽ ، في عيؽ ومحذص خخائر االضزج ل الفعمي االئةزانية الزةؾقعة
ةؼ تحؾيسـو لزؾاجيـة الحخـائر االئةزانيـة يـوالـلي  IIIمحذص خخائر االضزج ل وفقان لزةظمبـات بـازل 

محذـص خخـائر االضـزج ل الفعمـي لزجفغـة القـروض بـيؽ و  الزةؾقعة بالبسؾك الةثارية مجل الدراسـة
ـــران الزذـــرفية ـــان لزةظمبـــات ، وأخي ـــة وفق ـــة الزةؾقع ـــيؽ الحخـــائر االئةزاني ـــروم معسؾيـــة ب عـــدم وجـــؾد ف

دراسـة لمبسؾك الةثارية مجـل ال IIIثبصي وفقان لزةظمبات ( والحخائر االئةزانية الزةؾقعة IFRS:9معيار)
ــة ) ــد مخــةؾ  معسؾي ــلي  عكــي الةؾافــق بــيؽ ىــ(0000وجلــػ عس ليؽ االطــاريؽ بدــين قيــاس ، ادمــر ال

 وتقييؼ الحخائر االئةزانية الزةؾقعة 
 مقررات بازل  ،" 9رقؼ " معيار الةقرير الزالي الدولي :الحمزات الدالةIII،  الحخائر االئةزانية

  الزذرفيةالةذسيف االئةزاني، مجفغة القروض ، الزةؾقعة
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Implications of accounting assessment of Credit losses in light of the 

Compatibility Between (IFRS: 9) and Basel III on The Classification 

of Bank loan Portfolio "With Applied Study in Egyptian Commercial 

Banks" 

 Abstract : 
 

     The main objective of the research was to Disclose the nature and 

Determinants of the accounting evaluation of the expected credit losses in light of 

the measurement and Disclosure requirements approved by the IFRS: 9 and its 

Egyptian counterpart No. (47) amended in 2019, and its compatibility with The 

measurement requirements and Disclosure mechanisms provided by the Basel 

committee III. As international Regulatory standards for banking supervision, 

indicating the safety and objectivity implications of this assessment on the 

accuracy of the classification of the loan portfolio and banking facilities of 

Egyptian commercial banks. To achieve these goals, the researcher relied on the 

basic variables approved by the new accounting standards and Regulatory 

controls to measure the expected credit losses, represented in: The probability of 

Default (PD), the amount of loans and credit facilities when defaulting (EAD), 

and the rate of loss when defaulting (LGD), and provide an applied study on 

three commercial banks adopted IFRS: 9 are the national bank of Egypt, bank of 

Alexandria and commercial international bank.                      

                                                                                                  

     The study concluded a set of theoretical and practical results, the most 

important of which are: Egyptian commercial banks' adherence to the internal 

rating models through four main categories to evaluate and categorize the 

creditworthiness of customers. The application of the expected credit loss 

measurement model requires an integrated database of historical, current and 

future data relating to customers, industry and economic activities as a whole. 

The study also revealed that there are significant differences between the 

impairment allowance according to IFRS: 9 which is formed to meet the 

expected credit losses and the actual impairment losses. While there were no 

significant differences between the provision for impairment losses in accordance 

with the requirements of Basel III, which is configured to meet the expected 

credit losses in commercial banks under study and the provision for actual 

impairment losses of the bank loan portfolio, and finally there is no significant 

differences Between the expected credit losses in accordance with the 

Requirements of IFRS: 9 the expected credit losses in accordance with Basel III 

requirements for commercial Banks under consideration at a significant level 

(0.05), reflecting the compatibility between these two frameworks on the 

measurement and evaluation of expected credit losses.                                                                   

                                                                                                                        

 Keywords: 

International Financial Reporting Standard (IFRS:9), Basel Committee III, 

Expected Credit losses(ECL), Credit Rating, Bank loan Portfolio. 
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اإلطار العام لمبجث:  أوالن   
 : البجث مقدمة -2

دوران ىامــان فــي السدــاص االقةذــادي  ؾنــو أعــد الــدعامات الزذــري القظــاا الزذــرفي   زــارس    
ادساســية ل قةذــاد القــؾمي، وجلــػ مــؽ خــ ل دوره فــي تخــييل الزعــام ت الزاليــة واســةقبال ودائــع 

ــل االســةت ــام وتؾجيييــا نجــؾ تزؾي ــةالقظــاعيؽ الحــال والع مــؽ خــ ل مــس   زارات والزدــروعات القؾمي
البســؾك بحــ ي البســػ الزر ــاي  يوقــد تذــاعد الزر ــا الزــالي إلجزــال القــروض والةخــيي ت االئةزانيــة،

، 1022/1029مخـسة الزاليـة فبرايـر ل -% خـ ل الفةـرة يؾليـؾ2001مميار جسيـة بزعـدل  014بزقدار 
مميـار  10604بزقـدار  ممجؾعـان  مـؽ البسـؾك ارتفاعـان كزا سثمط أرصدة الةخيي ت االئةزانيـة الززسؾعـة 

  1029مميــار جسيــة فــي نيا ــة فبرايــر  226601% خــ ل ىــله الفةــرة لةذــل إلــى 2104جسيــة بزعــدل
ــر الثيــات الجكؾميــة إلــى عذــؾل القظــاا  ــة لاي ــع السخــبي درصــدة الةخــيي ت االئةزاني ويدــير الةؾزي

، وقـد سـثمط نخـبة القـروض الزةعتـرة إلـى صـدة% مـؽ إجزـالي تمـػ ادر 6002الحال عمى ما نخـبةو 
 (   1029اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌّصشٞ، ) 1022 عام % في نيا ة609إجزالي مجفغة االئةزان 

زـا عمـى وفي سـيام تاايـد وتيـرة الزسافخـة بالقظـاا الزذـرفي لـيي فقـ  عمـى الزخـةؾ  الزجمـي و ن
يةثــــاأ مــــؽ مجفغــــة القــــروض أصــــبجط الزحــــاطر االئةزانيــــة جــــاء ال  الزخــــةؾ  االقميزــــي والــــدولي،

عمى سـ مة الدراسـات  يا بيسي مؾضؾعية تعةزد بدكل رئييتي ت االئةزانية، والةي  ثب إدار والةخي
االئةزانيـــة ومةابعـــة االئةزـــان الززســـؾح بدـــكل مخـــةزر وتبســـي سياســـات اقةخـــام الزحـــاطر مـــع الايـــر 

سخــة الزذــرفية عمــى عزميــة الجذــؾل عمــى الرــزانات الحافيــة والةــيميؽ عمييــا  ويةؾ ــ  نثــاح الز  و 
معايير مؾضؾعية لقيـاس الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة أسي و تقييؼ الزحاطر االئةزانية الزجةزمة وفق 

لـلا  زتـل نغـام تقيـيؼ الزحـاطر الزجةزمـة عثـر الااويـة والزجفغة  كـل،  ةظندواد   ءعمى مخةؾ  العز
   ( Josephsona J.,2019، 1022،في تقييؼ وتذسيف الثدارة االئةزانية لمعز ء)الخي وي 

  زمـة الزاليـة العالزيـةأعقـاب اد  فـيالز سخـات الزذـرفية  طواسةدراكان لجثؼ الحخـائر الةـي واجيـ
 واضــعي، فقــد طالبــط مثزؾعــة العدــريؽ والزخــةتزريؽ واليياــات الةسغيزيــة والخــمظات الرقابيــة ادخيــرة

أصـدر  عان مـاوسـر الزعايير الزجاسـبية تظـؾير أسـي ومعـايير اعةخـاب محذذـات خخـائر القـروض، 
 "9"السخـحة السيائيـة مـؽ الزعيـار رقــؼ  1021عـام  فـيIASB لمزعـايير الزجاسـبية  الـدوليالزثمـي 

بدــين اددوات  "69"الزاليــة ليجــل مجــل الزعيــار الــدولي رقــؼ  الةقــارير إلعــدادالدوليــة  ضــزؽ الزعــايير
اس الحخــائر الزاليــة والــل   خــةسد عمــى مــسيا جديــد العةخــاب محذذــات خخــائر القــروض عمــى أســ

ــى  (IFRS:9)ويــ ثر تظبيــق معيــار، الزةؾقعــة بــدالن مــؽ اعةخــابيا عمــى أســاس الحخــائر الزجققــة عم
 زـا  زكـؽم، البسـؾك دنيـا تـؾفر ضـزانات أكتـر وعزا ـة أوفـر فيا ثقة الزؾدعيؽ يعا مؽ خ ل تالؾدائع 

ــاء بالةااماتيــا الز سخــات الزذــرفية ــؾفير الخــيؾلة والؾف ــا فــي  ُ خــيؼ  زــا،  ن اســةجقاقيا مــؽ ت تعاي
محـاطر تةعمـق بعـدم  أي زتـل عزا ـة لمبسـؾك مـؽ  ومـؽ ثـؼالدراسة الخميزة لزـ ءة العزـ ء االئةزانيـة، 

عةخـــاب محذذـــات ال و ـــللػ تقـــد ؼ نزـــاجج مؾضـــؾعية دقيقـــةوفـــاء الزقةرضـــيؽ بالةاامـــاتيؼ الزاليـــة، 
 الزعالثـة الزجاسـبية :IFRS)9( يـرب  معيـار ومـؽ ىسـا  االضزج ل ومكؾنات معيار  فا ة رأس الزال
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قيـاس ادصـؾل وااللةاامـات عمـى  أساسـيوأدوات الـديؽ بيندـظة إدارة الزحـاطر، ويعزـل بدـكل  لألصؾل
االئةزانيـة  تذسيف وقياس ادصـؾل، والحخـائر :تةزتل في جؾانب رئيخية ث ثةمؽ خ ل تساول  الزالية

         الزـــ ءة الزاليـــة لمبســـؾك تعايـــاو  ، وجلـــػ بيـــدي رفـــع مخـــةؾيات ادمـــان، ومجاســـبة الةجـــؾصالزةؾقعـــة
  (Yang,2017؛1022أعزد،) 

عـام  " قـدمط لثسـة بـازل لمرقابـة الزذـرفية9مـع اصـدار معيـار الةقريـر الزـالي الـدولي رقـؼ"وتؾافقان 
ــؾعي لزحــاطر االئةزــان  1020 ــاس الحزــي والس ــي ُترســي أســي القي ــادئ والرــؾاب  االرشــاد ة الة الزب

الززارسات الةي ترتب  بةقدير الحخائر االئةزانية الزةؾقعة و يفيـة تفعيميـا بزـا و ليات االفذاح عسيا، و 
ثســة فــي ملاأصــدرت   زــا، (IFRS:9يةفــق مــع الزعالثــة الزجاســبية الةــي تقةرــييا مةظمبــات معيــار)

الؾرقة السيائية الةـي تةرـزؽ مثزؾعـة مـؽ الةعـد  ت عمـى الزسـاىا الزعياريـة لقيـاس  1024د خزبر 
، IIIاطر االئةزانية ومحـاطر الةدـايل والةـي تعةبـر بزتابـة الزراجعـة السيائيـة التفاقيـة بـازل و دارة الزح

زـا فياخميـة وىله الزراجعات والةعد  ت تعةزد عمى تقمـيص الفثـؾة بـيؽ الزسـاىا الزعياريـة والزسـاىا الد
 حـاطر الةدـايلالزةظمبـات الرأسـزالية لةاظيـة م عةخـابال جديدان   حص محاطر االئةزان ويفرض مسيثان 

    (BCBS,2017؛ 1022إبراىيؼ،)
وعمى الذعيد الزذري، فقد أكد البسػ الزر اي  خـمظة إشـرافية ورقابيـة عمـى ضـرورة الةـاام البسـؾك     

بدـين القيـاس واالفذـاح عـؽ الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة وتحـؾيؽ  IIIالةثارية بزةظمبات لثسة بازل 
الـاام البسـؾك الةثاريـة  1022قرر فـي جمخـةو الزسعقـدة فـي يسـاير الزحذذات الحافية لزؾاجيةيا،  زا 

خــر (  ومــؽ جانــب  IFRS:9بإعــداد وتذــؾير قؾائزيــا الزاليــة وفقــان لزةظمبــات معيــار اددوات الزاليــة )
" لـألدوات 14عرصط وزارة االسةتزار والةعاون الـدولي عمـى تحذـيص معيـار الزجاسـبة الزذـري رقـؼ "

" لمةيكيـد عمـى ماا ـا تظبيقـو بالقظـاا 9رقـؼ " الـدوليالزالي ظمبات معيار الةقرير الزالية بزا يةفق مع مة
   ( 1029؛ وزارة االسةتزار والةعاون الدولي، 1029الزذرفي ) البسػ الزر اي الزذري ،

بيـــان انعكاســـات الةقيـــيؼ الزجاســـبي لمحخـــائر االئةزانيـــة ء مـــا ســـبق  خـــةيدي الباعـــث وفـــي ضـــؾ 
لمرقابـة  III، ومةظمبـات بـازل "9رقـؼ" مةظمبات معيار الةقريـر الزـالي الـدوليالزةؾقعة في ضؾء  ل مؽ 

  عمى تذسيف الثدارة االئةزانية لمعز ء وتقد ؼ دراسة تظبيقية بالبسؾك الةثارية الزذريةالزذرفية، 
 مدكمة البجث : -1
ا إدارة البسـؾك الةثاريـة تقييؼ وتذسيف الثدارة االئةزانية أعد الدعائؼ الرئيخية الةي ترتحا عميي  زتل  

فـــي الةسبـــ  بالزحـــاطر االئةزانيـــة قبـــل عـــدوثيا، وتقـــد ؼ الةجـــليرات الزبكـــرة )الةسبـــ ( باعةزـــال تؾ ـــ  
 ،الزقةرضيؽ عؽ الخداد، فر ن عؽ الةقيـيؼ الفعـال لمعزـ ء بدـكل مخـةزر مزـا يـ ثر عمـى ربجيـة البسـػ

ابيـة عمـى ضـرورة الةـاام البسـؾك الةثاريـة ورق ةوفي سيام تيكيد البسػ الزر ـاي الزذـري  خـمظة إشـرافي
بيســـي تقيـــيؼ وتذـــسيف الثـــدارة االئةزانيـــة لزـــا ليـــا مـــؽ تـــيثير عمـــى العزـــ ء والقظاعـــات وادندـــظة 

  (1022) البسـػ الزر ـاي الزذـري، الزذـرفيةاالقةذاد ة، وتعغيؼ درجة ادمان لمقـروض والةخـيي ت 
القروض طبقـان لدرجـة الزحـاطر الزةعمقـة بيـا، والـلي فقد تبسط البسؾك الةثارية الزذرية نغام لةذسيف 

بجيث يةؼ تقييؼ مجفغـة القـروض بدـكل دقيـق  ودرجة تعقدىا دظة البسػ ثب أن يةساسب مع طبيعة أن
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مـؽ  والعزل عمى تحؾيؽ محذذات مؾضؾعية و افية لزؾاجية الحخائر الزرتبظة بيا،  زا  ثـب الةيكـد
؛ 1022)ريـاض،مـة فـي عالـة تايـر الثـدارة االئةزانيـة ءالرتـب الز صجة تذـسيف العزـ ء ووضـعيؼ ب

Darren& Kisgen,2018 ) 
سـيزا نغيـره الزذـري رقـؼ  ، والIAS:39االنةقادات الزؾجية لزعيـار الزجاسـبة الـدولي  مؽ وانظ قان  
تيخر االعةـراي بحخـائر القـروض فـي عـل تظبيـق مـسيا الحخـارة  بدين" بعسؾان )اددوات الزالية( 16"

ة عؽ اضزج ل ادصؾل الزالية والةي تؼ اقةرانيـا برـرورة وجـؾد لمزجاسب Incurred Lossالزجققة 
دليل مادي ومؾضؾعي عمـى عـدوث انحفـاض فـي قيزـة ادصـل الزـالي نةيثـة وقـؾا عـدث أو أكتـر بعـد 

، ادمر الـلي أد  إلـى تـدني قيزـة محذذـات خخـائر القـروض وتيثيرىـا بدـكل عزمية االعةراي ادولي
  (Du Ding,2019؛ 1022أعزــد، ) ةخــيي ت االئةزانيــةســمبي عمــى جــؾدة مجفغــة القــروض وال

بإصـدار معيـار الةقريـر  IASBو سةيثة عةزية ليـله االنةقـادات قـام مثمـي معـايير الزجاسـبة الدوليـة 
واللي  زتل نقمة مجاسبية جؾىريـة تةعمـق بزةظمبـات  1021في يؾليؾ عام  (IFRS:9الزالي الدولي )

بـدال  Expected Credit Losses (ECLS)الئةزانيـة الزةؾقعـة االعةـراي والقيـاس عـؽ الحخـائر ا
، عمى أن تقؾم البسؾك الةثارية بةظبيقـو فـي ورـؾن Incurred Loss الفعمية)الزجققة(مؽ الحخائر 

مبــادئ االعةــراي ونزــاجج القيــاس لألصــؾل االســةفادة مســو فــي تجخــيؽ ســعيان نجــؾ تعغــيؼ 1022عــام 
الزـالي  سـةقراراالسـيزا تجقيـق  يـسعكي عمـى جـؾدة الةقـارير الزاليـة والوااللةاامات الزالية، ادمر اللي 

 ( Novotry- Farks,2016; Seitz et al.,2018عمى الزخةؾ  الزذرفي واالقةذادي  كل )
 زعـايير تسغيزيـة  III(، فقـد أصـدرت لثسـة بـازل IFRS:9وتيكيدان عمى أىزية وماا ا تظبيق معيار) 

رشــاد ة الةــي تحفــل الززارســات الةسغيزيــة الثيــدة إلدارة اب  اإل دوليــة لمرقابــة الزذــرفية الزبــادئ والرــؾ 
 ةقـدير الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة بزـا يةؾافـق مـع مـامؾضـؾعية لنزـاجج قدمط الزحاطر االئةزانية، و 
الزحذذـات الحافيـة لزؾاجيـة خخـائر  عةخـابا، م  ـدة عمـى أىزيـة (IFRS:9جاء بزةظمبـات معيـار)

غــرة الزخــةقبمية، وبيــان تيثيرىــا عمــى جــؾدة مجفغــة القــروض والةخــيي ت ادصــؾل وفقــان لمس ضــزج لا
 ( Deloitte,2015;PWC,2016) ز سخات الزذرفيةلماالئةزانية وضزان س مة الزراكا الزالية 

البسـؾك الةثاريـة بةظبيـق  بـإلاام البسـػ الزر ـاي الزذـري  خـمظة إشـرافية ورقابيـة قياموارتحازان عمى 
 1022( عــؽ عــام IFRS:9معيــار)تظبيــق مةظمبــات ، و لمرقابــة الزذــرفية IIIل مةظمبــات مقــررات بــاز

طبيعـة تجميـل دراسـة و فـي  البجـث ةتةثخد مدـكم بدكل إلاامي،  1029بدكل تثريبي ومؽ بدا ة عام 
ـــار اددوات الزاليـــة ) ـــات معي ـــيؽ مةظمب ـــؼ " IFRS:9ومجـــددات الةؾافـــق ب ـــره الزذـــري رق "  14( ونغي

وبـيؽ  ،فذـاح عسيـااإلو ليـات  الزةؾقعـة بدين نزاجج قياس الحخائر االئةزانية 1029عام  زخةجدثال
وتعميزـات  ، زعايير دولية لمرقابة الزذـرفية III رات بازلمةظمبات الزعايير الةسغيزية الزةزتمة في مقر 

ائر فر ن عؽ بيان انعكاسـات الةقيـيؼ الزجاسـبي لمحخـ  البسػ الزر اي الزذري  خمظة إشرافيو ورقابية
عمى تذسيف مجفغـة القـروض والةخـيي ت  في عل الزعايير الزجاسبية والةسغيزية االئةزانية الزةؾقعة

 زكـؽ صـياوة مؽ ثـؼ و دراسة تظبيقية   اجراءمع  الزقدمة لمعز ء بالبسؾك الةثارية الزذرية الزذرفية
 :مدكمة البجث في الةخاؤالت الةالية
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القـــروض والةخـــيي ت ة االئةزانيـــة لزجـــاف  تذـــسيف الثـــدار و  ونزـــاجج تقيـــيؼمجـــددات ىـــي مـــا   2
 ؟ الزذرفية بالبسؾك الةثارية الزذرية

بـالبسؾك الةثاريـة  عـؽ الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـةالزجاسـبي ضؾاب  القياس واالفذـاح ما ىي   1
ــة ) الزذــرية ــار اددوات الزالي ــات معي ــى تذــسيف  ؟( IFRS:9فــي ضــؾء مةظمب ــا تيثيرىــا عم وم

 ي ت الزذرفية بالبسؾك الةثارية مجل الدراسة ؟مجفغة القروض والةخي
ما نزاجج القياس و ليـات االفذـاح عـؽ الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة بـالبسؾك الةثاريـة الزذـرية   6

؟ ومـا تيثيرىـا  وتعميزات البسػ الزر اي( IIIالزعايير الةسغيزية )مقررات بازل في ضؾء مةظمبات 
 البسؾك الةثارية مجل الدراسة ؟عمى تذسيف مجفغة القروض والةخيي ت ب

( وبـيؽ مةظمبـات IFRS:9ما ىي طبيعة ومجددات الةؾافق بيؽ مةظمبات معيار اددوات الزاليـة )  1
وتعميزــــات البســــػ الزر ــــاي الزذــــري( بدــــين الةقيــــيؼ  IIIالزعــــايير الةسغيزيــــة )مقــــررات بــــازل 

 الزجاسبي لمحخائر االئةزانية بالبسؾك الةثارية ؟
البسؾك القروض والةخـيي ت الزذـرفية بـتذسيف مجفغة ت داللة معسؾية بيؽ فروم جا تؾجدىل   0

( وبــــيؽ IFRS:9وفقـــان لزةظمبـــات معيـــار اددوات الزاليـــة ) مجـــل الدراســـةالةثاريـــة الزذـــرية 
       وتعميزات البسػ الزر اي الزذري(؟ IIIمةظمبات الزعايير الةسغيزية )مقررات بازل 

 :قةالدراسات الخابعرض وتجميل  -6
ــل الدراســات الخــابقة مــؽ       ــث  زكــؽ عــرض وتجمي ــرات البجــث ارتباطيــاعي ــدان  بزةاي الشــةقام تزيي

 :  مؽ خ ل الزجاور الةالية، ةولةيكيد عمى أىزيوافروضو 
 :  الزةؾقعةعؽ الحخائر االئةزانية  الزجاسبةالدراسات واالصدارات الزيسية بدين  -6/2

 Estimating Lifetime Expected Credit Losses (Xin Xu,2016تساولـط دراسـة )    

Under IFRS 9ٟالزجاسبية لةظبيـق معيـار الةقريـر الزـالي الـدولي  ط عرض الزعالثةاسةيدف ، ٚاٌت
(IFRS:9ومد  اخة فيا عؽ الزعالثة ) ( الزجاسبية وفقان لمزعيار الدوليIAS:39 وبيـان مسيثيـة ،)

شــير مــؽ تــارير االعةــراي 21ســؾاء لفةــرة واعــدة  ECLونزــاجج قيــاس الحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــة 
ادولــي لمزعاممــة الزاليــة، أو عمــى مــدار عزــر الزعاممــة الزاليــة بالحامــل  وقــد قــدمط الدراســة نزؾججــان 

طبقــان لزةظمبــات  Life Time ECLمقةرعــان لةقــدير الحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــة لمفةــرات الزةعــددة 
عــؽ فةـرة واعــدة  االئةزانيــة الزةؾقعـة السزــؾجج تقـدير الحخـائرا ىـل(، و ـللػ ترــزيؽ IFRS:9معيـار )

  وقـد اسـةقرت الدراسـة إلـى الزجـددات الرئيخـية لةفعيـل ىـلا Single -Period ECLكجالـة خاصـة 
وىي: ارتباص مفيؾم الحخائر االئةزانية بالقيزة الجالية لثزيـع أوجـو عثـا السقد ـة عمـى مـد   السزؾجج

ات السقد ـة الزخـةجقة لمز سخـة زالية، ويدير ىلا العثا إلـى الفـرم بـيؽ الةـدفقالعزر الزةؾقع لألداة ال
وفقان لدروص العقد والةدفقات السقد ة الةي تةؾقع ىله الز سخـة اسـة ميا جة لمةخيي ت االئةزانية ناالز

مــع مراعــاة  ــل مــؽ الزبــال  وتؾقيةــات الةجذــيل، ومــؽ جانــب أخــر  ثــب أن تزتــل الحخــائر االئةزانيــة 
زةؾقعة لألداة الزالية بزبم  تقديري مرج  يةؼ اعةخابو مؽ خ ل الةقييؼ الزجاسـبي لسظـام مجـدد مـؽ ال

السةــائا الزجةزمــة دون تجيــاات ويــر مبــررة، فرــ ن عــؽ عــدم عاجــة الز سخــة الزذــرفية عســد قيــاس 
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وجـؾد خخـائر  الحخائر االئةزانية الزةؾقعة إلى سيساريؾىات مةعددة و نزا يةؼ الةر يا فقـ  عمـى اعةزـال
ائةزانية مةؾقعة مؽ عدمو، وأخيران ضرورة مراعاة القيزة الامسية لمسقـؾد عسـد قيـاس الحخـائر االئةزانيـة 

 الزةؾقعة باسةحدام معدل الفائدة الفعمي الخائد في الخؾم   
 Adapting Basel's A-IRB Modelsبعسـؾان  (Miu Peter,2016دراسـة ) قـدمطوقـد     

For IFRS 9 Purposes ( مسيثيــة تظبيــق معيــارIFRS:9 بدــين قيــاس الحخــائر االئةزانيــة )
مـؽ االعةزـاد عمــى الزـسيا الةـاريحي لقيـاس الحخــائر االئةزانيـة الزجققـة، ومـؽ مسغــؾر  الزةؾقعـة بـدالن 
 الدراسة عمى بيان أوجو الةدابو بـيؽ مةظمبـات تظبيـق معيـار الةقريـر الزـالي الـدوليىله محةمف ر ات 

ئر االئةزانيـة الزةؾقعـة مـؽ خـ ل ت مقررات بازل لمرقابة الزذرفية بدين قياس الحخـا" ومةظمبا9" رقؼ
عمــؾل عمزيــة ومزارســات تظبيقيــة ارتبظــط برــرورة قيــام إدارة البســؾك باالســةفادة مــؽ نزــاجج  ثــاد إ

ــداخمي الزةقــدم  ــيؼ ال ــارات تجزــل الرــاؾص بدــكل جيــد الســةح ل نزــؾجج الةقي لجخــاب  A-IRBاخةب
لألصــؾل الزاليــة  وقــد قامــط  االجزــاليةزانيــة عمــى مــدار عــام واعــد أو عمــى مــدار العزــر الحخــائر االئ

الدراســـة بةظبيـــق نزـــؾجج الةقيـــيؼ الـــداخمي الزةقـــدم العةخـــاب  افـــة الزعمزـــات الةـــي تخـــيؼ فـــي قيـــاس 
وقيزـة  (LGD)، ومعدل الحخارة عسـد الةعتـر  (PD)الةعتر  اعةزال: الحخائر االئةزانية الزةؾقعة وىي

ــر ادصــؾل ــد الةعت ــة عس ــة (EAD)الزالي ــة الراىس ، ولرــزان أن  عكــي مقيــاس الحخــارة الزةؾقعــة الجال
ل قةذــاد ودورة ادعزــال تــؼ تظــؾير ىــلا السزــؾجج بجيــث  كــؾن مــدفؾا ديساميكيــان بزةايــرات رئيخــية فــي 

يــل االقةذـاد الحمـي تـدعؼ قـراءة الخـيساريؾىات الزحةمفـة وتسفيــل اخةبـارات تجزـل الرـاؾص مـؽ خـ ل تجم
 الخ سل الامسية الزحةمفة  

 Supervisors( بعسـؾان Gerald A. & Edwards Gr.,2016فـي عـيؽ قـدمط دراسـة )     

Key Roles as Banks Implement Expected Credit Loss Provisioning  الةؾجييـات
ر  و ـللػ لثسـة ادساسية والرؾاب  الرقابيـة الةـي تزارسـيا البسـؾك الزر ايـة والخـمظات االعةرازيـة ادخـ

بازل لمرقابة الزذرفية بدين نزاجج قياس الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة بالز سخـات الزذـرفية وأليـات 
  و دــفط الدراســة عــؽ أىزيــة االفذــاح عسيــا، وسياســات اعةخــاب محذذــات مؾاجيــة ىــله الحخــائر

مةظمبــات تظبيــق نزــؾجج وضــرورة قيــام ىــله الثيــات اإلشــرافية والرقابيــة بةجديــد ومةابعــة وتقيــيؼ تــيثير 
الزاليــة، ومراجعــة جـــؾدة و عمــى مذــفؾفات الةقــارير االعذــائية  ECLالحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــة 

ادصـــؾل واددوات الزاليـــة، واســـةراتيثيات تسفيـــل اخةبـــارات تجزـــل الرـــاؾص، و ـــللػ اددوات اإلشـــرافية 
أن  :راســة إلــى العديــد مــؽ السةــائا أىزيــاادخــر  لرــزان الؾفــاء بادىــداي الزسؾطــة بيــا  وخمذــط الد

جزيـــع الز سخـــات الزذـــرفية الةـــي تزةمـــػ أصـــؾل ماليـــة أو الةاامـــات تحـــص القـــروض والةخـــيي ت 
متــل )إدارة الزجـــاف  االئةزانيــة والةــي لـــؼ يــةؼ تقييزيــا بالقيزـــة العادلــة مـــؽ خــ ل الــرب  أو الحخـــارة 

(، IFRS:9زحذذــات طبقــان لةظبيــق مةظمبــات )االســةتزارية( تةــيثر بقؾاعــد االنحفــاض الثديــدة فــي ال
كزا  زةد ىلا الةيثير إلى القروض وادصؾل الزالية ادخر  والةي يةؼ قياسـيا بالةحمفـة الزظفـية أو الةـي 

 خر  ة مؽ خ ل قائزة الدخل الدامل اآليةؼ تخثيميا وقياسيا بالقيزة العادل
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 The Interactionسـؾان ( بعNovotry- Farks,2016وفـي ىـلا الخـيام اسـةيدفط دراسـة )     

of IFRS 9 Expected Loss Approach With Supervisory Rules and 

Implications For Financial Stability   بيـان مقؾمـات الةفاعـل بـيؽ مةظمبـات تظبيـق معيـار
(IFRS:9 )والر ائا ادساسية لزقررات بازلIII  كزعايير تسغيزية و شـرافيو مـؽ خـ ل الدعامـة ادولـى
ــة: :  ــة، والدعامــة التالت مةظمبــات رأس الزــال الةسغيزــي، والدعامــة التانيــة: الزراجعــة اإلشــرافية/ الرقابي

 IIIادىــداي الةــي تخــعى إلييــا  ــل مــؽ مقــررات بــازل  اخــة يالخــؾم  و دــفط الدراســة أن  انرــباص
ادصـؾل ومةظمبات الزعيار الثديد تـ ثر عمـى اخـة ي مسيثيـة قيـاس ومعالثـة خخـائر انحفـاض قيزـة 

الزاليــة، إال أنــو تؾجــد ضــؾاب  ودعــائؼ مدــةر ة تــدعؼ الةؾافــق فيزــا بيسيزــا فزــؽ عيــث الدعامــة ادولــى 
عةخـاب رأس الزـال السغـامي ومـؽ ثـؼ  كـؾن ليـا تـيثير الدم محذذـات خخـائر القـروض  زـدخل تخةح

يــة تقــؾم الثيــات مباشــر عمــى رأس الزــال الةسغيزــي ومعــدالت الزــ ءة الزاليــة، وبالسخــبة لمدعامــة التان
ـــة محذذـــات  ـــيؼ مـــد   فا  ـــؾك وتقي ـــة لمبس ـــيؼ إدارة محـــاطر االئةزـــان الداخمي واالدارات اإلشـــرافية بةقي
القروض لزؾاجية الحخائر االئةزانية الزةؾقعة، وقد أكـدت الدراسـة أن مجاسـبة خخـائر القـروض تـ ثر 

،  زــا الدعامــة التالتــةبؾم بدــكل  بيــر عمــى شــفافية البيانــات الزاليــة لمبســػ الةــي تعكــي انرــباص الخــ
   خمذط الدراسة إلى أىزية تظبيق مسيا القيزة العادلة لقياس وتقدير ادصؾل وااللةاامات الزالية 

الحخـــائر االئةزانيـــة وفقـــان لمزعـــايير الزجاســـبية أثـــر قيـــاس ب( 1022)أعزـــد،دراســـة  اىةزـــط كزـــا     
ــى جــؾدة الزعمؾمــات الزج ــة عم ــة جات الع ق ــؾك الزذــريةوالرــؾاب  الرقابي ــي البس ، واســةيدفط اســبية ف

بدـين االعةـراي وقيـاس الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة ( IFRS:9الدراسة تجميل مسيثية تظبيق معيار)
لمؾقـــؾي عمـــى الزعالثـــات الزجاســـبية الزخـــةجدثة، وبيـــان أوجـــو الةدـــابو واالخـــة ي بـــيؽ الزسيثيـــة 

"، مـع مراجعـة 16" ونغيـره الزذـري رقـؼ "69رقـؼ "الزخةجدثة والزسيثية الزظبقة وفقان لمزعيار الـدولي 
ما جاء بزةظمبـات الزعـايير والرـؾاب  الرقابيـة بزقـررات بـازل لمرقابـة الزذـرفية  وقـد اعةزـدت الدراسـة 

زييؽ والزيسيـيؽ قؾاميـا عمى الجذـر الزيـداني مـؽ خـ ل اسـةحدام قائزـة االسةقذـاء لعيسـة مـؽ ادكـاد 
وخمذط الدراسة إلى العديد مؽ السةائا أىزيا: أنو عمـى   %4102مفردة بسخبة اسةثابة  162 609

الـــروؼ مـــؽ الةقـــارب الـــلي عـــدث بـــيؽ مثمـــي معـــايير الزجاســـبة الدوليـــة ومثمـــي معـــايير الزجاســـبة 
خـ ي مـؽ عيـث ادمريكي بدـين االعةـراي والقيـاس لمحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة، إال أنـو مـازال يؾجـد 

السزــاجج الزخـــةحدمة ل عةـــراي والقيــاس لةمـــػ الزحـــاطر، نةيثـــة اخــة ي الةال ـــة العكخـــية دصـــجاب 
الزذال  الزعسييؽ بقياس الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة الةـي وردت بكـ  الزثمخـيؽ،  زـا يةظمـب تسفيـل 

ل عمـى بيانـات تاريحيـة نزؾجج الحخائر االئةزانية الزةؾقعة وضع سياسـات و جـراءات لمجؾ زـة لمجذـؾ
الذـساعة الةـي  عزـل بيـا ولحـؽ بز شـرات  ميـة عـؽ بالعزيل و وعالية ومعمؾمات مخةقبمية ال ترتب  فق  

السداص االقةذادي وبالدراسات الةجميمية واالعذائية لةجديد مد  تـيثير أي تايـرات مةؾقعـة فـي السدـاص 
لدراسـة عمـى أن نزـؾجج تقـدير الحخـائر االئةزانيـة االقةذادي عمـى الزحـاطر االئةزانيـة، وأخيـران أكـدت ا

ــام بجخــابيا  ــازل لمرقابــة الزذــرفية والةــي قــد طالبــط البســؾك القي ــة ب الزةؾقعــة قــد القــى قبــؾالن مــؽ لثس
  كيساس م ءم ل عةفاظ بزعيار  فا ة رأس الزال لزقابمة الحخائر االئةزانية وير الزةؾقعة  
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بيــان الةجــد ات الةــي تؾاجــو البســؾك الزذــرية عســد تظبيــق  (1022دراســة )إبــراىيؼ ، اســةيدفط و      
( واآلثـــار الزةرتبـــة عميـــو مـــؽ مسغـــؾر  فا ـــة رأس الزـــال السغـــامي مـــع تقـــد ؼ دراســـة IFRS:9معيـــار)

تظبيقيــة بالبســػ ادىمــي الزذــري، وقــد  دــفط الدراســة عــؽ أن الةجــد ات الةــي تؾاجــو تظبيــق الزعيــار 
القيـاس واالفذـاح عـؽ اددوات الزاليـة بالةقـارير الزاليـة الدوريـة، الثديد تةزتـل فـي مةظمبـات العـرض و 

و للػ تثخـدت ادثـار الزةرتبـة عمـى تظبيـق ىـلا الزعيـار فـي  يفيـة قيـاس وتقـدير الحخـائر االئةزانيـة 
ــة  ــدأ الةحمف ــان لزب ــة وفق ــى الحخــائر الجقيقي ــاد عم ــدالن مــؽ االعةز ــال ب الزةؾقعــة مــؽ خــ ل نزــؾجج ادعز

ان عمــى نةــائا أعزــال البســؾك   زــا أكــدت الدراســة أن ادثــر الرــريبي مــؽ ىــلا يــ ثر ســمب الةاريحيــة، مزــا
% مـؽ الزحذـص 10الةعديل  خةؾجب زيادة أعبـاء البسـؾك فيزـا يةعمـق برـريبة الـدخل نةيثـة إضـافة 

 لمؾعاء الرريبي، وفي ىلا الخيام أوصط الدراسة بررورة قيام البسؾك بايادة رأسـزاليا لزقابمـة الايـادة
الزقدرة في محذص الحخائر االئةزانية الزةؾقعة فـي الخـسؾات القادمـة لمزجافغـة عمـى مةظمبـات الجـد 

 اددنى مؽ رأس الزال السغامي   
( تعميزات تظبيـق الزعيـار الـدولي لمةقـارير 1029تقرير ) البسػ الزر اي الزذري، اسةعرضوأخيران      

( اعةبـاران IFRS:9)بإعداد القؾائؼ الزاليـة وفقـان لزعيـار بيدي إلاام البسؾك الزذرية (IFRS:9)الزالية 
، وأكـد الةقريـر عمـى أنـو عسـد بدا ـة 1022وسز  لمبسـؾك الةظبيـق الةثريبـي فـي عـام  1029مؽ عام 

فةرة الةظبيق ادولي ليله الةعميزات  ثب عمـى البسـؾك الةجقـق مـؽ سـ مة وصـ عية وفاعميـة السزـاجج 
ة مخةقمة عؽ البسػ بح ي مراقبـي ئةزانية الزةؾقعة وجلػ مؽ خ ل جيالزخةحدمة لقياس الحخائر اال 

الزعةزديؽ لو، و للػ ضرورة قيـام مثمـي إدارة البسـػ باإلشـراي الزباشـر والزةابعـة المذـيقة جخابات ال
لةسفيــل ىــله الةعميزــات عمــى أن تدــزل  ــل مــؽ : سياســات واجــراءات تذــسيف ادصــؾل الزاليــة و عــادة 

عةري بيا داخل الزر ا الزالي أو خارجـو والةـي تسظـؾي عمـى محـاطر ائةزانيـة وجلـػ الةذسيف سؾاء الز
بـــيؽ الزراعـــل الت ثـــة لةذـــسيف القـــروض والةخـــيي ت االئةزانيـــة، وأدوات الـــديؽ وارتباطـــات القـــروض 
والرزانات الزالية، وأدوات الديؽ بالقيزة العادلة مـؽ خـ ل الـدخل الدـامل، و ـللػ سياسـات و جـراءات 

ــي  عخــاب ــؾد والعساصــر الة ــة لمبس ــة الزةؾقع ــةالحخــائر االئةزاني ــة جؾىري ــى محــاطر ائةزاني ، تسظــؾي عم
ومجــددات ومعــايير الزعمؾمــات الةاريحيــة والجاليــة والزخــةقبمية الزخــةحدمة  وأخيــران شــدد الةقريــر عمــى 

بسـػ  والزسيثيـات الةـي تخـةحدم فـي الةظبيـق فـي ضـؾء اسـةراتيثية  ـل نزـاجج ادعزـال اعةزـادضـرورة 
باإلضافة إلى أىزيـة اعةزـاد نغـام الةذـسيف االئةزـاني الـداخمي لمبسـػ، والـلي يةرـزؽ اعةزاليـة الةعتـر 

Probability of Default (PD)   الةــي تعكخــيا  ــل درجــة مــؽ درجــات ىــلا الةذــسيف، و ــللػ
وقيزـة  Loss Given Default (LGD)اعةزاد مسيثية اعةخاب  ل مؽ معدل الحخـارة عسـد الةعتـر 

ــر  ــد الةعت ــة عس ــة  Exposure at Default (EAD)ادصــؾل الزالي العةخــاب الحخــائر االئةزاني
 الزةؾقعة 
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 : بالبسؾك الدراسات واالصدارات الزيسية بدين تقييؼ وتذسيف الثدارة االئةزانية -6/1
نيـة ( الرـؾاب  الزخـةجدثة دسـي تقيـيؼ الثـدارة االئةزا1026قدم تقريـر )البسـػ الزر ـاي الزذـري،    

بدــين  1000مــايؾ  11بثمخــةو الزسعقــدة فــي  اعةزادىــا، والةــي ســبق لمعزــ ء وتحــؾيؽ الزحذذــات
القؾاعـد الزرفقــة الةــي تةعمــق بيســي تقيــيؼ الثــدارة االئةزانيــة لمعزــ ء وتحــؾيؽ الزحذذــات  وقــد وجــو 

رة االئةزانيــة مثمــي إدارة البســػ الزر ــاي برــرورة الةــاام البســؾك بزراجعــة نغزيــا الداخميــة لةقيــيؼ الثــدا
تثديـده، و ـللػ سياسـات وضـؾاب  تحـؾيؽ الزحذذــات طمـب لمعزـ ء عسـد مـس  االئةزـان أو زيادتـو أو 

ــل مــؽ  ــة لح ــيؼ وتذــسيف الثــدارة االئةزاني ــة وتقي ــي ارتبظــط بالزحــاطر االئةزاني ــان ليــله ادســي الة وفق
اإلضـــافة إلـــى الز سخـــات والقـــروض دوـــراض اســـةي كية والقـــروض العقاريـــة ل ســـكان الدحذـــي، ب

الثـدارة االئةزانيـة  عكـيالقروض الذايرة لألندظة االقةذاد ة  وأكد الةقرير عمـى وجـؾد عدـرة فاـات ت
تعكـي درجـة محـاطر معةدلـة أو  4:2أن الفاـات مـؽ لمعز ء والزحذص الؾاجب تحؾيسو ونؾعو، عيث 

ذـص العـام الزظمـؾب مقبؾلة مزا  عبر عؽ عالة جـدارة ائةزانيـة مسةغزـة فـي عـيؽ تراوعـط نخـبة الزح
تعكــي درجــة  20،9،2% لمفاــة الخــابعة،  زــا أن الفاــات مــؽ 0تحؾيســو بــيؽ صــفر% لمفاــة ادولــى و 

ــر  ــة وي ــر عــؽ درجــة جــدارة ائةزاني ــة مزــا  عب محــاطر دون الزخــةؾ ، ومدــكؾك فــي تجذــيميا، ورديا
   % عمى الةؾالي  200% و 00% و10مسةغزة تةظمب تحؾيؽ محذذات مجددة بسخبة 

( مجددات الةقيـيؼ الرقزـي لمثـدارة 1024ىلا الخيام اسةعرض تقرير )البسػ ادىمي الزذري، وفي     
بيدي الةعري عمى نقاص القؾة والرعف في الؾعـدة االقةذـاد ة مجـل الةزؾيـل، ومـؽ  االئةزانية لمعز ء

زاليــة عخاســية تمــػ الز سخــة لمةايــرات الزفاجــية فــي بياــة ادعزــال أو الغــروي وادعــؾال ال معرفــةثــؼ 
الزجمية والعالزية والةي قد تـ دي إلـى زيـادة اعةزـاالت عـدم الؾفـاء والقـدرة عمـى سـداد االلةاامـات  وقـد 
أكــد الةقريــر عمــى ضــرورة أن تةرــزؽ نزــاجج تقيــيؼ الثــدارة االئةزانيــة لمعزــ ء العؾامــل الزاليــة وويــر 

زاليـة مـؽ خـ ل تجميـل السخـب الزالية، عيث يـةؼ االعةزـاد عمـى العؾامـل الزاليـة فـي قيـاس الزحـاطر ال
الةي تزتـل مذـدران عيؾيـان لمةقيـيؼ الحزـي لمز سخـة، فـي عـيؽ أن العؾامـل ويـر الزاليـة تقـؾم والز شرات 

ــل الذــساعة والزسافخــة والةحظــي  االســةراتيثي  ــيؼ اإلدارة وتجمي بقيــاس محــاطر ادعزــال مــؽ خــ ل تقي
يــيؼ الثــدارة االئةزانيــة الةــي أقرىــا البســػ لمز سخــة،  زــا  دــف الةقريــر عــؽ قيــام البســػ بةبســي أســي تق

الزر ـاي الزذـري  خــمظة إشـرافية ورقابيــة مـؽ جانــب، واسـةحدام السزــاجج الداخميـة الحاصــة بـو لةقيــيؼ 
 الثدارة االئةزانية لمعز ء وتذسيف مجفغة القروض والةخيي ت االئةزانية مؽ جانب أخر   

ــــؾان  (Hussein et al. , 2016دراســــة ) اســــةيدفطفــــي عــــيؽ       Predictingبعس

Creditworthiness in Retail Banking With Limited Scoring Data  الحدـف عـؽ
القروض والةخيي ت االئةزانيـة لمعزـ ء بالقظـاا الزذـرفي الحـاميروني، الزساىا الزخةحدمة في تقييؼ 

رة عاليـة عمـى الةسبـ  بالزحـاطر وبساء نزؾجج م ءم لةقييؼ الثدارة االئةزانية لمعز ء بجيث  كؾن لو قـد
االئةزانيـة ومقارنـة نةائثيـا بـالسغؼ الةقميد ـة الزخــةحدمة لةقيـيؼ جـؾدة الزجفغـة االئةزانيـة، فرـ ن عــؽ 
تجديــد الزةايــرات ادكتــر تــيثيران وأىزيــة فــي مكؾنــات نزــؾجج الةقيــيؼ االئةزــاني الرقزــي )تخــثيل السقــاص( 

بــات االئةزــان مــؽ قبــل العزــ ء  وقــد خمذــط الدراســة إلــى مــس  أو زيــادة أو تثديــد طم تلةرشــيد قــرارا
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نزـاجج التحـاج مثزؾعة مؽ السةائا  زكؽ تمحيذيا في  ل مؽ :  ثب أن تزةمػ الز سخـات الزذـرفية 
القــرار تثعــل االئةزــان مةاعــان بدــروص تعكــي اعةياجــات الزقةرضــيؽ وقــدرتيؼ عمــى الخــداد ادمــر الــلي 

بيـا،  زـا  ثـب أن يـةؼ تذـزيؼ نغـام الةقيـيؼ االئةزـاني  ةزاني الرقزييةظمب وجؾد نغام جيد لمةقييؼ االئ
الرقزـي ليةساســب مــع الغــروي االقةذــاد ة وطبيعــة الز سخـات الزذــرفية الزانجــة والــلي يــدعؼ عزميــة 
الةسب  بربجية البسؾك ومد  قدرة الزقةرضيؽ عمى سداد ديـؾنيؼ، وأخيـران أكـدت الدراسـة عمـى أن الاـرض 

زــاني ىــؾ تــؾفير مقيــاس مــؾجا ومؾضــؾعي لمثــدارة االئةزانيــة لمعزــ ء  خــيؼ فــي مــؽ الةذــسيف االئة
    أمؾال البسػ ويعاز مؽ االسةقرار الزالي لمقظاا الزذرفي  كلالجفاظ عمى 

ـــاض ، اســـةيدفط دراســـة  زـــا      ـــرح ل1022)ري ـــد ؼ إطـــار مقة ـــاس م( تق واالفذـــاح عـــؽ الثـــدارة قي
، وقيـاس تـيثير درجـة الثـدارة االئةزانيـة في ضـؾء اتفاقيـة بـازلاالئةزانية في البسؾك الةثارية الزذرية 

لمزسدآت طالبة مس  االئةزان عمى صجة القرار االئةزاني الزةحل مؽ قبل البسؾك، مع بيان أثـر العؾامـل 
الزالية ووير الزالية عمى درجة الثدارة االئةزانية لمزسدآت طالبة مس  االئةزان، واالفذاح عـؽ قـدرتيا 

لؾفاء بالةااماتيا في ضؾء مقررات بازل ومعايير الزجاسبة الدولية وتعميزات البسـػ الزر ـاي عمى مد  ا
الزذـــري، وقـــد اعةزـــدت الدراســـة عمـــى أســـمؾب الجذـــر الزيـــداني مـــؽ خـــ ل تذـــزيؼ وتؾزيـــع قائزـــة 

وقـد خمذـط الدراسـة  االسةقذاء عمى عيسة مؽ الزديريؽ ومؾعفي االئةزان بالبسؾك العاممة فـي مذـر 
العديد مؽ السةائا أىزيا: وجؾد تيثير معسؾي لقياس درجة الثـدارة االئةزانيـة لمزسدـآت طالبـة مـس  إلى 

االئةزان عمى درجـة الثـدارة االئةزانيـة لمبسـؾك وجلـػ مـؽ خـ ل اسـةحدام مجـددات نزـؾجج ألةزـان الـلي 
فادعـة،  زـا أكـدت  قؾم بالةسب  بالزحاطر االئةزانية قبل عدوثيا بدكل دقيق لةثسب الؾقؾا فـي خخـائر 

الدراسة عمى ضرورة االفذاح عؽ درجة الثدارة االئةزانية لحل عزيل في البسـػ مزـا  خـاعد عمـى الجـد 
مؽ الزحاطر االئةزانية، مع مراعاة أىزية الز شرات الزالية ووير الزاليـة فـي قيـاس الثـدارة االئةزانيـة 

   والدولية ومقررات بازل     في سيام االلةاام بزا ورد في الزعايير الزجاسبية الزجمية
( Leonard I. Nakamuraa & Kasper Roszbach,2018وقــد اســةيدفط دراســة )     

 Credit ratings, private information, and bank monitoring abilityبعســؾان 
بعـة مةادلـة عمـى إمكانيـة ادسـةسباص ةزـاني مـؽ بسحـيؽ سـؾيدييؽ  بيـريؽ السةحدم بيانات الةذـسيف االئا

ــروضوضــب   ــة الق ــدميا والةخــيي ت االئةزاني ــي تق ــؾك  الة ــث البس ــاداد الزعمؾمــات الحاصــة عي ــد   ت ل
أن الزعمؾمـــات الزةاعـــة  الدراســـة وقـــد  دـــفطمـــع زيـــادة عثـــؼ القـــروض   )ماليـــة وويـــر ماليـــة(لبسؾكا

: نعيــث أ يــا بدــكل فعــال فــي تذــسيفات البســػال يــةؼ اعةؾائ الزذــرفية االئةزــان وعــداتلمثزيــؾر مــؽ 
 االئةزــان تةسبــي بةجر ــات مخــةقبمية فــي تذــسيفات البســؾك وتجخــيؽ تؾقعــات اإلفــ س  وعــداتتذــسيفات 

ــاءة الةذــسيفات الزذــرفية أكزــا  ــر بالسخــبة لمقــروض تحــؾن ن عــدم  ف ــى العكــي مــؽ أكب الذــار  عم
ت خيؽ تجميل محاطر مجـاف  القـروض أثسـاء عزـل الدراسـاتج ومؽ ثؼ يةؼ القروض الزةؾسظة والحبيرة،

و ـاالت وجزعيـات الةذـسيف مؽ خ ل الثزع بيؽ الةذسيفات االئةزانية الزذرفية وتذسيفات  االئةزانية
ــة ــة والدولي ــاني الزجمي ــات مخــةجدثة  االئةز ــاجج وتقسي ــل مــؽ  فرــ ن عــؽ ضــرورة اســةحدام نز ــؽ   تزك

 الز سخات الزالية واليياات الةسغيزية مؽ تقييؼ أداء أنغزة الةذسيف االئةزاني 
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 Do Unsolicited Bankبعسـؾان  (Yu-Jen Hsia et al.,2019ناقدـط دراسـة ) أخيـران و      

Credit Ratings Matter To Bank Leverage Decision? Evidence From Asian 

Countries  لااميـــةتـــيثير الةذـــسيفات االئةزانيـــة اال (SCR والةذـــسيفات االئةزانيـــة ويـــر )االلااميـــة 
(UCRs عمى قرار الرافعة )  أن  وقـد أكـدت الدراسـةالزالية لمبسـػ قبـل وبعـد تاييـر الةذـسيف االئةزـاني

أقل بالسخبة إلى عقؾم الزمحية عسـدما تقةـرب تاييـرات الةذـسيف  ان تذدر ديس UCRsالبسؾك الةي لدييا 
ا عســدما يسةقــل الةذــسيف االئةزــاني الزذــرفي مــؽ درجــة زــاني   زــا أن السةــائا تحــؾن بــارزة أ رــاالئة

تزيـل البسـؾك الةذـسيف االئةزـاني  تحفـيض درجـة و أثسـاءفرـ ن عـؽ أنـإلى درجـة الزرـاربة   االسةتزار
نخـبة إلـى عقـؾم الزمحيـة مـؽ  ادقلإلى إصدار الزايد مؽ الديؾن  اميةإلا يا تذسيفات ائةزانية الةي لدي

ااميــة وويــر الةذــسيفات االئةزانيــة االل تــ ديلــدييا تذــسيفات ائةزانيــة ويــر إلااميــة، ومــؽ ثــؼ  تمــػ الةــي
عمـى قـرار الرافعـة الزاليـة لمبسـػ مزـا يـدعؼ الثيـات اإلشـرافية  إلى تيثيرات محةمفة بدـكل  بيـر االلاامية

تقةـرح لثسـة بـازل  ةسزيـة االقةذـاد ة لـلاعمى الاالسةقرار الزالي وو االت الةذسيف االئةزاني بةداعيات 
 مى الةذسيفات االئةزانية الحارجية ع )البسؾك( تقميل اعةزاد الزقرضيؽ BCBSلمرقابة الزذرفية 

 :  السقاص الةالية،  زكؽ لمباعث اسةح ل  ومؽ خ ل عرض وتجميل الدراسات الخابقة     
 ؛1022؛ إبـراىيؼ ،1022) أعزـد ، ر ـات معغـؼ الدراسـاتPeter Miu,2016; Gerald A. & 

Edwards Gr.,2016; Novotry- Farks,2016) ( البســػوالةقــارير واالصــدارات الزيسيــة 
عمى عـرض وتجميـل مةظمبـات القيـاس  (BCBS,2015; BCBS,2017؛ 1029،الزر اي الزذري 

أوجـــو الةدـــابو واالخـــة ي مـــع  تجديـــد( و IFRS:9زعيـــار )مواالفذـــاح عـــؽ اددوات الزاليـــة وفقـــان ل
(، مــع بيــان تــيثير تظبيــق الزعيــار الثديــد عمــى جــؾدة الةقــارير IAS:39مةظمبــات الزعيــار الــدولي )

 سخات الزذـرفية   زـا تظرقـط بعـض ىـله الدراسـات إلـى الـدور الجيـؾي لزقـررات بـازل الزالية بالز
III  بدين اعةخاب الحخائر االئةزانية الزةؾقعة وتحؾيؽ محذذات عامـة / مجـددة  افيـة لزؾاجيـة

ىله الحخائر  إال أن ىله الدراسات اعةزدت عمى الجذر الزيداني دون الةر يـا عمـى تقـد ؼ دراسـات 
" 14( وال ســيزا نغيــره الزذــري رقــؼ "IFRS:9يؽ ادثــر الحزــي والســؾعي لةظبيــق معيــار)تظبيقيــة تبــ

      انعكاساتيا عمى تقييؼ وتذسيف الثدارة االئةزانية لمعز ء و  بالبسؾك عمى تخؾية القؾائؼ الزالية
 ،ريــاض( ؛1022تساولــط بعــض الدراســات Hussein A. et al. ,2016)  والةقــارير واالصــدارات

؛ البســــــــــــــــــــــػ ادىمــــــــــــــــــــــي 1026البســــــــــــــــــــــػ الزر ــــــــــــــــــــــاي الزذــــــــــــــــــــــري،) الزيسيــــــــــــــــــــــة
مجـددات الةقيـيؼ الرقزـي لمثـدارة االئةزانيـة الةـي  (PWC,2017;BCBS,2017؛1024الزذـري،

  وقد اسةقرت ىله االصدارات والدراسات عمـى أىزيـة ، وم شرات قياسياتةبعيا الز سخات الزذرفية
الثــدارة االئةزانيــة لمعزــ ء مــؽ خــ ل نزــاجج  االســةعانة بالز شــرات الزاليــة وويــر الزاليــة فــي تقيــيؼ

كزيــــة مؾضــــؾعية تعــــاز مــــؽ عزميــــة الةسبــــ  بالحخــــائر االئةزانيــــة الزجةزمــــة بزجفغــــة القــــروض 
والةخيي ت االئةزانية،  زا أكدت عمى ضرورة تحؾيؽ محذذـات  افيـة لزؾاجيـة ىـله الحخـائر  إال 

عمـى  (IFRS:9)زعيـار الرتبـة عمـى تظبيـق ثـار الزةاسات واالصدارات لؼ تةظرم إلـى اآلأن ىله الدر 
    ، ومةظمبات االفذاح عسيا بالةقارير الزاليةتقييؼ وتذسيف مجفغة القروض الزذرفية
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 جث  ل مؽ : عداد ىلا البلرئيي لمباعث نجؾ إوُيزتل الدافع ا ولعل ما  زيا الدراسة الجالية
 تظبيق معيار أثر نزلجة(IFRS:9) رة االئةزانيـة لمعزـ ء وتذـسيفيؼ عمى الةقييؼ الزجاسبي لمثـدا

  الزذرفيةضزؽ الزجفغة 
 لحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــة فــي ضــؾءالةر يــا عمــى مةظمبــات القيــاس واالفذــاح الزجاســبي عــؽ ا 

    تيثيرىا عمى تقييؼ وتذسيف الثدارة االئةزانية لمعز ء مد و  IIIمقررات بازل 
 مبـات معيـار تخـمي  الرـؾء عمـى مجـددات وضـؾاب  الةؾافـق بـيؽ مةظ(IFRS:9 ونغيـره الزذــري )

 بدين أىزية الزجاسبة عؽ الحخائر االئةزانية الزةؾقعة  III" ومقررات بازل 14رقؼ "
  دراسة تظبيقية بالبسؾك الةثارية لبيان انعكاسـات الةقيـيؼ الزجاسـبي لمةؾافـق بـيؽتقد ؼ(IFRS:9) 

  ك الةثارية الزذريةبالبسؾ  عمى تذسيف مجفغة القروض الزذرفية IIIومقررات بازل 
 أىداي البجث : -1

الحدــف عــؽ طبيعــة ومجــددات الةقيــيؼ الزجاســبي لمحخــائر لمبجــث فــي  اليــدي الــرئيي ثخــدية     
ــة الزةؾقعــة  ــاس واإلفــي ضــؾء االئةزاني ــات القي ــل مةظمب ــار اددوات دراســة وتجمي ــي أقرىــا معي فذــاح الة

، ومــد  تؾافقيــا مــع مةظمبــات 1029عــام  الزخــةجدث" 14( ونغيــره الزذــري رقــؼ "IFRS:9الزاليــة )
   زعــايير تسغيزيــة دوليــة لمرقابــة الزذــرفية IIIمقــررات بــازل  الةــي قــدمةياالقيــاس و ليــات االفذــاح 

تذــسيف مجفغــة القــروض والةخـــيي ت  دقـــة مؾضـــؾعية ىــلا الةقيــيؼ عمــىانعكاســات ســ مة و وبيــان 
 سعيان نجؾ تجقيق ادىداي الفرعية الةالية:وجلػ  ،اسةالزذرفية بالبسؾك الةثارية الزذرية مجل الدر 

تذـــسيف الثــدارة االئةزانيـــة لزجــاف  القـــروض والةخـــيي ت ونزـــاجج تقيــيؼ و مجــددات  الحدــف عـــؽ  2
  الزذرفية بالبسؾك الةثارية الزذرية

دراســـة وتجميـــل ضـــؾاب  القيـــاس واالفذـــاح الزجاســـبي عـــؽ الحخـــائر االئةزانيـــة الزةؾقعـــة بـــالبسؾك   1
" 14ونغيـره الزذـري رقـؼ " (IFRS:9في ضؾء مةظمبات معيار اددوات الزاليـة )الةثارية الزذرية 

ية وبيـــان تيثيرىـــا عمـــى تذـــسيف مجفغـــة القـــروض والةخـــيي ت الزذـــرف ،1029عـــام  الزخـــةجدث
  بالبسؾك الةثارية مجل الدراسة

الزذـرية  فذـاح عـؽ الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة بـالبسؾك الةثاريـةتجديد نزاجج القياس و ليات اإل  6
وبيـان تيثيرىـا  ،وتعميزـات البسـػ الزر ـاي( IIIفي ضؾء مةظمبات الزعـايير الةسغيزيـة )مقـررات بـازل 

  بالبسؾك الةثارية مجل الدراسةعمى تذسيف مجفغة القروض والةخيي ت 
ـــة ) اســـةح ل  1 ـــار اددوات الزالي ـــات معي ـــيؽ مةظمب ـــره  (IFRS:9طبيعـــة ومجـــددات الةؾافـــق ب ونغي

 IIIومةظمبـــات الزعـــايير الةسغيزيـــة )مقـــررات بـــازل  ،1029عـــام  الزخـــةجدث "14الزذـــري رقـــؼ "
  وتعميزات البسػ الزر اي الزذري( بدين الةقييؼ الزجاسبي لمحخائر االئةزانية بالبسؾك الةثارية

البسؾك الةثاريـــة تذـــسيف مجفغـــة القـــروض والةخـــيي ت الزذـــرفية بـــتقيـــيؼ و فـــروم بـــيؽ ال قيـــاس  0
" مــؽ جانــب، 14ونغيــره الزذــري "( IFRS:9مةظمبــات معيــار )فــي ضــؾء  مجــل الدراســةالزذــرية 

  مؽ جانب أخر  وتعميزات البسػ الزر اي الزذري( IIIمةظمبات الزعايير الةسغيزية )مقررات بازل و 
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 فروض البجث : -0
ــو، وســعيان  بجــثفــي ضــؾء تخــاؤالت ال    ــق أىداف ــل الدراســات  نجــؾ تجقي ــى عــرض وتجمي واســةسادان عم

 :عمى السجؾ الةاليفروض البجث   زكؽ اشةقامالخابقة 
تذـسيف الثـدارة االئةزانيـة لمعزـ ء وفقـان لزةظمبـات و  تمةام البسـؾك الةثاريـة الزذـرية بيسـي تقيـيؼ  2

    وتعميزات البسػ الزر اي الزذري(  III) مقررات بازل  والرؾاب  الرقابيةالدولية الزعايير 
بزراعـــل الزجاســـبي لمحخـــائر االئةزانيـــة الزةؾقعـــة  داللـــة معسؾيـــة بـــيؽ الةقيـــيؼ تؾجـــد فـــروم جات  1

ــي ضــؾء الةذــسيف الزحةمفــة  ــات معــاييرف ــيؽ  (IFRS:9)مةظمب ــة لحخــائر وب الزحذذــات الفعمي
   بالبسؾك الةثارية مجل الدراسة  اضزج ل مجفغة القروض

بزراعـــل داللـــة معسؾيـــة بـــيؽ الةقيـــيؼ الزجاســـبي لمحخـــائر االئةزانيـــة الزةؾقعـــة  تؾجـــد فـــروم جات  6
الزحذذـات الفعميـة ( وبـيؽ IIIِمرشساد ثربصي )الزعـايير الةسغيزيـة فـي ضـؾء الةذسيف الزحةمفـة 

   بالبسؾك الةثارية مجل الدراسة  لحخائر اضزج ل مجفغة القروض
الةقيـــيؼ الزجاســـبي لمحخـــائر االئةزانيـــة الزةؾقعـــة وفقـــان ال تؾجـــد فـــروم جات داللـــة معسؾيـــة بـــيؽ   1

    البسؾك الةثارية مجل الدراسةبIII مةظمبات مقررات بازل (، وبيؽ IFRS:9لزةظمبات معيار)
 

 عدود البجث :نظام و  -6 
 بيان انعكاسات الةقييؼ الزجاسبي لمحخائر  قةذر البجث عمى  : )مؾضؾعية( عدود مسيثية

االئةزانية الزةؾقعة عمى تذسيف مجفغة القروض والةخيي ت االئةزانية مؽ خ ل الةر يا عمى 
عام  الزخةجدث" 14( ونغيره الزذري رقؼ "IFRS:9معيار اددوات الزالية ) كل مؽ مةظمبات

الزذرية  البسؾك الةثارية كزعايير تسغيزية دولية تمةام بيا  III، ومةظمبات مقررات بازل 1029
 مؽ ثؼلعزميات الزجاسبة عؽ الةجؾص الزرتبظة بزحاطر اددوات الزالية و  الباعث ةظرم ولؼ ي

  الرزانات الزالية عمى تذسيف مجفغة القروض الزذرفيةباطات القروض و ارتاسةبعاد تيثير 
  : وىزا: البسػ بسؾك تثارية عاممة بالقظاا الزذرفي الزذري  ث ثةفي عدد تةزتل عدود مكانية

 بسػمزت ن لمقظاا الحال، و  CIB البسػ الةثاري الدوليلمقظاا العام، و  ادىمي الزذري مزت ن 
    مزت ن لمفروا ادجسبية INTESA SANPAOLOػ  فرا لبس االسكسدرية

  : بقياس الحخائر االئةزانية الزةؾقعة وتقييؼ الحاصة تةزتل في تجميل البيانات عدود زمسية
رير الزالية ليله وجلػ مؽ واقع الةقا ،الةظبيقيةمجل الدراسة  لمبسؾك الةثارية مجفغة القروض

لية لمةظبيق الةثريبي قامط بو ىله البسؾك تزييدان كفةرة أو  ،1024/1022 معام الزالي البسؾك ل
  م1029لمةظبيق االلاامي مؽ بدا ة عام 
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 :أىزية ىلا البجث مؽ الزسغؾريؽ العمزي والعزمي عمى السجؾ الةالي تةزتل أىزية البجث : -4
 ادىزية العمزية: -4/2
  ةسغيؼ بزةظمبات تظبيق معيار والزيسييؽ والقائزيؽ عمى ال ؽمؽ قبل ادكاد زييتاايد االىةزام

( بالبياة الزذرية، لزا لو مؽ أثار ا ثابية تخيؼ في س مة IFRS:9الةقرير الزالي الدولي )
  أسي االعةراي ودقة نزاجج القياس وجؾدة  ليات االفذاح عؽ اددوات الزالية 

  الةؾافــق بــيؽ ارســاء ضــؾاب  ومجــددات الةقيــيؼ الزجاســبي لمحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــة فــي ضــؾء
ــايير الزجاســبية ) ــره الزذــري رقــؼ " IFRS:9الزع (، ومقــررات 1029عــام  ثدالزخــةج" 14ونغي

   زعايير دولية لمرقابة الزذرفية IIIبازل 
 ؼ وتذسيف الثدارة االئةزانية لزجفغة القروض والةخيي ت خمي  الرؾء عمى أسي تقييت

وتعميزات البسػ الزر اي  IIIلزقررات بازل  الزذرفية بالبسؾك الةثارية الزذرية، ومد  مظابقةيا
  خرمؽ جانب  الدولية والزذرية الزذري مؽ جانب، واسةيفائيا لزةظمبات الزعايير الزجاسبية 

  أىزية وانعكاسات الةقييؼ الزجاسبي لمحخائر االئةزانية الزةؾقعة عمى تذسيف مجفغة تعايا
  ذريةالقروض والةخيي ت الزذرفية بالبسؾك الةثارية الز

 ادىزية العزمية: -4/1
  بررورة وجؾد نزاجج مؾضؾعية لقياس الحخائر االئةزانية اىةزام إدارة البسؾك الةثارية تاايد

الزةؾقعة، و ليات واضجة ل فذاح عسيا بالةقارير الزالية بزا يةساسب مع بياة القظاا الزذرفي 
 ويفي بزةظمبات الزعايير الزجاسبية ، لمرقابة الزذرفية IIIالزذري ويؾاكب مةظمبات لثسة بازل 

  خاعد وجؾد نغام جيد لمةقييؼ الزجاسبي لمحخائر االئةزانية الزةؾقعة في دقة قياس جؾدة 
أو عمى مخةؾ   ل و/مجفغة القروض والةخيي ت الزذرفية، سؾاء عمى مخةؾ   ل عزيل، 

 أو عمى مخةؾ  الزجفغة االئةزانية بالبسػ  كل  ، قظاا
 الزذرية عمى الجد مؽ عاىرة القروض والةخيي ت الزذرفية  البسؾك الةثارية درةزيادة إعكام ق

  الزةعترة، وضعف معدالت الربجية بيا
  والرقابية )البسػ الزر ـاي الزذـري( بدـين مةابعـة ورقابـة  اإلشرافيةتؾفير معمؾمات م ئزة لمثيات

يؼ وتذسيف الثدارة االئةزانيـة لمعزـ ء بزراجعة نغزيا الداخمية لةقي الزذريةالبسؾك الةثارية  الةاام
عســد مــس  االئةزــان أو طمــب زيادتــو أو تثديــده، و ــللػ سياســات تحــؾيؽ الزحذذــات لزؾاجيــة 

 14ونغيـــره الزذـــري رقـــؼ  IFRS:9خخـــائر االضـــزج ل وفقـــان لزةظمبـــات الزعـــايير الزجاســـبية )
     (1029عام الزخةجدث

 ؾضع االقةذادي الزذري  كل، مؽ خ ل  خب ثقة تعايا االسةقرار الزالي لمقظاا الزذرفي وال
الةجقق مؽ س مة الزراكا الزالية  نجؾ الؾ االت والثزعيات الزجمية والدولية لمةذسيف االئةزاني

، ومؽ ثؼ مع ما ىؾ مدون في سث تيا فذ  عسياومظابقة البيانات الزالية الزُ الةثارية لمبسؾك 
 لةثارية الزذرية تجخيؽ درجة الةذسيف االئةزاني لمبسؾك ا
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مد  وسعيان نجؾ تجقيق أىدافو واخةبار  وتخاؤالتو مدكمة البجث سيامفي  مسيا البجث : -2
وجلػ عمى  ؽ الزسيا االسةقرائي واالسةسباطي ل معث عمى ااعةزد الب مؽ عدميا، فروضوصجة 

 السجؾ الةالي:
وندرات الزجاسبي  لةراثوا حرورد بالف دراسة وتجميل ماوجلػ مؽ خ ل : الزسيا االسةقرائي -2/2

 خمظة  ، و للػ تعميزات البسػ الزر اي الزذري III رات بازلمقر  وتعميزات الزسغزات الدولية
بالبسؾك  (IFRS:9مةعري عمى مةظمبات تظبيق معيار الةقرير الزالي الدولي )ل إشرافية ورقابية

ئةزانية الزةؾقعة وانعكاساتيا الةقييؼ الزجاسبي لمحخائر اال والحدف عؽ طبيعة وأىزية  ،الزذرية
 عمى تذسيف مجفغة القروض والةخيي ت الزذرفية 

ضؾاب  ومجـددات الةؾافـق بـيؽ سةح ل الالباعث  سعىالزسيا االسةسباطي: وفقان ليلا الزسيا  -2/1
كزعـايير تسغيزيـة دوليـة لمرقابـة الزذـرفية  III(، ومقـررات بـازل IFRS:9معيار اددوات الزالية )

لقيـاس واالفذـاح عـؽ الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة  واخةبـار انعكاسـات الةقيـيؼ الزجاسـبي بدين ا
   عمى تذسيف مجفغة القروض والةخيي ت الزذرفية مؽ خ ل بيانات الدراسة الةظبيقية 

و فروضــخةبــار تثخــيدان ال، و ونجــؾ تجقيــق أىدافــ ســعيان فــي ضــؾء مدــكمة البجــث، و  :خظــة البجــث -9
 :البجث عمى السجؾ الةالي ىلاتقخيؼ  تؼالسةائا والةؾصيات  أىؼ سةح لال سيثوواعةزادان عمى م

    اإلطار العام لمبجث:    أوالن 
 ( بدـين القيـاس واالفذـاح عـؽ الحخـائر االئةزانيـةIFRS:9مةظمبـات معيـار)دراسـة وتجميـل :   ثانيـان 

  الزةؾقعة
    نزاجج القياس ومجددات االفذاح بيؽ IIIئةزانية الزةؾقعة بزقررات بازل الحخائر اال :  ثالتـان 
طبيعة ومجددات الةقييؼ الزجاسبي لمحخائر االئةزانية الزةؾقعة فـي ضـؾء الةؾافـق بـيؽ معيـار :  رابعان 

(IFRS:9 ومقررات بازل )III  
 أسي وم شرات تقييؼ الثدارة االئةزانية لمعز ء بزجفغة القروض الزذرفية : خامخان 
    بالبسؾك الةثارية الزذرية الدراسة الةظبيقية:  سادسان 

  والدراسات الزخةقبمية السةائا والةؾصيات سابعان : 
  وفيزا يمي عرض تفذيمي لباقي مجاور خظة البجث 
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( بدـين القيـاس واالفذـاح عـؽ الحخـائر IFRS:9دراسة وتجميل مةظمبـات معيـار): ـان نيثا
 :الزةؾقعة االئةزانية

وقياسيا بدـكل دقيـق واالفذـاح عسيـا واعـدة  ECLاالعةراي بالحخائر االئةزانية الزةؾقعة  تعد مدكمة
ــرة، عيــث  ــة ادخي ــة العالزي ــاب ادزمــة الزالي  أكــدمــؽ الزدــك ت الةــي تفاقزــط بذــؾرة واضــجة فــي أعق
ــة واالنةغــار ل ــراي بالحخــائر االئةزاني ــيخر االعة ــى الةسغــيؼ أن ت ــيؽ والقــائزيؽ عم ــاعتيؽ والزيسي جــيؽ الب

وفقــان لزةظمبــات واالعةزــاد عمــى مبــدأ الةحمفــة الةاريحيــة فــي قيــاس ىــله الحخــائر عــدوثيا بذــؾرة فعميــة 
اب الثؾىريـة فـي تفـاقؼ ىـله أعد ادسب ،"16سيزا الزعيار الزذري رقؼ " ( والIAS:39الزعيار الدولي )

يؼ وتظمعــــات   واســــةثابة لزقةرعــــات البــــاعتيؽ وضــــاؾص الززارســــيؽ والقــــائزيؽ عمــــى الةسغــــادزمــــة
 (IFRS:9بإصــدار معيــار الةقريــر الزــالي الــدولي ) عــايير الزجاســبة الــدوليالزخــةتزريؽ، قــام مثمــي م

ــلي ســؾي  عــرض معمؾمــات  ــة ال ــر الزــالي عــؽ ادصــؾل وااللةاامــات الزالي ــادئ لمةقري بيــدي وضــع مب
 لزخــةقبمية لمزسدــيةيؼ لزبــال  الةــدفقات السقد ــة ازخــةحدمي القــؾائؼ الزاليــة فــي تقيــيزم ءمــة ومفيــدة ل

عــدم تيكــدىا، ويةســاول الباعــث فيزــا يمــي مةظمبــات القيــاس واالفذــاح عــؽ الحخــائر درجــات وتؾقيةيــا و 
   1029" الزعدل عام 14( ونغيره الزذري رقؼ"IFRS:9)مةظمبات االئةزانية الزةؾقعة في ضؾء 

 :(IFRS:9)قياسيا في ضؾء معيار مجدداتالزالية و  وااللةااماتسيثية تذسيف ادصؾل م -2
( عمى أىزية االعةراي ادولي بادصؾل IFRS:9في سيام تيكيد معيار الةقرير الزالي الدولي )      

بيصؾليا والةااماتيا الزالية في قائزة الزر ا الزالي الزسدية وااللةاامات الزالية،  ثب أن تعةري 
قيام الزسدية باالعةراي بيص ن عسدما تذب  طرفان في السذؾل الةعاقد ة لألداة الزالية، وفي عالة 

الزعيار  عيث قدم ىلا  ثب مراعاة مسيثية الةذسيف والقياس الةي أقرىا دول مرة ماليان  أو الةاامان 
( وااللةاامات IFRS:9 Para. 4.1.1 : 4.1.5بالفذل الرابع أسي تذسيف ادصؾل الزالية بالفقرات )

 Gaston et)(، والةي  زكؽ تمحيذيا فيزا يميIFRS:9 Para. 4.2.1 – 4.2.2الزالية بالفقرتيؽ )

al.,2014): 
تذسيف ادصؾل الزالية ومجددات قياسيا في ضؾء مةظمبات الزعايير الزجاسبية: قام معيار  -2/2

بةذسيف  1029" الزعدل عام 14( ونغيره الزذري "IFRS:9 Para. 4.1.1الةقرير الزالي الدولي )
)الزخةسفلة(، أو بالقيزة العادلة مؽ  لزخةيمحةبالةحمفة اادصؾل الزالية عمى أن يةؼ قياسيا العقان 

 :عمى أساس  ل مؽ لرب  أو الحخارةأو بالقيزة العادلة مؽ خ ل ا ،خ ل الدخل الدامل ادخر
 نزؾجج أعزال الزسدية إلدارة ادصؾل الزالية    - أ

  خذائص الةدفق السقدي الةعاقدي لألصل الزالي  - ب
لقياس ادصل  يؽ أساسيؽ( ضرورة تؾافر شرطIFRS:9 Para. 4.1.2ضزؽ الفقرة )الزعيار  أكدوقد 

 وىزا :  / الزخةسفلةالزالي بالةحمفة الزخةيمحة
  أن  كؾن اليدي ادساسي مؽ االعةفاظ بادصل الزالي ضزؽ نزؾجج ادعزال ىؾ تجذيل الةدفقات

  خ ل فةرة عزر ادصل الزالي السقد ة الةعاقد ة مؽ العز ء
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  والةي تعد فق  اقد ة لألصل الزالي تدفقات نقد ة في تؾارير مجددة أن يسدي عؽ الدروص الةعو
 القائؼ  الرصيد الجقيقيدفعات مؽ الزبم  ادصمي والفائدة عمى 

؛ 1029؛ البسػ الزر اي الزذري،1022إبراىيؼ،؛ 1022أعزد،اتفقط معغؼ الدراسات والةقارير )كزا 
Novotry- Farks,2016,PWC,2016 عمى  تأكدص الخابقة، و ( عمى ما عدده الزعيار بالدرو

، بالقيزة العادلة مؽ خ ل الدخل الدامل ادخرقياس ادصل الزالي بقاء الدرص التاني  زا ىؾ عسد 
واخة ي الدرص ادول فق  ليذب : اليدي ادساسي مؽ االعةفاظ بادصل الزالي ضزؽ نزؾجج 

وفي ، ( IFRS:9 Para. 4.1.2a) وبيع ادصؾل الزاليةادعزال ىؾ تجذيل الةدفقات السقد ة الةعاقد ة 
( طبيعة الدروص الةعاقد ة لألصل الزالي بجيث  كؾن IFRS:9 Para. 4.1.3ىلا الخيام فخرت الفقرة )

الزالي  الزقابلالزبم  ادصمي ىؾ القيزة العادلة لألصل عسد االعةراي ادولي، وأن تةحؾن الفائدة مؽ 
ية الزرتبظة بالزبم  ادصمي القائؼ خ ل فةرة زحاطر االئةزانالالقيزة الامسية لمسقؾد، ومقابل  مع مراعاة

 ، باإلضافة إلى ىامش الرب   ياتحاليفحاطر االقراض ادساسية ادخر  و زمسية معيسة ومقابل م
لقياس ادصل الزالي بالقيزة  ( IFRS:9 Para. 4.1. 4بفقرتو رقؼ ) في عيؽ تظرم الزعيار     

أو بالقيزة العادلة مؽ خ ل لحخارة ما لؼ يةؼ قياسو بالةحمفة الزخةسفلة العادلة مؽ خ ل الرب  أو ا
،  زا  زكؽ لمزسدية عسد االعةراي ادولي أن تذسف ادصؾل الزالية بالقيزة الدخل الدامل ادخر

وجلػ عسدما  خيؼ ىلا القياس بدكل  -بدكل ال  زكؽ الرجؾا فيو -العادلة مؽ خ ل ادرباح والحخائر
االعةراي والقياس لألصؾل  بدينتحفيض درجة عدم االتخام)عدم تزاثل الزعمؾمات(  جؾىري في

يسدي نةيثة قياس ادصؾل وااللةاامات الزالية أو اثبات الزكاسب والحخائر عادة ما الزالية واللي 
وقد اتفق تقرير )البسػ الزر اي الزذري،  ( IFRS:9 Para. 4.1.5الزةرتبة عمييا وفق أسي محةمفة )

 "  زا يؾضجيا الثدول الةالي :14( ونغيره الزذري رقؼ "IFRS:9( مع مةظمبات الزعيار)1029
 (2جدول رقؼ )

  ومجددات قياس أدوات الديؽ وعقؾم الزمحية وفقان لسزاجج ادعزال أسي تذسيف

 األداح اٌّب١ٌخ

 (IFRS:9)اٌتٟ ألش٘ب  طشق اٌم١بط ٚفمبً ٌّٕبرج األػّبي

 اٌتىٍفخ اٌّغتٍٙىخ
 ِٓ خالي١ّخ اٌؼبدٌخ اٌم

 اٌذخً اٌشبًِ 

ِٓ خالي اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ 

 األسثبذ ٚاٌخغبئش

 ال ٠ٕطجك أدٚاد حمٛق اٌٍّى١خ
ِالءِخ ػٕرذ االػترشاا األٌٚرٟ 

 فمظ ٚال ٠ّىٓ اٌشخٛع ف١ٗ

اٌّؼبٍِخ اٌؼبد٠خ ألدٚاد 

 حمٛق اٌٍّى١خ

أدٚاد اٌذ٠ٓ/ اٌمشٚض 

 ٚاٌتغ١ٙالد

ّٔررررٛرج األػّرررربي ٌ  ررررٛي 

ٌتحصرررررر١ً اٌّحررررررتفع ثٙررررررب 

 اٌتذفمبد إٌمذ٠خ اٌتؼبلذ٠خ

ّٔررررررٛرج األػّرررررربي ٌ  ررررررٛي 

اٌّحتفع ثٙب ٌتحص١ً اٌترذفمبد 

 إٌمذ٠خ اٌتؼبلذ٠خ ٚاٌج١غ

ّٔٛرج األػّبي ٌ  ٛي 

 اٌّحتفع ثٙب ٌٍّتبخشح

      20، صــ 1029: البسػ الزر اي الزذري، الزذدر 
 زتل  الز سخةال الةي تةبساه أن طبيعة نزؾجج ادعزوفي سيام العرض الخابق، يةر  لمباعث  

العامل الجاكؼ لةذسيف ادصؾل الزالية وقياسيا وفقان دسمؾب الةحمفة الزخةيمحة أو أسمؾب القيزة 
العادلة مؽ خ ل الدخل الدامل ادخر، وتدير نزاجج ادعزال إلى الحيفية الةي تدير بيا الزسدية 

)االعةفاظ بادصؾل الزالية وجلػ مؽ عيث   ةأصؾليا الزالية وورضيا ادساسي لةؾليد تدفقات نقد
  تجذيل الةدفقات السقد ة الةعاقد ة وبيع ادصؾل الزالية(  –لمجذؾل عمى الةدفقات السقد ة الةعاقد ة 
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 تذسيف االلةاامات الزالية ومجددات قياسيا في ضؾء مةظمبات الزعايير الزجاسبية:  -2/1
االلةاامـات  1029" الزعـدل عـام 14"نغيـره الزذـري " و 9" صسف معيـار الةقريـر الزـالي الـدولي رقـؼ   

( IFRS:9 Para. 4.2.1الزالية إلى مثزؾعةيؽ رئيخيةيؽ دوراض القياس، عيث تقري الفقـرة رقـؼ )
مــؽ الزعيــار أنــو  ثــب عمــى الزسدــية أن تذــسف جزيــع االلةاامــات الزاليــة بجيــث يــةؼ قياســيا العقــان 

 زخةسفلة( باسةتساء  ل مؽ : بالةحمفة الزخةيمحة)ال
االلةاامات الزالية الزقدرة بالقيزة العادلة مؽ خ ل الرب  أو الحخارة، عيث  ثب أن يةؼ قيـاس  - أ

 بالقيزة العادلة  -العقان  -متل ىله االلةاامات بزا فييا الزدةقات الزالية 
عةــراي، أو عســدما االلةاامــات الزاليــة الةــي تسدــي عســدما ال  ذــم  تجؾيــل أصــل مــالي إللاــاء اال - ب

 مسيا االرتباص الزخةزر  عمييا يسظبق
عقؾد الرزان الزالي عقب االعةراي ادولي، عيث  ثب عمى ُمذدر متل ىـله العقـؾد أن  قـؾم  - ت

، والزبمـ  الـلي يـةؼ االعةـراي بـو الزقارنة بيؽ مبم  محذـص الحخـارة بقياسيا العقان مؽ خ ل
ل الـــلي يـــةؼ االعةـــراي بـــو بزؾجـــب معيـــار بدـــكل أولـــي مظروعـــان مســـو الزبمـــ  الزثزـــع لمـــدخ

(IFRS:15 أييزا أكبر ) 
ــدة أقــل مــؽ ســعر الخــؾم، وتيخــل ىــله االرتباطــات نفــي  - ث االرتباطــات بةقــد ؼ قــرض بزعــدل فائ

 الزعالثة الخابقة لعقؾد الرزان الزالي 
ــل الزسدــية الزخــةجؾجة ضــزؽ  - ج ــراي بــو مــؽ قب العؾض/الزقابــل الزــالي الزجةزــل الــلي تــؼ االعة

(، عيـث  ثـب قياسـو العقـان بالقيزـة IFRS:3معيـار ) ايسظبـق عمييـو عزـال اد اندماج عزميات
 العادلة مع إثبات الةايرات ضزؽ الرب  أو الحخارة  

أنو  زكـؽ لمزسدـية عسـد االعةـراي ادولـي ( IFRS:9 Para. 4.2.2الفقرة رقؼ ) نؾىطوفي ىلا الخيام،   
بالقيزــة العادلــة مــؽ خــ ل ادربــاح  -بدــكل ال رجعــة فيــو -أن تقــؾم بقيــاس االلةاامــات الزاليــة العقــان 

، أو عسـدما يسـةا عـؽ جلـػ معمؾمـات أكتـر م ءمـة تخـيؼ فـي بـو والحخائر عسدما  كؾن جلػ مخـزؾعان 
تحفيض درجة عدم تزاثل الزعمؾمات الزجاسـبية، و ـللػ عسـد إدارة مثزؾعـة مـؽ ادصـؾل وااللةاامـات 

 س القيزة العادلة، ووفقان إلدارة الزحاطر أو االسةراتيثية الزؾثقة   الزالية ويةؼ تقؾيؼ أدائيا عمى أسا
  :( IFRS:9)معيار مةظمبات نزؾجج قياس وتقييؼ الحخائر االئةزانية الزةؾقعة في عل -1

اتفـــق  ـــل مـــؽ معيـــار الزجاســـبة الـــدولي مفيـــؾم ومجـــددات الحخـــائر االئةزانيـــة الزةؾقعـــة :  -1/2
(IAS:39) ومعيــار الةقريــر الزــالي ( الــدوليIFRS:9 عمــى مفيــؾم الحخــائر االئةزانيــة بدــكل عــام )

بينيــا " الفــرم بــيؽ  افــة الةــدفقات السقد ــة الةعاقد ــة الزخــةجقة لمزسدــية وفقــان لدــروص العقــد، و افــة 
وجلـػ محذـؾمان بزعـدل  -أي العثـا السقـدي االجزـالي -الةدفقات السقد ة الةي تةؾقع الزسدية اسة ميا

زعــدل بالزحــاطر االئةزانيــة لألصــؾل الزاليــة الزدــةراه أو الزخــةجدثة جات الزخــةؾ  الفائــدة الفعميــة ال
 -Novotry؛ 1022أعزـد،االئةزاني الزةدني"  وتؾافقـان مـع العديـد مـؽ الدراسـات والةقـارير الزيسيـة )

Farks,2015; Miu Peter,2016, PWC,2017 وتيكيدان عمى أىزية السغـرة الزخـةقبمية لقيـاس )
سـيزا نغيـره الزذـري رقــؼ  ( والIFRS:9لزةؾقعـة، انفـرد معيـار اددوات الزاليـة )الحخـائر االئةزانيـة ا
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 Expected Credit Lossesبةعريــ  الحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــة  1029الزعــدل عــام  "14"

"ECL" د  بينيا " الزةؾس  الزرج  لمحخائر االئةزانية الةي تعكي اجزـالي العثـا السقـدي عمـى مـ
، وجلــػ مــؽ خــ ل الفــرم بــيؽ الةــدفقات السقد ــة واجبــة الخــداد لمزسدــية الزاليــة العزــر الزةؾقــع لــألداة

ــع الزسدــية اســة ميا" ــة الةــي تةؾق ــدفقات السقد  ــدم والة ــدان مــؽ عيــث الةؾقيــط، ق   وبزسغــؾر أكتــر تجدي
بينيـا " الثـاء مـؽ الحخـائر  شـيران  21الزعيار تعري  مجدد لمحخائر االئةزانيـة الزةؾقعـة عمـى مـد  

انية الزةؾقعة عمى مد  عزر ادداة الزالية واللي  زتل الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة الةـي تسـةا االئةز
   شيران بعد تارير الةقرير"   21عؽ اعةزال عدوث الةعتر في الخداد دداة مالية خ ل 

( IFRS:9 Para. 5.5.17وبدــين قيــاس الحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــة قــدم الزعيــار بفقرتــو رقــؼ )
 زجددات ادساسية الةي  ثب مراعاتيا دوراض القياس الدقيق والزؾضؾعي وىي :ال
دون تجيــا، عمــى أن يــةؼ تجديــده عبــر مبمــ  الحخــارة عــؽ الزةؾســ  الزــرج  العةزــال عــدوثيا أن  ُ  - أ

 &Jan & Emmeli,2016 ; Marton) يزـــو فـــي نظـــام مـــؽ السةـــائا الززكســـةوتقي

Runesson,2017)  
  تزييدان لمؾصؾل لمقيزة العادلة مراعاة القيزة الامسية لمسقؾد - ب
بـرر ليزـا فـي تـارير الةقريـر دون تحمفـة أو جيـد ال مُ  الزعمؾمات الزعقؾلة والز يدة لمقيـاستؾافر  - ت

 ةؾقعات بدين الغروي الزخةقبمية الو  ،بدين أعداث سابقة وعروي عالية
دراسة ومراجعة  ECLعسد قياس الحخائر االئةزانية الزةؾقعة يةظمب الزعيار  وفي ىلا الخيام

سمخمة ادعداث الزاضية  الحبرة الةاريحية في تقدير الحخائر في :  تةزتلمثزؾعة مؽ الزعمؾمات 
الةؾقعات الةي ت ثر عمى تجذيل وادعداث الةالية، فر ن عؽ الغروي ة لألدوات الزالية، و االئةزاني

   (O'Hanlon et al.,2015) الةدفقات السقد ة الزخةقبمية الزةؾقعة مؽ ادصؾل الزالية
لزةؾقعة : في اطار عرض مةظمبات معيار اددوات مكؾنات نزؾجج قياس الحخائر االئةزانية ا -1/1

( لقياس الحخائر االئةزانية الزةؾقعة لمةعرضات االئةزانية ووفقان لةعميزات البسػ IFRS:9الزالية )
الزر اي الزذري، يةؼ قياس الحخائر االئةزانية الزةؾقعة مؽ خ ل السزؾجج الةالي )البسػ الزر اي 

 (: 1029الزذري، 
 

 عيث أن :  
 ECL  الحخارة االئةزانية الزةؾقعة لألداة / اددوات الزالية : 
 PD اعةزالية الةعتر : )%(  
 EAD  مقدار القروض والةخيي ت االئةزانية عسد الةعتر : 
 LGD  )%( معدل الحخارة عسد الةعتر : 
        ل فردييةؼ قياس محاطر االئةزان وتقدير الحخائر االئةزانية الزةؾقعة بدك ليلا السزؾججووفقان 

عمى أساس مثزؾعات مةثانخة تجزل عؾامل مةدابية  أوقروض وتخيي ت ائةزانية / أداة ديؽ( )

ECL = PD × EAD ×  LGD  =  ×× 



 22 

نؾا الزسةا االئةزاني، ودرجة الةذسيف االئةزاني الداخمي والثدارة االئةزانية، ونؾعية  متل)
خ  لزكؾنات ىلا وفيزا يمي عرض مب   الر(  الرزانات، وتارير الةعاقد، والزد  الامسي الزةبقي،

 :(Yang & Bill Huajian,2017) السزؾجج
:  ثب تجديد معدل  " Probability of Default " PDمجددات عخاب معدل اعةزال الةعتر  - أ

سسؾات سابقة معدلة  0:6مؽ  لزد اعةزاالت الةعتر عمى أساس معدل الةعتر الةاريحي 
لةخيي ت بالزعمؾمات الزخةقبمية الزةؾقعة لمز شرات االقةذاد ة بدين العام القادم لمقروض وا

االئةزانية الزذسفة ضزؽ الزرعمة ادولى، وعمى مدار عياة ادداة الزالية بالسخبة لمقروض 
ضزؽ الزرعمة التانية والتالتة  عمى أن يةؼ الجذؾل عمى م شرات االقةذاد والةخيي ت الزذسفة 

 ية الحمية مؽ البيانات الجكؾمية والبسػ الزر اي أو و االت الةذسيف االئةزاني الدول
وفقان :  " Exposure at Default " EADالقروض والةخيي ت االئةزانية عسد الةعتر  - ب

 دةرص أن  كؾن الرصيد القائؼ لألداة الزالية ىؾ فق  قيزة القروض ال لزةظمبات الزعيار 
مخةقب ن مؽ والةخيي ت االئةزانية عسد الةعتر، و نزا  ثب مراعاة الزبال  الةي قد يةؼ اسةحداميا 

 بل الظري الزديؽ متل ) الثاء وير الزخةحدم مؽ القروض، والةخيي ت وير الزباشرة( ق
يةزتل معدل الحخارة عسد :  " Loss Given Default " LGDمعدل الحخارة عسد الةعتر  - ت

الةعتر في الزعدل الزكدؾي نةيثة اسةبعاد معدل االسةرداد الزةؾقع، ويدير معدل االسةرداد إلى 
لزا  زكؽ اسةرداده مؽ قيزة االسةتزار في ادصل الزالي سؾاء مؽ ضزانات أو  القيزة الجالية

 تدفقات نقد ة مقخؾمان عمى قيزة القروض والةخيي ت عسد الةعتر 
ــاس الحخــائر  وي  ــد الباعــث ــاجج قي ــي اىةزــط بذــياوة نز ــة الة ــل الدراســات ادجسبي ــو بدراســة وتجمي أن

 ;Xin Xu,2016عيار الثديد تزييـدان لةظبيقـو بدـكل فعـال )االئةزانية الزةؾقعة في سيام مةظمبات الز

Peter Miu,2016;Edwards & Gerald,2016 )  يةرــ  تر ياىـا عمـى  يفيـة تجديـد اعةزــال
الةعتــر ومعــدل الحخــارة عســد الةعتــر بــافةراض أن قيزــة ادداة الزاليــة عســد الةعتــر والبــان  خــيل تجديــدىا 

عمى أن نزؾجج الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة  Novotany,F.,2016))  قد أكدت دراسةبدكل دقيق، و 
كـؾن أكتـر تؾافقـان مـع وبـللػ   -االضـزج ل–يةرزؽ زيادة محذذـات انحفـاض قيزـة ادصـؾل الزاليـة 

بكر بالحخائر االئةزانية  قمل مؽ تراكؼ الحخـارة والزبالاـة الحخائر الزةؾقعة، فر ن عؽ أن االعةراي الزُ 
 :ائر الزةؾقعة ي لقياس الحخالةالسزؾجج ال  وقدمط الدراسة لزال الةسغيزيفي تقدير رأس ا

 

 

" تعبر عؽ الحخائر الزةؾقعة عمى مد  عزر القرض أو الةخييل االئةزاني،  زا أن  ELTعيث أن " 
 "PDT  " تدير إلى اعةزالية الةحمف عؽ الخداد لفةرة معيسة، وتعبر "LGDT  عؽ معدل الحخارة "

" إلى معدل الحذؼ الزخةحدم لحذؼ الةدفقات السقد ة الزةؾقعة،  drعسد الةعتر، في عيؽ تدير " 
 " عؽ الزد  الامسي لقياس الحخارة الزةؾقعة مؽ ادصل الزالي T وأخيران تعبر " 

ELT = ⅀
N

 [PDT ×  LGDT / ( 1+dr )
T
 ] =  ×× 
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 :بالةقارير الزالية  ECL ضؾاب  و ليات االفذاح عؽ الحخائر االئةزانية الزةؾقعة  -6
( وال ســيزا نغيــره الزذــري رقــؼ IFRS:9تر يــا معيــار الةقريــر الزــالي الــدولي ) عمــى الــروؼ مــؽ

، عمى مةظمبات االعةراي والةذسيف والقياس لألدوات الزاليـة وتقـد ؼ نزـاجج 1029" الزعدل عام 14"
فذــاح دقيقــة ومؾضــؾعية لةقــدير الحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــة، وبيــان تيثيرىــا عمــى تعايــا مخــةؾ  اال

، إال أنيزــا لــؼ يةظرقــا إلــى (Singh J., 2017) والدــفافية بالةقــارير الزاليــة لمز سخــات الزذــرفية
مةظمبات االفذاح والدفافية بدكل تفذـيمي ليـله اددوات الزاليـة تـار يؽ الزثـال فـي جلـػ إلـى معيـار 

ـــــدولي ) ـــــالي ال ـــــر الز ـــــؼ "IFRS:7الةقري ـــــره الزذـــــري رق ـــــة 10( ونغي ـــــؾان ) اددوات الزالي  –" بعس
ـــاام الزسدـــآت بةقـــد ؼ إفذـــاعات فـــي قؾائزيـــا الزاليـــة بجيـــث تزكـــؽ ، عيـــث اســـةيدفا (اإلفذـــاعات إل

الزخــةحدميؽ مــؽ تقيــيؼ  ــل مــؽ : أىزيــة اددوات الزاليــة لمزر ــا الزــالي لمزسدــية وددائيــا الزــالي، 
وطبيعة ومد  الزحاطر الساشاة عؽ اددوات الزالية الةي تةعرض ليا الزسدية خ ل الفةـرة وفـي نيا ـة 

  ويةسـاول الباعـث عـرض مبخـ  لرـؾاب  رة الةقرير، والظريقة الةـي تـدير بيـا الزسدـية تمـػ الزحـاطرفة
   االفذاح عؽ الحخائر االئةزانية الزةؾقعة  زا يمي:

( عمـى أنـو ال IFRS:7 Para 16aاالفذاح عـؽ محذـص الحخـائر االئةزانيـة: أكـدت الفقـرة ) -6/2
ة الةــي يــةؼ قياســيا بالقيزــة العادلــة مــؽ خــ ل الــدخل  ثــب تحفــيض الزبمــ  الــدفةري لألصــؾل الزاليــ

، بزقدار محذص الحخارة بدـكل مسفذـل فـي قائزـة (IFRS:9الدامل ادخر وفقان لزةظمبات معيار)
الزر ا الزالي وجلػ عمى أنو تحفيض لمقيزة الدفةرية لألصل، إال أنو  ثـب عمـى الزسدـية أن تفذـ  

 عات الزةززة لمقؾائؼ الزالية  عؽ محذص الحخائر االئةزانية ضزؽ اال را
( إلـى IFRS:7 Para 18االفذـاح عـؽ القـروض والةخـيي ت الزةعتـرة: عيـث تظرقـط الفقـرة ) -6/1

القــروض واجبــة الخــداد والزتبةــة فــي نيا ــة فةــرة الةقريــر، والةــي  ثــب عمــى الزسدــية االفذــاح عــؽ 
ــ  ادصــمي ــرة خــ ل الفةــرة لمزبم ــدة أو مجفغــة ســداد تفاصــيل القــروض والةخــيي ت الزةعت ، أو الفائ

القروض أو شروص االسةرداد لةمػ القروض واجبة الخداد، و للػ مـا إجا  ـان الةعتـر قـد تـؼ معالثةـو 
 واجبة الخداد قبل اعةزاد وندر القؾائؼ الزالية  أو تزط إعادة الةفاوض بدين شروص القروض

( IFRS:7 Para 33أقــرت الفقــرة )مةظمبــات اإلفذــاعات السؾعيــة والحزيــة لــألدوات الزاليــة:  -6/6
لحــل نــؾا مــؽ الزحــاطر الساشــاة عــؽ اددوات الزاليــة، عيــث  ثــب عمــى  مةظمبــات االفذــاح الســؾعي

الزسدية االفذاح عؽ الةعرض لمزحاطر و يفية نديتيا، و للػ أىدافيا وسياسـاتيا و جراءاتيـا إلدارة 
قياسيا، وأي تايرات تظرأ عمييـا  فـي عـيؽ الزحاطر الزرتبظة باددوات الزالية والسزاجج الزخةحدمة ل

ممحـص ( مةظمبـات االفذـاح الحزـي، عيـث  ثـب االفذـاح عـؽ IFRS:7 Para 34الفقـرة ) بيسـط
االفذــاح  ىــلا لمبيانــات الحزيــة بدــين تعرضــيا لةمــػ الزحــاطر فــي نيا ــة الةقريــر، ويثــب أن  خــةسد

 إجا لؼ تحؽ واضجة فيزا سبق  اطرالزح تتر يااو ، الزحةذة ل داراتمزعمؾمات الزقدمة داخميان ل
تظرقــط  الزعمؾمــات الحزيــة والسؾعيــة بدــين الزبــال  الساشــاة عــؽ الحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــة: -6/1

( ل فذاح بدين الةايرات في محذـص الحخـائر االئةزانيـة وأسـباب IFRS:7 Para 35Kالفقرة  )
ص الحخـارة مـؽ الرصـيد االفةةـاعي تمػ الةايرات، عيـث  ثـب عمـى الزسدـية أن تقـدم مظابقـة لزحذـ
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إلى الرصيد الحةامي بجخب فاة ادداة الزالية مـؽ خـ ل جـدول  غيـر بدـكل مسفذـل الةايـرات الةـي 
 : وشزل  ل مؽتزط خ ل الفةرة 

   قادمة شيران  21محذص الحخارة مقاسان بزبم   خاوي الحخائر االئةزانية الزةؾقعة عمى مد  
 ويدزل عمى مد  عزر ادداة الزاليةحخائر االئةزانية الزةؾقعة محذص الحخارة بزبم   خاوي ال: 

  اددوات الزالية الةي قد زادت محاطرىـا االئةزانيـة بدـكل  بيـر مسـل االعةـراي ادولـي ولحسيـا ال تعـد
 أصؾل مالية جات مخةؾ  ائةزاني مةدني 

 ا ال تعــد أصـؾل ماليــة ادصـؾل الزاليــة جات الزخـةؾ  االئةزــاني الزةـدني فــي تـارير الةقريــر، ولحسيـ
 مدةراه أو مخةجدثة جات مخةؾ  ائةزاني مةدني 

  ادصــؾل الزاليــة الزدــةراه أو الزخــةجدثة جات الزخــةؾ  االئةزــاني الزةــدني، عيــث  ثــب أن يــةؼ
االفذــاح عــؽ إجزــالي مبمــ  الحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــة ويــر الزحذــؾمة عســد االعةــراي ادولــي 

    (1024 ، عامد ؛ دمحم) اتيا بدكل أولي خ ل فةرة الةقريرلألصؾل الزالية الةي تؼ إثب
ــ ــازل الحخــائر اال  ـان:ثالت ــة الزةؾقعــة بزقــررات ب ــيؽ IIIئةزاني ــاس ومجــددات  ب نزــاجج القي

 :االفذاح 
 الحخائر االئةزانيـة الزرتبظـة بيـا أساليب لقياس محاطر االئةزان وتجديد عدة III قدمط مقررات بازل

 ، ويزكؽ تساول ىله ادساليب عمى السجؾ الةالي :ينياوسياسات تحؾيؽ الزحذذات بد
: يةعـــيؽ عمـــى البســـؾك The Standardized Approachادســـمؾب الزعيـــاري " السزظـــي "  -2

، اعةزـادان ل ال زم لزقابمـة محـاطر االئةزـاناسةحدام ادسمؾب الزعياري عسد تقدير مةظمبات رأس الزا
ز سخــات الحارجيــة لمةذــسيف االئةزــاني، ويزكــؽ تظبيــق عمــى الةذــسيفات االئةزانيــة الذــادرة مــؽ ال

لمةامــب عمــى عــدم وجــؾد  ويخــةحدمالزــسيا السزظــي البخــي  : ل اتبــاا الزعيــاري مــؽ خــ  ادســمؾب 
ليب ادخــر  لقيــاس ، وعــدم إمكانيــة اســةحدام ادســادولم سخــات الةقيــيؼ الحارجيــة فــي بعــض الــ

ان الزحــاطر الزقــررة بؾاســظة و ــاالت ضــزان فقــد أقــرت لثســة بــازل اســةحدام أوز  ،محــاطر االئةزــان
الةـــي تجــددىا مسغزــة الةعــاون االقةذــادي والةسزيـــة  Export Credit Agenciesالذــادرات 
OECD   مـؽ قبـل البسـؾك ويـر القـادرة عمـى اسـةحدام  ويخـةحدمالزسيا السزظي الدامل : أو اتباا

 Standard andيــة متــل الةذــسيف الــداخمي ومــؽ ثــؼ الةر يــا عمــى تذــسيفات الز سخــات الدول

Poor's – Moody's – Fitch Ratings   
:  عــد أســمؾب الةذــسيف The Internal Rating Approach أســمؾب الةذــسيف الــداخمي -1

ــة نغــام مذــزؼ ــداخمي بزتاب ــػ ال ــؾاا و ، خذيذــان لمبس ــي إدارة أن ــػ ف ــة ومزارســات البس يعكــي مسيثي
اسـةيفاء الجـد اددنـى مـؽ الدـروص والزةظمبـات  الزحاطر الزحةمفة الةي تؾاجيـو ويةعـيؽ عمـى البسـؾك

عمـى الةقـديرات  االعةزـادلةظبيـق ىـلا ادسـمؾب فرـ ن عـؽ  واإلشرافيوالةي تجددىا الخمظات الرقابية 
ويسقخؼ أسمؾب الةذسيف الـداخمي إلـى مسيثـيؽ قياس مكؾنات الزحاطر االئةزانية   اللاتية لمبسػ في

 :(1026ػ الزر اي الزذري، )البسلقياس محاطر االئةزان  زا يمي 
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ـــداخمي  -1/2  Fundmental Internal Rating Basedاألعبعرررٟأســـمؾب الةذـــسيف ال

Approach :  يرتحا ادسمؾب ادساسي عمى قيام البسؾك بةجديد اعةزـاالت الةعتـرPD  بسـاءان عمـى
 ــل مــؽ قيزــة  فــي تقــدير واإلشــرافيو، بيسزــا تعةزــد عمــى تقــديرات الخــمظة الرقابيــة تقــديراتيا اللاتيــة

  M، وأجل االسةجقام  LGD، والحخارة عسد الةعتر EADالزديؾنية عسد الةعتر
: Advanced Internal Rating Based Approachأسمؾب الةذسيف الـداخمي الزةقـدم  -1/1

، فـي تجديـد بسـاءان عمـى تقـديراتيا اللاتيـةعيث يرتحا عمى قيام البسؾك بةجديد  افة مكؾنات الزحـاطر 
،  LGD، والحخــارة عســد الةعتــر EADوقيزــة الزديؾنيــة عســد الةعتــر PDعةزــاالت الةعتــر كــل مــؽ ا

الـلي  عكـي مـد  الةـيثير فـي قيزـة  R  باإلضافة إلى تجديـد معامـل االرتبـاص  Mوأجل االسةجقام 
 ادصل والزحاطر الةي يةعرض ليا عسد عخاب معدل  فا ة رأس الزال لزؾاجية الزحاطر االئةزانية 

مثمـي معـايير  قيـامضـؾء إص عات تسغيزيـة فـي  لمرقابة الزذرفية مؽ  لزا بدأتو لثسة بازلاسةحزاالن و 
تظبيقــو عمــى  والزقــرر، (IFRS:9معيــار الةقريــر الزــالي الــدولي )بإصــدار  IASB الزجاســبة الدوليــة

الؾرقـة  1024أصدرت لثسة بازل في د خزبر  ، فقد1022عام ابةداء مؽ رفية ذالزالز سخات كافة 
سيائيـــة الةـــي تةرـــزؽ مثزؾعـــة مـــؽ الةعـــد  ت اإلصـــ عية عمـــى الزســـاىا الزعياريـــة لقيـــاس و دارة ال

وقـد شـددت المثسـة عمـى  ،III بـازل التفاقيـةوالةي تعةبر بزتابـة الزراجعـة السيائيـة  االئةزانيةالزحاطر 
االعةـراي ع تظبيقيـا بظريقـة تجقـق يوتدـث ECL الحخائر االئةزانية الزةؾقعـة اسةحدام مسياضرورة 

الزبكــر بحخــائر االئةزــان مقارنــة بسزــاجج الحخــارة الزةحبــدة مــع تــؾفير عــؾافا لمبســؾك التبــاا مزارســات 
تــدخل  قيــاس الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـةأن نزـاجج  كزــا ت  ـد المثسـة ،سـميزة إلدارة محـاطر االئةزـان

عيـث بظـرم نؾعيـة و زيـة   القياس واالفذاح عؽ الزحـاطر االئةزانيـةتاييرات جؾىرية عمى مزارسات 
تقـدير الحخـائر عمـى مـدار عزـر اددوات مفيـؾم  وتقـديرات أشـزل وأدم فـي عـلتؾفير أعكـام  تخيؼ في

، ECL الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة فـي تقيـيؼ وقيـاس ومراعاة الزعمؾمات الزخـةقبمية الزالية بالحامل
مبمـ   دي الـى عـدوث تقمبـات فـي وتـ ،مبسـػالةاييرات الزجاسبية عمى رأس الزال الةسغيزـي لىله  ت ثرو 

  (BCBS,2017&2018) الزةؾقعة لزؾاجية الحخائر االئةزانيةإجزالي الزحذذات الزخةجقة 
تقؾم البسؾك الةثارية باإلفذاح عـؽ محـاطر  اإلفذاح عؽ محاطر االئةزان وضؾاب  الرقابة عمييا: -6

خــ ل الحدــف عــؽ مقــدار الةايــر فــي  االئةزــان ضــزؽ اإل رــاعات الزةززــة لمةقــارير الزاليــة، وجلــػ مــؽ
الزحذذات واالعةياطيات ال زمة لزقابمة الزحاطر االئةزانية دون اإلفذاح عؽ الخياسـات والةقـديرات 
وادساليب الةي تؼ اسةحداميا في عخاب ىله الةايرات مؽ فةرة ماليـة إلـى أخـر ، وتؾجـد مثزؾعـة مـؽ 

ةــي  ثــب اإلفذــاح عسيــا وعــؽ اطر االئةزانيــة والالرــؾاب  الةــي تخــاعد فــي تفعيــل الرقابــة عمــى الزحــ
وري مـؽ خـ ل لثـان مراجعـة مراجعة طرم قياس وتجميل الزحاطر االئةزانيـة بدـكل د :أىزيا، نةائثيا

االئةزانيـة بيـدي ضـزان نغامـان لمرقابـة الزخـةزرة عمـى مجةؾيـات الزمفـات  بؾضـعالبسـػ  قيـامو مخةقمة، 
تقيـيؼ البسـؾك تعرضـاتيا لمزحـاطر االئةزانيـة و  ة الحزيـة والسؾعيـة،ؾمـات االئةزانيـالزعم كةزالاالةيكد مؽ 

زؾد أمـام الةايـرات ويــر بيـدي تقيـيؼ قـدرة البســؾك عمـى الذـضـؾء مثزؾعـة مـؽ الغــروي الزدـددة فـي 
  ت االئةزانية )الةحمفة / العائد(الةيكد مؽ دورية تجميل ربجية العزمياالزؾاتية، و 
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زجاسبي لمحخائر االئةزانيـة الزةؾقعـة فـي ضـؾء الةؾافـق طبيعة ومجددات الةقييؼ ال: رابعان 
 :III( ومقررات بازل IFRS:9بيؽ معيار )

 خيؼ الةفاعل والةحامل بيؽ الزسيا الزجاسـبي الثديـد لقيـاس الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة فـي ضـؾء  
ة القيــاس ، فــي تعايــا دقــIII( ومةظمبــات الرــؾاب  الرقابيــة لزقــررات بــازل IFRS:9مةظمبــات معيــار )

واإلفذــاح عــؽ الزحــاطر االئةزانيــة بدــكل عــام، وتقــد ؼ أســي ونزــاجج مؾضــؾعية لقيــاس الحخــائر 
( عمى وجو الةجديـد، ومـؽ ثـؼ تحـؾيؽ الزحذذـات الحافيـة لزؾاجيةيـا  وقـد ECLاالئةزانية الزةؾقعة )

 ;KBMG,2014; PWC,2016العديـــد مـــؽ الدراســـات الخـــابقة والةقـــارير الزيسيـــة ) أشـــارت

Novotny-Farkas,2016;Edwards,2016 )ــــى أىزيــــة الةؾافــــق بــــيؽ الزعــــايير الزجاســــبية  إل
تـدعيؼ أوـراض القيـاس والةقيـيؼ الزجاسـبي لمحخـائر االئةزانيـة،  لمرقابة الزذرفية بدين ومقررات بازل

وتعايـا مخــةؾ  االفذــاح والدــفافية بزــا  رــزؽ انرــباص الخــؾم، فرــ ن عــؽ تجخــيؽ وضــب  اجــراءات 
    :(Novotny-Farkas,2016) الدعامات الةاليةوالةي  زكؽ تمحيذيا مؽ خ ل ا، الرقابة عميي

  ــى ــات رأس الزــال: الدعامــة ادول ــيؼ  : مةظمب ــى اســةحدام الق ــة عم تعةزــد الثيــات اإلشــرافية والةسغيزي
الزجاسبية  زدخ ت لجخاب رأس الزال الةسغيزي بالبسـػ والـلي  خـةيدي بيـان مـد   فا ـة رأس الزـال 

( IFRS:9، وبذدد قيام البسؾك بةظبيق مةظمبات معيار الةقرير الزـالي الـدولي )IIIلزقررات بازل وفقان 
تذب  ىله البسؾك مظالبة بإجراء الةخؾيات ال زمـة لمقـيؼ الزجاسـبية الةـي يـةؼ  1022في ورؾن عام 

ــة الزذــرفية بإدخــال مثزؾعــة مــؽ ــازل لمرقاب ــة ب ــد قامــط لثس ــة، وق ــارير الزالي ــد  ت  إدراجيــا بالةق الةع
جديـــد نزـــاجج لةةؾاكـــب مـــع مةظمبـــات تظبيـــق الزعيـــار الثديـــد، ولعـــل أبـــرز ىـــله الةعـــد  ت  كزـــؽ فـــي ت

شـيران قادمـة  21مؾضؾعية ترتحا عمى الزسيا الزعياري لقياس الحخائر االئةزانية الزةؾقعة وجلػ لزدة 
ليؽ ة والتالتـة  وقـد اتفقـا ىـالزرعمـة التانيـر عزر ادصـل الزـالي بفيزا  حص الزرعمة ادولى، وعمى مدا

االطاريؽ عمى مفردات الزدخ ت ادساسية لقياس الحخائر االئةزانيـة الزةؾقعـة وىـي : اعةزاليـة الةعتـر 
PD  وقيزة الزديؾنية عسد الةعترEAD  ومعدل الحخارة عسد الةعتـرLGD،  فرـ ن عـؽ أن دقـة تجديـد

         (Atata,2015)  فا ة رأس الزال ترتب  مباشرة بجخاب معدلالةي محذذات خخائر القروض 
  تخيؼ مبادئ الزراجعـة اإلشـرافية وفقـان لزقـررات بـازل :  اإلشرافيةالزراجعة  : الدعامة التانيةIII  فـي

 نزــاجج مساســبةتعايــا إجــراءات الرقابــة الزخــةزرة مــؽ خــ ل قيــام الزدــرفيؽ بةقيــيؼ مــد  امــة ك البســػ 
قيــاس الحخـائر االئةزانيــة الزةؾقعـة وفقــان لزعيــار  ، باإلضــافة إلـى أن نزــؾججلقيـاس الزحــاطر االئةزانيـة

(IFRS:9)  عةزــد بدــكل مجــدد عمــى البيانــات الةــي يــةؼ إعــدادىا بؾاســظة السزــاجج الداخميــة الحاصــة 
سـات ونزـاجج وصـفية و زيـة بزحاطر االئةزان   زا أن الثيات اإلشـرافية تقـؾم بـالةجقق مـؽ وجـؾد سيا

، ومــد   فا ــة ضــزؽ مجفغــة القــروض الزذــرفية تذــسيفيامةسبــ  بدــكل مبكــر بــالقروض الزةعتــرة و ل
      (BCBS,2015)الزحذذات الةي تؼ تحؾيسيا بدينيا

  وفقــان لزقــررات بــازل انرــباص الخــؾم رتحــا ي : انرــباص الخــؾم :  الدعامــة التالتــةIII  تــؾافر عمــى
لزدــار يؽ فــي ، والةــي ُتزكــؽ محةمــف االيــة الدقيقــة فــي الةؾقيــط الزساســبالزعمؾمــات الزاليــة وويــر الز
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  يـله ادندـظةلالذساعة الزذرفية مؽ إجراء تقييزات صجيجة دندظة الزذاري والزحاطر الزةرزسة 
ــادة درجــة إفذــاح البســؾك عــؽ ىيكــل و فا ــة رأس الزــال وسياســةيا الزجا ــيؼوىــلا  عســى زي ، ســبية لمةقي

ــا لمزحــاطرأصــؾليا وا وتعــرض راتيثيات الزذــاري ، وأ رــان اســةبدــينيا، وتحــؾيؽ الزحذذــات لةااماتي
، وفـي ىـلا الدـين أكـد معيـار لمةعامل مع الزحاطر وأنغزةيا الداخميـة لةقـدير عثـؼ رأس الزـال الزظمـؾب

ــدولي ) ــر الزــالي ال ــا  (IFRS:9الةقري ــة الزةؾقعــة فــي تعاي ــى دور نزــؾجج قيــاس الحخــائر االئةزاني عم
( بةاظيـة IFRS:7رد معيـار )مخةؾ  االفذاح والدفافية وتفعيـل  ليـات انرـباص الخـؾم، فـي عـيؽ انفـ

 كافة مةظمبات اإلفذاح الحاصة باددوات الزالية 
( ونغيـره الزذـري IFRS:9ومةظمبات معيار ) IIIأن  ل مؽ مقررات بازل  ومزا سبق  حمص الباعث

ةـي تخـةحدم أكـدت عمـى ضـرورة اعةزـاد نزـاجج ادعزـال والزسيثيـات ال، 1029" الزعـدل عـام 14رقؼ "
الســةراتيثية الةــي يةبساىــا البســػ، باإلضــافة إلــى أىزيــة اعةزــاد نغــام الةذـــسيف مةظبيــق فــي ضــؾء ال

الةـي  "Probability of Default "PD االئةزـاني الـداخمي لمبسـػ، بجيـث يةرـزؽ اعةزاليـة الةعتـر
تعكخيا  ل درجـة مـؽ درجـات ىـلا الةذـسيف، و ـللػ اعةزـاد مسيثيـة اعةخـاب  ـل مـؽ معـدل الحخـارة 

 Exposure at وقيزـة الزديؾنيـة عسـد الةعتـر "Loss Given Default "LGD عسـد الةعتـر

Default "EAD" العةخــاب الحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــة والةيكــد مــؽ تــؾافر البيانــات الةاريحيــة ،
ويةظرم الباعث فيزـا يمـي النعكاسـات ىـلا الةؾافـق عمـى  والزخةقبمية الزخةحدمة والةجقق مؽ جؾدتيا 

فغة القروض الزذرفية، وضؾاب  الةرقي )االنةقـال( بـيؽ الزراعـل الزحةمفـة كل مؽ مسيثية تذسيف مج
 وجلػ عمى السجؾ الةالي :

اتفـق  مسيثية تذسيف مجفغة القروض الزذرفية دوـراض قيـاس الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة : -2
لمرقابــة الزذــرفية عمــى تذــسيف مجفغــة القــروض  III( ومقــررات بــازل IFRS:9كــل مــؽ معيــار )

لزةؾقعــة ضــزؽ إعــد  لةخــيي ت االئةزانيــة بالبســػ، والةــي تحرــع لقيــاس الحخــائر االئةزانيــة اوا
 :الةالية الزراعل الت ث

 عبـر ىــله الزرعمــة عــؽ ارتفـاا جــؾدة مجفغــة القــروض الزذــرفيةتُ  :Stage 1 الزرعمـة ادولــى -2/2
وأدوات الديؽ الةـي لـؼ ، وتةرزؽ  افة القروض والةخيي ت االئةزانية )قروض /أدوات ديؽ مسةغزة(

، وقـــد أكـــدت الزعـــايير مســـل االعةـــراي ادولـــي زيـــادة جؾىريـــة فـــي محاطرىـــا االئةزانيـــةبيـــا  جـــدث 
تدني عثؼ الزحـاطر االئةزانيـة  عمى الزجاسبية عمى ضرورة تؾافر مثزؾعة مؽ الدروص الةي تبرىؽ

ــؾ  ــالي ق ــا م ــع الزــديؽ بزر  ــر، وأن يةزة ــة الةعت ــدني م شــرات اعةزالي ــاء ي  ُ أىزيــا: ت ــو مــؽ الؾف زكس
 ة بالةااماتو في ادجل القذير، فر ن عؽ عدم تؾقع عدوث تايرات معاكخـة فـي الز شـرات االقةذـاد

تـــ ثر ســـمبان فـــي قـــدرة الزـــديؽ عمـــى الؾفـــاء بالةااماتـــو  ن  والةـــي بياـــة العزـــل فـــي ادجـــل الظؾيـــلوب
ةؾقعــة مرججــة الةعتــر لمقــروض الحخــائر االئةزانيــة الز يــةؼ تحــؾيؽاســةجقاقيا  ووفقــان ليــله الزرعمــة 

 مؽ تارير إعداد الةقارير الزالية فق  " شيران القادمة 21والةخيي ت االئةزانية/ دداة الديؽ خ ل "
: تةرزؽ ىله الزرعمـة القـروض والةخـيي ت االئةزانيـة وأدوات الـديؽ Stage 2الزرعمة التانية  -2/1

، إال أنيا لؼ تذل بعـد إلـى ادولي نية مسل االعةرايزيادة جؾىرية في محاطرىا االئةزابيا الةي عدث 
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مرعمة الةعتر نغران لعدم وجؾد دليل مؾضؾعي ي  د عدوث الةعتر،  زا تةرزؽ القـروض والةخـيي ت 
االئةزانية مرتفعة الزحاطر عسد االعةـراي ادولـي  ووفقـان ليـله الزرعمـة تجةخـب الحخـائر االئةزانيـة 

والةخــيي ت / أدوات الــديؽ، ومــؽ ثــؼ تزتــل الحخــائر االئةزانيــة  الزةؾقعــة عمــى مــدار عزــر القــروض
دة الامسيـــة الزةبقيـــة مـــؽ عزـــر القـــروض الزةؾقعـــة الساتثـــة عـــؽ  ـــل اعةزـــاالت الةعتـــر خـــ ل الزـــ

والةخــيي ت، وجلــػ مــؽ خــ ل اعةخــاب الزةايــرات الت ثــة: اعةزاليــة الةعتــر، وقيزــة الزديؾنيــة عســد 
( مثزؾعـة مـؽ الز شـرات الز ءمـة IFRS:9عتـر  وقـد قـدم معيـار )الةعتر، ومعدل الحخارة عسـد الة

لةقييؼ مد  عدوث تايرات جؾىرية في مخةؾ  الزحاطر االئةزانية أىزيا: تـدني الةذـسيف االئةزـاني 
ــيؼ  ــان لسغــام الةقي ــو وفق ــة الحاصــة ب ــرض أو لألصــؾل الزالي ــع ســؾاء لمزقة ــي أو الزةؾق ــداخمي الفعم ال

ــا ــداخمي لمبســػ، عــدوث انحف ــي أو مةؾقــع لمةذــسيف االئةزــاني الحــارجي لمقــروض ال ض جــؾىري فعم
       والةخـــيي ت االئةزانيـــة، الةايـــرات الخـــمبية الفعميـــة أو الزةؾقعـــة فـــي السدـــاص الةدـــايمي لمزقةـــرض 

، زيـادة انحفاض االيرادات، ارتفاا محاطر الةدايل، عثا برأس الزال العامل، تراجـع جـؾدة ادصـؾل)
عف وتراجـع الخـيؾلة، مدـاكل إداريـة(  وقـد أكـد البسـػ الزر ـاي الزذـري عمـى أن الرافعة الزالية، ضـ

ىله الزرعمة تةرـزؽ قـروض وتخـيي ت الز سخـات، والزدـروعات الذـايرة والزةؾسـظة، ومةساىيـة 
" يــؾم 60الذـار، والةثائــة الزذــرفية، وجلــػ فـي عالــة تؾ ــ  العزــ ء عــؽ الخـداد لزــدة تايــد عــؽ "

            (1029سػ الزر اي الزذري، )الب" يؾم 90وتقل عؽ "
: تةرزؽ ىله الزرعمة القروض والةخيي ت االئةزانيـة وأدوات الـديؽ  Stage 3 الزرعمة التالتة -2/6

الةـي يةــؾفر أدلــة وشــؾاىد عمـى أنيــا أصــبجط مةعترة)ويــر مسةغزــة(، وفـي ىــله الجالــة يــةؼ اعةخــاب 
يقـؾم البسـػ فـي ىـله والةخيي ت االئةزانيـة، و  الحخائر االئةزانية الزةؾقعة عمى مدار عزر القروض

الزرعمة بةيزيش العؾائد عمى الجخابات الزدرجة بيا  وقـد أشـار الزعيـار إلـى مثزؾعـة مـؽ العؾامـل 
وتؾفر دليل عمى عذؾل تعتر ائةزاني أىزيا: ضعف شديد في الز شـرات الزاليـة،  سمبيان، الةي ت ثر

"يـؾم، وجـؾد م شـرات 90جؾد مخةجقات تخاوي أو تايد عـؽ "وعدم االلةاام بالدروص الةعاقد ة متل و 
 واضجة تدل عمى قرب اف س الظري الزديؽ 

أجـاز  ـل عيـث  قياس الحخائر االئةزانية الزةؾقعة :ل الت ث ضؾاب  الةرقي )االنةقال( بيؽ الزراعل -1
ف مجفغــة لةذــسي كانيــة الةرقــي بــيؽ الزراعــل الــت ثإم III( ومقــررات بــازل IFRS:9معيــار ) مــؽ

القروض الزذرفية، وجلػ عسد عدوث تجخؽ في نؾعيـة االئةزـان وتـؾفر مبـررات  افيـة ومؾثقـة تـدل 
ؽ االنةقال مـؽ الزرعمـة التالتـة إلـى التانيـة أو عمى جؾدة الزجفغة االئةزانية، والةي تثعل مؽ الززك

مؽ الزرعمة التانية إلى ادولى، مـع الةدـديد عمـى عـدم اعةبـار الخـداد الزبكـر لألقخـاص أعـد ضـؾاب  
     (BCBS,2017) الةرقي لمزراعل ادفرل

والسؾعيـة العساصـر الحزيـة  افـة  دةرص اسـةيفاء  ضؾاب  الةرقي مؽ الزرعمة التانية إلى ادولى : -1/2
الزرتبظـة بيـا، وبعـد مـرور ث ثـة  مزرعمة ادولى، وسداد  امل الزةيخرات مؽ ادصل الزالي والعؾائـدل

   شيؾر مؽ االنةغام في الخداد يةؼ انةقال ادصل الزالي مؽ الزرعمة التانية إلى ادولى 
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صـل الزـالي مـؽ الزرعمـة ضؾاب  الةرقي مؽ الزرعمة التالتة إلى التانية: يةعيؽ أن ال يـةؼ نقـل اد -1/1
التالتــة إلــى الزرعمــة التانيــة إال بعــد اســةيفاء:  افــة العساصــر الحزيــة والسؾعيــة الحاصــة بالزرعمــة 

% مــؽ أرصــدة ادصــل الزــالي الزخــةجقة بعــد ســداد العؾائــد الزخــةجقة ســؾاء 10التانيــة، وســداد 
 ادقل شيران عمى  21في الخداد لزدة  االنةغاميزدة، و للػ ثسبة أو الزُ الزُ 

عمـى أىزيـة تقيـيؼ الايـادات الثؾىريـة فـي  أكـدت III ثب الةسؾيو بين، مقـررات بـازل  وفي ىلا الخيام
ــة واعةخــاب  ــب عمييــا تذــسيف مجفغــة القــروض ضــزؽ الزراعــل الزحةمف ــي يةرت محــاطر االئةزــان والة

 : (BCBS,2015 bيزكؽ تمحيذيا عمى السجؾ الةالي) ئر االئةزانية الزةؾقعة بدينيا، و الحخا
بالحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة  عةـراياال( بدـين IFRS:9معيار )ىا الةؾافق مع الزةظمبات الةي أقر  -أ

طـــؾال عزـــر ادداة الزاليـــة، وجلـــػ قبـــل أن تذـــب  ادداة الزاليـــة مةـــيخرة الخـــداد،  زـــا أن الزحـــاطر 
دراسة وتجميل الحخـائر االئةزانية تاداد بدكل  بير قبل تعتر الزقةرض، مزا  ثعل ادمر ىام وفعال ل

 االئةزانية الزةؾقعة قبل عدوثيا عمى الروؼ مؽ عدم تؾافر أدلة مؾضؾعية عمى تدىؾر عالة العزيل   
، لألصــؾليسباــي أن تقــؾم البســؾك بزراعــاة الةايــرات فــي محــاطر الةعتــر عمــى مــد  العزــر الزةؾقــع  -ب

 " شيران قادمة فق   21رات لزدة "، دون الةر يا عمى رصد الةايوجلػ عسد تقييؼ جؾىرية الزحاطر
بزراعــاة مثزؾعــة مــؽ العؾامــل اليامــة أثســاء الةقيــيؼ الزجاســبي العةزــال ضــرورة أن تقــؾم البســؾك  -جـــ

 عدوث زيادة  بيرة في الزحاطر االئةزانية والحخائر الزةؾقعة، وأىؼ ىله العؾامل ما يمي: 
 فعــل فــي تــارير الةقريــر، مقارنــة بزــا  ــان تقــديرات االدارة بدــين زيــادة أســعار القــروض القائزــة بال

 أو فاة مؽ الزقةرضيؽ  مجدد ايادة الزحاطر االئةزانية لزقةرضلسةيثة  عميو عسد ندية القرض، 
  قـــرارات االدارة بةعايـــا الرـــزانات أو الةعيـــدات الحاصـــة بالةعرضـــات الثديـــدة الززاثمـــة لمةعرضـــات

 ةزانية مسل االعةراي ادولي الزةقدمة بالفعل، بخبب الةايرات في محاطرىا االئ
  تدني الةذسيف االئةزاني لمزقةرض مؽ قبل و االت الةذـسيف الدوليـة الزعةـري بيـا، أو مـؽ خـ ل

  (El- Ansary et al.,2018) نغام الةذسيف الداخمي لمبسػ
 االئةزـان بالسخـبة لمقـروض الزخـةحدمة والحاضـعة لمرقابـة  انحفاض م شر الةقيـيؼ الـداخمي لثـؾدة

 عميو عسد االعةراي ادولي  والزراجعة، وجلػ مقارنة بزا  ان
  تؾقع إعادة الييكمة بخبب الذعؾبات الزالية 
  ر الذساعة  ؾ زقةرض مجدد أو بفاة مؽ الزقةرضيؽ، أو تدىلتدىؾر الةؾقعات االقةذاد ة 

، أن الذــعؾبات والةجــد ات الجقيقيــة الةــي تؾاجــو اســةحدام ومزــا ســبق يةرــ  لمباعــث عمــى نجــؾ جمــي
( IFRS:9الزةؾقعــة بــالبسؾك الةثاريــة فــي ضــؾء مةظمبــات تظبيــق معيــار ) نزــؾجج الحخــائر االئةزانيــة

دون تجيـاات شحذــية،   يفيـة االعةزــاد عمـى أسـي مؾضــؾعية ودقيقـة، تحزــؽ فـي IIIومقـررات بـازل 
لـألدوات الزاليـة، ادمــر الـلي يــسعكي بدـكل مباشـر عمــى تذـسيف مجفغــة لةقيـيؼ الزجاســبي دوـراض ا

 –ويـر مسةغزـة  –االئةزانية بالبسـػ مـؽ خـ ل ثـ ث مراعـل ) مسةغزـة  القروض الزذرفية والةخيي ت
مةعترة( تعكي مد  جؾدة الزجفغة، وال سيزا تحؾيؽ الزحذذات الز ءمة والحافية لزؾاجيـة الحخـائر 

     (Moyi Eliud,2019) داخل  ل مرعمة / مثزؾعة أدوات مةزاثمةالزرتبظة بكل أداة
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 ز ء بزجفغة القروض الزذرفية:لمع أسي وم شرات تقييؼ الثدارة االئةزانية :ان خامخ
دقـة تقـدير  تةثخـد فـيوالةـي تخيؼ نزاجج تقييؼ الثدارة االئةزانيـة فـي تجقيـق العديـد مـؽ الزاا ـا      

القروض الثيـدة،  ، وتعايا القدرة عمى تجديد مجفغةالزذرفيةاعةزاالت عدوث نةائا سمبية بالزجفغة 
ال  قةذـر اسـةحدام ،  زا صايرة، مةؾسظة،  بيرة(مفة )اض لألفراد والز سخات الزحةقر وزيادة ربجية اإل

قرار قبؾل أو رفض مس  االئةزان لمعز ء، و نزا  زةـد إلـى  تحاجانية عمى وتذسيف الثدارة االئةزا تقييؼ
وتؾريق قيزة الزجاف  االئةزانية، وتعايا الةدـريعات العادلـة لمقـروض  الزذرفية الزعمسة ضب  ادسعار

وقـد  ( BCBS,2015; Akta et al.,2019مقـررات بـازل لمرقابـة الزذـرفية ) والةخـيي ت فـي إطـار
القؾاعــد الزةعمقــة  1000مــايؾ  11اعةزــد مثمــي إدارة البســػ الزر ــاي الزذــري بثمخــةو الزسعقــدة فــي 

بيســي تقيـــيؼ الثـــدارة االئةزانيــة لمعزـــ ء وتحـــؾيؽ الزحذذــات، والـــلي وجـــو برــرورة الةـــاام البســـؾك 
ؼ الثــدارة االئةزانيــة لمعزــ ء عســد مــس  االئةزــان أو زيادتــو أو الزذــرية بزراجعــة نغزيــا الداخميــة لةقيــي

ــب  ــدهطم ــد تحــؾيؽ الزحذذــات لم ــللػ ، و تثدي ــة عس ــة الزديس قــروض شــاممة أرصــدة الجخــابات الثاري
والقـــروض العقاريـــة  ،لقـــروض دوـــراض اســـةي كيةوا ،ز سخـــاتوااللةاامـــات العرضـــية واالرتباطـــات لم

ــروض الذــايرة لألندــظة االقةذــاد ة ضــافة إلــى الباإلل ســكان الدحذــي،  ــد الةقريــر ق عمــى  كزــا أك
 (:1026، الزر اي الزذري )البسػ ةجديد الثدارة االئةزانية لمز سخات ل ضرورة مراعاة العؾامل ادتية

  اسةراتيثية اإلدارة وسياسات تجقيقيا و  بيان الحؾادر الفسية وخبراتيا،تجميل إلدارة الز سخة و 
 الخؾقيةالخؾم وأىؼ الزسافخيؽ وعذة الز سخة أو / وفذيمي لمذساعة تجميل ت  
 ث ث سسؾات عمى ادقل   خرنةائا تجميل الزر ا الزالي لمعزيل وفقان لزا تعكخو قؾائزو الزالية د 
  الايارات الزيدانية نةائا نةائا االسةع مات الجديتة عؽ العزيل ومعام تو مع البسؾك ادخر  و 
 ات العزيل قبل الثيات الخياد ة متل مذمجة الررائب واليياة القؾمية لمةيميؽ مؾ   الةاام 
  بالةخــؾيات الزبرمــة مــع بيــان مثزــع لمعزيــل وادطــراي الزرتبظــة مؾضــجان بــو: مــد  الةــاام العزيــل

  ضد العزيل ة مؽ قبل البسػ أو البسؾك ادخر  أخر ، واالجراءات القانؾنية الزةحلالبسػ أو بسؾك 
  ومد  االلةاام أو الةثاوز في شروص العقؾد االئةزانية  ة معام ت العزيل مع البسػتجميل عر    

 Rimsha Karim Hashmiمـع العديـد مـؽ الدراسـات )تقرير البسػ ادىمي الزذـري  اتفقفي عيؽ 

& Abdul Qayyum,2016; Bikker et al.,2016 أىزيـة أن يةرـزؽ نزـؾجج الةقيـيؼ ( بدـين
، والةـي  زكـؽ مـؽ خ ليـا بيـان الؾضـع الزـالي زانيـة العؾامـل الزاليـة وويـر الزاليـةالرقزي لمثدارة االئة

دور االدارة وتؾجياتيــا االســةراتيثية  ويخــةسد الةقيــيؼ الرقزــي لمثــدارة  ــللػ و  ،وادداء الجقيقــي لمعزيــل
  (:1024االئةزانية عمى مثزؾعة مؽ الزبادئ تةزتل في اآلتي ) البسػ ادىمي الزذري، 

 دوراض معيسة الةجميل ودقةو وعدم تجياه شزؾلية  
  الةر يا عمى العؾامل ادساسية الةي تجدد قدرة العزيل عمى الؾفاء بالةااماتو 
  الةر يـــا عمـــى قـــدرة العزيـــل عمـــى تؾليـــد تـــدفقات نقد ـــة مخـــةقبمية تزكســـو مـــؽ الؾفـــاء بالةااماتـــو

  ) قذيرة وطؾيمة ادجل( الزخةقبمية
  ليعكي السغرة الزخةقبمية  االئةزاني االسةقرار في الةذسيفالجفاظ عمى درجة عالية مؽ 
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 البسـؾك الةثاريـة الزذـريةمقاب ت شحذية مـع مخـاؾلي بعـض  جراء ةسغيؼ و وفي سيام قيام الباعث ب
ــؾطسي، البســػ  ــي ال ــاة الخــؾيي، قظــر ادىم ــاىرة، االســكسدرية، قس ــي الزذــري، مذــر، الق ــػ ادىم ) البس

ي عمــى أســي تقيــيؼ وتذــسيف الثــدارة االئةزانيــة الةــي تمةــام بيــا، تبــيؽ بدــين الةعــر  الةثــاري الــدولي(
ــيؼ الةــي أقرىــا البســػ الزر ــاي الزذــري  خــمظة إشــرافية  ــاا أســي الةقي ــؾك باتب ــام ىــله البس لمباعــث قي

 وجلػ فيزا  حص  ل مؽ الفاات الت ثة الةالية :مع تقد ؼ تذسيفات داخمية لمةقييؼ ورقابية 
عيـث والزحذذـات الؾاجـب تحؾيسيـا:  Corporatesالئةزانية لمز سخـات الثدارة اتذسيف فاات  -2

يةؼ تذسيف الثدارة االئةزانية لمز سخات عسد مس  أو زيادة أو تثديد االئةزان، وتحـؾيؽ الزحذذـات 
، (1 زـا يؾضـجيا الثـدول الةـالي رقـؼ) مؽ خ ل عدر فاات مع مراعاة الز شرات الؾاردة أمام  ل فاة

  ضزؽ اال راعات الزةززة لمقؾائؼ الزالية ويةؼ االفذاح عسيا
 ( 1جدول رقؼ ) 

 .فاات الثدارة االئةزانية لمعز ء والزحذص الؾاجب تحؾيسو

 ِغتٜٛ اٌّخبطش االئتّب١ٔخ اٌفئخ اٌحبٌخ
ٔغجخ اٌّخصص 

 اٌّطٍٛة تى٠ٕٛٗ

ٔٛع 

 اٌّخصص

ظ
ٕت
ِ

ـــ
ـــ
ــ

ُ
 

 ػبَ  فش % Low Risk   ِخبطش ِٕخفضخ 2

ؼتذٌخ  1 ُِ  ػبَ Modest Risk 2%  ِخبطش 

ُِشض١خ 3  ػبَ Satisfactory Risk 2%  ِخبطش 

ٕبعجخ 4 ُِ  ػبَ Adequate Risk 1%  ِخبطش 

 ػبَ Acceptable Risk 1% ِخبطش ِمجٌٛخ  5

 ػبَ Marginally Acceptable 3% ِخبطش ِمجٌٛخ حذ٠بً  6

 ػبَ Watch List 5%  ِخبطش تتطٍت ػٕب٠خ خب خ  7

ظ
ٕت
ِ 
١ش
غ

ُــ
 

 ِحذد Substandard 10%  دْٚ اٌّغتٜٛ  8

 ِحذد Doubtful 50% ِشىٛن فٟ تحص١ٍٙب  9

 ِحذد Loss  200%سد٠ئخ  20

 . 4،  ــ 1026: اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌّصشٞ،  اٌّصذس

لحل سـزة بزـا  خـاعد فـي واسةحزاالن لمخزات الرئيخية ليله الفاات،  قؾم  ل بسػ بةجديد وزن ترجيجي 
: اســةقرار الذــساعة،  أساســية وىــي ة االئةزانيــة لمعزيــل مــؽ خــ ل تجميــل عدــرة عؾامــلتجديــد الثــدار 

ـــدفقات السقد ـــة،  ـــدرة الةسافخـــية لمز سخـــة، وم شـــرات ونةـــائا ادداء الةدـــايمي، والة والز سخـــة، والق
ــة، وىيكــل  ــة الداخميــة، وسياســات الةعامــل مــع الزدــاكل القانؾني والزؾ ــ  الزــالي، ونغــؼ االدارة والرقاب

     مخةجقة الخداد  ت، وأخيران ادرصدة لةزؾيل والةخييا
تقـؾم البسـؾك :  تذسيف القروض دوراض اسـةي كية والقـروض العقاريـة ل سـكان الدحذـيفاات  -1

الةثارية الزذرية بةذـسيف وتحـؾيؽ الزحذذـات لةمـػ القـروض مـؽ خـ ل فاةـيؽ رئيخـيةيؽ : تعكـي 
%، والفاــة التانيــة تعبــر عــؽ 6محذــص بدــينيا بؾاقــع الفاــة ادولــى القــروض الزسةغزــة ويــةؼ تحــؾيؽ 

وتةراوح فةرة عدم الخـداد بيـا  قروض دون الزخةؾ  ىي :  القروض وير الزسةغزة وترؼ ث ث عاالت
يـؾم  زرعمـة ثانيـة، ويـةؼ تحـؾيؽ  90يـؾم وعةـى  62يـؾم  زرعمـة أولـى ، ومـؽ 60م وعةـى يؾ  62مؽ
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ا تدـــير الجالـــة التانيـــة إلـــى القـــروض % عمـــى الةـــؾالي   زـــ10% و 20محذـــص بدـــينيا بسخـــبة 
يؾم  زرعمـة أولـى، ومـؽ 210يؾم وعةى  92تةراوح فةرة عدم الخداد بيا مؽ الزدكؾك في تجذيميا و 

% عمـى 00%، و 10يؾم  زرعمة ثانية، ويةؼ تحؾيؽ محذـص بدـينيا بسخـبة  200يؾم وعةى 212
ــروض الردياــة والةــي تز ــؾلي  فــي عــيؽ تةرــزؽ الجالــة التالتــة الق ــد فةــرة عــدم الخــداد بيــا مــؽ الة ة

   %   200يؾم، ويةؼ تحؾيؽ محذص بدينيا بسخبة 220يؾم وعةى 202
تذــسيف القــروض الذــايرة لألندــظة االقةذــاد ة: يــةؼ تذــسيف القــروض ليــله الزدــروعات  فاــات -6

وتحؾيؽ الزحذذات مؽ خ ل فاةيؽ رئيخيةيؽ : تعكي الفاـة ادولـى القـروض الزسةغزـة ويـةؼ تحـؾيؽ 
%، والفاـة التانيـة تعبـر عـؽ القـروض ويـر الزسةغزـة وترـؼ ثـ ث عـاالت: 6نيا بؾاقـع محذص بدـي

، ويـةؼ تحـؾيؽ محذـص بدـينيا بسخـبة سةة شيؾرفةرة عدم الخداد بيا قروض دون الزخةؾ  وتحؾن 
فةـرة عـدم الخـداد بيـا  حـؾن %   زا تدـير الجالـة التانيـة إلـى القـروض الزدـكؾك فـي تجذـيميا وت10

%  فـي عـيؽ تةرـزؽ الجالـة التالتـة القـروض 00تحؾيؽ محذص بدـينيا بسخـبة  ، ويةؼتخعة شيؾر
 %     200، ويةؼ تحؾيؽ محذص بدينيا بسخبة عام  املفةرة عدم الخداد بيا  حؾن الردياة والةي ت

أىزيـة تؾقـع الثـدارة االئةزانيـة  (Hussein a., et al.,2016ومـؽ جانـب أخـر تساولـط دراسـة )     
ية في سيام تؾافر بيانات تقيـيؼ مجـدودة، عيـث تـاداد أىزيـة السزـاجج الحزيـة فـي في الحدمات الزذرف

ــة الزةؾقعــة  ــد الحخــائر االئةزاني ــة وتجدي ــيؼ الزحــاطر االئةزاني ــة ECLتقي ــؾافر  اف ــدما  ذــعب ت ، عس
الةسبـــ  بخـــمؾ يا فـــي الزخـــةقبل  وقـــد خمذـــط الدراســـة إلـــى أىزيـــة   ذـــعبالبيانـــات والزعمؾمـــات أو 

 اإلشـــرافيةالةثاريـــة نزـــاجج تقيـــيؼ الثـــدارة االئةزانيـــة فـــي ضـــؾء تعميزـــات الثيـــات  اســـةحدام البســـؾك
نزـؾجج  نزـاجج اعذـائية متـل: إلـى إمكانيـة اسـةحدام باإلضـافةوالؾ االت الدولية لمةذسيف االئةزـاني، 

 Classification and(، ونزــــؾجج الةذــــسيف وشــــثرة االنجــــدار LRاالنجــــدار المؾجخــــةي )

Regression Free (CART)بســاء نزــاجج الةقيــيؼ القائزــة عمــى ، ل، ونزــؾجج الدــبكات العذــبية
      البيانات الزةاعة  

أنو في سيام الةاام البسؾك الةثارية بةظبيـق مةظمبـات معيـار الةقريـر الزـالي الـدولي  وي  د الباعث     
(IFRS:9" وال ســيزا نغيــره الزذــري رقــؼ )لرــؾاب  ، لــؼ تعــد ىــله ادســي وا1029" الزعــدل عــام 14

الزخـةحدمة فـي تقيــيؼ الثـدارة االئةزانيــة وتذـسيف مجفغـة القــروض الزذـرفية  افيــة وم ءمـة، عيــث 
تعةزد بدكل رئيخي عمى الةقديرات والدراسات والسزاجج الداخمية لمبسػ فقـ  ، فـي عـيؽ تةظمـب الزعـايير 

ؽ الجكؾمــة الزذــرية الثديــدة ضــرورة مراعــاة بيانــات م شــرات االقةذــاد الحميــة الذــادرة والزعةزــدة مــ
ــاني ــاالت الةذــسيف االئةز ــة أو و  ــػ الزر ــاي  خــمظة إشــرافية ورقابي ــة والبس ــل الدولي  Capital) مت

Intelligence  ، Fitch ، S& P ،Moody's)  أو الثيـات الدوليـة متـل البسـػ الـدولي، وصـسدوم
  وســؾي  قــؾم الباعــث (Sharifi S.,2019) السقــد الــدولي، وجلــػ عســد عخــاب معــدل اعةزــال الةعتــر

انعكاســات الةقيــيؼ الزجاســبي فــي ضــؾء الةــاام البســؾك بةظبيــق مةظمبــات معيــار اددوات الزاليــة  بقيــاس
(IFRS:9 والرؾاب  الرقابية الزةزتمة في مقررات بازل )III  وتعميزات البسـػ الزر ـاي الزذـري، عمـى

 الةالي  بالبسؾك الةثارية مجل الدراسة الةظبيقية بالزجؾرتقييؼ وتذسيف مجفغة القروض الزذرفية 
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  بالبسؾك الةثارية الزذرية:الدراسة الةظبيقية ان: سادس
مــؽ  و، وتجقيقــان دىدافــفــي ســيام مــا تــؼ عرضــو وتجميمــو باالطــار السغــري لمبجــث فــي الزجــاور الخــابقة

فــي ضــؾء الةؾافــق بــيؽ  ECLبيــان انعكاســات الةقيــيؼ الزجاســبي لمحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــة عيــث 
ــار ) ــازل IFRS:9مةظمبــات معي ــررات ب ــى تذــسيف مجفغــة القــروض الزذــرفية  III( ومق ــالبسؾك عم ب

 ــل  فــي الدراسـة الةظبيقيــة يةسـاول الباعــث ،بدــكل عزمــياخةبــار فــروض البجـث  وســعيان نجـؾ ،الةثاريـة
البجث، تؾصيف وقياس مةايرات البجث، أدوات واجراءات الدراسة الةظبيقيـة، وأخيـران : مثةزع وعيسة مؽ

 الفروض وجلػ عمى السجؾ الةالي: اتاخةبار ساقدة متجميل السةائا و 
 مثةزع وعيسة البجث:  -2

بسـػ مـؽ واقـع  62يةحؾن مثةزع البجث مؽ  افة البسؾك الةثارية العاممة في مذر والةـي يبمـ  عـددىا 
ــةعــدد ، وتدــزل عيســة البجــث 1022تقريــر البســػ الزر ــاي الزذــري عــام  ــة ث ث ) البســػ  بســؾك تثاري

وبســـػ مزـــت ن لمقظــاا الحـــال،  CIB لمقظــاا العـــام، والبســـػ الةثــاري الـــدولي ادىمــي الزذـــري مزـــت ن 
 مزت ن لمفروا ادجسبيـة( وقـد تـؼ اخةيـار ىـله البسـؾك INTESA SANPAOLOاالسكسدرية  فرا لبسػ 
 وفقان لمعؾامل الةالية :

  إلشراي البسػ الزر اي الزذري  خمظة إشرافيو ورقابية البسؾك مجل الدراسة تحرعأن  
  البسؾك الةثارية  اخةيار( الةي طبقط مةظمبات معيارIFRS:9 بدكل تثريبي عام )1022  
  انةغام ندر الةقارير الزالية عبر الزؾاقع االلحةرونية الحاصة بيا ومؾقع البؾرصة الزذرية   
 البسؾك مجل الدراسة  افة القظاعات مؽ عيث الزمحية بالثياز الزذرفي الزذري  تزتيل 
   شرات قياس مةايرات البجث:تؾصيف وم -1
ــــاء م شــــرات  ســــةسدا ــــاس الباعــــث فــــي بس ــــى  ــــل مــــؽ القي ــــرات عم ــــة زةاي ــــارير ادتي الدراســــات والةق
 Novotny-Farkas,2016 ; Edwards,2016 ؛ 1029؛ اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌّصشٞ،1028حّذ،أ)

BCBS,2015 - 2017;)  ــة مةايــرات أساســية لقيــاس الحخــائر االئةالةــي و ــة أكــدت وجــؾد ث ث زاني
ِؼرذي ٚ ،(EAD) االئتّب١ٔرخ ػٕرذ اٌتؼثرش ِمذاس اٌمشٚض ٚاٌتغر١ٙالد، ٚ(PDاٌتؼثش ) حتّبيا الزةؾقعة:

ــى اعةزــدكزــا   ،(LGDاٌخغرربسح ػٕررذ اٌتؼثررش ) ــػ الزر ــاي الزذــري كــل مــؽ ) الباعــث عم ــر البس  ،تقري
 بـــالبسؾك الةثاريـــة أســي تقيـــيؼ وتذـــسيف الثــدارة االئةزانيـــةبدـــين ( Kruger S.,2017 ؛ 1026

باخةيـار إعـد   الةثاريـة أن تقـؾم البسـؾكتقةرـي الةـي و   (IFRS:9ةظمبـات معيـار)، و ـللػ مالزذرية
ــة  ــة الزعدل ــيؼ  – Modify Simpleالظــريقةيؽ ) الظريق  Return Fullطريقــة تعــديل  امــل الق

Retrospective ونغران لجداثة تظبيق الزعيار بالبسؾك قام الباعث باالقةذار عمـى الظريقـة الُزعدلـة ،)
Modify Simple    م شرات قياس مةايرات البجث :( 6رقؼ ) الةالي ثدولالويؾض 
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 (6جدول رقؼ )
  ترميا مةايرات البجث وم شرات قياسيا

 تؾصيف الزةايرات م شرات القياس الرما

X 
 :  ECLزجددات نزؾجج قياس الحخائر االئةزانية الزةؾقعة الةقييؼ الزجاسبي لالزةايرات الزخةقمة : 

ECL = PD × EAD ×  LGD  =  ×× 

 " : 14( ونغيره الزذري رقؼ " IFRS:9في عل تظبيق مةظمبات معيار ) --

X1 PD .)%( احتّب١ٌخ اٌتؼثش : 

اد خرالي فترشح ص١ِٕرخ احتّبي تؼثش اٌّمتشض ٚػذَ لذستٗ ػٍٝ اٌغرذ

ٚتترشاٚذ ، ، ٠ٚتُ تحذ٠ذ٘ب ِٓ خالي اٌتدشثخ اٌذاخ١ٍرخ ٌٍجٕره ِحذدح

 .% (200% ، 0)  ث١ٓ

X2 

EAD  ِمذاس اٌمشٚض ٚاٌتغ١ٙالد :     

 االئتّب١ٔخ ػٕذ اٌتؼثش.    

خ تؼثرش اٌؼ١ّرً ػرٓ ػجبسح ػٓ اٌّجٍغ اٌزٞ لذ ٠خغشٖ اٌجٕه  فٟ حبٌ

، ٌٚرر١ظ ثبٌضررشٚسح أْ ٠ىررْٛ اٌم١ّررخ األعرر١ّخ ٌٍمررشض أٚ اٌغررذاد

اٌّجٍغ األعبعٟ ٌٍمشض ح١ث ٠تُ احتغبثٗ ِٓ خرالي ل١ّرخ اٌمرشض 

 .اٌّب١ٌخثؼذ اعتجؼبد ل١ّخ اٌضّبٔبد 

X3 LGD .)%( ِؼذي اٌخغبسح ػٕذ اٌتؼثش : 

ّغررتخذَ ِررٓ اٌمررشض ثٛاعررطخ اٌؼ١ّررً إٌغررجخ اٌتمذ٠ش٠ررخ ٌٍدررضء اٌ

اٌجٕررٛن اٌّصررش٠خ  ٚتغررتخذَٚاٌتررٟ ٠صررؼت اعررتشداد٘ب ػٕررذ اٌتؼثررش 

ِتٛعظ  اٌّؤششاد اٌتٟ ألشتٙب ٚوبالد اٌتص١ٕف االئتّبٟٔ اٌذ١ٌٚخ 

 .ٌّذ١ٔٛ٠خِٓ ل١ّخ ا %50 %( ٚثزٌه تى%70ْٛ : 30) 
 :() الزسيا الداخمي لمرقابة الزذرفية IIIلثسة بازل في عل تظبيق مةظمبات  --
X1 PD .)%( احتّب١ٌخ اٌتؼثش : 

اد خرالي فترشح ص١ِٕرخ احتّبي تؼثش اٌّمتشض ٚػذَ لذستٗ ػٍٝ اٌغرذ

 .%( 200% ، 50% ، 10% ، 0، ٚتتشاٚذ ث١ٓ ) ِحذدح

X2 

EAD  ِمذاس اٌمشٚض ٚاٌتغ١ٙالد :     

 االئتّب١ٔخ ػٕذ اٌتؼثش.     

ٓ ػجبسح ػٓ اٌّجٍغ اٌزٞ لذ ٠خغشٖ اٌجٕه  فٟ حبٌخ تؼثرش اٌؼ١ّرً ػر

ٌٚرر١ظ ثبٌضررشٚسح أْ ٠ىررْٛ اٌم١ّررخ األعرر١ّخ ٌٍمررشض أٚ  ،اٌغررذاد

اٌّجٍغ األعبعٟ ٌٍمشض ح١ث ٠تُ احتغبثٗ ِٓ خرالي ل١ّرخ اٌمرشض 

 .ثؼذ اعتجؼبد ل١ّخ اٌضّبٔبد اٌّب١ٌخ

X3 LGD ػٕذ اٌتؼثش )%(. : ِؼذي اٌخغبسح 

ّغررتخذَ ِررٓ اٌمررشض ثٛاعررطخ اٌؼ١ّررً إٌغررجخ اٌتمذ٠ش٠ررخ ٌٍدررضء اٌ

ٚاٌتٟ ٠صؼت اعتشداد٘ب ػٕذ اٌتؼثش ٚتمتشذ ِمشساد ٌدٕخ ثبصي أْ 

 ِٓ ل١ّخ اٌّذ١ٔٛ٠خ . %45تىْٛ ٔغجخ اٌخغبسح ػٕذ اٌتؼثش 
Y  :تذسيف مجفغة القروض الزذرفيةمجددات تقييؼ و الزةايرات الةابعة  : 

Y1 
 : Stage 1لزرعمة ادولى ا

" Performing " 
تش١ش إٌٝ ػذَ ٚخٛد استفبع خٛ٘شٞ فٟ ِخبطش االئتّربْ ٌ  رٛي 

اٌخغربسح  ٚتشرًّٚاالٌتضاِبد اٌّب١ٌخ ِٕز تبس٠خ االػتشاا األٌٚرٟ، 

 لبدِخ فمظ. اً " شٙش21االئتّب١ٔخ اٌّتٛلؼخ ٌّذح "

Y2 
 : Stage 2الزرعمة التانية 

" Under Performing " 
١ش إٌررٝ ٚخررٛد استفرربع خررٛ٘شٞ فررٟ ِخرربطش االئتّرربْ ٌ  ررٛي تشرر

ٚاالٌتضاِبد اٌّب١ٌخ ِٕز االػتشاا األٌٟٚ أٚ تبس٠خ ل١ذ اٌتٛظ١فربد، 

 ٚتشًّ اٌخغبئش االئتّب١ٔخ اٌّتٛلؼخ ػٍٝ ِذٜ ح١بح األ ً اٌّبٌٟ. 

Y3 
 : Stage 3الزرعمة التالتة 

" Non-Performing " 
ب١ٌرخ اٌترٟ شرٙذد اضرّحالي فرٟ تش١ش إٌٝ األ ٛي ٚاالٌتضاِربد اٌّ

 ل١ّتٙب، ٚتشًّ اٌخغبئش االئتّب١ٔخ اٌّتٛلؼخ ػٍٝ ِذٜ ح١بح األ ً 

 : ِؼب١٠ش تم١١ُ اٌض٠بدح اٌدٛ٘ش٠خ فٟ اٌّخبطش االئتّب١ٔخ 

 ص٠ربدح احتّربالد االخفربق خرالي اٌؼّرش اٌّتجمرٟ ٌر داح اٌّب١ٌرخ ِرٓ تربس٠خ اٌّشورض اٌّربٌٟ  تش١ش إٌرٝ:  اٌّؼب١٠ش اٌى١ّخ

 خ ثبحتّبالد االخفبق خالي اٌؼّش اٌّتجمٟ ٚاٌّتٛلغ ػٕذ االػتشاا األٌٟٚ.ِمبسٔ

  ٚتتٛلف ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ػٍٝ طج١ؼخ اٌّحفظخ اٌّصشف١خ:اٌّؼب١٠ش إٌٛػ١خ : 

لررشٚض اٌتدضئررخ اٌّصررشف١خ ٚاٌشررشوبد اٌصرره١شح ِٚتٕب١٘ررخ اٌصررهش: فررٟ حبٌررخ تمررذَ اٌّمتررشض ثطٍررت تح٠ٛررً عررذاد  -  

١ش إٌرٝ األخرً اٌط٠ٛرً، ٚطٍرت اٌؼ١ّرً تّذ٠رذ اٌٍّٙرخ إٌّّٛحرخ ٌٍغرذاد، ٚٚخرٛد ِتر خشاد اٌّغتحمبد ِٓ األخرً اٌمصر

 شٙشاً عبثمخ. 21عبثمخ ثصفخ ِتىشسح خالي ػبَ 

لشٚض اٌّؤعغبد اٌىج١رشح ٚاٌّشرشٚػبد اٌّتٛعرطخ : ٚرٌره فرٟ حبٌرخ ص٠ربدح وج١رشح ثغرؼش اٌؼبئرذ ػٍرٝ األ رً اٌّربٌٟ  - 

وزٌه ٚخٛد ته١شاد عرٍج١خ خٛ٘ش٠رخ فرٟ إٌشربط ٚاٌظرشٚا اٌّب١ٌرخ أٚ االلتصربد٠خ وٕت١دخ ٌض٠بدح اٌّخبطش االئتّب١ٔخ، ٚ

اٌتٟ ٠ؼًّ ف١ٙب اٌّمتشض، ٚل١بَ اٌؼ١ًّ ثطٍت خذٌٚخ ٔت١دخ اٌصؼٛثبد اٌتٟ تٛاخٙٗ، فضالً ػرٓ ٚخرٛد ته١رشاد عرٍج١خ 

أحررذ اٌتغرر١ٙالد االئتّب١ٔررخ  ل١رربَ اٌجٕرره ثئٌهرربءخٛ٘ش٠ررخ فررٟ ٔترربئح اٌتشرره١ً اٌفؼ١ٍررخ أٚ اٌّتٛلؼررخ أٚ اٌتررذفمبد إٌمذ٠ررخ، ٚ

 اٌّجبششح ثغجت استفبع اٌّخبطش االئتّب١ٔخ ٌٍّمتشض.

 مؽ اعداد الباعث  :الزذدر
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قـام الباعـث بةثزيـع البيانـات الةـي تحـدم مةايـرات البجـث :  أدوات واجراءات الدراسـة الةظبيقيـة -6
بسـػ  حـل الزؾقـع االلحةرونـي ل ، وجلػ مـؽ خـ لالدراسةمؽ واقع الةقارير الخسؾية لمبسؾك الةثارية مجل 

تثزيـع اعةزـد الباعـث فـي وقـد ،  1022معام الزالي الةقارير الزالية لوتةزتل فةرة الدراسة والةجميل في 
مؽ واقع االفةراضـات والز شـرات  EXCELبرناما عمى  وعخاب الحخائر االئةزانية الزةؾقعة البيانات

كزـا   (1ممجـق رقـؼ ك والزةعمقـة بالزحـاطر االئةزانيـة )الةي تؼ اسةح صيا مؽ الةقـارير الداخميـة لمبسـؾ 
(  يعد ادساليب االعذـائية الزةعمقـة ببرنـاما T-Test Pairs  االعذائي ) خةباراالعمى  تؼ االعةزاد

SPSS  االصدار التاني والعدرون، وجلػ الخةبار مد  وجـؾد فـروم معسؾيـة بـيؽ مةؾسـظي مثزـؾعةيؽ
    بيسيزا فيزا اص قؾي ع قة ارتبد ؾ وجمخةقمةيؽ  فةرض 

 

  تجميل السةائا واخةبار الفروض البجتية : -1
واخةبـار  مـع إجـراء تجميـل ومساقدـة ليـله السةـائاالةظبيقيـة أىؼ نةائا الدراسـة اعث فيزا يمي  عرض الب

 مؽ خ ل الزجاور الةالية : البجتية الفروض
  :يف الثدارة االئةزانية لمعز ءالةاام البسؾك الةثارية الزذرية بةقييؼ وتذس تجديد مد  -1/2
مــؽ البســؾك  (تخــعة) الدراســة الةجميميــة لمةقــارير الزاليــة لعــدد ( نةــائا 1يؾضــ  الثــدول الةــالي رقــؼ ) 

تقيـيؼ وتذــسيف  وم شـرات بدـين أسـي ،العاممـة فـي مذـر والزقيـدة بخـؾم ادورام الزاليــة الزذـرية
الخةبــار الفــرض العديــد مــؽ السةــائا  اســةح لوالــلي  زكــؽ مــؽ خ لــو  الثــدارة االئةزانيــة لمعزــ ء،

 :عمى السجؾ الةالي، ويزكؽ عرض أىؼ ىله السةائا لمبجث ادول
  تةبسى البسؾك الةثارية مجل الدراسة نزاجج الةذسيف الداخمي لمبسـػ )أربعـة فاـات( لةقيـيؼ وتذـسيف

ــق الةذــسي ــة عــؽ تؾاف ــارير الزالي ــا أســفرت الةق ــة لمعزــ ء،  ز ــة ليــله الثــدارة االئةزاني فات الداخمي
 البسؾك مع فاات الةذسيف الةي أقرىا البسػ الزر اي)عدرة فاات(  

  قامــط  افــة البســؾك الةثاريــة مجــل الدراســة بــاالعةراي بحخــائر االضــزج ل الةــي وقعــط فــي تــارير
أدلـة مؾضـؾعية تدـير  تـؾفر بسـاء عمـى الزر ا الزالي فق  ، وجلػ دوراض إعـداد الةقـارير الزاليـة

يـةؼ تحـؾيؽ محذـص خخـائر االضـزج ل فـي ضـؾء درجـات و  ضزج ل في ادصؾل الزالية إلى اال
 الةقييؼ الداخمية ادربعة، وادراجيا بالزر ا الزالي في نيا ة الفةرة  

  اعةزــدت البســؾك الةثاريــة مجــل الدراســة عمــى نغــام الةقيــيؼ والةذــسيف الــداخمي، لةجديــد اددلــة
ونغيره الزذـري رقـؼ  (IAS:39ج ل طبقان لمزعيار الدولي )الزؾضؾعية الةي تدير إلى وجؾد اضز

صــعؾبات ماليــة  بيــرة تؾاجــو وجــؾد الز شــرات ادتيــة: مثزؾعــة "، مــؽ خــ ل االســةساد عمــى 16"
الزقةرض، محالفة شروص اتفاقية القرض متل عـدم الخـداد، تؾقـع إفـ س الزقةـرض أو دخؾلـو فـي 

لو، تـدىؾر الؾضـع الةسافخـي لمزقةـرض، اضـزج ل  دعؾ  تذفية أو إعادة ىيكل الةزؾيل الززسؾح
 قيزة الرزان، تدىؾر الجالة االئةزانية  
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 (1جدول رقؼ ) 
 م شرات الةاام البسؾك الةثارية الزذرية بةقييؼ وتذسيف الثدارة االئةزانية لمعز ء 

 م
عيسة البسؾك 

 الةثارية الزذرية
الةذسيف وفق 
 البسػ الزر اي 

الةذسيف 
 داللة الةذسيف سػالداخمي لمب

 1022م شرات عام  1024م شرات عام 
قروض 

 وتخيي ت %
محذص خخائر 
 االضزج ل %

قروض 
 وتخيي ت %

محذص خخائر 
 االضزج ل %

البسػ ادىمي  2
 الزذري 

 100 4109 602 4100 ديؾن جيدة ادولى 0: 2مؽ الفاة 
 6601 1204 6609 1109 مةابعة عاد ة التانية الخادسةالفاة 

 6601 600 6102 100 مةابعة خاصة التالتة الفاة الخابعة
 1209 209 6001 102 وير مسةغزة الرابعة 20:  2الفاة 

 بسػ االسكسدرية 1

 4091 11060 6096 14069 ديؾن جيدة ادولى 0: 2الفاة مؽ 
 61049 62041 62026 60042 مةابعة عاد ة التانية الفاة الخادسة

 1090 2026 24012 4066 مةابعة خاصة التالتة الخابعة الفاة
 01061 0044 11000 1024 وير مسةغزة الرابعة 20:  2الفاة 

البسػ الةثاري  6
 CIBالدولي 

 21062 42062 22062 69006 ديؾن جيدة ادولى 0: 2الفاة مؽ 
 24020 22060 12002 20006 مةابعة عاد ة التانية الفاة الخادسة

 66022 0062 16040 4099 مةابعة خاصة التالتة لفاة الخابعةا
 66066 1006 16022 6090 وير مسةغزة الرابعة 20:  2الفاة 

 لية لمبسؾك الةثارية مجل الدراسة : مؽ إعداد الباعث، باالعةزاد عمى الةقارير الزا الزذدر 
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 رية بةقييؼ وتذسيف الثدارة االئةزانية لمعز ء : م شرات الةاام البسؾك الةثارية الزذ (1)جدول رقؼ تابع 

عيسة البسؾك  م
 الةثارية الزذرية

الةذسيف وفق 
 البسػ الزر اي 

الةذسيف 
 داللة الةذسيف الداخمي لمبسػ

 1022م شرات عام  1024م شرات عام 
قـــــــــــــــــــــــــــروض 

 وتخيي ت %
محذــص خخـــائر 

 االضزج ل %
قـــــــــــــــــــــــــــروض 

 وتخيي ت %
محذــص خخـــائر 

 االضزج ل %

 قساة الخؾييبسػ  1

 6046 69009 2026 01026 ديؾن جيدة ادولى 0: 2الفاة مؽ 
 0062 1010 0026 1019 مةابعة عاد ة التانية الفاة الخادسة
 2001 0061 0016 0010 مةابعة خاصة التالتة الفاة الخابعة

 91091 11004 94000 62020 وير مسةغزة الرابعة 20:  2الفاة 

الؾطسي  بسػ قظر 0
 QNBادىمي 

 26014 29040 12092 90006 ديؾن جيدة ادولى 0: 2الفاة مؽ 
 22096 0022 22094 0060 مةابعة عاد ة التانية الفاة الخادسة
 61020 1016 16006 1010 مةابعة خاصة التالتة الفاة الخابعة

 10061 1012 10001 1024 وير مسةغزة الرابعة 20:  2الفاة 

6 
سػ الزذري الب

لةسزية الذادرات 
EBE 

 10002 2606 21004 42026 ديؾن جيدة ادولى 0: 2الفاة مؽ 
 2001 9069 1066 6040 مةابعة عاد ة التانية الفاة الخادسة
 0060 1010 6041 2061 مةابعة خاصة التالتة الفاة الخابعة

 40020 1099 4109 6040 وير مسةغزة الرابعة 20:  2الفاة 
 : مؽ إعداد الباعث، باالعةزاد عمى الةقارير الزالية لمبسؾك الةثارية مجل الدراسة  الزذدر 
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 : م شرات الةاام البسؾك الةثارية الزذرية بةقييؼ وتذسيف الثدارة االئةزانية لمعز ء  (1)جدول رقؼ  تابع 

عيسة البسؾك  م
 الةثارية الزذرية

الةذسيف وفق 
 البسػ الزر اي 

 الةذسيف
 داللة الةذسيف الداخمي لمبسػ

 1022م شرات عام  1024م شرات عام 
قـــــــــــــــــــــــــــروض 

 وتخيي ت %
محذــص خخـــائر 

 االضزج ل %
قـــــــــــــــــــــــــــروض 

 وتخيي ت %
محذــص خخـــائر 

 االضزج ل %

البسػ العربي  4
 AAIBادفريقي 

 20 64 11 42 ديؾن جيدة ادولى 0: 2الفاة مؽ 
 20 11 4 20 مةابعة عاد ة التانية الفاة الخادسة
 6 1 6 6 مةابعة خاصة التالتة الفاة الخابعة

 41 4 62 1 وير مسةغزة الرابعة 20:  2الفاة 

 بسػ عؾدة  2
 BA-E 

 22 21 24 20 ديؾن جيدة ادولى 0: 2الفاة مؽ 
 26 22 22 26 مةابعة عاد ة التانية الفاة الخادسة
 6 6 10 6 مةابعة خاصة التالتة الفاة الخابعة

 60 1 10 2 وير مسةغزة الرابعة 20:  2الفاة 

9 
بسػ االسكان 
والةعزيــــر 
H&D-B 

 02062 91066 06066 91061 ديؾن جيدة ادولى 0: 2الفاة مؽ 
 1064 0002 0046 00021 مةابعة عاد ة التانية الفاة الخادسة
 0000 0004 0002 0002 مةابعة خاصة التالتة الفاة الخابعة

 62060 0006 10024 6020 وير مسةغزة الرابعة 20:  2الفاة 
 : مؽ إعداد الباعث، باالعةزاد عمى الةقارير الزالية لمبسؾك الةثارية مجل الدراسة  الزذدر 
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محذذات خخائر االضزج ل لألدوات الزالية تـرتب  بدـكل ( أن 1كزا يةبيؽ مؽ الثدول الخابق رقؼ )
غــة االئةزانيــة، فحمزــا ارتفــع مخــةؾ  جــؾدة الزجفغــة االئةزانيــة  مزــا عكخــي مــع مخــةؾ  جــؾدة الزجف

انحفرــط قيزـــة الزحذذـــات ال زمـــة لزؾاجيـــة الحخـــائر الزةعمقـــة بيـــا، و مزـــا تـــدنى مخـــةؾ  جـــؾدة 
تةر ـا و  زمـة لزؾاجيـة الحخـائر الزرتبظـة بيـا   الزجفغة االئةزانيـة  مزـا ارتفعـط قيزـة الزحذذـات ال

البسؾك الةثاريــة مجــل الدراســة، فــي الفاةــيؽ التالتــة والرابعــة  ) ديــؾن محذذــات خخــائر االضــزج ل بــ
ديــؾن ويــر مسةغزــة(، وقــد بماــط ىــله الز شــرات لمبســػ ادىمــي الزذــري عــام  –تجةــاج مةابعــة خاصــة 

%، 6601م : 1022% لمفاـة الرابعـة، فـي عـيؽ بماـط عـام 6001% لمفاة التالتـة، 6102م : 1024
%، 11% ، 24012م : 1024م شــرات بســػ االســكسدرية بماــط عــام % عمــى الةــؾالي،  زــا أن 1209

% عمــى الةــؾالي والةــي تدــير إلــى جــؾدة الزجفغــة 01061%، 1090م : 1022فــي عــيؽ بماــط عــام 
مقارنــة بالعــام الخــابق  و ــللػ  1022الزذــرفية بالزرعمــة التالتــة وتــدنييا لمزرعمــة الرابعــة وجلــػ لعــام 

، فـــي عـــيؽ بماـــط عـــام 1024% عـــام 16022% ، 1604 جـــاءت م شـــرات البســـػ الةثـــاري الـــدولي
 % ، وىكلا لباقي البسؾك مجل الدراسة 66066%، 66022م : 1022

مـؽ فـروض البجـث عيـث " تمةـام البسـؾك الةثاريـة الزذـرية بيسـي  ومؽ ثؼ  زكـؽ قبـؾل الفـرض ادول
الرـؾاب  الرقابيـة ) مقـررات تقييؼ وتذسيف الثدارة االئةزانية لمعز ء وفقان لزةظمبـات الزعـايير الدوليـة و 

وتعميزات البسػ الزر اي الزذري("  وعمى الروؼ مؽ الةاام ىله البسؾك بيسي تقيـيؼ وتذـسيف  IIIبازل 
ــات  ــؼ تةبــع مةظمب ــة إال أن معغــؼ ىــله البســؾك ل ــان لمرــؾاب  الرقابي ــة وفق القــروض والةخــيي ت االئةزاني

باعةبــاره عــام تثريبــي،  1022زاليــة عــؽ عــام ( بدــين االعةــراي والقيــاس بــاددوات الIFRS:9معيــار)
خاصــة فيزــا يةعمــق بزجــددات قيــاس الحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــة وتيثيرىــا عمــى تحــؾيؽ الزحذذــات 

   وانعكاساتيا عمى االعةياطيات وادرباح الزجةثاة والسيزا جؾدة الزجفغة االئةزانية      
قــد قامــط بــالةظبيق الةثريبــي لزةظمبــات معيــار  أن بعــض البســؾك الةثاريــة الزذــرية ويســؾه الباعــث    

(IFRS:9)  ــام ــة لع ــارير الزالي ــة بالةق ــة الزةؾقع ــق نزــاجج الحخــائر االئةزاني ــػ  1022وتظبي مسيا)البس
ادىمي الزذـري، االسـكسدرية، الةثـاري الـدولي(، وسـؾي ير ـا الباعـث عمـى ىـله البسـؾك الخةبـار بـاقي 

 فروض البجث   
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 :(IFRS:9)في عل تظبيقالةقييؼ الزجاسبي لمحخائر االئةزانية الزةؾقعة  تجميل نةائا -1/1

داللــة معسؾيــة بــيؽ الةقيــيؼ  تؾجــد فــروم جاتعمــى أنــو "  يــسص الفــرض التــاني مــؽ فــروض البجــث     
فـــي ضـــؾء مةظمبـــات معيـــار بزراعـــل الةذـــسيف الزحةمفـــة الزجاســـبي لمحخـــائر االئةزانيـــة الزةؾقعـــة 

(IFRS:9 وبــيؽ )بــالبسؾك الةثاريــة مجــل  الفعميــة لحخــائر اضــزج ل مجفغــة القــروض الزحذذــات
يةســاول الباعــث عــرض وتجميــل نةــائا الةقيــيؼ  مــؽ عدمــو "  والخةبــار مــد  صــجة ىــلا الفــرض الدراســة

  (IFRS:9) الزجاسبي في عل تظبيق معيار
 لبسػ ادىمي الزذري:با نةائا الةقييؼ الزجاسبي لمحخائر االئةزانية الزةؾقعة -أ

لمبسػ  (IFRS:9)( قيزة الحخائر االئةزانية الزةؾقعة في عل مةظمبات0ول الةالي رقؼ )يؾض  الثد
 ادىمي الزذري، مع مراعاة انعكاساتيا عمى مراعل الةذسيف الت ثة لزجفغة القروض الزذرفية 

 (0جدول رقؼ )
 (IFRS:9) زةظمباتوفقان ل  ECLالحخائر االئةزانية الزةؾقعةقياس 

 )القيزة بالزميؾن جسية(    م1022عؽ العام الزالي  زذري لبسػ ادىمي البا 

فاات  لزحاطر االئةزانيةابسؾد 
 الةذسيف

 (IFRS:9) ـوفقان ل  ECLالحخائر االئةزانية الزةؾقعة
 الزرعمة ادولى اإلجزالي

 شير 21
الزرعمة التانية 

 مد  الجياة
الزرعمة التالتة 

 مد  الجياة
قـــــــــــــــــــــــــــــــروض   ال -2

ةخــــــــــــــــــــــيي ت الو 
  فرادلأل

 16922 -- -- 16922 جيدة
 2060 -- 2060 -- عاد ة
 161 161 -- -- خاصة

 10009 161 2060 16922 .إجزالي القيزة الدفةرية
 6001 220 610 0194 .ومحذص االضزج ل ECLقيزة 

قـــــــــــــــــــــــــــــــروض   ال -1
ةخــــــــــــــــــــــيي ت الو 

 .لمز سخات

 621222 -- 6221 600664 جيدة
 62644 -- 104 60940 عاد ة

 22262 -- 224 22402 اصةخ
 11222 2096 26091 -- وير مسةغزة

 109621 2096 16160 642022 .إجزالي القيزة الدفةرية
 22060 1012 1291 9090 .ومحذص االضزج ل ECLقيزة 

 11061 .االضزج ل خخائر ومحذص ،ECL الحخائر االئةزانية الزةؾقعة قيزةإجزالي 

 . Excel برناما نةائا االعةزاد عمى: مؽ إعداد الباعث، بالزذدر

 لزجفغة القـروض االجزاليـةأن الحخائر االئةزانية الزةؾقعة ، (0رقؼ ) ويةبيؽ مؽ الثدول الخابق     
مميـار جسيـة لمقـروض الززسؾعـة لألفـراد،  601مميار جسية( مسيـا 11061)بماط  بالبسػ ادىمي الزذري 

قيـام البسـػ  كزـا يةرـ  مـؽ الثـدول سؾعـة لمز سخـات مميار جسيـة لمقـروض والةخـيي ت الزز 22060
بةذــسيف مجفغــة القــروض الزذــرفية مــؽ خــ ل ث ثــة مراعــل أساســية وفقــان لزةظمبــات معيــار اددوات 

ــديؾن  ( وىــي : الزرعمــة ادولــىIFRS:9الزاليــة ) الةــي تيــةؼ بقيــاس الحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــة لم
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) قــروض وتخــيي ت ال يؾجــد قــارير الزاليــة تجــط مخــزىيــا بالةوالةــي يــةؼ االشــارة الي /الزسةغزــةالثيدة
    مميــار جسيــة لمقــروض الززسؾعــة لألفــراد 00194وقــد بماــط  عمييــا مةــيخرات وليخــط مجــل اضــزج ل(

ــة لمقــروض الززسؾعــة لمز سخــات 90090 ــار جسي ــة الةــي  ،ممي ــة التاني ــاس والزرعم  ECL تيــةؼ بقي
     مةــيخرات ويــةؼ االشــارة إلييــا بالةقــارير الزاليــة تجــط مخــزى الزسةغزــة والةــي تؾجــد عمييــا ويــرلمــديؾن 

ــيخرات وليخــط مجــل اضــزج ل( مميــؾن جسيــة  610بماــط  قــدو  ) قــروض وتخــيي ت تؾجــد عمييــا مة
، وأخيران الزرعمـة التالتـة لمقروض الززسؾعة لمز سخات مميار جسية 10291 لألفراد، لمقروض الززسؾعة
ير الزسةغزة والةـي يـةؼ االشـارة إلييـا بالةقـارير الزاليـة تجـط مخـزى لمديؾن و ECLالةي تيةؼ بقياس 

ؾن جسيــة لمقــروض الززسؾعــة مميــ 220، عيــث بماــط (مةعتــرة -)قــروض وتخــيي ت مجــل االضــزج ل
    مميار جسية لمقروض الززسؾعة لمز سخات 10012 لألفراد،

 : بسػ االسكسدريةب نةائا الةقييؼ الزجاسبي لمحخائر االئةزانية الزةؾقعة -ب
لبسـػ  (IFRS:9)( قيزـة الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة فـي عـل مةظمبـات6يؾض  الثـدول الةـالي رقـؼ )

 االسكسدرية، مع مراعاة انعكاساتيا عمى مراعل الةذسيف الت ثة لزجفغة القروض الزذرفية 
 (6جدول رقؼ )

 (IFRS:9) زةظمباتوفقان ل  ECLالحخائر االئةزانية الزةؾقعةقياس 
 )القيزة بالزميؾن جسية(    م1022عؽ العام الزالي  سكسدريةببسػ اال 

فاات  لزحاطر االئةزانيةابسؾد 
 الةذسيف

 (IFRS:9)ـوفقان ل  ECLالحخائر االئةزانية الزةؾقعة
 الزرعمة ادولى اإلجزالي

 شير 21
الزرعمة التانية 

 مد  الجياة
الزرعمة التالتة 

 مد  الجياة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــروض   ال -2 ق
  ألفرادةخيي ت لالو 

 1020 -- 1020 -- جيدة
 21912 -- 662 21606 عاد ة
 200 -- 200 -- خاصة

 020 020 -- -- وير مسةغزة
 22042 020 1906 21606  إجزالي القيزة الدفةرية

 1606 104 110 2649 .ومحذص االضزج ل ECLقيزة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــروض   ال -1 ق
ةخــــــــــــــــــــــــيي ت الو 

 .لمز سخات

 20400 -- 916 9401 جيدة
 2224 -- 201 2426 د ةعا

 646 -- 216 166 خاصة
 1911 1911 -- -- وير مسةغزة

 11224 1911 2296 22440 .إجزالي القيزة الدفةرية
 1221 2161 620 2064  ومحذص االضزج ل ECLقيزة 

 0240 االضزج ل خخائر ومحذص ،ECL الحخائر االئةزانية الزةؾقعة قيزةإجزالي 
 . Excel الباعث، باالعةزاد عمى نةائا برناما: مؽ إعداد الزذدر
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الحخـــائر االئةزانيـــة الزةؾقعـــة لزجفغـــة القـــروض االجزاليـــة ببســـػ ومـــؽ الثـــدول الخـــابق، يةبـــيؽ أن 
مميــار  10221 مميــار جسيــة لمقــروض ادفــراد، 10606مميــار جسيــة( مسيــا  00240)بماــط االســكسدرية 

وعمــى مخــةؾ  مراعـــل الةذــسيف الت ثــة: بماـــط جسيــة لمقــروض والةخــيي ت الززسؾعـــة لمز سخــات  
ــة ادولــى  ــة الزةؾقعــة بالزرعم ــار جسيــة لقــروض ا 20649الحخــائر االئةزاني ــار  20064 ،دفــرادممي ممي

مميـؾن جسيـة لقـروض  110بالزرعمـة التانيـة  ECLجسية لمقروض الززسؾعـة لمز سخـات،  زـا بماـط 
 104بالزرعمـة التالتـة  ECLت، وأخيـران بماـط جسية لمقروض الززسؾعة لمز سخامميؾن  620 دفراد،ا

 مميار جسية لمقروض الززسؾعة لمز سخات  20161 دفراد،مميؾن جسية لقروض ا
 : CIB الةثاري الدوليبسػ لبا نةائا الةقييؼ الزجاسبي لمحخائر االئةزانية الزةؾقعة -جــ
لمبسػ  (IFRS:9)ي عل مةظمبات( قيزة الحخائر االئةزانية الزةؾقعة ف4الثدول الةالي رقؼ ) ةساولي

 الةثاري الدولي، مع مراعاة انعكاساتيا عمى مراعل الةذسيف الت ثة لزجفغة القروض الزذرفية 
 (4جدول رقؼ )

 (IFRS:9) زةظمباتوفقان ل  ECLالحخائر االئةزانية الزةؾقعةقياس 
 ة()القيزة بالزميؾن جسي    م1022عؽ العام الزالي  بالبسػ الةثاري الدولي 

فاات  لزحاطر االئةزانيةابسؾد 
 الةذسيف

 (IFRS:9)ـوفقان ل   ECLالحخائر االئةزانية الزةؾقعة
 الزرعمة ادولى اإلجزالي

 شير 21
الزرعمة التانية 

 مد  الجياة
الزرعمة التالتة 

 مد  الجياة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــروض   ال -2 ق
  ةخيي ت لألفرادالو 

 12996 -- 961 12062 جيدة
 626 -- 14 606 عاد ة
 622 -- 9 609 خاصة

 110 264 -- 206 وير مسةغزة
 16161 264 992 11099 .إجزالي القيزة الدفةرية

 6692 62 140 6660  ومحذص االضزج ل ECLقيزة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــروض   ال -1 ق
ةخــــــــــــــــــــــــيي ت الو 

 .لمز سخات

 42404 -- 2166 40111 جيدة
 22029 -- 299 20290 عاد ة
 6126 -- 2660 1212 خاصة

 9929 9920 -- 9 مسةغزةوير 
 96292 9920 10994 26192 .إجزالي القيزة الدفةرية

 26261 1900 949 4112  ومحذص االضزج ل ECLقيزة 
 26260  االضزج ل خخائر ومحذص ،ECL الحخائر االئةزانية الزةؾقعة قيزةإجزالي 

 . Excel : مؽ إعداد الباعث، باالعةزاد عمى نةائا برناماالزذدر

بسـػ البماـط الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة لزجفغـة القـروض االجزاليـة ب(، 4ؽ الثدول الخابق رقؼ )وم
ـــدولي ـــة( مسيـــا  260260) الةثـــاري ال ـــة لمقـــروض الززسؾعـــة لألفـــراد،  60692مميـــار جسي        مميـــار جسي

ف مميــار جسيــة لمقــروض والةخــيي ت الززسؾعــة لمز سخــات  وعمــى مخــةؾ  مراعــل الةذــسي 260261
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ار جسيـة لمقـروض الززسؾعـة مميـ 60660الت ثة: بماـط الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة بالزرعمـة ادولـى 
 140بالزرعمـة التانيـة  ECLمميار جسية لمقروض الززسؾعة لمز سخـات،  زـا بماـط  40112 لألفراد،

وأخيــران مميــؾن جسيــة لمقــروض الززسؾعــة لمز سخــات،  949 ؾن جسيــة لمقــروض الززسؾعــة لألفــراد،مميــ
مميـــار جسيـــة  10900 ؾن جسيـــة لمقـــروض الززسؾعـــة لألفـــراد،مميـــ 62بالزرعمـــة التالتـــة  ECLبماـــط 

   لمقروض الززسؾعة لمز سخات 
،  زكؽ لمباعث اسةح ل الحخـائر االئةزانيـة (4،  6،  0) أرقامبالثداول  وفي سيام العرض الخابق

ــالبسؾك الةثاريــة الت ــات الزةؾقعــة عمــى الزخــةؾ  االجزــالي ب  ثــة مجــل الدراســة فــي عــل تظبيــق مةظمب
(، وتحـؾيؽ محذذـات خخـائر االضـزج ل ال زمـة لزؾاجيةيـا، عمـى أن يـةؼ مقارنةيـا IFRS:9معيار)

 ( 2 زا يؾضجيا الثدول الةالي رقؼ)، زحذذات الفعمية لحخائر االضزج لبال
 (2جدول رقؼ )

 ي لمحخائر االئةزانية الزةؾقعة لةجديد الفروم بيؽ الةقييؼ الزجاسب T-Testاخةبار  نةائا
 ) القيزة بالزميؾن جسية(  ومحذص خخائر االضزج ل الفعمي ( IFRS:9في عل معيار) 

مجفغـة القروض  ػــــــــــالبس
 الزذرفية

محذص خخائر 
 االضزج ل الفعمي

ر ـــــخخائمحذص 
 IFRS:9)) T-Test االضزج ل

 ةـــــــالدالل
(Sig.) 

 11061 12110 100216 ادىمي الزذري 

 0240 1162 12000 ةــــاالسكسدري 00026* 40260

 26260 26012 229162 يــــــــالةثاري الدول

 0000* الداللة االعذائية عسد مخةؾ  معسؾية       مؽ إعداد الباعث، باالعةزاد عمى نةائا الةجميل االعذائي  الزذدر:

ـــو ت ـــائا الثـــدول الخـــابق، أن ـــيؽ مـــؽ نة ـــيؽ محذـــص خخـــائر ويةب ـــة ب ـــة معسؾي ـــروم جات دالل ؾجـــد ف
( والــلي تــؼ تحؾيســو لزؾاجيــة الحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــة بكــل IFRS:9االضــزج ل وفقــان لزةظمبــات )

  الـلي تـؼ تحؾيسـو مـؽ قبـل مخـاؾلي البسـؾك مؽ البسـؾك الت ثـة، ومحذـص خخـائر االضـزج ل الفعمـي
( وىـي دالـة اعذـائيان عسـد مخـةؾ  00026عسؾيـة )، ومخةؾ  الزT-Test (40260)عيث بماط قيزة 

وتةفـق ىــله السةيثــة مـع مــا جــاء بالدراسـات الخــابقة ومــا أقرتـو االصــدارات الزيسيــة   (0000أقـل مــؽ )
والةؾجييات اإلشرافية بدين وجؾد تيثير جؾىري لةظبيـق الزعيـار الثديـد عمـى زيـادة عثـؼ الزحذذـات 

 11061مميــار جسيـة إلــى  120110زةؾقعــة عيـث ارتفعــط مـؽ ال زمـة لزؾاجيـة الحخــائر االئةزانيـة ال
مميــار  10469مميــار جسيــة لمبســػ ادىمــي الزذــري، فــي عــيؽ زادت بؾاقــع  10024مميــار جسيــة بؾاقــع 

   مميار جسيو  60229الايادة في البسػ الةثاري الدولي تزتمط جسية لبسػ االسكسدرية، وأخيران 
 

ــاني ــؼ  زكــؽ قبــؾل الفــرض الت ــيؼ الزجاســبي  تؾجــد فــروم جات"  عيــث ومــؽ ث ــيؽ الةقي ــة ب داللــة معسؾي
( وبـيؽ IFRS:9فـي ضـؾء مةظمبـات معيـار )بزراعـل الةذـسيف الزحةمفـة لمحخائر االئةزانيـة الزةؾقعـة 

 "  بالبسؾك الةثارية مجل الدراسة الزحذذات الفعمية لحخائر اضزج ل مجفغة القروض
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 : IIIمقررات بازل في عل االئةزانية الزةؾقعة  تجميل نةائا الةقييؼ الزجاسبي لمحخائر -1/6

داللــة معسؾيــة بــيؽ الةقيــيؼ  تؾجــد فــروم جاتعمــى أنــو "  يــسص الفــرض التالــث مــؽ فــروض البجــث     
الزعـــايير الةسغيزيـــة فـــي ضـــؾء بزراعـــل الةذـــسيف الزحةمفـــة الزجاســـبي لمحخـــائر االئةزانيـــة الزةؾقعـــة 

بـالبسؾك الةثاريـة  لحخـائر اضـزج ل مجفغـة القـروض الزحذذـات الفعميـة( وبـيؽ IIIِمشساد ثبصي )
والخةبار مد  صجة ىلا الفـرض قـام الباعـث بعـرض وتجميـل نةـائا الةقيـيؼ الزجاسـبي   " مجل الدراسة

 : عمى السجؾ الةالي IIIلمحخائر االئةزانية وفقان لزقررات بازل 
 دىمي الزذري:لبسػ ابا نةائا الةقييؼ الزجاسبي لمحخائر االئةزانية الزةؾقعة -أ

 (9جدول رقؼ )
 IIIبازل زقررات وفقان ل ECL الحخائر االئةزانية الزةؾقعةس قيا

 )القيزة بالزميؾن جسية(     م1022عؽ العام الزالي  لبسػ ادىمي الزذري با    

فاات  لزحاطر االئةزانيةابسؾد 
 الةذسيف

 IIIبازل وفقان ل ECL الحخائر االئةزانية الزةؾقعة
 الزرعمة ادولى اإلجزالي

 شير 21
الزرعمة التانية 

 مد  الجياة
الزرعمة التالتة 

 مد  الجياة
قـــــــــــــــــــــــــــــــروض   ال -2

ةخــــــــــــــــــــــيي ت الو 
  لألفراد

 16922 -- -- 16922 جيدة
 2060 -- 2060 -- عاد ة
 161 161 -- -- خاصة

 10009 161 2060 16922 .إجزالي القيزة الدفةرية
 1660 264 110 6902 .ومحذص االضزج ل ECLقيزة 

قـــــــــــــــــــــــــــــــروض   ال -1
ةخــــــــــــــــــــــيي ت الو 

 .لمز سخات

 621222 -- 6221 600664 جيدة
 62644 -- 104 60940 عاد ة
 22262 -- 224 22402 خاصة

 11222 2096 26091 -- وير مسةغزة
 109621 2096 16160 642022 .إجزالي القيزة الدفةرية

 26010 6616 1601 2010 .ومحذص االضزج ل ECLقيزة 
 10226 .االضزج ل خخائر ومحذص ،ECL الحخائر االئةزانية الزةؾقعة قيزةإجزالي 

 . Excel : مؽ إعداد الباعث، باالعةزاد عمى نةائا برناماالزذدر

ــة (، أن 9يةرــ  مــؽ الثــدول الخــابق رقــؼ ) ــة الزةؾقعــة لزجفغــة القــروض االجزالي الحخــائر االئةزاني
مميــار جسيــة  10660مميــار جسيــة( مسيــا  100226) IIIقــررات بــازل ادىمــي الزذــري وفقــان لزبســػ الب

مميار جسيـة لمقـروض والةخـيي ت الززسؾعـة لمز سخـات  وعمـى  260010لمقروض الززسؾعة لألفراد، 
مميــار  60902مخـةؾ  مراعــل الةذـسيف الت ثــة: بماـط الحخــائر االئةزانيـة الزةؾقعــة بالزرعمـة ادولــى 

ــروض الززسؾعــة لأل ــة لمق ــرادجسي ــا بماــط  20010 ،ف ــة لمقــروض الززسؾعــة لمز سخــات،  ز ــار جسي ممي
ECL  جسيـة لمقـروض  مميـار 10601 ؾن جسية لمقـروض الززسؾعـة لألفـراد،ممي 110بالزرعمة التانية
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ؾن جسيــة لمقــروض الززسؾعــة مميــ 264بالزرعمــة التالتــة  ECLالززسؾعــة لمز سخــات، وأخيــران بماــط 
 روض الززسؾعة لمز سخات مميار جسية لمق 60616 لألفراد،

 :IIIفي عل بازل  بسػ االسكسدريةب نةائا الةقييؼ الزجاسبي لمحخائر االئةزانية الزةؾقعة -ب
 (20جدول رقؼ )

 IIIبازل زقررات وفقان ل ECL الحخائر االئةزانية الزةؾقعةقياس 
 )القيزة بالزميؾن جسية(     م1022عؽ العام الزالي  ببسػ االسكسدرية    

فاات  لزحاطر االئةزانيةا بسؾد
 الةذسيف

 IIIـبازل وفقان ل ECL الحخائر االئةزانية الزةؾقعة
 الزرعمة ادولى اإلجزالي

 شير 21
الزرعمة التانية 

 مد  الجياة
الزرعمة التالتة 

 مد  الجياة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــروض   ال -2 ق
  ةخيي ت لألفرادالو 

 1020 -- 1020 -- جيدة
 21912 -- 662 21606 عاد ة

 200 -- 200 -- صةخا
 020 020 -- -- وير مسةغزة

 22042 020 1906 21606  إجزالي القيزة الدفةرية
 2240 161 611 2621 .ومحذص االضزج ل ECLقيزة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــروض   ال -1 ق
ةخــــــــــــــــــــــــيي ت الو 

 .لمز سخات

 20400 -- 916 9401 جيدة
 2224 -- 201 2426 عاد ة
 646 -- 216 166 خاصة

 1911 1911 -- -- وير مسةغزة
 11224 1911 2296 22440 .إجزالي القيزة الدفةرية

 1690 2626 162 222  ومحذص االضزج ل ECLقيزة 
 1160 االضزج ل خخائر ومحذص ،ECL الحخائر االئةزانية الزةؾقعة قيزةإجزالي 
 . Excel : مؽ إعداد الباعث، باالعةزاد عمى نةائا برناماالزذدر

الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة لزجفغـة القـروض االجزاليـة (، أن 20لخـابق رقـؼ )ويةر  مؽ الثـدول ا
مميــار جسيــة لمقــروض  20240مميــار جسيــة( مسيـا  10160) IIIببسـػ االســكسدرية وفقــان لزقـررات بــازل 

مميــار جسيــة لمقــروض والةخــيي ت الززسؾعــة لمز سخــات  وعمــى مخــةؾ   10690الززسؾعــة لألفــراد، 
ــى مراعــل الةذــسيف ا ــة ادول ــة الزةؾقعــة بالزرعم ــة: بماــط الحخــائر االئةزاني ــة مميــ 20621لت ث ار جسي

 ECLجسيــة لمقــروض الززسؾعــة لمز سخــات،  زــا بماــط  مميــؾن  222 لمقــروض الززسؾعــة لألفــراد،
جسيـة لمقـروض الززسؾعـة  مميـؾن  162 ؾن جسية لمقروض الززسؾعة لألفراد،ممي 611بالزرعمة التانية 

 ،مميــؾن جسيــة لمقــروض الززسؾعــة لألفــراد  161بالزرعمــة التالتــة  ECLان بماــط لمز سخــات، وأخيــر 
 مميار جسية لمقروض الززسؾعة لمز سخات  20626
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 : الةثاري الدوليبسػ لبا نةائا الةقييؼ الزجاسبي لمحخائر االئةزانية الزةؾقعة -جــ
 (22جدول رقؼ )

 IIIبازل ات زقرر وفقان ل ECL الحخائر االئةزانية الزةؾقعةقياس 
 )القيزة بالزميؾن جسية(   م1022عؽ العام الزالي  بالبسػ الةثاري الدولي    

فاات  لزحاطر االئةزانيةابسؾد 
 الةذسيف

 IIIـبازل وفقان ل   ECLالحخائر االئةزانية الزةؾقعة
 الزرعمة ادولى اإلجزالي

 شير 21
الزرعمة التانية 

 مد  الجياة
الزرعمة التالتة 

 ياةمد  الج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــروض   ال -2 ق
  ةخيي ت لألفرادالو 

 12996 -- 961 12062 جيدة
 626 -- 14 606 عاد ة
 622 -- 9 609 خاصة

 110 264 -- 206 وير مسةغزة
 16161 264 992 11099 .إجزالي القيزة الدفةرية

 1141 62 111 2929  ومحذص االضزج ل ECLقيزة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــروض   ال -1 ق
ةخــــــــــــــــــــــــيي ت الو 

 .لمز سخات

 42404 -- 2166 40111 يدةج
 22029 -- 299 20290 عاد ة
 6126 -- 2660 1212 خاصة

 9929 9920 -- 9 وير مسةغزة
 96292 9920 1994 26192 .إجزالي القيزة الدفةرية

 20911 1109 641 0222  ومحذص االضزج ل ECLقيزة 
 26122  االضزج ل خخائر ومحذص ،ECL الحخائر االئةزانية الزةؾقعة قيزةإجزالي 

 . Excel : مؽ إعداد الباعث، باالعةزاد عمى نةائا برناماالزذدر
 

الحخـــائر االئةزانيـــة الزةؾقعـــة لزجفغـــة القـــروض (، أن 22وأخيـــران يةبـــيؽ مـــؽ الثـــدول الخـــابق رقـــؼ )
 مميـار 10141مميـار جسيـة( مسيـا 260122) IIIبالبسػ الةثاري الدولي وفقـان لزقـررات بـازل االجزالية 

مميـار جسيـة لمقـروض والةخـيي ت الززسؾعـة لمز سخـات   200911جسية لمقروض الززسؾعـة لألفـراد، 
 20929وعمـى مخـةؾ  مراعـل الةذـسيف الت ثـة: بماـط الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة بالزرعمـة ادولــى 

ا بماـط جسية لمقروض الززسؾعة لمز سخات،  زـ مميار 00222 ار جسية لمقروض الززسؾعة لألفراد،ممي
ECL  جسيــة لمقــروض  مميــؾن  641 ؾن جسيــة لمقــروض الززسؾعــة لألفــراد،مميــ 111بالزرعمــة التانيــة

ؾن جسيـــة لمقـــروض الززسؾعـــة مميـــ 62بالزرعمـــة التالتـــة  ECLالززسؾعـــة لمز سخـــات، وأخيـــران بماـــط 
 مميار جسية لمقروض الززسؾعة لمز سخات  10109 لألفراد،

ـــامألمثـــداول  وفـــي ســـيام العـــرض الخـــابق ،  زكـــؽ لمباعـــث اســـةح ل الحخـــائر (22،  20، 9) رق
االئةزانيــة الزةؾقعــة عمــى الزخــةؾ  االجزــالي بــالبسؾك الةثاريــة الت ثــة مجــل الدراســة فــي عــل تظبيــق 

، وتحـؾيؽ محذذـات خخـائر االضـزج ل وتعميزات البسـػ الزر ـاي الزذـري  IIIمقررات بازل مةظمبات 
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نةيــا بالزحذذــات الفعميــة لحخــائر االضــزج ل والةــي تــرتب  ال زمــة لزؾاجيةيــا، عمــى أن يــةؼ مقار 
 ( 21،  زا يؾضجيا الثدول الةالي رقؼ)ؾكبالبس بزجفغة القروض الزذرفية

 (21جدول رقؼ )
 لةجديد الفروم بيؽ الةقييؼ الزجاسبي لمحخائر االئةزانية الزةؾقعة  T-Testاخةبار  نةائا

 ) القيزة بالزميؾن جسية(ج ل الفعمي   ومحذص خخائر االضز IIIمقررات بازل في عل  

مجفغـة القروض  ػــــــــــالبس
 الزذرفية

محذص خخائر 
 االضزج ل الفعمي

خخائر محذص 
 ةـــــــالدالل III T-Testبازل ل االضزج ل

(Sig.) 
 10226 12110 100216 ادىمي الزذري 

 1160 1162 12000 االسكسدرية 00206 00149

 26122 26012 229162 يــــــــالةثاري الدول
 0000* الداللة االعذائية عسد مخةؾ  معسؾية       : مؽ إعداد الباعث، باالعةزاد عمى نةائا الةجميل االعذائي الزذدر

تؾجـــد فـــروم جات داللـــة معسؾيـــة بـــيؽ محذـــص خخـــائر ال ويةبـــيؽ مـــؽ نةـــائا الثـــدول الخـــابق، أنـــو 
( واللي تؼ تحؾيسو لزؾاجية الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة IIIبصي ِمشساد ثاالضزج ل وفقان لزةظمبات )

ــي ــة، ومحذــص خخــائر االضــزج ل الفعم ــو مــؽ قبــل مخــاؾلي  بكــل مــؽ البســؾك الت ث ــؼ تحؾيس ــلي ت ال
دالـة اعذـائيان ويـر ( وىـي 00206، ومخـةؾ  الزعسؾيـة )T-Test (00149)  عيث بماط قيزة البسؾك

الباعـث أن ىـله السةيثـة ت  ـد اىةزـام البسـؾك الةثاريـة الزذـرية    ويـر  (0000مؽ ) أكبرعسد مخةؾ  
تسفيـلان لةعميزـات وتؾجييـات البسـػ  بإصـداراتيا الزحةمفـة، بةظبيق مةظمبات لثسة بازل لمرقابـة الزذـرفية

ــى مخــةؾ  القظــاا  ــالي عم ــا االســةقرار الز ــة تخــةيدي تعاي الزر ــاي الزذــري  خــمظة إشــرافيو ورقابي
 كــل مــؽ خـ ل  خــب ثقــة الز سخــات والؾ ـاالت واليياــات الدوليــة بدــكل عــام،  الزذـرفي واالقةذــادي

والةــي تيــةؼ بزــد  امةتــال الز سخــات الزذــرفية  وفــي مثــال الةذــسيف االئةزــاني عمــى وجــو الةجديــد
جـــاء محذـــص خخـــائر االضـــزج ل وفقـــان  وقـــد  لمزعـــايير الدوليـــة لمرقابـــة الزذـــرفية )مقـــررات بـــازل(

لمبسػ ادىمي الزذري، فـي  مميار جسية( 20161مؽ الزحذص الفعمي بزقدار )أقل  IIIلزقررات بازل 
مميار جسية لبسػ االسكسدرية، وأخيران تزتمط الايـادة فـي البسـػ الةثـاري الـدولي  20261عيؽ زادت بؾاقع 

   جسيو مميؾن  244
 

الزجاسـبي  داللـة معسؾيـة بـيؽ الةقيـيؼ " ال تؾجـد فـروم جاتعيـث  الفـرض التالـث رفـضومؽ ثـؼ  زكـؽ 
( وبـيؽ IIIثربصي  )الزعايير الةسغيزية في ضؾء بزراعل الةذسيف الزحةمفة لمحخائر االئةزانية الزةؾقعة 

  " بالبسؾك الةثارية مجل الدراسة الزحذذات الفعمية لحخائر اضزج ل مجفغة القروض
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ئةزانية الزةؾقعة الفروم بيؽ الةقييؼ الزجاسبي لمحخائر اال  لةجديدT-Test  تجميلنةائا  -1/1
 : III( ومقررات بازل IFRS:9في عل معيار)

ــعيــسص الفــرض  ــو "  مــؽ فــروض البجــث الراب ــى أن ــيؽ عم ــة ب ــة معسؾي ــيؼ ال تؾجــد فــروم جات دالل الةقي
(، وبيؽ مةظمبـات مقـررات بـازل IFRS:9الزجاسبي لمحخائر االئةزانية الزةؾقعة وفقان لزةظمبات معيار)

 IIIالةقيـــيؼ الزجاســـبي  نةــائا( 26ويؾضــ  الثـــدول الةــالي رقـــؼ ) ،" الدراســـة البسؾك الةثاريـــة مجــلبــ
  IIIل ( ومقررات بازIFRS:9لمحخائر االئةزانية الزةؾقعة في عل معيار)

 (26جدول رقؼ )
 الفروم بيؽ الةقييؼ الزجاسبي لمحخائر االئةزانية لةجديد  T-Testاخةبار  نةائا

 )القيزة بالزميؾن جسية(   IIIبازل ( ومقررات IFRS:9في عل معيار)الزةؾقعة 
 مجفغة القروض الزذرفية

 بالبسؾك مجل الدراسة
الحخائر االئةزانية 

 (IFRS:9لــ) وفقان 
الحخائر االئةزانية 

 III T-Testبازل لوفقان 
 ةـــــــالدالل

(Sig.) 
 : قروض مزسؾعة لألفراد  

 1660 6001 البسػ ادىمي الزذري 
 2240 1606 ةــــاالسكسدري ػـــــــبس 00064 36667

 1141 6692 البسػ الةثاري الدولي
  لمز سخاتقروض مزسؾعة :  

 26010 22060 البسػ ادىمي الزذري 
 1690 1221 ةــــػ االسكسدريـــــــبس 06237 16412

 20911 26261 البسػ الةثاري الدولي
 إجزالي الزجفغة االئةزانية :  

 10226 11061 ي البسػ ادىمي الزذر 
 1160 0240 ةــــػ االسكسدريـــــــبس 06221 16715

 26122 26620 البسػ الةثاري الدولي
 0000: مؽ إعداد الباعث، باالعةزاد عمى نةائا الةجميل االعذائي      * الداللة االعذائية عسد مخةؾ  معسؾية الزذدر

الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة داللـة معسؾيـة بـيؽ  تؾجـد فـروم جاتال أنـو  الثـدول الخـابق، ويةر  مؽ
ــار) ــات معي ــان لزةظمب ــة IFRS:9وفق ــة الزةؾقع ــات )( والحخــائر االئةزاني ــان لزةظمب ــؾك ( IIIثرربصي وفق لمبس

ــة، فزــؽ عيــث الزخــةؾ  االجزــالي لزجفغــة القــروض الزذــرفية   T-Testبماــط قيزــة الةثاريــة الت ث
، (0000مــؽ ) أكبــردالــة اعذــائيان عســد مخــةؾ  ويــر ي وىــ  (00221، ومخــةؾ  الزعسؾيــة )(10410)

وعمى الزخـةؾ  الةفذـيمي : ال تؾجـد فـروم جات داللـة معسؾيـة بدـين القـروض والةخـيي ت االئةزانيـة 
الززسؾعـة لألفـراد بـالبسؾك الةثاريـة الت ثــة بـيؽ  ـل مـؽ االطــاريؽ الخـابقيؽ لقيـاس الحخـائر االئةزانيــة 

ـــث  ـــة، عي ـــة الزةؾقع ـــط قيز ـــة )T-Test (60664)بما ـــر ( وىـــي 00064، ومخـــةؾ  الزعسؾي ـــة وي دال
كزـــا ال تؾجــد فـــروم جات داللــة معسؾيـــة بدــين القـــروض   (0000مــؽ ) أكبـــراعذــائيان عســـد مخــةؾ  

والةخيي ت االئةزانية الززسؾعـة لمز سخـات عمـى اخـة ي طبيعةيـا وعثزيـا بـالبسؾك الةثاريـة الت ثـة 
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 T-Testبماـط قيزـة قيـاس الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة، عيـث وجلػ بيؽ  ل مؽ االطاريؽ الخابقيؽ ل
  (0000مؽ ) أكبردالة اعذائيان عسد مخةؾ  وير ( وىي 00264، ومخةؾ  الزعسؾية )(10112)
 III لثسـة بـازلالقيـاس واالفذـاح الةـي أقرتيـا مةظمبـات  تؾافـقأن ىله السةيثة ت  ـد  ير  الباعثىسا و 

بدــــين  (IFRS:9مــــع مةظمبــــات معيــــار اددوات الزاليــــة ) الزحةمفــــة،لمرقابـــة الزذــــرفية بإصــــداراتيا 
ــدقيق ليــله اددوات، واســةحدام نزــاجج  ــة مــؽ خــ ل الةذــسيف ال االعةــراي والقيــاس عــؽ اددوات الزالي
دقيقــة ومؾضــؾعية تعةزــد عمــى البيانــات الةاريحيــة والجاليــة والزخــةقبمية لقيــاس الحخــائر االئةزانيــة 

ولعـل عمى جؾدة الةقارير الزالية والةذسيف الدقيق لزجفغة القـروض الزذـرفية   الزةؾقعة، وبيان أثرىا
أن نزـؾجج الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة القـى ترعيبـان مـؽ قبـل مقـررات بـازل عـام  ما  عاز ىلا الةؾافـق

، وتثخد ىلا الةرعيب واالىةزـام بإدخاليـا العديـد مـؽ 1021عقب صدور الزعيار الثديد عام  م1020
والةــي ترـزؽ الةظبيــق الـدقيق والز ئــؼ لمزعيــار  1024، 1026د  ت والةايــرات الثؾىريـة عــامي الةعـ

   لةعغيؼ ادىداي الزرجؾة مسو والعزل في نظاقو  الثديد وتحفل الةؾافق والةحامل مع مةظمباتو
ال " عيــثمــؽ فــروض البجــث  الرابــعالفــرض  قبــؾل زكــؽ  T-Testنةــائا تجميــل و  مــا ســبق وفــي ضــؾء

وفقــان لزةظمبــات  الةقيــيؼ الزجاســبي لمحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــةفــروم جات داللــة معسؾيــة بــيؽ تؾجــد 
 الدراسة البسؾك الةثارية مجل بIII (، وبيؽ مةظمبات مقررات بازل IFRS:9معيار)
، اىةزــام البســػ الزر ــاي الزذــري  خــمظة إشــرافيو ورقابيــة، وعــرل البســؾك وأخيــران ي  ــد الباعــث     

ة الزذرية فـي اآلونـة ادخيـرة عمـى تؾفيـق أوضـاعيا لةظبيـق معيـار الةقريـر الزـالي الـدولي رقـؼ الةثاري
ــل فثــر عــام 9" ــان مس ــات إلاامي ــلي ب ــة  1029" وال ــات والزعمؾمــات الحزي ــد مــؽ البيان ــب ماي ــلي يةظم وال

والسؾعيـــة الةــــي تــــدعؼ القيــــاس الــــدقيق واالفذـــاح الز ئــــؼ والةقيــــيؼ الزؾضــــؾعي لزجفغــــة القــــروض 
" الزعـدل 14" ونغيـره الزذـري رقـؼ "9 زا أن معيار الةقرير الزالي الدولي رقؼ "لةخيي ت الزذرفية  وا

(، عيـث أنـو فـي 1022أقرا الزعالثة الزجاسبية فـي بدا ـة فةـرة الةظبيـق الةثريبـي )يسـاير  1029عام 
ذـــات عـــؽ الزحذ عالـــة زيـــادة محذذـــات االضـــزج ل الزجخـــؾبة طبقـــان لزةظمبـــات الزعيـــار الثديـــد

أوالن مـؽ اعةيـاطي الزحـاطر البسحيـة  الزجخؾبة بدكل فعمي طبقان لمةعميزات الخارية بالبسؾك، يةؼ الحذـؼ
العام "ائةزان" الزكؾن في بدا ة الفةرة وفي عالة عدم  فايةو يةؼ خذـؼ بـاقي الايـادة مـؽ رصـيد ادربـاح 

باح الزجةثاة،  زا أكـد الزعيـار عمـى أنـو الزجةثاة في بدا ة الفةرة أ ان  انط السةيثة مديسة أو دائسة لألر 
في  افة الغروي يةعيؽ االفذاح بدكل تفذيمي عـؽ تمـػ الةخـؾيات بكـل مـؽ قائزـة الةايـر فـي عقـؾم 
الزخــاىزيؽ و ــلا اال رــاعات الزةززــة لمقــؾائؼ الزاليــة  بيسزــا فــي عالــة نقــص محذذــات االضــزج ل 

ة عاليـان، يةعـيؽ عـدم الزخـاس برصـيد اعةيـاطي الزجخؾبة وفقان لمزعيار الثديد عـؽ الزحذذـات الفعميـ
الزحاطر البسحية العام " ائةزان " في بدا ة الفةـرة عمـى اعةبـار أن يـةؼ تخـؾيةو أوالن بـيول  ـل فةـرة ماليـة 
ــا الزــالي ومحذــص  ــو الزر  ــري ب ــيؽ رصــيد محذــص االضــزج ل الزعة ــة ب ــد الزقارن ــع ســسؾية عس رب

  زانية وتحؾيؽ الزحذذات في ضؾء الةعميزات الخارية  االضزج ل طبقان لةعميزات الثدارة االئة
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 :ابعان : السةائا والةؾصيات والدراسات الزخةقبميةس
ــة ل طــار السغــري وتجميــل الزجــاور الرئيخــية ارتحــازان عمــى عــرض  ، ومــؽ واقــع الدراســة الةظبيقي

صـيات والدراسـات ،  زكؽ لمباعث اسةح ل أىؼ السةائا وتقـد ؼ الةؾ لمبسؾك الةثارية عيسة البجث
 الزخةقبمية وجلػ عمى السجؾ الةالي:

 نةائا الدراسة : -2
  ما يمي كدفط الدراسة السغرية عؽ مثزؾعة مؽ السةائا أىزيا: 
 1029" الزعـدل عـام 14( ونغيـره الزذـري "IFRS:9معيار الةقرير الزالي الـدولي ) صسف -2/2

، أو بالقيزة العادلـة مـؽ خـ ل ةيمحةبالةحمفة الزخ ادصؾل الزالية عمى أن يةؼ قياسيا العقان 
نزـؾجج  :باالعةزـاد عمـىة الدخل الدامل ادخر، أو بالقيزة العادلة مؽ خ ل الرب  أو الحخار 

 خذائص الةدفق السقدي الةعاقدي لألصل الزالي ، و أعزال الزسدية إلدارة ادصؾل الزالية
ث ثـــة  :عمـــى (IFRS:9)لزعيـــاروفقـــان  قيـــاس الحخـــائر االئةزانيـــة الزةؾقعـــةيرتحـــا نزـــؾجج  -2/1

(، EAD(، وقيزــة الزديؾنيــة عســد الةعتــر )PDمجــددات أساســية تحزــؽ فــي اعةزــال الةعتــر )
 ــل مــؽ الزــسيا الزعيــاري، وقــد أقــر ىــله الزجــددات  ( LGDومعــدل الحخــارة عســد الةعتــر )

ؾيؽ تحـالئةزانيـة و ةعايـا دقـة القيـاس واإلفذـاح عـؽ الزحـاطر ال IIIوالداخمي بزقررات بـازل 
 الزحذذات الحافية لزؾاجيةيا 

يةظمب تظبيق نزؾجج قياس الحخائر االئةزانية الزةؾقعة وجؾد قاعدة بيانات مةحاممـة تدـزل  -2/6
، البيانات الةاريحية والجالية والزخـةقبمية الزةعمقـة بـالعز ء والذـساعة وادندـظة االقةذـاد ة

ال الدراســات االئةزانيــة دراســاتيا وتجميميــا بؾاســظة فــرم عزــل وخبــراء فــي مثــ  ثــبوالةــي 
ومعـدالت الحخـارة عسـد الةعتـر لـيي فقـ  فــي  بالزجفغـة الزذـرفية،لةقـدير اعةزـاالت الةعتـر 

    و نزا في الغروي وير الزؾاتية الزؾاتيةعل الغروي 
الذـــعؾبات والةجـــد ات الةـــي تؾاجـــو اســـةحدام نزـــؾجج الحخـــائر االئةزانيـــة الزةؾقعـــة تةزتـــل  -2/1

ــة  ــالبسؾك الةثاري ــان ب ــار )ل وفق ــازل IFRS:9زعي ــررات ب ــى III( ومق ــة االعةزــاد عم ، فــي  يفي
بدــكل يــسعكي  مزــالــألدوات الزاليــة، لةقيــيؼ الزجاســبي دوــراض ا أســي مؾضــؾعية ودقيقــة

ويـر  –عمى تذـسيف مجفغـة القـروض الزذـرفية مـؽ خـ ل ثـ ث مراعـل ) مسةغزـة مباشر 
والحافيـــة لزؾاجيـــة الحخـــائر  مةعتـــرة(، وال ســـيزا تحـــؾيؽ الزحذذـــات الز ءمـــة –مسةغزـــة 

  الزرتبظة بكل أداة/ مثزؾعة أدوات مةزاثمة داخل  ل مرعمة  
مايـادات ل الزجاسبي ةقييؼالعمى أىزية  IIIمقررات بازل ( و IFRS:9أكدت مةظمبات معيار) -2/0

الثؾىرية في محاطر االئةزان والةي يةرتـب عمييـا تذـسيف مجفغـة القـروض ضـزؽ الزراعـل 
 كل مرعمو ةخاب الحخائر االئةزانية الزةؾقعة بالزحةمفة واع
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( بـــالةرقي بـــيؽ الزراعـــل الـــت ث لةذـــسيف IFRS:9ســـز  معيـــار الةقريـــر الزـــالي الـــدولي ) -2/6
مجفغــة القــروض الزذــرفية، وجلــػ عســد عــدوث تجخــؽ فــي نؾعيــة االئةزــان وتــؾفر مبــررات 

يـة أو مـؽ الزرعمـة التانيـة إلـى كافية ومؾثقة تدعؼ نقل القروض مؽ الزرعمة التالتة إلى التان
 ادولى، دون االعةداد بالخداد الزبكر لألقخاص ضزؽ مبررات الةرقي بيؽ الزراعل 

 

  ما يمي عؽ مثزؾعة مؽ السةائا أىزيا الدراسة الةظبيقيةكدفط: 
ــيؼ  -2/4 ــات( لةقي ــداخمي مــؽ خ ل)أربعــة فا ــة الزذــرية بسزــاجج الةذــسيف ال ــام البســؾك الةثاري تمة

لثــدارة االئةزانيــة لمعزــ ء،  زــا أســفرت تقاريرىــا الزاليــة عــؽ تؾافــق الةذــسيفات وتذــسيف ا
 الداخمية مع فاات الةذسيف الةي أقرىا البسػ الزر اي الزذري  خمظة إشرافيو)عدرة فاات(  

الةقـديرات الداخميــة عمــى دراسـة وتجميــل ادوضــاا فــي بســاء  الزذـريةالبســؾك الةثاريــة  تعةزـد -2/2
ادخيـرة، وتؾفيقيـا مـع السغـرة الزخـةقبمية وم شـرات و ـاالت الةذـسيف  اآلونةي االقةذاد ة ف

(،  يسـاس العةخـاب  Moody's – Stander & Poor's - Fitchاالئةزـاني الـدولي )
   اعةزال الةعتر بالزراعل الت ثة، مع مراعاة فاات الةذسيف الزحةمفة 

ــة -2/9 ــألدوات الزالي ــرتب  محذذــات خخــائر االضــزج ل ل بدــكل عكخــي مــع مخــةؾ  جــؾدة  ت
ة، فـي الفاةـيؽ زحذذـات بـالبسؾك الةثاريـة مجـل الدراسـىـله التةر ـا الزجفغة االئةزانيـة، و 

 ديؾن وير مسةغزة(  –) ديؾن تجةاج مةابعة خاصة التالتة والرابعة 
( والـلي IFRS:9فروم معسؾية بيؽ محذص خخـائر االضـزج ل وفقـان لزةظمبـات ) وجؾد -2/20

  ، ومحذــص خخــائر االضــزج ل الفعمــيجيــة الحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــةلزؾاتــؼ تحؾيســو 
وجلــػ نةيثــة وجــؾد تــيثير جــؾىري لةظبيــق الزعيــار الثديــد عمــى زيــادة الزحذذــات ال زمــة 

مميــار جسيــة لمبســػ ادىمــي الزذــري،  10024لزؾاجيــة الحخــائر االئةزانيــة الزةؾقعــة بؾاقــع 
  لمبسػ الةثاري الدولي مميار جسيو 60229، مميار جسية لبسػ االسكسدرية 10469

ــيؽ محذــص خخــائر اال عــدم وجــؾد -2/22 ــة ب ــات فــروم معسؾي ــان لزةظمب ــازل ضــزج ل وفق  IIIب
ــة الزةؾقعــة  ــو لزؾاجيــة الحخــائر االئةزاني ــؼ تحؾيس ــلي ت ــة مجــل الدراســةوال ــالبسؾك الةثاري ، ب

    لزجفغة القروض الزذرفية ومحذص خخائر االضزج ل الفعمي
الحخـــــائر االئةزانيـــــة الزةؾقعـــــة وفقـــــان لزةظمبـــــات فـــــروم معسؾيـــــة بـــــيؽ  عـــــدم وجـــــؾد -2/21

لمبسـؾك الةثاريـة ( IIIثربصي وفقـان لزةظمبـات )( والحخائر االئةزانية الزةؾقعة IFRS:9معيار)
ليؽ ، ادمــر الــلي  عكــي الةؾافــق بــيؽ ىــ(0000مجــل الدراســة وجلــػ عســد مخــةؾ  معسؾيــة )

 ؼ الحخائر االئةزانية الزةؾقعة االطاريؽ بدين قياس وتقيي
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 تؾصيات الدراسة :  -1
ـــي ســـيام                 ـــائا الدراســـة ف ـــة نة ـــة والةظبيقي ـــؽ  السغري ـــد ؼ مثزؾعـــة م ـــؽ تق  زك

 الةؾصيات أىزيا ما يمي:
الةـي  والزسيثيـات لألدوات الزاليـة البسؾك الةثارية الزذرية باعةزاد نزاجج ادعزال قيامضرورة  -1/2

ةظبيقيــا، فرــ ن عــؽ ضــرورة اعةزــاد نغــام الةذــسيف االئةزــاني الــداخمي بالبســػ بجيــث تخــةحدم ل
(، ومعــدل الحخــارة عســد EAD(، وقيزــة الزديؾنيــة عســد الةعتــر )PDيةرــزؽ اعةزاليــة الةعتــر )

    ECLالعةخاب الحخائر االئةزانية الزةؾقعة  كزجددات مؾضؾعية( LGDالةعتر )
أو  هأو تثديـداالئةزـان بقياس الثدارة االئةزانية لمعز ء عسد طمـب  ضرورة قيام البسؾك الةثارية -1/1

ــوزياد ــيثيرت ــة الزةؾقعــة  ، مــع مراعــاة ت ــاس الحخــائر االئةزاني ــات  ECLنزــؾجج قي ــا لزةظمب وفق
عمــــى تذـــسيف الزجفغـــة الزذـــرفية وتحــــؾيؽ  III( ومةظمبـــات لثســـة بـــازل IFRS:9معيـــار )

 ادصؾل الزالية الزحذذات ال زمة لزؾاجية خخائر اضزج ل 
/ أدوات الــديؽ االئةزانيــة  بةذــسيف جزيـع القــروض والةخـيي تالبسـؾك الةثاريــة   ثـب أن تقــؾم -1/6

ــاس وعخــاب ــة الزةؾقعــة  الةــي تحرــع لقي ــا  ECLالحخــائر االئةزاني لزراعــل ثــ ث تعكــي وفق
د قروض وتخيي ت مسةغزـة مـع وجـؾ  –جؾدة الزجفغة االئةزانية ) قروض وتخيي ت مسةغزة 

 (   / مةعترة قروض وتخيي ت وير مسةغزة –ارتفاا جؾىري في محاطر االئةزان بيا 
ـــى إدارة الزراجعـــة الداخميـــة  -1/1 ـــيؼ دوري مخـــةقل عـــؽ يةعـــيؽ عم ـــالبسؾك إجـــراء تقي ـــاام ب مـــد  االلة

( خاصـــة فيزـــا يةعمـــق بالخياســـات IFRS:9بالخياســات واالجـــراءات الزةعمقـــة بةظبيـــق معيــار )
زـــدة لةذـــسيف ادصـــؾل الزاليـــة وتبؾيبيـــا وااللةـــاام بسزـــاجج ادعزـــال الزعةزـــدة الزعة تواإلجـــراءا

    الةعترومعدل الحخارة عسد  الةعترومسيثية عخاب خخائر االئةزان الزةؾقعة والقيزة عسد 
االفذــاح عــؽ الخياســات والسزــاجج الزخــةحدمة فــي تقيــيؼ مجفغــة  ؾك الزذــريةيةعــيؽ عمــى البســ -1/0

الزذرفية، والحخـائر االئةزانيـة الزرتبظـة بيـا وطـرم تحـؾيؽ الزحذذـات القروض والةخيي ت 
لمفاــات الرئيخــية لمزقةرضــيؽ، مــع مراعــاة اســةيفاء مةظمبــات االفذــاح الســؾعي والحزــي لــألدوات 

  (10ونغيره الزذري رقؼ  IFRS:7الزالية الةي أقرىا معيار )
ــي محذــص الحخــائر بدــين ال تفذــيمي ثــب عمــى البســؾك الزذــرية إصــدار تقريــر  -1/6 ةاييــرات ف

شـير قادمـة أو عمــى مـدار عزـر ادداة الزاليـة، وفقــان  21االئةزانيـة الزةؾقعـة سـؾاء عمــى مـدار 
مـع تقـد ؼ مظابقـة لزحذـص الحخـارة مـؽ الرصـيد االفةةـاعي إلـى ( IFRS:9لزةظمبات معيـار )

  الرصيد الحةامي بجخب فاة ادداة الزالية
بةؾفير ىياكل و جراءات عؾ زـة مساسـبة، ترـزؽ  البسؾك الزذريةب ة ثب أن تقؾم مثالي اإلدار  -1/4

مؽ خـ ل تجديـد ، 1029الزعدل عام  14ونغيره الزذري رقؼ IFRS:9 الةظبيق الخميؼ لزعيار
ــة  ــة الةجةي ــؾفير البسي دور المثــان ووعــدات العزــل بالبســػ، وضــزان تحامــل العزــل فيزــا بيسيــا وت

  الةظبيقالزساسبة الةي تحفل  فاءة وفاعمية 
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ــة  -1/2 ــػ الزر ــاي الزذــري  خــمظة إشــرافيو ورقابي ــام البس ــالةجقق ضــرورة قي مــؽ وجــؾد سياســات ب
ونزاجج وصفية و زية لمةسب  بدكل مبكر بالقروض الزةعتـرة وتذـسيفيا ضـزؽ مجفغـة القـروض 

(، ومـــد   فا ـــة الزحذذـــات الةـــي يـــةؼ تحؾيسيـــا IFRS:9الزذـــرفية وفقـــان لزةظمبـــات معيـــار )
    IIIمراعاة تيثيرىا عمى معدل  فا ة رأس الزال وفقان لزةظمبات بازل  مع بدينيا

بإصـدار تعميزـات تؾجيييـة وضـؾاب  رقابيـة جديـدة بدـين  البسـػ الزر ـاي الزذـري  أن  قؾم ثب  -1/9
قؾاعــد إعــداد وتذــؾير القـــؾائؼ الزاليــة لمبســؾك، بجيــث تراعـــي الةؾافــق بــيؽ مةظمبــات الزعـــايير 

 III( ومةظمبات لثسـة بـازل 1029الزعدل عام  14غيره الزذري رقؼ ون IFRS:9الزجاسبية )
كزعـــايير تسغيزيـــة دوليـــة لمرقابـــة الزذـــرفية، بزـــا  رـــزؽ مؾضـــؾعية القيـــاس وســـ مة وجـــؾدة 

 وم ءمة أسي تذسيف الةخيي ت االئةزانية   ودقة االفذاح، 
 الدراسات الزخةقبمية الةي ترتب  بزثاالت البجث:  -6

عمــى  اىــوتيثير  بزةايــرات البجــثاء مايــد مــؽ الدراســات والبجــؾث الةــي تــرتب   زكــؽ لمبــاعتيؽ اجــر 
 ميسة الزجاسبة والزراجعة في  ل مؽ:

فـي ضـؾء الزعـايير الزجاسـبية  ECLدراسة تجميمية لسزاجج قياس الحخائر االئةزانيـة الزةؾقعـة  -6/2
  الةثارية الزذرية بالبسؾك CAR والرؾاب  الرقابية وانعكاساتيا عمى معدل  فا ة رأس الزال

القـروض والةخـيي ت مـس   قـراراتعمـى  (IFRS:9)تظبيـق معيـار ثـر د  نزؾجج مجاسبي مقةـرح -6/1
 االئةزانية: مع دليل تظبيقي بالبياة الزذرية  

مـع ( عمـى تجخـيؽ م شـرات ادداء الزـالي : IFRS:9تقيـيؼ أثـر تظبيـق معيـار اددوات الزاليـة ) -6/6
  الزذرفي الزذري  دراسة تظبيقية بالقظاا

ــار اددوات الزاليــة ) -6/1 ــى مسيثيــة الةجاســب الرــريبي  (IFRS:9انعكاســات تظبيــق معي مــع  –عم
 دليل ميداني بالبياة الزذرية 

بدـين نزـاجج قيـاس الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة ةفعيل أندظة الزراجعة الداخميـة ل دخل مقةرحم -6/0
 القظاا الزذرفي وتيثيرىا عمى جؾدة الةقارير الزالية ب

لفجـص نزـاجج قيـاس الحخـائر االئةزانيـة الزةؾقعـة فـي ضـؾء الدور الزرتقـب لزراقبـي الجخـابات  -6/6
   اخةباريةدراسة  – (Basel III( والةسغيزية )IFRS:9مةظمبات الزعايير الزجاسبية )

ئةزانيـة بزجفغـة لةظؾير ميام الزراجعة الحارجية في فجص نزـاجج تقيـيؼ الثـدارة اال إطار مقةرح  -6/4
 القروض الزذرفية: مع دراسة تظبيقية بالقظاا الزذرفي الزذري  
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 مراجع البجث
 الزراجع العربية : - أ
 دوريات العمزيةال : 
الةجد ات الةي تؾاجـو البسـؾك الزذـرية عسـد تظبيـق معيـار "  (،1022) نبيل عبد الرؤيإبراىيؼ ،   2

IFRS 9 ــو مــؽ مسغــؾر  فا ــة عمي ــار الزةرتب ــة رأس الزــال السغــاميوادث ــة " -  ، دراســة تظبيقي
 ، العدد التاني 11،  مية الةثارة ، جامعة الزسذؾرة، الزثمد الزثمة الزذرية لمدراسات الةثارية

أثـــر قيـــاس الحخـــائر االئةزانيـــة وفقـــان لمزعـــايير الزجاســـبية "  (،1026) وفـــاء يؾســـف، أعزـــد  1
مثمــة ، "الزجاســبية فــي البســؾك الزذــرية  والرــؾاب  الرقابيــة جات الع قــة عمــى جــؾدة الزعمؾمــات

  الثاء ادول –رابع ،  مية الةثارة ، جامعة عيؽ شزي، العدد الالفحر الزجاسبي
(، " مجددات محاطر الةعتـر الزـالي لمقـروض والةخـيي ت 1022الخي وي، عبد العايا بؽ دمحم )  6

جامعــة االســكسدرية، الزثمــد رقــؼ ،  ميــة الةثــارة، مثمــة  ميــة الةثــارة لمبجــؾث العمزيــةاالئةزانيــة"، 
 الثاء التاني، العدد التاني   -00

إطار مقةـرح لمقيـاس واإلفذـاح عـؽ الثـدارة االئةزانيـة فـي ، " (1022) خمؾد عبد العايا، رياض  1
، الفحــر الزجاســبيمثمــة ، " دراســة تظبيقيــة –البســؾك الةثاريــة الزذــرية فــي ضــؾء اتفاقيــة بــازل 

  لث، العدد التازيعيؽ شكمية الةثارة ، جامعة 
دراســة تجميميــة ل ثــار الزةرتبــة (، " 1024) عامــد، عبــد ج مجثــؾبصــ ح عمــي أعزــد ؛ ، دمحم  0

مثمــة العمــؾم "،  عمــى الخياســات االئةزانيــة والةزؾيميــة لمزذــاري العربيــة IFRS 9عمــى تبســي 
، العــدد د ادولالخــؾدان، الزثمــ -أم درمــان االســ مية، جامعــة االقةذــاد ة واالداريــة والقانؾنيــة

  ةاسعال
  الزذرفية الةقاريراالصدارات و: 
" أسي تقييؼ الثدارة االئةزانية لمعزـ ء وتحـؾيؽ الزحذذـات، " (1026) البسػ الزر اي الزذري   6

  الرقابة واإلشراي، قظاا 
ـــة، " (1029)                             4 ـــارير الزالي ـــدولي لمةق ـــار ال ـــق الزعي ( 9) تعميزـــات تظبي

IFRS 9  ، "قظاا الرقابة واالشراي، إدارة الةعميزات الرقابية    
الةخـؾيق ، قظـاا  " الةقيـيؼ الرقزـي لمثـدارة االئةزانيـة لمعزـ ء، " (1024) ادىمي الزذري البسػ   2

  االئةزاني
ــدولي  9 ــاون ال ــؼ ، " (1029)وزارة االســةتزار والةع ــرار رق ــام  1029لخــسة  69ق بةعــديل بعــض أعك

معيـــار  – 1020لعـــام  220ية الذـــادرة بقـــرار وزيـــر االســـةتزار رقـــؼ معـــايير الزجاســـبة الزذـــر 
 تابع " أ "   22، العدد الؾقائع الزذرية،  "( اددوات الزالية14الزجاسبة الزذري رقؼ)
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 بجثم عق ال
 ( 2ممجق رقؼ )

  لبسؾك الةثارية الزذرية مجل الدراسةالزعرضة لزحاطر االئةزان با القيزة
 ( القيزة بالزميؾن جسية )                                                                                     

 الجد ادقذى لمزحاطر
 االئةزانية قبل الرزانات

  ***الةثاري الدوليالبسػ  **بسػ االسكسدرية * البسػ ادىمي الزذري 
1024 1022 1024 1022 1024 1022 

 : البسؾد الزعرضة لحظر االئةزان داخل الزياانية 
 000026 010601 290040 210226 1940161 1600424  أخر   مالية خاانة وأورامأجون 

 42 2 0 0 0110100 1010001  أرصدة لد  البسؾك
  قروض لألفراد :

 20666 20420 601 621 60411 40066  عخابات جارية مديسة
 60012 10900 216 22 60210 10622  بظاقات ائةزان

 240222 260922 240120 210161 120410 110401  قروض شحذية
 246 124 26 20 10124 10169  قروض عقارية
 0 0 0 0 20420 10209 قروض سيارات

 16161 290002 220042 200102 100009 690014 اجزالي القروض لألفراد
  مز سخات :قروض ل

 260996 210102 00061 10660 2160214 2620109  عخابات جارية مديسة
 190220 110100 210222 200216 2290241 2060941  قروض مباشرة
 660010 160410 00211 10221 460626 420624  قروض مدةر ة

 960292 260692 110224 290662 1090621 6600012 اجزالي قروض الز سخات
  تزارات مالية :اسة

 2210126 410462 10094 690 2660620 2240464  أدوات الديؽ
 10009 60240 106 102 210614 260011  أصؾل أخر  

 1260162 160691 610012 000412 201010601 206200610  اجزالي البسؾد داخل الزياانية

 : البسؾد الزعرضة لحظر االئةزان خارج الزياانية 
 10242 20402 10466 212 160449 210012  ةسد واعةزادات مخ

 660264 690021 00249 10616 2060101 2240226  خظابات الرزان
 90021 10616 220012 200002 620666 620621  أخر  

 490604 400262 220906 200001 2210216 1620102  اجزالي البسؾد خارج الزياانية

 ةزاد عمى الةقارير الزالية لمبسؾك مؽ إعداد الباعث ، باالع : الزذدر
 مؽ  ل عام  60/6*  تسةيي القؾائؼ الزالية لمبسػ ادىمي الزذري في 

 مؽ  ل عام  62/21** تسةيي القؾائؼ الزالية لبسػ االسكسدرية في 
 مؽ  ل عام  62/21*** تسةيي القؾائؼ الزالية لمبسػ الةثاري الدولي في 
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 ( 1ممجق رقؼ )
 ECLرات قياس الحخائر االئةزانية الزةؾقعة افةراضات وم ش

 بالبسؾك الةثارية الزذرية مجل الدراسة  

مراعل  ػــــــــــالبس
 الةذسيف

 مجددات الحخائر االئةزانية الزةؾقعة
 (IFRS:9) زةظمباتوفقان لـ

 مجددات الحخائر االئةزانية الزةؾقعة
 IIIوفقان لـزقررات بازل 

PD EAD LGD PD EAD LGD 

 لبسػا
ادىمي 

 ري ــالزذ

 %10% :0 الزرعمة ادولى
ـــة  قيزـــة فعمي
مـــــــؽ واقـــــــع 
الزجفغــــــــــــة 
االئةزانيـــــــــة 
لحــــــل بســــــػ، 
ويـــــــــــــــــــــــــةؼ 
تذــــــــــــسيفيا 
بالزراعـــــــــــــل 
الت ثــة وفقــان 
لثــــــــــــــــــــؾدة 
الزجفغــــــــــــة 

 االئةزانية 

00% 0: %10% 
ـــة  قيزـــة فعمي
مـــــــؽ واقـــــــع 
الزجفغــــــــــــة 
االئةزانيـــــــــة 
لحــــــل بســــــػ، 
ويـــــــــــــــــــــــــةؼ 
تذــــــــــــسيفيا 
بالزراعـــــــــــــل 
الت ثــة وفقــان 
لثــــــــــــــــــــؾدة 

زجفغــــــــــــة ال
 االئةزانية 

10% 

 %10 %00% : 10 %00 %60% : 10 الزرعمة التانية

 %10 %200% : 00 %00 %200% : 60 الزرعمة التالتة

ػ ــــــــــــــــــبس
 ةـاسكسدري

 %10 %10% :0 %00 %16% :0 الزرعمة ادولى

 %10 %00% : 10 %00 %40% : 16 الزرعمة التانية

 %10 %200% : 00 %00 %200% : 40 لتةالزرعمة التا

ػ ــــالبس
الةثاري 

 يــــــالدول

 %10 %10% :0 %00 %60% :0 الزرعمة ادولى

 %10 %00% : 10 %00 %20% : 60 الزرعمة التانية

 %10 %200% : 00 %00 %200% : 20 الزرعمة التالتة

 اــات رئيخــية، وفقـان لزةظمبــات الزعــايير الزجاســبية وقؾاعــد وتعميزــات تـؼ تذــسيف جــؾدة الزجفغــة االئةزانيــة مـؽ خــ ل أربعــة ف
 البسػ الزر اي الزذري، وجلػ عمى السجؾ الةالي:

  يؾم فق   60ديؾن جيدة : تؾجد مةيخرات عةى 
  يؾم  60يؾم وعةى 60ديؾن تجةاج مةابعة عاد ة : تؾجد مةيخرات أكتر مؽ 
 يؾم  90يؾم وعةى  60مؽ  ديؾن تجةاج مةابعة خاصة : تؾجد مةيخرات أكتر 
  يؾم  90ديؾن وير مسةغزة : تؾجد مةيخرات أكتر مؽ 

  قــام الباعــث ببســاء ىــله االفةراضــات، واســةح ل تمــػ الز شــرات مــؽ خــ ل دراســة وتجميــل الةقــارير الداخميــة إلدارة الزحــاطر
ر والقظـاا الزذـرفي عمـى وجـو الةجديـد فـي االئةزانية بالبسؾك مجل الدراسة، والةي راعط العؾامل والز شرات االقةذاد ة بزذـ

يةـراوح "   Moody's – Stander & Poor's، ووفقان لرؤية و االت الةذـسيف االئةزـاني الدوليـة متـل "1022العام الزالي 
  %00% ( وبللػ  كؾن الزةؾس  40% : 60معدل الحخارة عسد الةعتر في مذر بيؽ ) 

 : مؽ إعداد الباعث  الزذدر
 


