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(IFRS:9 وِمرراد ثبزي )III  عٍى تصٕيف ِحفظخ اٌمروض اٌّصرفيخ 

 " ِع دراضخ تطجيميخ ثبٌجٕون اٌتدبريخ اٌّصريخ "

 

 ِوضى عٍي شحبتخد / ِحّذ 

 ِذرش ثمطُ اٌّحبضجخ واٌّراخعخ

 خبِعخ ِذيٕخ اٌطبداد –وٍيــخ اٌتدبرح 

Mohamed.mousa@com.usc.edu.eg 

 ٍِخص اٌجحث: 

دمشللا الٍللذر الللشبٕظ ليتؼللز  للٓ العةللم ػلله اتٕؼللج َلؼللذداح الذ ٕللٕ  المؼ عللتٓ      

ليخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼلج  لٓ ءلُت لذايتل ح ال ٕل ط َاٜ لل ع الذلٓ عقشٌل  لؼٕل س 

، َللذِ 9102" المؼلذل ػل   74( َوظٕشي الملشْ سق  "IFRS:9ا٘دَاح الم لٕج )

كمؼل ٕٔش  III ع الذلٓ قلذلذٍ  ل لشساح ةل صل دُا  ٍ  لغ لذايت ح ال ٕ ط َآلٕ ح اٜ لل

، للغ ةٕل ن اوؼع عل ح علٝلج َلُءلُػٕج ٌلزا الذ ٕلٕ  دىظٕمٕج دَلٕج ليشق ةج المللش ٕج

ػيّ دقج دلىٕم لؼفظج ال شَض َالذغٍٕٝح الملش ٕج ة لتىُك الذظ سٔج المللشٔج  

المؼل ٕٔش َلذؼ ٕق ٌزي اٌ٘لذار اػذملذ الت ػلز ػيلّ المذتٕلشاح ا٘ع علٕج الذلٓ عقشدٍل  

 المؼ عتٕج الظذٔلذث َالولُاةا الذىظٕمٕلج َالشق ةٕلج ل ٕل ط الخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج

اٜبذم وٕلللج ػىلللذ  ل لللذاس ال للشَض َالذغلللٍٕٝح، PDَاػذمللل ل الذؼشلللش  :المذمشيللج  لللٓ

سٝسلج  ، َد لذٔ  دساعلج داتٕ ٕلج ػيلLGDَّلؼذل الخغ سث ػىلذ الذؼشلش  ،EADالذؼشش

ٌَٓ التىك اٌ٘يٓ  9102( ػ   IFRS:9ق الذظشٔتٓ لمؼٕ س)ةىُك دظ سٔج دتىخ الذاتٕ

 الملشْ، َةىك اٜععىذسٔج، َالتىك الذظ سْ الذَلٓ  
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َقذ خيللخ الذساعلج ئللّ لظمُػلج لله الىذل بض الىظشٔلج َالذاتٕ ٕلج عٌمٍل : الذلضا       

التىللُك الذظ سٔللج الملللشٔج ةىملل رص الذلللىٕم الللذاخيٓ للله خللٝل عسةؼللج   لل ح سبٕغللٕج 

ٕٕ  َدلىٕم الظذاسث اٜبذم وٕج ليؼملٝت َالذلٓ ععلفشح د  سٔشٌل  الم لٕلج ػله دُا لق لذ 

الذلىٕف ح الذاخيٕج لغ   ل ح الذللىٕم الذلٓ عقشٌل  التىلك المشكلضْ المللشْ كغلياج 

ئششا ًٕ َسق ةٕج،  وًٝ ػه عن داتٕق ومُرص قٕ ط الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ٔذايب 

ةللما التٕ ولل ح الذ سٔخٕللج َالؼ لٕللج َالمغللذ تيٕج المذؼي للج َطللُد ق ػللذث ةٕ ولل ح لذع ليللج د

ة لؼمٝت َاللى ػج َا٘وةاج اٜقذل دٔج كعا  كم  كةفخ الذساعلج ػله َطلُد  لشَ  

( َالزْ ٔذ  دعُٔىً IFRS:9لؼىُٔج ةٕه لخلص خغ بش اٜءمؼٝل َ   ً لمذايت ح )

الفؼيلٓ،  لٓ ػلٕه  لمُاطٍج الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج َلخلص خغ بش اٜءمؼٝل

دتٕه ػذ  َطُد  شَ  لؼىُٔج ةٕه لخلص خغ بش اٜءمؼٝل َ  ل ً لمذايتل ح ةل صل 

III  َالللزْ ٔللذ  دعُٔىللً لمُاطٍللج الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج ةلل لتىُك الذظ سٔللج لؼللا

الذساعللج َةللٕه لخلللص خغلل بش اٜءللمؼٝل الفؼيللٓ لمؼفظللج ال للشَض الملللش ٕج، 

ٔللج ةللٕه الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج َ  لل ً لمذايتلل ح ػللذ  َطللُد  للشَ  لؼىَُعخٕللشاً 

ليتىلللُك  IIIةللل صل ( َالخغللل بش اٜبذم وٕلللج المذُقؼلللج َ  للل ً لمذايتللل ح IFRS:9لؼٕللل س)

(، ا٘لش الزْ ٔؼعلظ الذُا لق 1018الذظ سٔج لؼا الذساعج َرلك ػىذ لغذُِ لؼىُٔج )

 ذُقؼج ةٕه ٌزٔه اٜا سٔه ةةأن قٕ ط َد ٕٕ  الخغ بش اٜبذم وٕج الم

 

 :ل شساح ة صل " 2لؼٕ س الذ شٔش الم لٓ الذَلٓ سق  " العيم ح الذالج ،III ،

 ، الذلىٕم اٜبذم وٓ، لؼفظج ال شَض الملش ٕج الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج
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 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 
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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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: اإلطبر اٌعبَ ٌٍجحث أوالا   

 ِمذِخ اٌجحث:  -1

ٔم سط ال ا ع الملش ٓ الملشْ دَساً ٌ ل ً  ٓ الىة ا اٜقذل دْ كُوً عػذ     

الللذػ ل ح ا٘ع عللٕج لٝقذللل د ال للُلٓ، َرلللك للله خللٝل دَسي  للٓ دغللٍٕا المؼلل لٝح 

الم لٕج َاعلذ ت ل َدابلغ ال ال ػٕه الخل ل َالؼل   َدُطٍٍٕل  وؼلُ دمُٔلا اٜعلذشم ساح 

َض َالذغللٍٕٝح اٜبذم وٕللج، َقللذ دللل ػذ َالمةللشَػ ح ال ُلٕللج للله خللٝل لللىغ ال للش

ليٕ س طىٕج ةمؼلذل  894المشكض الم لٓ ٚطم لٓ التىُك ةخٝر التىك المشكضْ ةم ذاس 

، كمل  علظيخ عسةلذث 9102/9102 تشأش ليغىج الم لٕلج  -% خٝل الفذشث ُٔل0107ُٕ

يٕل س طىٕلج ل 91904الذغٍٕٝح اٜبذم وٕج الممىُػج له التىُك اسدف ػ ً ليؼُظ ً ةم لذاس 

ليٕلل س طىٕللج  للٓ وٍ ٔللج  تشأللش  026907% خللٝل ٌللزي الفذللشث لذلللا ئلللّ 0904ةمؼللذل

  َٔةٕش الذُصٔغ الىغتٓ ٘سةذث الذغٍٕٝح اٜبذم وٕلج لتٕلش الظٍل ح الؼعُلٕلج 9102

% لله ئطمل لٓ ديلك ا٘سةلذث، َقلذ 9102ئلّ ػلُل ال ا ع الخل ل ػيلّ لل  وغلتذً 

%  للٓ وٍ ٔللج ػلل   602ملل لٓ لؼفظللج اٜبذملل ن عللظيخ وغللتج ال للشَض المذؼشللشث ئلللّ ئط

 (  9102)التىك المشكضْ الملشْ،  9102

َ للٓ عللٕ   دضأللذ َدٕللشث المى  غللج ة ل الل ع الملللش ٓ لللٕظ   للا ػيللّ المغللذُِ 

المؼيٓ َئوم  ػيلّ المغلذُِ اٜقيٕملٓ َاللذَلٓ، عةلتؼخ المخل اش اٜبذم وٕلج طلضت ٜ 

ٕلللج، َالذلللٓ ٔظلللب ئداسدٍللل  ةأعلللظ ٔذظلللضع لللله لؼفظلللج ال لللشَض َالذغلللٍٕٝح اٜبذم و

لُءللُػٕج دؼذمللذ ةةللعا سبللٕظ ػيللّ عللٝلج الذساعلل ح اٜبذم وٕللج َلذ ةؼللج اٜبذملل ن 

الممىللُع ةةللعا لغللذمش َدتىللٓ عٕ علل ح اقذغلل   المخلل اش لللغ التٕللش َالؼلللُل ػيللّ 

الوم و ح الع  ٕج َالذألٕه ػيٍٕ   َٔذُقم وظ ع المإعغج الملش ٕج ػيّ ػميٕلج د ٕلٕ  

ذم وٕج المؼذميج َ ق ععظ َلؼ ٕٔش لُءلُػٕج ل ٕل ط الخغل بش اٜبذم وٕلج المخ اش اٜب

المذُقؼج ػيّ لغذُِ الؼمٝت َا٘وةاج َالمؼفظج كعا، لزا ٔمشا وظ   د ٕٕ  المخل اش 

المؼذميللللللللج ػظلللللللللش الضأَللللللللج  لللللللللٓ د ٕللللللللٕ  َدللللللللللىٕم الظللللللللذاسث اٜبذم وٕلللللللللج 

 (  Josephsona J.,2019، 9102ليؼمٝت)الغٍَْٝ،
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 لٓ عػ ل ا ا٘صللج ؼظ  الخغل بش الذلٓ َاطٍلخ المإعغل ح المللش ٕج َاعذذساك ً ل

ا٘خٕلللشث،   لللذ ا لتلللخ لظمُػلللج الؼةلللشٔه َالمغلللذشمشٔه َالٍٕ للل ح   الم لٕلللج الؼ لمٕلللج

الذىظٕمٕللج َالغلليا ح الشق ةٕللج َاءللؼٓ المؼلل ٕٔش المؼ عللتٕج داللُٔش ععللظ َلؼلل ٕٔش 

اػذغ ا لخلل ح خغ بش ال لشَض، َعلشػ ن لل  عةلذس المظيلظ اللذَلٓ ليمؼل ٕٔش 

" ءمه المؼ ٕٔش 2غخج الىٍ بٕج له المؼٕ س سق  "الى 9107 ٓ ػ   IASB المؼ عتٕج 

" ةةللأن ا٘دَاح 62الذَلٕلج ٚػللذاد الذ ل سٔش الم لٕللج لٕؼلا لؼللا المؼٕل س الللذَلٓ سقل  "

الم لٕللج َالللزِ ٔغللذىذ ػيللّ لللىٍض طذٔللذ ٜػذغلل ا لخلللل ح خغلل بش ال للشَض ػيللّ 

ٔإسش داتٕلق َ، عع ط الخغ بش المذُقؼج ةذًٜ له اػذغ ةٍ  ػيّ عع ط الخغ بش المؼ  ج

ػيّ الُدابغ له خٝل دؼضٔلض س لج الملُدػٕه  لٓ التىلُك ٘وٍل  دلُ ش  (IFRS:9)لؼٕ س

ءللم و ح عكشللش َػم ٔللج عَ للش، لملل  ٔمعلله المإعغلل ح الملللش ٕج للله دللُ ٕش الغللُٕلج 

َالُ  ت ة لذضال دٍ  آن اعذؼ  قٍ ، كم  ُٔغٍ   ٓ دؼضٔض الذساعج الغليٕمج لملٝتث الؼملٝت 

ٔمشلا ػم ٔلج ليتىلُك لله عْ لخل اش دذؼيلق ةؼلذ  َ ل ت الم ذشءلٕه  اٜبذم وٕج، َله سل 

ة لذضالللل دٍ  الم لٕلللج، َكلللزلك د لللذٔ  ومللل رص لُءلللُػٕج دقٕ لللج ٜػذغللل ا لخللللل ح 

 IFRS:9) (َلله ٌىل  ٔلشةا لؼٕل ساٜءلمؼٝل َلعُول ح لؼٕل س كف ٔلج سعط المل ل  

ٔؼمللا ةةللعا المؼ لظللج المؼ عللتٕج لٙةللُل َعدَاح الللذٔه ةأوةللاج ئداسث المخلل اش، َ

عع عٓ ػيّ قٕ ط ا٘ةُل َاٜلذضال ح الم لٕج له خٝل دىل َل سٝسلج طُاولب سبٕغلٕج 

دذمشا  ٓ: دلىٕم َقٕ ط ا٘ةُل، َالخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج، َلؼ علتج الذؼلُا، 

َرلللللللك ةٍللللللذر س للللللغ لغللللللذُٔ ح ا٘للللللل ن َدؼضٔللللللض المللللللٝتث الم لٕللللللج ليتىللللللُك 

  (Yang,2017؛9102عػمذ،)

" قلذلخ لظىلج ةل صل ليشق ةلج 2اةذاس لؼٕ س الذ شٔش الم لٓ الذَلٓ سق "َدُا   ً لغ 

المت دب َالوُاةا اٜسش دٔج الذلٓ دُشعلٓ ععلظ ال ٕل ط العملٓ  9108ػ    الملش ٕج

َالىللُػٓ لمخلل اش اٜبذملل ن َآلٕلل ح اٜ للل ع ػىٍلل ، َالمم سعلل ح الذللٓ دللشدتا ةذ للذٔش 

  ٔذفللق لللغ المؼ لظللج المؼ عللتٕج الذللٓ الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج َكٕفٕللج دفؼٕيٍلل  ةملل

الُسقلج  9104كم  عةلذسح اليظىلج  لٓ دٔغلمتش (، IFRS:9د ذوٍٕ  لذايت ح لؼٕ س)

الىٍ بٕللج الذللٓ دذوللمه لظمُػللج للله الذؼللذٔٝح ػيللّ المىلل ٌض المؼٕ سٔللج ل ٕلل ط َئداسث 
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ٕللج المخلل اش اٜبذم وٕللج َلخلل اش الذةللتٕا َالذللٓ دؼذتللش ةمش ةللج المشاطؼللج الىٍ بٕللج ٜدف ق

، ٌَللزي المشاطؼلل ح َالذؼللذٔٝح دؼذمللذ ػيللّ د يللٕص الفظللُث ةللٕه المىلل ٌض IIIةلل صل 

المؼٕ سٔللج َالمىللل ٌض الذاخيٕللج  ٕمللل  ٔخلللص لخلل اش اٜبذمللل ن َٔفللشض لىٍظللل ً طذٔلللذاً 

؛ 9102)ئةلللللشإٌ ، ٜػذغللللل ا المذايتللللل ح الشععلللللم لٕج لذتإلللللج لخللللل اش الذةلللللتٕا

BCBS,2017  ) 

التىللك المشكللضْ كغللياج ئشللشا ٕج َسق ةٕللج ػيللّ َػيللّ اللللؼٕذ الملللشْ،   للذ عكللذ     

ةةأن ال ٕل ط َاٜ لل ع ػله  IIIءشَسث الذضا  التىُك الذظ سٔج ةمذايت ح لظىج ة صل 

الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج َدعللُٔه المخلللل ح الع  ٕللج لمُاطٍذٍلل ، كملل  قللشس  للٓ 

الضا  التىُك الذظ سٔج ةاػذاد َدلُٔش قُابمٍل  الم لٕلج  9102طيغذً المىؼ ذث  ٓ ٔى ٔش 

(  َللله ط وللب آخللش ػشةللخ َصاسث IFRS:9َ  لل ً لمذايتلل ح لؼٕلل س ا٘دَاح الم لٕللج )

" 74شم س َالذؼلل َن الللذَلٓ ػيللّ دخلللٕص لؼٕلل س المؼ عللتج الملللشْ سقلل  "اٜعللذ

" ليذأكٕلذ 2لٙدَاح الم لٕج ةم  ٔذفلق للغ لذايتل ح لؼٕل س الذ شٔلش المل لٓ اللذَلٓ سقل  "

؛ َصاسث 9102ػيللّ لضألل  داتٕ للً ة ل الل ع الملللش ٓ ) التىللك المشكللضْ الملللشْ ،

 (   9102اٜعذشم س َالذؼ َن الذَلٓ، 

  عللتق ٔغللذٍذر الت ػللز ةٕلل ن اوؼع علل ح الذ ٕللٕ  المؼ عللتٓ ليخغلل بش َ للٓ ءللُت للل

"، 2اٜبذم وٕج المذُقؼج  ٓ ءُت كا له لذايتل ح لؼٕل س الذ شٔلش المل لٓ اللذَلٓ سقل "

ليشق ةج الملش ٕج، ػيّ دلىٕم الظذاسث اٜبذم وٕج ليؼمٝت َد ذٔ   IIIَلذايت ح ة صل 

  دساعج داتٕ ٕج ة لتىُك الذظ سٔج الملشٔج

 ِشىٍخ اٌجحث : -9

ٔمشا د ٕٕ  َدلىٕم الظذاسث اٜبذم وٕج عػذ الذػ ب  الشبٕغٕج الذٓ دشدعض ػيٍٕل  ئداسث   

التىُك الذظ سٔج  ٓ الذىتإ ة لمخ اش اٜبذم وٕج قتا ػذَسٍ ، َد لذٔ  الذؼلزٔشاح المتعلشث 

ت ةةلعا )الذىتإ( ة ػذم ل دُقم الم ذشءٕه ػه الغذاد،  وًٝ ػه الذ ٕٕ  الفؼ ل ليؼملٝ

لغذمش لم  ٔإسش ػيّ سةؼٕج التىك، َ ٓ عٕ   دأكٕذ التىك المشكضْ الملشْ كغلياج 

ئششا ٕج َسق ةٕج ػيّ ءشَسث الذضا  التىلُك الذظ سٔلج ةأعلظ د ٕلٕ  َدللىٕم الظلذاسث 

اٜبذم وٕج لم  لٍل  لله دلأسٕش ػيلّ الؼملٝت َال ا ػل ح َا٘وةلاج اٜقذلل دٔج، َدؼظلٕ  
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(  9102ذغلٍٕٝح المللش ٕج ) التىلك المشكلضْ المللشْ،دسطج ا٘ل ن لي لشَض َال

  للذ دتىللخ التىللُك الذظ سٔللج الملللشٔج وظلل   لذلللىٕم ال للشَض ات لل ً لذسطللج المخلل اش 

المذؼي ج ةٍ ، َالزْ ٔظب عن ٔذى عب لغ اتٕؼج عوةاج التىك َدسطج دؼ لذٌ  ةؼٕلز ٔلذ  

َك  ٕلج  د ٕٕ  لؼفظج ال شَض ةةعا دقٕق َالؼما ػيّ دعُٔه لخللل ح لُءلُػٕج

لمُاطٍج الخغ بش المشدتاج ةٍ ، كم  ٔظب الذأكذ له ةؼج دللىٕم الؼملٝت ََءلؼٍ  

 &Darren؛ 9102ة لشدللب المٝتلللج  للٓ ػ لللج دتٕللش الظللذاسث اٜبذم وٕللج )سٔلل ض،

Kisgen,2018 ) 

، َٜ عللٕم  IAS:39َاواٝقلل ً للله اٜوذ لل داح المُطٍللج لمؼٕلل س المؼ عللتج الللذَلٓ  

" ةؼىلُان )ا٘دَاح الم لٕلج( ةةلأن دلأخش اٜػذلشار ةخغل بش 99وظٕشي الملشْ سق  "

ليمؼ عللتج ػلله  Incurred Lossال للشَض  للٓ ظللا داتٕللق لللىٍض الخغلل سث المؼ  للج 

اءمؼٝل ا٘ةُل الم لٕج َالذٓ د  اقذشاوٍ  ةولشَسث َطلُد دلٕلا لل دْ َلُءلُػٓ 

يٕلج ػيّ ػذَر اوخفل ض  لٓ قٕملج ا٘ةلا المل لٓ وذٕظلج َقلُع ػلذر عَ عكشلش ةؼلذ ػم

اٜػذللشار اَ٘لللٓ، ا٘لللش الللزْ عدِ ئلللّ دللذوٓ قٕمللج لخلللل ح خغلل بش ال للشَض 

َدأسٕشٌلللل  ةةللللعا علللليتٓ ػيللللّ طللللُدث لؼفظللللج ال للللشَض َالذغللللٍٕٝح اٜبذم وٕللللج ) 

(  َكىذٕظج ػذمٕج لٍزي اٜوذ  داح قل   لظيلظ لؼل ٕٔش Du Ding,2019؛ 9102عػمذ،

(  لٓ ُٔلٕلُ IFRS:9اللذَلٓ ) ةاةذاس لؼٕ س الذ شٔلش المل لٓ IASBالمؼ عتج الذَلٕج 

َالزْ ٔمشا و يج لؼ عتٕج طٌُشٔج دذؼيق ةمذايت ح اٜػذشار َال ٕ ط ػه  9107ػ   

ةللذٜ للله  Expected Credit Losses (ECLS)الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج 

، ػيّ عن د ُ  التىُك الذظ سٔج ةذاتٕ ً  ٓ Incurred Loss الخغ بش الفؼيٕج)المؼ  ج(

عؼٕ ً وؼُ دؼظٕ  اٜعذف دث لىً  ٓ دؼغٕه لت دب اٜػذشار َوم رص 9102غوُن ػ   

ال ٕ ط لٙةُل َاٜلذضال ح الم لٕلج، ا٘للش اللزْ ٔلىؼعظ ػيلّ طلُدث الذ ل سٔش الم لٕلج 

َٜ علللٕم  دؼ ٕلللق اٜعلللذ شاس المللل لٓ ػيلللّ المغلللذُِ المللللش ٓ َاٜقذلللل دْ كعلللا 

(Novotry- Farks,2016; Seitz et al.,2018 ) 

 III(،   لذ عةلذسح لظىلج ةل صل IFRS:9ٕذاً ػيّ عٌمٕج َلضأل  داتٕلق لؼٕل س)َدأك 

كمؼلل ٕٔش دىظٕمٕللج دَلٕللج ليشق ةللج الملللش ٕج المتلل دب َالوللُاةا اٚسشلل دٔج الذللٓ دعفللا 
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المم سعلل ح الذىظٕمٕللج الظٕللذث ٚداسث المخلل اش اٜبذم وٕللج، َقللذلخ وملل رص لُءللُػٕج 

(، IFRS:9لذ ذٔش الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ةم  ٔذُا ق لغ ل  ط ت ةمذايتل ح لؼٕل س)

مخلل ح الع  ٕلج لمُاطٍلج خغل بش اءلمؼٝل ا٘ةلُل لإكذث ػيّ عٌمٕج اػذغ ا ال

َ  لل ً ليىظللشث المغللذ تيٕج، َةٕلل ن دأسٕشٌلل  ػيللّ طللُدث لؼفظللج ال للشَض َالذغللٍٕٝح 

اٜبذم وٕللللللللج َءللللللللم ن عللللللللٝلج المشاكللللللللض الم لٕللللللللج ليمإعغلللللللل ح الملللللللللش ٕج) 

Deloitte,2015;PWC,2016 ) 

 ةٕج ةالضا  التىُك َاسدع صاً ػيّ قٕ   التىك المشكضْ الملشْ كغياج ئششا ٕج َسق

ليشق ةللج الملللش ٕج، َلذايتلل ح داتٕللق  IIIالذظ سٔللج ةذاتٕللق لذايتلل ح ل للشساح ةلل صل 

ةةلللعا  9102ةةلللعا دظشٔتلللٓ َلللله ةذألللج ػللل    9102( ػللله ػللل   IFRS:9لؼٕللل س)

 للٓ دساعللج َدؼيٕللا اتٕؼللج َلؼللذداح الذُا للق ةللٕه  دذظغللذ لةللعيج التؼللز ئلضالللٓ، 

" المغذؼذر  74( َوظٕشي الملشْ سق  " IFRS:9لذايت ح لؼٕ س ا٘دَاح الم لٕج )

ةةللأن وملل رص قٕلل ط الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج َآلٕلل ح اٚ للل ع ػىٍلل ،  9102ػلل   

كمؼ ٕٔش دَلٕج ليشق ةج  III َةٕه لذايت ح المؼ ٕٔش الذىظٕمٕج المذمشيج  ٓ ل شساح ة صل

ج   ولًٝ ػله الملش ٕج، َدؼيٕم ح التىك المشكلضْ المللشْ كغلياج ئشلشا ًٕ َسق ةٕل

ةٕللل ن اوؼع عللل ح الذ ٕلللٕ  المؼ علللتٓ ليخغللل بش اٜبذم وٕلللج المذُقؼلللج  لللٓ ظلللا المؼللل ٕٔش 

المؼ عتٕج َالذىظٕمٕج ػيّ دلىٕم لؼفظلج ال لشَض َالذغلٍٕٝح المللش ٕج ةل لتىُك 

َلله سل  ٔمعله ةلٕ غج الذظ سٔج الملشٔج الم ذلج ليؼمٝت للغ اطلشات دساعلج داتٕ ٕلج  

 ح الذ لٕج:لةعيج التؼز  ٓ الذغ ؤٜ

ال للشَض للل  ٌللٓ لؼللذداح َوملل رص د ٕللٕ  َدلللىٕم الظللذاسث اٜبذم وٕللج لمؼلل      0

 َالذغٍٕٝح الملش ٕج ة لتىُك الذظ سٔج الملشٔج ؟

للل  ٌللٓ ءللُاةا ال ٕلل ط َاٜ للل ع المؼ عللتٓ ػلله الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج   9

ةلللل لتىُك الذظ سٔللللج الملللللشٔج  للللٓ ءللللُت لذايتلللل ح لؼٕلللل س ا٘دَاح الم لٕللللج 

(IFRS:9 ؟ َل  دأسٕشٌ  ػيّ دلىٕم لؼفظج ال شَض َالذغٍٕٝح الملش ٕج )

 ة لتىُك الذظ سٔج لؼا الذساعج ؟
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للل  وملل رص ال ٕلل ط َآلٕلل ح اٜ للل ع ػلله الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج ةلل لتىُك   6

 IIIالذظ سٔلج الملللشٔج  للٓ ءللُت لذايتل ح المؼلل ٕٔش الذىظٕمٕللج )ل للشساح ةلل صل 

؟ َلللل  دأسٕشٌللل  ػيلللّ دللللىٕم لؼفظلللج ال لللشَض  َدؼيٕمللل ح التىلللك المشكلللضْ(

 َالذغٍٕٝح ة لتىُك الذظ سٔج لؼا الذساعج ؟

( IFRS:9ل  ٌٓ اتٕؼج َلؼذداح الذُا ق ةٕه لذايت ح لؼٕ س ا٘دَاح الم لٕج )  7

َدؼيٕمل ح التىلك المشكلضْ  IIIَةٕه لذايت ح المؼ ٕٔش الذىظٕمٕج )ل شساح ة صل 

 غ بش اٜبذم وٕج ة لتىُك الذظ سٔج ؟الملشْ( ةةأن الذ ٕٕ  المؼ عتٓ ليخ

دُطذ  لشَ  راح دٜللج لؼىُٔلج ةلٕه دللىٕم لؼفظلج ال لشَض َالذغلٍٕٝح ٌا   8

الملللش ٕج ةللل لتىُك الذظ سٔلللج الملللشٔج لؼلللا الذساعلللج َ  لل ً لمذايتللل ح لؼٕللل س 

( َةللٕه لذايتلل ح المؼلل ٕٔش الذىظٕمٕللج )ل للشساح ةلل صل IFRS:9ا٘دَاح الم لٕللج )

III لمشكضْ الملشْ(؟َدؼيٕم ح التىك ا       

 عرض وتحٍيً اٌذراضبد اٌطبثمخ: -6

ٔمعه ػشض َدؼيٕا الذساع ح الغ ة ج له ػٕز اسدت اٍ  ةمذتٕشاح التؼز دمٍٕذاً      

 ٜشذ     شَءً َالذأكٕذ ػيّ عٌمٕذً، له خٝل المؼ َس الذ لٕج: 

بٔياااخ اٌذراضااابد واالراااذاراد اٌّشٕياااخ ثشاااعْ اٌّحبضاااجخ عااآ اٌخطااابئر االئتّ -6/0

  اٌّتولعخ:

 Estimating Lifetime Expected( Xin Xu,2016دى َلللخ دساعللج )    

Credit Losses Under IFRS 9 َالذلٓ اعلذٍذ خ ػلشض المؼ لظلج المؼ علتٕج ،

( َللللذِ اخذٝ ٍللل  ػللله المؼ لظلللج IFRS:9لذاتٕلللق لؼٕللل س الذ شٔلللش المللل لٓ اللللذَلٓ )

(، َةٕلل ن لىٍظٕللج َوملل رص قٕلل ط الخغلل بش IAS:39المؼ عللتٕج َ  لل ً ليمؼٕلل س الللذَلٓ )

شللٍش للله دلل سٔر اٜػذللشار اَ٘لللٓ 09عللُات لفذللشث َاػللذث  ECLاٜبذم وٕللج المذُقؼللج 

ليمؼ ليللج الم لٕللج، عَ ػيللّ لللذاس ػمللش المؼ ليللج الم لٕللج ة لع لللا  َقللذ قللذلخ الذساعللج 

 Life Timeومُرطل ً ل ذشػل ً لذ لذٔش الخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج ليفذلشاح المذؼلذدث 

ECL ( ات  ً لمذايت ح لؼٕ سIFRS:9 َكزلك دومٕه ٌزا الىملُرص د لذٔش الخغل بش ،)

  َقللذ Single -Period ECLاٜبذم وٕللج المذُقؼللج ػلله  ذللشث َاػللذث كؼ لللج خ ةللج 
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اعللذ شح الذساعللج ئلللّ المؼللذداح الشبٕغللٕج لذفؼٕللا ٌللزا الىمللُرص ٌَللٓ: اسدتلل ا لفٍللُ  

ج لظمٕغ عَطلً ػظلض الى ذٔلج ػيلّ للذِ الؼملش المذُقلغ الخغ بش اٜبذم وٕج ة ل ٕمج الؼ لٕ

لٙداث الم لٕلج، َٔةلٕش ٌلزا الؼظلض ئللّ الفلش  ةلٕه الذلذ   ح الى ذٔلج المغلذؼ ج ليمإعغلج 

الم وؼللج ليذغللٍٕٝح اٜبذم وٕللج َ  لل ً لةللشَا الؼ للذ َالذللذ   ح الى ذٔللج الذللٓ دذُقللغ ٌللزي 

الذؼللٕا، َلله ط ولب عخلش  المإعغج اعذٝلٍ  للغ لشاػل ث كلا لله المتل لق َدُقٕذل ح

ٔظللب عن دمشللا الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج لللٙداث الم لٕللج ةمتيللق د للذٔشْ لللشطغ ٔللذ  

اػذغ ةً لله خلٝل الذ ٕلٕ  المؼ علتٓ لىال   لؼلذد لله الىذل بض المؼذميلج دَن دؼٕلضاح 

غٕش لتشسث،  وًٝ ػه ػذ  ػ طج المإعغلج المللش ٕج ػىلذ قٕل ط الخغل بش اٜبذم وٕلج 

ج ئلّ عٕى سٌُٔ ح لذؼلذدث َئومل  ٔلذ  الذشكٕلض   لا ػيلّ اػذمل ل َطلُد خغل بش المذُقؼ

ابذم وٕج لذُقؼج لله ػذللً، َعخٕلشاً ءلشَسث لشاػل ث ال ٕملج الضلىٕلج ليى لُد ػىلذ قٕل ط 

 الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ة عذخذا  لؼذل الف بذث الفؼيٓ الغ بذ  ٓ الغُ    

 Adapting Basel's A-IRBةؼىلُان  (Miu Peter,2016َقذ قذلخ دساعلج )    

Models For IFRS 9 Purposes ( لىٍظٕج داتٕلق لؼٕل سIFRS:9 ةةلأن قٕل ط )

الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼلج ةلذًٜ لله اٜػذمل د ػيلّ الملىٍض الذل سٔخٓ ل ٕل ط الخغل بش 

اٜبذم وٕج المؼ  ج، َله لىظُس لخذيم سكضح ٌلزي الذساعلج ػيلّ ةٕل ن عَطلً الذةل ةً 

" َلذايتل ح ل لشساح ةل صل 2ذايت ح داتٕق لؼٕ س الذ شٔش الم لٓ اللذَلٓ سقل  "ةٕه ل

ليشق ةج الملش ٕج ةةأن قٕ ط الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج له خٝل ئٔظ د ػيُل ػيمٕلج 

َلم سعللل ح داتٕ ٕلللج اسدتالللخ ةولللشَسث قٕللل   ئداسث التىلللُك ة ٜعلللذف دث لللله ومللل رص 

-Aل وملُرص الذ ٕلٕ  اللذاخيٓ المذ لذ  اخذت ساح دؼملا الولتُا ةةلعا طٕلذ ٜعلذخٝ

IRB  ٓلؼغ ا الخغ بش اٜبذم وٕج ػيلّ للذاس ػل   َاػلذ عَ ػيلّ للذاس الؼملش اٜطمل ل

لٙةُل الم لٕج  َقذ ق للخ الذساعلج ةذاتٕلق وملُرص الذ ٕلٕ  اللذاخيٓ المذ لذ  ٜػذغل ا 

ل الذؼشلش ك  ج المؼيم ح الذٓ دغٍ   ٓ قٕل ط الخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج ٌَلٓ: اػذمل 

(PD)  َلؼللللذل الخغللللل سث ػىللللذ الذؼشلللللش ،(LGD)  َقٕملللللج ا٘ةللللُل الم لٕلللللج ػىلللللذ

، َلوم ن عن ٔؼعظ ل ٕ ط الخغ سث المذُقؼج الؼ لج الشاٌىلج لٝقذلل د (EAD)الذؼشش

َدَسث ا٘ػم ل د  دأُش ٌزا الىمُرص ةؼٕز ٔعُن لذ ُع دٔى لٕعٕ ً ةمذتٕشاح سبٕغلٕج 
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غلللٕى سٌُٔ ح المخذيفلللج َدىفٕلللز اخذتللل ساح دؼملللا  لللٓ اٜقذلللل د العيلللٓ دلللذػ  قلللشاتث ال

 الوتُا له خٝل دؼيٕا الغٝعا الضلىٕج المخذيفج  

( ةؼىللُان Gerald A. & Edwards Gr.,2016 للٓ ػللٕه قللذلخ دساعللج )     

Supervisors Key Roles as Banks Implement Expected Credit 

Loss Provisioning ق ةٕج الذٓ دم سعٍ  التىلُك الذُطٍٕ ح ا٘ع عٕج َالوُاةا الش

المشكضٔج َالغيا ح اٜػذشاصٔج ا٘خلشِ َكلزلك لظىلج ةل صل ليشق ةلج المللش ٕج ةةلأن 

وم رص قٕ ط الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ة لمإعغ ح الملش ٕج َعلٕ ح اٜ ل ع ػىٍ ، 

َعٕ علل ح اػذغلل ا لخلللل ح لُاطٍللج ٌللزي الخغلل بش  َكةللفخ الذساعللج ػلله عٌمٕللج 

ٌزي الظٍ ح اٚششا ٕج َالشق ةٕج ةذؼذٔلذ َلذ ةؼلج َد ٕلٕ  دلأسٕش لذايتل ح َءشَسث قٕ   

ػيّ لللفُ  ح الذ ل سٔش اٜػلل بٕج  ECLداتٕق ومُرص الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج 

َالم لٕللج، َلشاطؼللج طللُدث ا٘ةللُل َا٘دَاح الم لٕللج، َاعللذشادٕظٕ ح دىفٕللز اخذتلل ساح 

٘خشِ لوم ن الُ ل ت ة ٌ٘لذار المىُالج دؼما الوتُا، َكزلك ا٘دَاح اٚششا ٕج ا

ةٍ   َخيلخ الذساعلج ئللّ الؼذٔلذ لله الىذل بض عٌمٍل : عن طمٕلغ المإعغل ح المللش ٕج 

الذٓ دمذيك عةُل ل لٕج عَ الذضال ح دخص ال لشَض َالذغلٍٕٝح اٜبذم وٕلج َالذلٓ لل  

  ٔللللذ  د ٕٕمٍلللل  ة ل ٕمللللج الؼ دلللللج للللله خللللٝل الللللشةغ عَ الخغلللل سث لشللللا )ئداسث المؼلللل  

اٜعذشم سٔج( دذأسش ة ُاػذ اٜوخف ض الظذٔذث  ٓ المخللل ح ات ل ً لذاتٕلق لذايتل ح 

(IFRS:9  كم  ٔمذذ ٌزا الذلأسٕش ئللّ ال لشَض َا٘ةلُل الم لٕلج ا٘خلشِ َالذلٓ ٔلذ ،)

قٕ علٍ  ة لذعيفللج المافللأث عَ الذللٓ ٔلذ  دغللظٕيٍ  َقٕ عللٍ  ة ل ٕمللج الؼ دللج للله خللٝل ق بمللج 

 الذخا الة لا اٖخش  

 The( ةؼىللُان Novotry- Farks,2016َ للٓ ٌللزا الغللٕ   اعللذٍذ خ دساعللج )     

Interaction of IFRS 9 Expected Loss Approach With Supervisory 

Rules and Implications For Financial Stability   ةٕل ن ل ُلل ح الذف ػلا

كمؼل ٕٔش  IIIة صل( َالشك بض ا٘ع عٕج لم شساح IFRS:9ةٕه لذايت ح داتٕق لؼٕ س )

دىظٕمٕلللج َئشلللشا ًٕ لللله خلللٝل الذػ للللج اَ٘للللّ : لذايتللل ح سعط المللل ل الذىظٕملللٓ، 

َالذػ لللج الش وٕللج: المشاطؼللج اٚشللشا ٕج/ الشق ةٕللج، َالذػ لللج الش لشللج: اووللت ا الغللُ   
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 IIIَكةللفخ الذساعللج عن اخللذٝر اٌ٘للذار الذللٓ دغللؼّ ئلٍٕلل  كللا للله ل للشساح ةلل صل 

ذٔذ دإسش ػيّ اخذٝر لىٍظٕلج قٕل ط َلؼ لظلج خغل بش اوخفل ض َلذايت ح المؼٕ س الظ

قٕمج ا٘ةُل الم لٕج، ئٜ عوً دُطذ ءُاةا َدػل ب  لةلذشكج دلذػ  الذُا لق  ٕمل  ةٕىٍمل  

 ملله ػٕللز الذػ لللج اَ٘لللّ دغللذخذ  لخلللل ح خغلل بش ال للشَض كمللذخا ٜػذغلل ا 

الذىظٕملللٓ سعط المللل ل الىظللل لٓ َلللله سللل  ٔعلللُن لٍللل  دلللأسٕش لت شلللش ػيلللّ سعط المللل ل 

َلؼذٜح المٝتث الم لٕج، َة لىغلتج ليذػ للج الش وٕلج د لُ  الظٍل ح َاٜداساح اٚشلشا ٕج 

ةذ ٕٕ  ئداسث لخ اش اٜبذم ن الذاخيٕج ليتىلُك َد ٕلٕ  للذِ كف ٔلج لخللل ح ال لشَض 

لمُاطٍج الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج، َقذ عكذح الذساعج عن لؼ علتج خغل بش ال لشَض 

ش ػيللّ شللف  ٕج التٕ ولل ح الم لٕللج ليتىللك الذللٓ دؼعللظ اووللت ا الغللُ  دللإسش ةةللعا كتٕلل

ة لذػ لللج الش لشللج، كملل  خيلللخ الذساعللج ئلللّ عٌمٕللج داتٕللق لللىٍض ال ٕمللج الؼ دلللج ل ٕلل ط 

 َد ذٔش ا٘ةُل َاٜلذضال ح الم لٕج  

( ة ٕلل ط عسللش الخغلل بش اٜبذم وٕللج َ  لل ً ليمؼلل ٕٔش 9102كملل  اٌذمللخ دساعللج )عػمللذ،     

ٕج َالوُاةا الشق ةٕج راح الؼٝقج ػيّ طُدث المؼيُل ح المؼ عتٕج  ٓ التىلُك المؼ عت

ةةأن اٜػذشار ( IFRS:9الملشٔج، َاعذٍذ خ الذساعج دؼيٕا لىٍظٕج داتٕق لؼٕ س)

َقٕلل ط الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج ليُقللُر ػيللّ المؼ لظلل ح المؼ عللتٕج المغللذؼذسج، 

مىٍظٕللج المغللذؼذسج َالمىٍظٕللج المات للج َ  لل ً َةٕلل ن عَطللً الذةلل ةً َاٜخللذٝر ةللٕه ال

"، للللغ لشاطؼلللج لللل  طللل ت 99" َوظٕلللشي المللللشْ سقللل  "62ليمؼٕللل س اللللذَلٓ سقللل  "

ةمذايت ح المؼ ٕٔش َالوُاةا الشق ةٕج ةم شساح ة صل ليشق ةج الملش ٕج  َقلذ اػذملذح 

الذساعلللج ػيلللّ الؼللللش المٕلللذاوٓ لللله خلللٝل اعلللذخذا  ق بملللج اٜعذ لللل ت لؼٕىلللج لللله 

%  َخيلللخ 4702لفللشدث ةىغللتج اعللذظ ةج  960 612 دٔمٕٕه َالمٍىٕللٕه قُالٍلل  ا٘كلل

الذساعللج ئلللّ الؼذٔللذ للله الىذلل بض عٌمٍلل : عوللً ػيللّ الللشغ  للله الذ لل سا الللزْ ػللذر ةللٕه 

لظيظ لؼ ٕٔش المؼ عتج الذَلٕج َلظيلظ لؼل ٕٔش المؼ علتج ا٘لشٔعلٓ ةةلأن اٜػذلشار 

عوللً للل صال ُٔطللذ خللٝر للله ػٕللز الىملل رص َال ٕلل ط ليخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج، ئٜ 

المغلللذخذلج لٝػذلللشار َال ٕللل ط لذيلللك المخللل اش، وذٕظلللج اخلللذٝر الذتزٔلللج الؼعغلللٕج 

٘ةللؼ ا المللل لغ المؼىٕللٕه ة ٕلل ط الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج الذللٓ َسدح ةعللٝ 
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المظيغللٕه، كمللل  ٔذايللب دىفٕلللز وملللُرص الخغلل بش اٜبذم وٕلللج المذُقؼللج َءلللغ عٕ عللل ح 

ح ليؼُكمللج ليؼلللُل ػيللّ ةٕ ولل ح د سٔخٕللج َػ لٕللج َلؼيُللل ح لغللذ تيٕج ٜ َئطللشاتا

دللشدتا   للا ة لؼمٕللا َاللللى ػج الذللٓ ٔؼمللا ةٍلل  َلعلله ةمإشللشاح كيٕللج ػلله الىةلل ا 

اٜقذل دْ َة لذساع ح الذؼيٕيٕلج َاٜػلل بٕج لذؼذٔلذ للذِ دلأسٕش عْ دتٕلشاح لذُقؼلج 

ٕشاً عكذح الذساعج ػيّ عن وملُرص  ٓ الىة ا اٜقذل دْ ػيّ المخ اش اٜبذم وٕج، َعخ

د ذٔش الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج قذ ٜقّ قتًُٜ له لظىج ة صل ليشق ةج الملش ٕج َالذٓ 

قللذ ا لتللخ التىللُك ال ٕلل   ةؼغلل ةٍ  كأعلل ط لللٝت  لٝػذفلل ظ ةمؼٕلل س كف ٔللج سعط الملل ل 

 لم  ةيج الخغ بش اٜبذم وٕج غٕش المذُقؼج   

( ةٕ ن الذؼذٔ ح الذٓ دُاطلً التىلُك المللشٔج 9102ةشإٌ  ، َاعذٍذ خ دساعج )ئ     

( َاٖسلل س المذشدتللج ػيٕللً للله لىظللُس كف ٔللج سعط الملل ل IFRS:9ػىللذ داتٕللق لؼٕلل س)

الىظ لٓ لغ د ذٔ  دساعج داتٕ ٕج ة لتىك اٌ٘يٓ الملشْ، َقذ كةلفخ الذساعلج ػله عن 

تلل ح الؼللشض َال ٕلل ط الذؼللذٔ ح الذللٓ دُاطللً داتٕللق المؼٕلل س الظذٔللذ دذمشللا  للٓ لذاي

َاٜ لللل ع ػللله ا٘دَاح الم لٕلللج ة لذ للل سٔش الم لٕلللج الذَسٔلللج، َكلللزلك دظغلللذح ا٘سللل س 

المذشدتج ػيّ داتٕق ٌزا المؼٕل س  لٓ كٕفٕلج قٕل ط َد لذٔش الخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج 

له خٝل ومُرص ا٘ػم ل ةلذًٜ لله اٜػذمل د ػيلّ الخغل بش الؼ ٕ ٕلج َ  ل ً لمتلذع الذعيفلج 

 سٔخٕللج، لملل  ٔللإسش علليت ً ػيللّ وذلل بض عػملل ل التىللُك  كملل  عكللذح الذساعللج عن ا٘سللش الذ

الوللشٔتٓ للله ٌللزا الذؼللذٔا ٔغللذُطب صٔلل دث عػتلل ت التىللُك  ٕملل  ٔذؼيللق ةوللشٔتج الللذخا 

% للله المخلللص ليُػلل ت الوللشٔتٓ، َ للٓ ٌللزا الغللٕ   عَةللخ 91وذٕظللج ئءلل  ج 

يلج الضٔل دث الم لذسث  لٓ لخللص الذساعج ةولشَسث قٕل   التىلُك ةضٔل دث سععلم لٍ  لم  ة

الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج  ٓ الغىُاح ال  دلج ليمؼ  ظلج ػيلّ لذايتل ح الؼلذ ا٘دولّ 

 له سعط الم ل الىظ لٓ   

( دؼيٕملل ح داتٕللق 9102َعخٕللشاً اعللذؼشض د شٔللش ) التىللك المشكللضْ الملللشْ،     

ةٍذر ئلضا  التىُك الملشٔج ةاػذاد ال لُاب   (IFRS:9)المؼٕ س الذَلٓ ليذ  سٔش الم لٕج 

َعمغ ليتىُك الذاتٕق الذظشٔتٓ  9102( اػذت ساً له ػ   IFRS:9)الم لٕج َ   ً لمؼٕ س

، َعكذ الذ شٔش ػيّ عوً ػىذ ةذألج  ذلشث الذاتٕلق اَ٘للٓ لٍلزي الذؼيٕمل ح 9102 ٓ ػ   
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لمغللذخذلج ل ٕلل ط ٔظللب ػيللّ التىللُك الذؼ للق للله عللٝلج َةللٝػٕج َ  ػيٕللج الىملل رص ا

الخغ بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج َرللك لله خلٝل طٍلج لغلذ يج ػله التىلك ةخلٝر لشاقتلٓ 

الؼغ ة ح المؼذمذٔه للً، َكلزلك ءلشَسث قٕل   لظيلظ ئداسث التىلك ة ٚشلشار المت شلش 

َالمذ ةؼج اليلٕ ج لذىفٕلز ٌلزي الذؼيٕمل ح ػيلّ عن دةلما كلا لله : عٕ عل ح َاطلشاتاح 

ٕج َئػ دث الذلىٕم عُات المؼذشر ةٍل  داخلا المشكلض المل لٓ عَ دلىٕم ا٘ةُل الم ل

خ سطللً َالذللٓ دىاللُْ ػيللّ لخلل اش ابذم وٕللج َرلللك ةللٕه المشاػللا الشٝسللج لذلللىٕم 

ال للشَض َالذغللٍٕٝح اٜبذم وٕللج، َعدَاح الللذٔه َاسدت الل ح ال للشَض َالوللم و ح 

َكلللزلك عٕ عللل ح الم لٕلللج، َعدَاح اللللذٔه ة ل ٕملللج الؼ دللللج لللله خلللٝل اللللذخا الةللل لا، 

َئطللشاتاح ػغلل ا الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج ليتىللُد َالؼى ةللش الذللٓ دىاللُْ ػيللّ 

لخلللل اش ابذم وٕللللج طٌُشٔللللج، َلؼللللذداح َلؼلللل ٕٔش المؼيُللللل ح الذ سٔخٕللللج َالؼ لٕللللج 

َالمغللذ تيٕج المغللذخذلج  َعخٕللشاً شللذد الذ شٔللش ػيللّ ءللشَسث اػذملل د وملل رص ا٘ػملل ل 

ذاتٕللق  للٓ ءللُت اعللذشادٕظٕج كللا ةىللك ة ٚءلل  ج ئلللّ َالمىٍظٕلل ح الذللٓ دغللذخذ   للٓ ال

عٌمٕج اػذم د وظ   الذلىٕم اٜبذم وٓ اللذاخيٓ ليتىلك، َاللزْ ٔذولمه اػذم لٕلج الذؼشلش 

Probability of Default (PD)   الذللٓ دؼعغللٍ  كللا دسطللج للله دسطلل ح ٌللزا

 Lossالذلىٕم، َكزلك اػذم د لىٍظٕج اػذغل ا كلا لله لؼلذل الخغل سث ػىلذ الذؼشلش 

Given Default (LGD)  َقٕمللج ا٘ةللُل الم لٕللج ػىللذ الذؼشللشExposure at 

Default (EAD)  ٜػذغ ا الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج 

اٌذراضااابد واالراااذاراد اٌّشٕياااخ ثشاااعْ تميااايُ وتصااإيف اٌداااذارح االئتّبٔياااخ  -6/9

 ثبٌجٕون:

عللظ د ٕللٕ  ( الوللُاةا المغللذؼذسج 9109٘قللذ  د شٔللش )التىللك المشكللضْ الملللشْ،    

، َالذٓ عتق اػذم دٌ  ةظيغذً المىؼ ذث الظذاسث اٜبذم وٕج ليؼمٝت َدعُٔه المخلل ح

ةةأن ال ُاػذ المش  لج الذلٓ دذؼيلق ةأعلظ د ٕلٕ  الظلذاسث اٜبذم وٕلج  9118ل ُٔ  97 ٓ 

ليؼمٝت َدعُٔه المخلل ح  َقذ َطً لظيظ ئداسث التىك المشكلضْ ةولشَسث الذلضا  

ٍ  الذاخيٕج لذ ٕٕ  الظذاسث اٜبذم وٕلج ليؼملٝت ػىلذ للىغ اٜبذمل ن عَ التىُك ةمشاطؼج وظم

صٔ ددللً عَ ايللب دظذٔللذي، َكللزلك عٕ علل ح َءللُاةا دعللُٔه المخلللل ح َ  لل ً لٍللزي 
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ا٘عظ الذٓ اسدتاخ ة لمخ اش اٜبذم وٕج َد ٕٕ  َدللىٕم الظلذاسث اٜبذم وٕلج لعلا لله 

ؼ  سٔلج لٛعلع ن الةخلللٓ، المإعغل ح َال لشَض ٘غلشاض اعللذٍٝكٕج َال لشَض ال

ة ٚء  ج ئلّ ال شَض اللتٕشث لٙوةاج اٜقذل دٔج  َعكذ الذ شٔش ػيّ َطُد ػةلشث 

   ح دؼعظ الظذاسث اٜبذم وٕج ليؼمٝت َالمخللص الُاطلب دعُٔىلً َوُػلً، ػٕلز عن 

دؼعللظ دسطللج لخلل اش لؼذذلللج عَ ل تُلللج لملل  ٔؼتللش ػلله ػ لللج طللذاسث  4:0الف لل ح للله 

 ٓ ػٕه دشاَػخ وغتج المخلص الؼ   المايُا دعُٔىً ةٕه ةفش%  ابذم وٕج لىذظمج

دؼعلظ دسطلج لخل اش  01،2،2% ليف لج الغل ةؼج، كمل  عن الف ل ح لله 8ليف ج اَ٘لّ َ 

دَن المغذُِ، َلةعُك  لٓ دؼللٕيٍ ، َسدٔ لج لمل  ٔؼتلش ػله دسطلج طلذاسث ابذم وٕلج 

% ػيلّ 011% َ 81% 91َغٕش لىذظمج دذايب دعلُٔه لخللل ح لؼلذدث ةىغلتج 

 الذُالٓ   

( لؼذداح الذ ٕلٕ  9104َ ٓ ٌزا الغٕ   اعذؼشض د شٔش )التىك اٌ٘يٓ الملشْ،     

الشقمٓ ليظذاسث اٜبذم وٕج ليؼمٝت ةٍذر الذؼشر ػيّ و  ا ال ُث َالوؼم  لٓ الُػلذث 

اٜقذل دٔج لؼا الذمُٔا، َله س  لؼش ج ػغ عٕج ديك المإعغج ليذتٕشاح المف طلأث  لٓ 

ػم ل عَ الظشَر َا٘ػُال الم لٕج المؼيٕج َالؼ لمٕج َالذٓ قذ دإدْ ئللّ صٔل دث ةٕ ج ا٘

اػذم ٜح ػذ  الُ  ت َال ذسث ػيّ عذاد اٜلذضال ح  َقذ عكذ الذ شٔش ػيلّ ءلشَسث عن 

دذومه وم رص د ٕٕ  الظذاسث اٜبذم وٕج ليؼمٝت الؼُالا الم لٕج َغٕلش الم لٕلج، ػٕلز ٔلذ  

الم لٕللج  للٓ قٕلل ط المخلل اش الم لٕللج للله خللٝل دؼيٕللا الىغللب اٜػذملل د ػيللّ الؼُالللا 

َالمإششاح الذٓ دمشا للذساً ػُٕٔ ً ليذ ٕٕ  العمٓ ليمإعغج،  ٓ ػٕه عن الؼُالا غٕش 

الم لٕج د ُ  ة ٕ ط لخ اش ا٘ػم ل له خٝل د ٕٕ  اٚداسث َدؼيٕا اللى ػج َالمى  غلج 

ػه قٕل   التىلك ةذتىلٓ ععلظ د ٕلٕ   َالذخإا اٜعذشادٕظٓ ليمإعغج، كم  كةم الذ شٔش

الظذاسث اٜبذم وٕج الذلٓ عقشٌل  التىلك المشكلضْ المللشْ كغلياج ئشلشا ٕج َسق ةٕلج لله 

ط ولللب، َاعلللذخذا  الىمللل رص الذاخيٕلللج الخ ةلللج ةلللً لذ ٕلللٕ  الظلللذاسث اٜبذم وٕلللج ليؼملللٝت 

 َدلىٕم لؼفظج ال شَض َالذغٍٕٝح اٜبذم وٕج له ط وب عخش   

 Predicting( ةؼىلُان Hussein et al. , 2016 خ دساعلج ) لٓ ػلٕه اعلذٍذ    

Creditworthiness in Retail Banking With Limited Scoring Data 
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العةللم ػلله المىلل ٌض المغللذخذلج  للٓ د ٕللٕ  ال للشَض َالذغللٍٕٝح اٜبذم وٕللج ليؼمللٝت 

ليؼملٝت  ة ل ا ع الملش ٓ الع لٕشَوٓ، َةىل ت وملُرص للٝت  لذ ٕلٕ  الظلذاسث اٜبذم وٕلج

ةؼٕللز ٔعللُن لللً قللذسث ػ لٕللج ػيللّ الذىتللإ ة لمخلل اش اٜبذم وٕللج َل  سوللج وذ بظٍلل  ةلل لىظ  

الذ يٕذٔج المغذخذلج لذ ٕٕ  طُدث المؼفظج اٜبذم وٕج،  وًٝ ػه دؼذٔذ المذتٕشاح ا٘كشش 

دللأسٕشاً َعٌمٕللج  للٓ لعُولل ح ومللُرص الذ ٕللٕ  اٜبذملل وٓ الشقمللٓ )دغللظٕا الى لل ا( لذششللٕذ 

لىغ عَ صٔ دث عَ دظذٔذ ايت ح اٜبذم ن له قتا الؼمٝت  َقلذ خيللخ الذساعلج قشاساح 

ئلللّ لظمُػللج للله الىذلل بض ٔمعلله ديخٕلللٍ   للٓ كللا للله : ٔظللب عن دمذيللك المإعغلل ح 

المللللش ٕج ومللل رص ٜدخللل ر ال لللشاس دظؼلللا اٜبذمللل ن لذ ػللل ً ةةلللشَا دؼعلللظ اػذٕ طللل ح 

ُد وظل   طٕلذ ليذ ٕلٕ  اٜبذمل وٓ الم ذشءٕه َقذسدٍ  ػيّ الغذاد ا٘لش الزْ ٔذايب َطل

الشقمللٓ ةٍلل ، كملل  ٔظللب عن ٔللذ  دلللمٕ  وظلل   الذ ٕللٕ  اٜبذملل وٓ الشقمللٓ لٕذى عللب لللغ 

الظشَر اٜقذل دٔج َاتٕؼج المإعغ ح الملش ٕج الم وؼلج َاللزْ ٔلذػ  ػميٕلج الذىتلإ 

ةشةؼٕج التىُك َلذِ قذسث الم ذشءٕه ػيّ عذاد دُٔوٍ ، َعخٕشاً عكذح الذساعلج ػيلّ 

ن التللشض للله الذلللىٕم اٜبذملل وٓ ٌللُ دللُ ٕش ل ٕلل ط لللُطض َلُءللُػٓ ليظللذاسث ع

اٜبذم وٕللج ليؼمللٝت ٔغللٍ   للٓ الؼفلل ظ ػيللّ علللُال التىللك َٔؼللضص للله اٜعللذ شاس الملل لٓ 

 لي ا ع الملش ٓ كعا  

َاٜ لل ع ػله ( د ذٔ  ئال س ل ذلشع لي ٕل ط 9102)سٔ ض ، كم  اعذٍذ خ دساعج     

التىُك الذظ سٔج الملشٔج  لٓ ءلُت ادف قٕلج ةل صل، َقٕل ط دلأسٕش الظذاسث اٜبذم وٕج  ٓ 

دسطللج الظللذاسث اٜبذم وٕللج ليمىةلل ح ا لتللج لللىغ اٜبذملل ن ػيللّ ةللؼج ال للشاس اٜبذملل وٓ 

المذخز له قتا التىُك، لغ ةٕ ن عسش الؼُالا الم لٕلج َغٕلش الم لٕلج ػيلّ دسطلج الظلذاسث 

 للل ع ػلله قللذسدٍ  ػيللّ لللذِ الُ لل ت اٜبذم وٕللج ليمىةلل ح ا لتللج لللىغ اٜبذملل ن، َاٜ

ة لذضال دٍللل   لللٓ ءلللُت ل لللشساح ةللل صل َلؼللل ٕٔش المؼ علللتج الذَلٕلللج َدؼيٕمللل ح التىلللك 

المشكضْ المللشْ، َقلذ اػذملذح الذساعلج ػيلّ ععليُا الؼللش المٕلذاوٓ لله خلٝل 

دلمٕ  َدُصٔغ ق بمج اٜعذ ل ت ػيلّ ػٕىلج لله الملذٔشٔه َللُظفٓ اٜبذمل ن ةل لتىُك 

ش  َقللذ خيلللخ الذساعللج ئلللّ الؼذٔللذ للله الىذلل بض عٌمٍلل : َطللُد دللأسٕش الؼ ليللج  للٓ لللل

لؼىللُْ ل ٕلل ط دسطللج الظللذاسث اٜبذم وٕللج ليمىةلل ح ا لتللج لللىغ اٜبذملل ن ػيللّ دسطللج 
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الظذاسث اٜبذم وٕج ليتىُك َرلك لله خلٝل اعلذخذا  لؼلذداح وملُرص علذمل ن اللزْ ٔ لُ  

ق لذظىلب الُقلُع  لٓ خغل بش   دػلج، ة لذىتإ ة لمخ اش اٜبذم وٕج قتا ػذَسٍ  ةةعا دقٕ

كم  عكذح الذساعج ػيّ ءشَسث اٜ ل ع ػه دسطج الظذاسث اٜبذم وٕج لعا ػمٕلا  لٓ 

التىك لم  ٔغ ػذ ػيّ الؼذ له المخ اش اٜبذم وٕج، لغ لشاػ ث عٌمٕج المإششاح الم لٕج 

مؼلل ٕٔش َغٕللش الم لٕللج  للٓ قٕلل ط الظللذاسث اٜبذم وٕللج  للٓ عللٕ   اٜلذللضا  ةملل  َسد  للٓ ال

 المؼ عتٕج المؼيٕج َالذَلٕج َل شساح ة صل     

 Leonard I. Nakamuraa & Kasperَقلللذ اعلللذٍذ خ دساعلللج )     

Roszbach,2018 ةؼىلُان )Credit ratings, private information, and 

bank monitoring ability  اعذخذ  ةٕ و ح الذلىٕم اٜبذم وٓ له ةىعلٕه علُٔذٕٔه

ا ا٘دللج ػيلّ ئلع وٕلج لذ ةؼلج َءلتا ال لشَض َالذغلٍٕٝح اٜبذم وٕلج كتٕشٔه ٜعذىت 

الذٓ د ذلٍ  التىُك  ػٕز دضداد المؼيُل ح الخ ةج لذِ التىُك)ل لٕج َغٕش ل لٕلج( للغ 

صٔ دث ػظ  ال شَض  َقذ كةفخ الذساعج عن المؼيُل ح المذ ػج ليظمٍلُس لله َػلذاح 

ل  ٓ دلىٕف ح التىلك ػٕلز عن: دللىٕف ح اٜبذم ن الملش ٕج ٜ ٔذ  اػذُابٍ  ةةعا  ؼ 

َػللذاح اٜبذملل ن دذىتللأ ةذؼشكلل ح لغللذ تيٕج  للٓ دلللىٕف ح التىللُك َدؼغللٕه دُقؼلل ح 

كملل  عن ػلللذ  كفلل تث الذللللىٕف ح الملللش ٕج دعللُن عكتلللش ة لىغللتج لي لللشَض  اٚ للٝط 

اللتشِ ػيّ الؼعلظ لله ال لشَض المذُعلاج َالعتٕلشث، َلله سل  ٔلذ  دؼغلٕه دؼيٕلا 

ال لللشَض عسىللل ت ػملللا الذساعللل ح اٜبذم وٕلللج لللله خلللٝل الظملللغ ةلللٕه لخللل اش لؼللل    

الذلللىٕف ح اٜبذم وٕللج الملللش ٕج َدلللىٕف ح َكلل ٜح َطمؼٕلل ح الذلللىٕم اٜبذملل وٓ 

المؼيٕج َالذَلٕج   وًٝ ػه ءشَسث اعذخذا  وم رص َد ىٕل ح لغلذؼذسج دمعله كلا لله 

 الذلىٕم اٜبذم وٓ  المإعغ ح الم لٕج َالٍٕ  ح الذىظٕمٕج له د ٕٕ  عدات عوظمج

 Doةؼىلللُان  (Yu-Jen Hsia et al.,2019َعخٕلللشاً و قةلللخ دساعلللج )     

Unsolicited Bank Credit Ratings Matter To Bank Leverage 

Decision? Evidence From Asian Countries  دلأسٕش الذللىٕف ح اٜبذم وٕلج

( ػيلّ قلشاس الشا ؼلج UCRs)( َالذلىٕف ح اٜبذم وٕج غٕش اٜلضالٕج SCRاٜلضالٕج )

الم لٕج ليتىك قتا َةؼلذ دتٕٕلش الذللىٕم اٜبذمل وٓ  َقلذ عكلذح الذساعلج عن التىلُك الذلٓ 
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دلللذس دٔىلل ً عقللا ة لىغللتج ئلللّ ػ للُ  الميعٕللج ػىللذل  د ذللشا دتٕٕللشاح  UCRsلللذٍٔ  

الذلىٕم اٜبذم وٓ  كم  عن الىذ بض دعُن ة سصث عٔو  ػىذل  ٔىذ لا الذللىٕم اٜبذمل وٓ 

لملللش ٓ للله دسطللج اٜعللذشم س ئلللّ دسطللج المولل سةج   وللًٝ ػلله عوللً عسىلل ت دخفللٕ  ا

دسطج الذلىٕم اٜبذم وٓ دمٕا التىُك الذٓ لذٍٔ  دلىٕف ح ابذم وٕج ئلضالٕج ئلّ ئةذاس 

المضٔذ له الذُٔن ا٘قا وغتج ئلّ ػ ُ  الميعٕج لله ديلك الذلٓ للذٍٔ  دللىٕف ح ابذم وٕلج 

لذلللىٕف ح اٜبذم وٕللج اٜلضالٕللج َغٕللش اٜلضالٕللج ئلللّ غٕللش ئلضالٕللج، َللله سلل  دللإدْ ا

دللأسٕشاح لخذيفللج ةةللعا كتٕللش ػيللّ قللشاس الشا ؼللج الم لٕللج ليتىللك لملل  ٔللذػ  الظٍلل ح 

اٚشللشا ٕج ََكللل ٜح الذلللىٕم اٜبذمللل وٓ ةذللذاػٕ ح اٜعلللذ شاس الملل لٓ ػيلللّ الذىمٕلللج 

ذمل د الم شءلٕه د يٕلا اػ BCBSاٜقذل دٔج لزا د ذشع لظىج ةل صل ليشق ةلج المللش ٕج 

 )التىُك( ػيّ الذلىٕف ح اٜبذم وٕج الخ سطٕج 

َلله خللٝل ػللشض َدؼيٕلا الذساعلل ح الغلل ة ج ، ٔمعله ليت ػللز اعللذخٝل الى لل ا      

 : الذ لٕج

 ، ؛9102؛ ئةلشإٌ  ،9102سكلضح لؼظل  الذساعل ح ) عػملذPeter Miu,2016; 

Gerald A. & Edwards Gr.,2016; Novotry- Farks,2016ذ ل سٔش ( َال

 ;BCBS,2015؛ 9102،َاٜةلللذاساح المٍىٕلللج )التىلللك المشكلللضْ المللللشْ

BCBS,2017 ػيللّ ػللشض َدؼيٕللا لذايتلل ح ال ٕلل ط َاٜ للل ع ػلله ا٘دَاح )

( َدؼذٔللذ عَطللً الذةلل ةً َاٜخللذٝر لللغ لذايتلل ح IFRS:9الم لٕللج َ  لل ً ليمؼٕلل س )

ذ ػيللّ طللُدث (، لللغ ةٕلل ن دللأسٕش داتٕللق المؼٕلل س الظذٔللIAS:39المؼٕلل س الللذَلٓ )

الذ  سٔش الم لٕج ة لمإعغ ح الملش ٕج  كم  داشقخ ةؼ  ٌزي الذساع ح ئلّ اللذَس 

ةةللأن اػذغلل ا الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج َدعللُٔه  IIIالؼٕللُْ لم للشساح ةلل صل 

لخلللل ح ػ لللج / لؼللذدث ك  ٕللج لمُاطٍللج ٌللزي الخغلل بش  ئٜ عن ٌللزي الذساعلل ح 

شكٕض ػيّ د ذٔ  دساع ح داتٕ ٕلج دتلٕه ا٘سلش اػذمذح ػيّ الؼلش المٕذاوٓ دَن الذ

" 74( َٜ عللٕم  وظٕللشي الملللشْ سقلل  "IFRS:9العمللٓ َالىللُػٓ لذاتٕللق لؼٕلل س)

ػيلللّ دغلللُٔج ال لللُاب  الم لٕلللج ةللل لتىُك َاوؼع عللل دٍ  ػيلللّ د ٕلللٕ  َدللللىٕم الظلللذاسث 

 اٜبذم وٕج ليؼمٝت      
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 ،سٔ ض( ؛9102دى َلخ ةؼ  الذساع ح Hussein A. et al. ,2016)  َالذ  سٔش

؛ التىلللللك اٌ٘يلللللٓ 9109َاٜةلللللذاساح المٍىٕلللللج )التىلللللك المشكلللللضْ المللللللشْ،

لؼذداح الذ ٕٕ  الشقملٓ ليظلذاسث  (PWC,2017;BCBS,2017؛9104الملشْ،

اٜبذم وٕج الذٓ دذتؼٍ  المإعغل ح المللش ٕج، َلإشلشاح قٕ علٍ   َقلذ اعلذ شح ٌلزي 

ٌمٕج اٜعلذؼ وج ة لمإشلشاح الم لٕلج َغٕلش الم لٕلج  لٓ اٜةذاساح َالذساع ح ػيّ ع

د ٕٕ  الظذاسث اٜبذم وٕج ليؼمٝت له خٝل ومل رص كمٕلج لُءلُػٕج دؼلضص لله ػميٕلج 

الذىتإ ة لخغل بش اٜبذم وٕلج المؼذميلج ةمؼفظلج ال لشَض َالذغلٍٕٝح اٜبذم وٕلج، كمل  

ٜ عن ٌللزي عكللذح ػيللّ ءللشَسث دعللُٔه لخلللل ح ك  ٕللج لمُاطٍللج ٌللزي الخغلل بش  ئ

الذساعللل ح َاٜةلللذاساح لللل  دذالللش  ئللللّ اٖسللل س المذشدتلللج ػيلللّ داتٕلللق المؼٕللل س 

(IFRS:9)  ػيّ د ٕٕ  َدلىٕم لؼفظج ال شَض المللش ٕج، َلذايتل ح اٜ لل ع

 ػىٍ  ة لذ  سٔش الم لٕج  

َُٔمشا الذا غ الشبٕظ ليت ػز وؼلُ ئػلذاد ٌلزا التؼلز كلا  َلؼا ل  ٔمٕض الذساعج الؼ لٕج

 له : 

 ومزطللج عسللش داتٕللق لؼٕلل س(IFRS:9)  ػيللّ الذ ٕللٕ  المؼ عللتٓ ليظللذاسث اٜبذم وٕللج

 ليؼمٝت َدلىٕفٍ  ءمه المؼفظج الملش ٕج 

  الذشكٕلللض ػيلللّ لذايتللل ح ال ٕللل ط َاٜ لللل ع المؼ علللتٓ ػللله الخغللل بش اٜبذم وٕلللج

َلذِ دأسٕشٌ  ػيّ د ٕلٕ  َدللىٕم الظلذاسث  IIIالمذُقؼج  ٓ ءُت ل شساح ة صل 

   ليؼمٝت اٜبذم وٕج

  دغيٕا الولُت ػيلّ لؼلذداح َءلُاةا الذُا لق ةلٕه لذايتل ح لؼٕل س(IFRS:9 )

ةةللأن عٌمٕللج المؼ عللتج ػلله  III" َل للشساح ةلل صل 74َوظٕللشي الملللشْ سقلل  "

 الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج 

  د ذٔ  دساعج داتٕ ٕلج ةل لتىُك الذظ سٔلج لتٕل ن اوؼع عل ح الذ ٕلٕ  المؼ علتٓ ليذُا لق

ػيللّ دلللىٕم لؼفظللج ال للشَض الملللش ٕج  IIIَل للشساح ةلل صل  (IFRS:9)ةللٕه

 ة لتىُك الذظ سٔج الملشٔج 
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 أهذاف اٌجحث : -4

ٔذظغذ الٍذر اللشبٕظ ليتؼلز  لٓ العةلم ػله اتٕؼلج َلؼلذداح الذ ٕلٕ  المؼ علتٓ      

ليخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج  ٓ ءُت دساعج َدؼيٕلا لذايتل ح ال ٕل ط َاٚ لل ع الذلٓ 

" المغلذؼذر ػل   74( َوظٕشي الملشْ سق  "IFRS:9عقشٌ  لؼٕ س ا٘دَاح الم لٕج )

ٕ ط َآلٕ ح اٜ ل ع الذٓ قذلذٍ  ل شساح ةل صل ، َلذِ دُا  ٍ  لغ لذايت ح ال 9102

III َةٕ ن اوؼع ع ح عٝلج َلُءُػٕج ٌزا كمؼ ٕٔش دىظٕمٕج دَلٕج ليشق ةج الملش ٕج  

الذ ٕللٕ  ػيللّ دقللج دلللىٕم لؼفظللج ال للشَض َالذغللٍٕٝح الملللش ٕج ةلل لتىُك الذظ سٔللج 

 ٕج:َرلك عؼٕ ً وؼُ دؼ ٕق اٌ٘ذار الفشػٕج الذ لالملشٔج لؼا الذساعج، 

العةم ػله لؼلذداح َومل رص د ٕلٕ  َدللىٕم الظلذاسث اٜبذم وٕلج لمؼل    ال لشَض   0

 َالذغٍٕٝح الملش ٕج ة لتىُك الذظ سٔج الملشٔج 

دساعج َدؼيٕا ءُاةا ال ٕ ط َاٜ ل ع المؼ عتٓ ػه الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج   9

( IFRS:9)ة لتىُك الذظ سٔلج المللشٔج  لٓ ءلُت لذايتل ح لؼٕل س ا٘دَاح الم لٕلج 

، َةٕل ن دأسٕشٌل  ػيلّ دللىٕم 9102" المغذؼذر ػل   74َوظٕشي الملشْ سق  "

 لؼفظج ال شَض َالذغٍٕٝح الملش ٕج ة لتىُك الذظ سٔج لؼا الذساعج 

دؼذٔللذ وملل رص ال ٕلل ط َآلٕلل ح اٚ للل ع ػلله الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج ةلل لتىُك   6

 IIIظٕمٕللج )ل للشساح ةلل صل الذظ سٔللج الملللشٔج  للٓ ءللُت لذايتلل ح المؼلل ٕٔش الذى

، َةٕللل ن دأسٕشٌللل  ػيلللّ دللللىٕم لؼفظلللج ال لللشَض َدؼيٕمللل ح التىلللك المشكلللضْ(

 َالذغٍٕٝح ة لتىُك الذظ سٔج لؼا الذساعج 

اعللللذخٝل اتٕؼللللج َلؼللللذداح الذُا للللق ةللللٕه لذايتلللل ح لؼٕلللل س ا٘دَاح الم لٕللللج   7

(IFRS:9"  َوظٕلللشي المللللشْ سقللل )َلذايتللل ح 9102" المغلللذؼذر ػللل   74 ،

َدؼيٕمل ح التىلك المشكلضْ المللشْ( ةةلأن  IIIٕش الذىظٕمٕج )ل شساح ةل صل المؼ ٔ

 الذ ٕٕ  المؼ عتٓ ليخغ بش اٜبذم وٕج ة لتىُك الذظ سٔج 

الفشَ  ةٕه د ٕٕ  َدلىٕم لؼفظج ال لشَض َالذغلٍٕٝح المللش ٕج ةل لتىُك  قٕ ط  8

( َوظٕللشي IFRS:9الذظ سٔللج الملللشٔج لؼللا الذساعللج  للٓ ءللُت لذايتلل ح لؼٕلل س )
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 III" للله ط وللب، َلذايتلل ح المؼلل ٕٔش الذىظٕمٕللج )ل للشساح ةلل صل 74الملللشْ "

  َدؼيٕم ح التىك المشكضْ الملشْ( له ط وب عخش 

 

 فروض اٌجحث : -5

 ٓ ءُت دغ ؤٜح التؼز َعؼٕ ً وؼُ دؼ ٕق عٌذا ً، َاعذى داً ػيلّ ػلشض َدؼيٕلا    

 الذساع ح الغ ة ج ٔمعه اشذ     شَض التؼز ػيّ الىؼُ الذ لٓ:

ديذض  التىُك الذظ سٔج الملشٔج ةأعظ د ٕلٕ  َدللىٕم الظلذاسث اٜبذم وٕلج ليؼملٝت  .1

َدؼيٕمل ح  III) ل شساح ةل صل  َالوُاةا الشق ةٕجَ   ً لمذايت ح المؼ ٕٔش الذَلٕج 

   التىك المشكضْ الملشْ( 

دُطذ  شَ  راح دٜلج لؼىُٔلج ةلٕه الذ ٕلٕ  المؼ علتٓ ليخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج  .2

( َةللللٕه IFRS:9ةمشاػللللا الذلللللىٕم المخذيفللللج  للللٓ ءللللُت لذايتلللل ح لؼلللل ٕٔش)

المخلل ح الفؼيٕج لخغ بش اءلمؼٝل لؼفظلج ال لشَض ةل لتىُك الذظ سٔلج لؼلا 

 ذساعج  ال

دُطذ  شَ  راح دٜلج لؼىُٔلج ةلٕه الذ ٕلٕ  المؼ علتٓ ليخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج  .3

( َةٕه IIIل شساح ة صل ةمشاػا الذلىٕم المخذيفج  ٓ ءُت المؼ ٕٔش الذىظٕمٕج )

المخلل ح الفؼيٕج لخغ بش اءلمؼٝل لؼفظلج ال لشَض ةل لتىُك الذظ سٔلج لؼلا 

 الذساعج  

لؼىُٔج ةٕه الذ ٕٕ  المؼ عتٓ ليخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ٜ دُطذ  شَ  راح دٜلج  .4

ةلل لتىُك III (، َةللٕه لذايتلل ح ل للشساح ةلل صل IFRS:9َ  لل ً لمذايتلل ح لؼٕلل س)

 الذظ سٔج لؼا الذساعج  

 

 ٔطبق وحذود اٌجحث : -6 

  ٓػذَد لىٍظٕج )لُءُػٕج( : ٔ ذلش التؼز ػيّ ةٕ ن اوؼع ع ح الذ ٕٕ  المؼ عت

اٜبذم وٕج المذُقؼج ػيّ دلىٕم لؼفظج ال شَض َالذغٍٕٝح اٜبذم وٕج ليخغ بش 

( IFRS:9له خٝل الذشكٕض ػيّ كا له لذايت ح لؼٕ س ا٘دَاح الم لٕج )
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، َلذايت ح ل شساح ة صل 9102" المغذؼذر ػ   74َوظٕشي الملشْ سق  "

III ٔذاش  كمؼ ٕٔش دىظٕمٕج دَلٕج ديذض  ةٍ  التىُك الذظ سٔج الملشٔج  َل  

الت ػز لؼميٕ ح المؼ عتج ػه الذؼُا المشدتاج ةمخ اش ا٘دَاح الم لٕج َله س  

اعذتؼ د دأسٕش اسدت ا ح ال شَض َالوم و ح الم لٕج ػيّ دلىٕم لؼفظج 

 ال شَض الملش ٕج 

  ٓ ػذَد لع وٕج : دذمشا  ٓ ػذد سٝسج ةىُك دظ سٔج ػ ليج ة ل ا ع الملش

لملشْ لمشًٝ لي ا ع الؼ  ، َالتىك الذظ سْ الملشْ ٌَم : التىك اٌ٘يٓ ا

 INTESAلمشًٝ لي ا ع الخ ل، َةىك اٜععىذسٔج كفشع لتىك  CIBالذَلٓ 

SANPAOLO لمشًٝ ليفشَع ا٘طىتٕج    

  ػذَد صلىٕج : دذمشا  ٓ دؼيٕا التٕ و ح الخ ةج ة ٕ ط الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج

لؼا الذساعج الذاتٕ ٕج، َرلك له َاقغ َد ٕٕ  لؼفظج ال شَض ليتىُك الذظ سٔج 

، كفذشث عَلٕج ليذاتٕق 9104/9102الذ  سٔش الم لٕج لٍزي التىُك ليؼ   الم لٓ  

   9102الذظشٔتٓ ق لخ ةً ٌزي التىُك دمٍٕذاً ليذاتٕق اٜلضالٓ له ةذأج ػ   

 

  أهّيخ اٌجحث : -7

 الىؼُ الذ لٓ:دذمشا عٌمٕج ٌزا التؼز له المىظُسٔه الؼيمٓ َالؼميٓ ػيّ 

 األهّيخ اٌعٍّيخ: -7/1

    له قتا ا٘ك دٔمٕٕه َالمٍىٕٕه َال  بمٕه ػيّ الذىظٕ  ةمذايت ح دضأذ اٌٜذم

( ة لتٕ ج الملشٔج، لم  لً له عس س IFRS:9داتٕق لؼٕ س الذ شٔش الم لٓ الذَلٓ )

أظ ةٕج دغٍ   ٓ عٝلج ععظ اٜػذشار َدقج وم رص ال ٕ ط َطُدث آلٕ ح 

 اٜ ل ع ػه ا٘دَاح الم لٕج  

  اسع ت ءُاةا َلؼذداح الذ ٕٕ  المؼ عتٓ ليخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج  لٓ ءلُت

" 74َوظٕللللشي الملللللشْ سقلللل  " IFRS:9الذُا للللق ةللللٕه المؼلللل ٕٔش المؼ عللللتٕج )

  كمؼ ٕٔش دَلٕج ليشق ةج الملش ٕج III(، َل شساح ة صل 9102المغذؼذر ػ   
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 ٕٕ َدلىٕم الظذاسث اٜبذم وٕج لمؼفظج ال شَض دغيٕا الوُت ػيّ ععظ د  

َالذغٍٕٝح الملش ٕج ة لتىُك الذظ سٔج الملشٔج، َلذِ لا ة ذٍ  لم شساح ة صل 

III  َدؼيٕم ح التىك المشكضْ الملشْ له ط وب، َاعذٕف بٍ  لمذايت ح المؼ ٕٔش

  المؼ عتٕج الذَلٕج َالملشٔج له ط وب آخش

  ٕٕ المؼ عتٓ ليخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ػيّ  دؼضٔض عٌمٕج َاوؼع ع ح الذ

 دلىٕم لؼفظج ال شَض َالذغٍٕٝح الملش ٕج ة لتىُك الذظ سٔج الملشٔج 

 األهّيخ اٌعٍّيخ: -7/2

  دضأذ اٌذم   ئداسث التىُك الذظ سٔج ةوشَسث َطُد وم رص لُءُػٕج ل ٕ ط

 سٔش الم لٕج ةم  الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج، َآلٕ ح َاءؼج لٛ ل ع ػىٍ  ة لذ 

 IIIٔذى عب لغ ةٕ ج ال ا ع الملش ٓ الملشْ َُٔاكب لذايت ح لظىج ة صل 

 ليشق ةج الملش ٕج، َٔفٓ ةمذايت ح المؼ ٕٔش المؼ عتٕج 

  ٔغ ػذ َطُد وظ   طٕذ ليذ ٕٕ  المؼ عتٓ ليخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج  ٓ دقج قٕ ط

ػيّ لغذُِ كا ػمٕا، طُدث لؼفظج ال شَض َالذغٍٕٝح الملش ٕج، عُات 

 َ/عَ ػيّ لغذُِ كا قا ع، عَ ػيّ لغذُِ المؼفظج اٜبذم وٕج ة لتىك كعا  

  صٔ دث ئػع   قذسث التىُك الذظ سٔج الملشٔج ػيّ الؼذ له ظ ٌشث ال شَض

 َالذغٍٕٝح الملش ٕج المذؼششث، َءؼم لؼذٜح الشةؼٕج ةٍ  

 التىلك المشكلضْ المللشْ(  دُ ٕش لؼيُل ح لٝبملج ليظٍل ح اٚشلشا ٕج َالشق ةٕلج(

ةةللأن لذ ةؼللج َسق ةللج الذللضا  التىللُك الذظ سٔللج الملللشٔج ةمشاطؼللج وظمٍلل  الذاخيٕللج 

لذ ٕلٕ  َدللىٕم الظلذاسث اٜبذم وٕلج ليؼملٝت ػىلذ للىغ اٜبذمل ن عَ ايلب صٔ ددللً عَ 

دظذٔذي، َكلزلك عٕ عل ح دعلُٔه المخللل ح لمُاطٍلج خغل بش اٜءلمؼٝل َ  ل ً 

المغللذؼذر  74َوظٕللشي الملللشْ سقلل   IFRS:9المؼ عللتٕج )لمذايتلل ح المؼلل ٕٔش 

    (9102ػ  

  ،دؼضٔض اٜعذ شاس الم لٓ لي ا ع الملش ٓ َالُءغ اٜقذل دْ الملشْ كعا

له خٝل كغب س ج الُك ٜح َالظمؼٕ ح المؼيٕج َالذَلٕج ليذلىٕم اٜبذم وٓ وؼُ 

التٕ و ح الم لٕج  الذؼ ق له عٝلج المشاكض الم لٕج ليتىُك الذظ سٔج َلا ة ج
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الُمفلغ ػىٍ  لغ ل  ٌُ لذَن  ٓ عظٝدٍ ، َله س  دؼغٕه دسطج الذلىٕم 

 اٜبذم وٓ ليتىُك الذظ سٔج الملشٔج 

  ِٕشح اٌجحث : -8

 ٓ عٕ   لةعيج التؼز َدغ ؤٜدً َعؼٕ ً وؼُ دؼ ٕق عٌذا ً َاخذت س لذِ ةؼج 

اٜعذ شابٓ َاٜعذىت آ  شَءً له ػذلٍ ، اػذمذ الت ػز ػيّ كا له المىٍض 

 َرلك ػيّ الىؼُ الذ لٓ:

َرلك له خٝل دساعج َدؼيٕا ل  َسد ة لفعش َالذشار  إٌّشح االضتمرائي: -8/1

، َكزلك IIIالمؼ عتٓ َوةشاح َدؼيٕم ح المىظم ح الذَلٕج ل شساح ة صل 

دؼيٕم ح التىك المشكضْ الملشْ كغياج ئششا ٕج َسق ةٕج ليذؼشر ػيّ لذايت ح 

( ة لتىُك الملشٔج، َالعةم ػه IFRS:9ٕق لؼٕ س الذ شٔش الم لٓ الذَلٓ )دات

اتٕؼج َعٌمٕج الذ ٕٕ  المؼ عتٓ ليخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج َاوؼع ع دٍ  ػيّ 

 دلىٕم لؼفظج ال شَض َالذغٍٕٝح الملش ٕج 

َ  للل ً لٍلللزا الملللىٍض علللؼّ الت ػلللز ٜعلللذخٝل ءلللُاةا  اٌّااإشح االضاااتٕجبطي: -8/2

 III(، َل للشساح ةلل صل IFRS:9الذُا للق ةللٕه لؼٕلل س ا٘دَاح الم لٕللج ) َلؼللذداح

كمؼ ٕٔش دىظٕمٕلج دَلٕلج ليشق ةلج المللش ٕج ةةلأن ال ٕل ط َاٜ لل ع ػله الخغل بش 

اٜبذم وٕللج المذُقؼللج  َاخذتلل س اوؼع علل ح الذ ٕللٕ  المؼ عللتٓ ػيللّ دلللىٕم لؼفظللج 

  ذاتٕ ٕج ال شَض َالذغٍٕٝح الملش ٕج له خٝل ةٕ و ح الذساعج ال

 

  خطخ اٌجحث: -9

 ٓ ءُت لةعيج التؼز، َعؼٕ ً وؼُ دؼ ٕق عٌذا ً، َدظغٕذاً ٜخذت س  شَءً َاػذم داً 

التؼلز ػيلّ الىؼلُ  ػيّ لىٍظً ٜعذخٝل عٌ  الىذ بض َالذُةٕ ح دل  د غلٕ  ٌلزا

 الذ لٓ:

 عًَٜ   : اٚا س الؼ   ليتؼز  

( ةةللأن ال ٕلل ط َاٜ للل ع ػلله IFRS:9س وٕلل ً  : دساعللج َدؼيٕللا لذايتلل ح لؼٕلل س)

 الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج 
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ومل رص ال ٕل ط َلؼلذداح ةلٕه  IIIس لشـ ً  : الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ةم شساح ةل صل 

 اٜ ل ع  

ساةؼلل ً  : اتٕؼللج َلؼللذداح الذ ٕللٕ  المؼ عللتٓ ليخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج  للٓ ءللُت 

  IIIة صل  ( َل شساحIFRS:9الذُا ق ةٕه لؼٕ س )

خ لغللل ً: ععلللظ َلإشلللشاح د ٕلللٕ  الظلللذاسث اٜبذم وٕلللج ليؼملللٝت ةمؼفظلللج ال لللشَض 

 الملش ٕج 

 ع دع ً : الذساعج الذاتٕ ٕج ة لتىُك الذظ سٔج الملشٔج   

 ع ةؼ ً : الىذ بض َالذُةٕ ح َالذساع ح المغذ تيٕج  

  َ ٕم  ٔيٓ ػشض دفلٕيٓ لت قٓ لؼ َس خاج التؼز 

 

( ثشااعْ اٌمياابش واالفصاابذ عاآ IFRS:9وتحٍيااً ِتطٍجاابد ِعياابر)ثبٔيااـبا: دراضااخ 

 :اٌّتولعخ اٌخطبئر االئتّبٔيخ

َقٕ علللٍ  ةةلللعا دقٕلللق  ECLدؼلللذ لةلللعيج اٜػذلللشار ة لخغللل بش اٜبذم وٕلللج المذُقؼلللج 

َاٜ ل ع ػىٍ  َاػذث له المةعٝح الذٓ دف قمخ ةلُسث َاءلؼج  لٓ عػ ل ا ا٘صللج 

ذ التل ػشٕه َالمٍىٕلٕه َال ل بمٕه ػيلّ الذىظلٕ  عن دلأخش الم لٕج الؼ لمٕج ا٘خٕشث، ػٕز عك

اٜػذشار ة لخغ بش اٜبذم وٕلج َاٜوذظل س لؼلٕه ػلذَسٍ  ةللُسث  ؼيٕلج َاٜػذمل د ػيلّ 

( IAS:39لتذع الذعيفج الذ سٔخٕج  ٓ قٕ ط ٌزي الخغ بش َ   ً لمذايت ح المؼٕ س اللذَلٓ )

الظٌُشٔلج  لٓ دفل ق  ٌلزي ا٘صللج  "، عػذ ا٘علت ا 99َٜ عٕم  المؼٕ س الملشْ سق  "

َاعللذظ ةج لم ذشػلل ح التلل ػشٕه َءللتُا المم سعللٕه َال لل بمٕه ػيللّ الذىظللٕ  َدايؼلل ح 

المغذشمشٔه، ق   لظيظ لؼ ٕٔش المؼ عتج الذَلٓ ةاةذاس لؼٕل س الذ شٔلش المل لٓ اللذَلٓ 

(IFRS:9 ْةٍذر َءغ لت دب ليذ شٔش الم لٓ ػه ا٘ةلُل َاٜلذضالل ح الم لٕلج اللز )

عُر ٔؼلشض لؼيُلل ح لٝتللج َلفٕلذث لمغلذخذلٓ ال لُاب  الم لٕلج  لٓ د ٕلٕمٍ  لمتل لق 

الذذ   ح الى ذٔج المغذ تيٕج ليمىةأث َدُقٕذٍ  َدسط ح ػذ  دأكذٌ ، َٔذى َل الت ػلز  ٕمل  

ٔيٓ لذايتل ح ال ٕل ط َاٜ لل ع ػله الخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج  لٓ ءلُت لذايتل ح 

(IFRS:9َوظٕشي الملشْ س )" 9102" المؼذل ػ   74ق   
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ِٕشديخ تصٕيف األروي واالٌتساِبد اٌّبٌيخ وِحذداد ليبضشب في ضوء  -1

 (:IFRS:9ِعيبر)

( ػيّ عٌمٕج اٜػذشار IFRS:9 ٓ عٕ   دأكٕذ لؼٕ س الذ شٔش الم لٓ الذَلٓ )      

اَ٘لٓ ة ٘ةُل َاٜلذضال ح الم لٕج، ٔظب عن دؼذشر المىةأث ةأةُلٍ  َالذضال دٍ  

الم لٕج  ٓ ق بمج المشكض الم لٓ ػىذل  دلتغ اش  ً  ٓ الىلُل الذؼ قذٔج لٙداث 

الم لٕج، َ ٓ ػ لج قٕ   المىةأث ة ٜػذشار ةأةًٝ عَ الذضال ً ل لٕ ً َ٘ل لشث ٔظب 

لشاػ ث لىٍظٕج الذلىٕم َال ٕ ط الذٓ عقشٌ  ٌزا المؼٕ س  ػٕز قذ  ة لفلا الشاةغ 

( َاٜلذضال ح IFRS:9 Para. 4.1.1 : 4.1.5ة لف شاح )ععظ دلىٕم ا٘ةُل الم لٕج 

(، َالذٓ ٔمعه ديخٕلٍ   ٕم  IFRS:9 Para. 4.2.1 – 4.2.2الم لٕج ة لف شدٕه )

 (:Gaston et al.,2014ٔيٓ)

دلىٕم ا٘ةُل الم لٕج َلؼذداح قٕ عٍ   ٓ ءُت لذايت ح المؼ ٕٔش  -0/0

( َوظٕشي الملشْ IFRS:9 Para. 4.1.1ق   لؼٕ س الذ شٔش الم لٓ الذَلٓ ) المؼ عتٕج:

ةذلىٕم ا٘ةُل الم لٕج ػيّ عن ٔذ  قٕ عٍ  ٜػ  ً  9102" المؼذل ػ   74"

ة لذعيفج المغذٍيعج )المغذىفزث(، عَ ة ل ٕمج الؼ دلج له خٝل الذخا الة لا ا٘خش، عَ 

 ة ل ٕمج الؼ دلج له خٝل الشةغ عَ الخغ سث ػيّ عع ط كا له:

 لمىةأث ٚداسث ا٘ةُل الم لٕج ومُرص عػم ل ا   - ع

 خل بص الذذ ق الى ذْ الذؼ قذْ لٙةا الم لٓ   - ا

( ءشَسث دُا ش ششإه عع عٕه IFRS:9 Para. 4.1.2َقذ عكذ المؼٕ س ءمه الف شث )

 ل ٕ ط ا٘ةا الم لٓ ة لذعيفج المغذٍيعج/ المغذىفزث ٌَم  : 

  ومُرص ا٘ػم ل ٌُ عن ٔعُن الٍذر ا٘ع عٓ له اٜػذف ظ ة ٘ةا الم لٓ ءمه

 دؼلٕا الذذ   ح الى ذٔج الذؼ قذٔج له الؼمٝت خٝل  ذشث ػمش ا٘ةا الم لٓ 

  َٓعن ٔىةأ ػه الةشَا الذؼ قذٔج لٙةا الم لٓ دذ   ح و ذٔج  ٓ دُاسٔر لؼذدث َالذ

 دؼذ   ا د ؼ ح له المتيق ا٘ةيٓ َالف بذث ػيّ الشةٕذ الؼ ٕ ٓ ال  ب  

؛ التىك المشكضْ 9102؛ ئةشإٌ ،9102كم  ادف خ لؼظ  الذساع ح َالذ  سٔش )عػمذ،

( ػيّ ل  ػذدي المؼٕ س Novotry- Farks,2016,PWC,2016؛ 9102الملشْ،



 

 ..... III( ومقررات بازل  IFRS:9)لخسائر االئتمانية في ضوء التوافق بين معيار  انعكاسات التقييم المحاسبي ل

  محمد موسى علي شحاتة د/

 444                                                                              9102  َلا٘الؼذد 

 

ة لةشَا الغ ة ج، َعكذح ػيّ ة  ت الةشا الش وٓ كم  ٌُ ػىذ قٕ ط ا٘ةا الم لٓ 

اخذٝر الةشا اَ٘ل   ا لٕلتغ: ، َة ل ٕمج الؼ دلج له خٝل الذخا الة لا ا٘خش

الٍذر ا٘ع عٓ له اٜػذف ظ ة ٘ةا الم لٓ ءمه ومُرص ا٘ػم ل ٌُ دؼلٕا 

( ، َ ٓ ٌزا الغٕ   IFRS:9 Para. 4.1.2a) َةٕغ ا٘ةُل الم لٕجالذذ   ح الى ذٔج الذؼ قذٔج 

 ( اتٕؼج الةشَا الذؼ قذٔج لٙةا الم لٓ ةؼٕزIFRS:9 Para. 4.1.3 غشح الف شث )

ٔعُن المتيق ا٘ةيٓ ٌُ ال ٕمج الؼ دلج لٙةا ػىذ اٜػذشار اَ٘لٓ، َعن دذعُن 

الف بذث له الم  ةا الم لٓ لغ لشاػ ث ال ٕمج الضلىٕج ليى ُد، َل  ةا المخ اش اٜبذم وٕج 

المشدتاج ة لمتيق ا٘ةيٓ ال  ب  خٝل  ذشث صلىٕج لؼٕىج َل  ةا لخ اش اٜقشاض 

 فٍ ، ة ٚء  ج ئلّ ٌ لش الشةغ  ا٘ع عٕج ا٘خشِ َدع لٕ

(  ل ٕ ط ا٘ةا الم لٓ IFRS:9 Para. 4.1. 4 ٓ ػٕه داش  المؼٕ س ةف شدً سق  )     

ة ل ٕمج الؼ دلج له خٝل الشةغ عَ الخغ سث ل  ل  ٔذ  قٕ عً ة لذعيفج المغذىفزث عَ ة ل ٕمج 

ػذشار اَ٘لٓ عن الؼ دلج له خٝل الذخا الة لا ا٘خش، كم  ٔمعه ليمىةأث ػىذ اٜ

ةةعا ٜ ٔمعه  -دلىم ا٘ةُل الم لٕج ة ل ٕمج الؼ دلج له خٝل ا٘سة ع َالخغ بش

َرلك ػىذل  ٔغٍ  ٌزا ال ٕ ط ةةعا طٌُشْ  ٓ دخفٕ  دسطج ػذ   -الشطُع  ًٕ

اٜدغ  )ػذ  دم سا المؼيُل ح( ةةأن اٜػذشار َال ٕ ط لٙةُل الم لٕج َالزْ ػ دث 

٘ةُل َاٜلذضال ح الم لٕج عَ است ح المع عب َالخغ بش المذشدتج ل  ٔىةأ وذٕظج قٕ ط ا

(  َقذ ادفق د شٔش )التىك المشكضْ IFRS:9 Para. 4.1.5ػيٍٕ  َ ق ععظ لخذيفج )

" كم  74( َوظٕشي الملشْ سق  "IFRS:9( لغ لذايت ح المؼٕ س)9102الملشْ، 

 ُٔءؼٍ  الظذَل الذ لٓ :
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 (1خذوي رلُ )

 وِحذداد ليبش أدواد اٌذيٓ وحموق اٌٍّىيخ وفمبا ٌّٕبرج األعّبيأضص تصٕيف 

 ا٘داث الم لٕج

 (IFRS:9)اش  ال ٕ ط َ   ً لىم رص ا٘ػم ل الذٓ عقشٌ  

 الذعيفج المغذٍيعج
 ال ٕمج الؼ دلج له خٝل

 الذخا الة لا 

ال ٕمج الؼ دلج له 

خٝل ا٘سة ع 

 َالخغ بش

 ٜ ٔىاتق عدَاح ػ ُ  الميعٕج

لٝتلللج ػىللذ اٜػذللشار 

اَ٘للللٓ   لللا َٜ ٔمعللله 

 الشطُع  ًٕ

المؼ ليج الؼ دٔج 

٘دَاح ػ ُ  

 الميعٕج

عدَاح الذٔه/ 

ال شَض 

 َالذغٍٕٝح

وملللللللللُرص ا٘ػمللللللللل ل 

لٙةللُل المؼللذف  ةٍلل  

لذؼللللللللٕا الذلللللللذ   ح 

 الى ذٔج الذؼ قذٔج

ومُرص ا٘ػم ل لٙةُل 

المؼلللذف  ةٍللل  لذؼللللٕا 

الذذ   ح الى ذٔج الذؼ قذٔلج 

 لتٕغَا

ومُرص ا٘ػم ل 

لٙةُل المؼذف  

 ةٍ  ليمذ طشث

      01، ةــ 9102: التىك المشكضْ الملشْ، الملذس 

َ ٓ عٕ   الؼشض الغ ةق، ٔذوغ ليت ػز عن اتٕؼج ومُرص ا٘ػم ل الذٓ دذتى ي  

المإعغج ٔمشا الؼ لا الؼ ك  لذلىٕم ا٘ةُل الم لٕج َقٕ عٍ  َ   ً ٘عيُا الذعيفج 

المغذٍيعج عَ ععيُا ال ٕمج الؼ دلج له خٝل الذخا الة لا ا٘خش، َدةٕش وم رص 

المىةأث عةُلٍ  الم لٕج َغشءٍ  ا٘ع عٓ لذُلٕذ  ا٘ػم ل ئلّ العٕفٕج الذٓ دذٔش ةٍ 

دذ   ح و ذٔج َرلك له ػٕز )اٜػذف ظ ة ٘ةُل الم لٕج ليؼلُل ػيّ الذذ   ح الى ذٔج 

 دؼلٕا الذذ   ح الى ذٔج الذؼ قذٔج َةٕغ ا٘ةُل الم لٕج(   –الذؼ قذٔج 

دللللىٕم اٜلذضالللل ح الم لٕلللج َلؼلللذداح قٕ علللٍ   لللٓ ءلللُت لذايتللل ح المؼللل ٕٔش  -0/9

 المؼ عتٕج: 

 9102" المؼلذل ػل   74" َوظٕشي الملشْ "2ةىم لؼٕ س الذ شٔش الم لٓ الذَلٓ سق  "   

ذٕه ٘غلشاض ال ٕل ط، ػٕلز د وٓل الف لشث سقل   ػذٕه سبٕغٕل اٜلذضال ح الم لٕج ئلّل لظمُل

(IFRS:9 Para. 4.2.1 ) للله المؼٕلل س عولًل ٔظللب ػيلّل المىةللأث عن دلللىم طمٕللغ اٜلذضاللل ح

 الم لٕج ةؼٕز ٔذ  قٕ عٍ  ٜػ  ً ة لذعيفج المغذٍيعج)المغذىفزث( ة عذشى ت كا له : 
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اٜلذضال ح الم لٕج الم لذسث ة ل ٕملج الؼ دللج لله خلٝل اللشةغ عَ الخغل سث، ػٕلز  - ع

 -ٜػ لل ً  -  ح الم لٕللج ٔظللب عن ٔللذ  قٕلل ط لشللا ٌللزي اٜلذضاللل ح ةملل   ٍٕلل  المةللذ

 ة ل ٕمج الؼ دلج 

اٜلذضالللل ح الم لٕلللج الذلللٓ دىةلللأ ػىلللذل  ٜ ٔلللليغ دؼُٔلللا عةلللا لللل لٓ ٚلتللل ت  - ا

 اٜػذشار، عَ ػىذل  ٔىاتق ػيٍٕ  لىٍض اٜسدت ا المغذمش 

ػ ُد الوم ن الم لٓ ػ ب اٜػذشار اَ٘لٓ، ػٕز ٔظب ػيّ ُللذس لشا ٌزي  - ح

خٝل الم  سولج ةلٕه لتيلق لخللص الخغل سث،  الؼ ُد عن ٔ ُ  ة ٕ عٍ  ٜػ  ً له

َالمتيق الزْ ٔذ  اٜػذشار ةً ةةعا عَلٓ لاشَػل ً لىلً المتيلق المظملغ ليلذخا 

 ( عٍٔم  عكتش IFRS:15الزْ ٔذ  اٜػذشار ةً ةمُطب لؼٕ س )

اٜسدت الل ح ةذ للذٔ  قللشض ةمؼللذل   بللذث عقللا للله عللؼش الغللُ ، َدأخللز ٌللزي  - ر

 الغ ة ج لؼ ُد الوم ن الم لٓ اٜسدت ا ح وفظ المؼ لظج 

الؼُض/الم  ةلللا المللل لٓ المؼذملللا اللللزْ دللل  اٜػذلللشار ةلللً لللله قتلللا المىةلللأث  - ص

(، IFRS:3المغذؼُرث ءمه ػميٕ ح اولذل ص ا٘ػمل ل َٔىاتلق ػيٍٕل  لؼٕل س )

ػٕللز ٔظللب قٕ عللً ٜػ لل ً ة ل ٕمللج الؼ دلللج لللغ ئستلل ح الذتٕللشاح ءللمه الللشةغ عَ 

 الخغ سث  

( عوللً ٔمعلله ليمىةللأث ػىللذ IFRS:9 Para. 4.2.2ٌللخ الف للشث سقلل  )َ للٓ ٌللزا الغللٕ  ، وُ  

 -ةةللعا ٜ سطؼللج  ٕللً -اٜػذللشار اَ٘لللٓ عن د للُ  ة ٕلل ط اٜلذضاللل ح الم لٕللج ٜػ لل ً 

ة ل ٕمج الؼ دلج له خٝل ا٘سة ع َالخغل بش ػىلذل  ٔعلُن رللك لغلمُػ ً ةلً، عَ ػىلذل  

سطلج ػلذ  دم سلا المؼيُلل ح ٔىذض ػه رلك لؼيُل ح عكشش لٝتلج دغٍ   ٓ دخفلٕ  د

المؼ عتٕج، َكزلك ػىلذ ئداسث لظمُػلج لله ا٘ةلُل َاٜلذضالل ح الم لٕلج َٔلذ  د لُٔ  

 عدابٍ  ػيّ عع ط ال ٕمج الؼ دلج، ََ   ً ٚداسث المخ اش عَ اٜعذشادٕظٕج المُس ج   

ّٔورج ليبش وتمييُ اٌخطبئر االئتّبٔيخ اٌّتولعخ في ظً ِتطٍجبد  -2

 ( : IFRS:9ِعيبر)

لفٍُ  َلؼلذداح الخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج : ادفلق كلا لله لؼٕل س المؼ علتج  -9/0

( ػيلّ لفٍلُ  الخغل بش IFRS:9( َلؼٕ س الذ شٔلش المل لٓ اللذَلٓ )IAS:39الذَلٓ )
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اٜبذم وٕج ةةعا ػ   ةأوٍ  " الفش  ةٕه ك  ج الذذ   ح الى ذٔج الذؼ قذٔج المغذؼ ج ليمىةأث 

عْ الؼظلض  -  لج الذلذ   ح الى ذٔلج الذلٓ دذُقلغ المىةلأث اعلذٝلٍ َ  ل ً لةلشَا الؼ لذ، َك

َرللك لخللُل ً ةمؼلذل الف بلذث الفؼيٕلج المؼلذل ة لمخل اش اٜبذم وٕلج  -الى ذْ اٜطم لٓ

لٙةُل الم لٕج المةذشاي عَ المغذؼذسج راح المغذُِ اٜبذم وٓ المذذوٓ"  َدُا  ل ً للغ 

 ;Novotry- Farks,2015؛ 9102)عػملذ،الؼذٔذ له الذساعل ح َالذ ل سٔش المٍىٕلج 

Miu Peter,2016, PWC,2017 َدأكٕلذاً ػيلّ عٌمٕلج الىظلشث المغلذ تيٕج ل ٕل ط )

( َٜ عٕم  وظٕشي IFRS:9الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج، اوفشد لؼٕ س ا٘دَاح الم لٕج )

ةذؼشٔلللم الخغللل بش اٜبذم وٕلللج المذُقؼلللج  9102" المؼلللذل ػللل   74المللللشْ سقللل  "

Expected Credit Losses "ECL"  ةأوٍ  " المذُعا المشطغ ليخغ بش اٜبذم وٕج

الذٓ دؼعظ اطم لٓ الؼظض الى ذْ ػيلّ للذِ الؼملش المذُقلغ للٙداث الم لٕلج، َرللك لله 

خٝل الفش  ةٕه الذذ   ح الى ذٔلج َاطتلج الغلذاد ليمىةلأث َالذلذ   ح الى ذٔلج الذلٓ دذُقلغ 

ؼذٔللذاً للله ػٕللز الذُقٕللخ، قللذ  المؼٕلل س دؼشٔللم المىةللأث اعللذٝلٍ "  َةمىظللُس عكشللش د

شلٍشاً  ةأوٍل  " الظلضت لله الخغل بش  09لؼذد ليخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼلج ػيلّ للذِ 

اٜبذم وٕللج المذُقؼللج ػيللّ لللذِ ػمللش ا٘داث الم لٕللج َالللزْ ٔمشللا الخغلل بش اٜبذم وٕللج 

شلٍشاً  09خلٝل  المذُقؼج الذٓ دىذض ػه اػذم ل ػذَر الذؼشلش  لٓ الغلذاد ٘داث ل لٕلج

 ةؼذ د سٔر الذ شٔش"   

 .IFRS:9 Paraَةةأن قٕ ط الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج قذ  المؼٕ س ةف شدلً سقل  )

( المؼذداح ا٘ع عٕج الذٓ ٔظب لشاػ دٍ  ٘غشاض ال ٕ ط الذقٕق َالمُءُػٓ 5.5.17

: ٌَٓ 

دؼٕض، ػيلّ عن عن ُٔؼتش لتيق الخغ سث ػه المذُعا المشطغ ٜػذم ل ػذَسٍ  دَن  - ع

 ; Jan & Emmeli,2016ٔلذ  دؼذٔلذي َد ٕٕملً  لٓ وال   لله الىذل بض الممعىلج )

Marton& Runesson,2017 ) 

 لشاػ ث ال ٕمج الضلىٕج ليى ُد دمٍٕذاً ليُةُل لي ٕمج الؼ دلج  - ا
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دُا ش المؼيُل ح المؼ ُلج َالمإٔذث لي ٕ ط دَن دعيفلج عَ طٍلذ ٜ ُلتلشس لٍمل   لٓ  - ح

ن عػللذار علل ة ج َظللشَر ػ لٕللج، َالذُقؼلل ح ةةللأن الظللشَر دلل سٔر الذ شٔللش ةةللأ

 المغذ تيٕج 

دساعج  ECLَ ٓ ٌزا الغٕ   ٔذايب المؼٕ س ػىذ قٕ ط الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج 

َلشاطؼج لظمُػج له المؼيُل ح دذمشا  ٓ : عيغيج ا٘ػذار الم ءٕج ك لختشث 

الذ سٔخٕج  ٓ د ذٔش الخغ بش اٜبذم وٕج لٙدَاح الم لٕج، َالظشَر َا٘ػذار الذ لٕج، 

 وًٝ ػه الذُقؼ ح الذٓ دإسش ػيّ دؼلٕا الذذ   ح الى ذٔج المغذ تيٕج المذُقؼج له 

 (  O'Hanlon et al.,2015ا٘ةُل الم لٕج )

لعُو ح ومُرص قٕ ط الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج :  ٓ اا س ػشض لذايت ح  -9/9

( ل ٕ ط الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ليذؼشء ح IFRS:9لؼٕ س ا٘دَاح الم لٕج )

الخغ بش اٜبذم وٕج اٜبذم وٕج ََ   ً لذؼيٕم ح التىك المشكضْ الملشْ، ٔذ  قٕ ط 

 (: 9102المذُقؼج له خٝل الىمُرص الذ لٓ )التىك المشكضْ الملشْ، 

 

 ػٕز عن :  

 ECL  الخغ سث اٜبذم وٕج المذُقؼج لٙداث / ا٘دَاح الم لٕج : 

 PD  )%( اػذم لٕج الذؼشش : 

 EAD  ل ذاس ال شَض َالذغٍٕٝح اٜبذم وٕج ػىذ الذؼشش : 

 LGD  )%( لؼذل الخغ سث ػىذ الذؼشش : 

ََ   ً لٍزا الىمُرص ٔذ  قٕ ط لخ اش اٜبذم ن َد ذٔش الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ةةعا 

 شدْ )قشَض َدغٍٕٝح ابذم وٕج / عداث دٔه( عَ ػيّ عع ط لظمُػ ح لذظ وغج 

لذاخيٓ دؼما ػُالا لذة ةٍج لشا) وُع المىذض اٜبذم وٓ، َدسطج الذلىٕم اٜبذم وٓ ا

َالظذاسث اٜبذم وٕج، َوُػٕج الوم و ح، َد سٔر الذؼ قذ، َالمذِ الضلىٓ المذت ٓ، 

 Yang & Bill  الر(  َ ٕم  ٔيٓ ػشض لتغا لمعُو ح ٌزا الىمُرص )

Huajian,2017:) 

ECL = PD × EAD ×  LGD  =  ×× 
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: ٔظب  " Probability of Default " PDلؼذداح ػغ ا لؼذل اػذم ل الذؼشش  - ع

 8:6عع ط لؼذل الذؼشش الذ سٔخٓ لمذِ له  دؼذٔذ لؼذل اػذم ٜح الذؼشش ػيّ

عىُاح ع ة ج لؼذلج ة لمؼيُل ح المغذ تيٕج المذُقؼج ليمإششاح اٜقذل دٔج ةةأن 

الؼ   ال  د  لي شَض َالذغٍٕٝح اٜبذم وٕج الملىفج ءمه المشػيج اَ٘لّ، َػيّ 

يج الش وٕج لذاس ػٕ ث ا٘داث الم لٕج ة لىغتج لي شَض َالذغٍٕٝح الملىفج ءمه المشػ

َالش لشج  ػيّ عن ٔذ  الؼلُل ػيّ لإششاح اٜقذل د العيٕج له التٕ و ح الؼعُلٕج 

 َالتىك المشكضْ عَ َك ٜح الذلىٕم اٜبذم وٓ الذَلٕج 

 " Exposure at Default " EADال شَض َالذغٍٕٝح اٜبذم وٕج ػىذ الذؼشش  - ا

: َ   ً لمذايت ح المؼٕ س ٜ ٔةذشا عن ٔعُن الشةٕذ ال  ب  لٙداث الم لٕج ٌُ   ا 

قٕمج ال شَض َالذغٍٕٝح اٜبذم وٕج ػىذ الذؼشش، َئوم  ٔظب لشاػ ث المت لق الذٓ قذ 

ٔذ  اعذخذالٍ  لغذ تًٝ له قتا الاشر المذٔه لشا ) الظضت غٕش المغذخذ  له 

  ششث( ال شَض، َالذغٍٕٝح غٕش المت

: ٔذمشا لؼذل  " Loss Given Default " LGDلؼذل الخغ سث ػىذ الذؼشش  - ح

الخغ سث ػىذ الذؼشش  ٓ المؼذل المعةُر وذٕظج اعذتؼ د لؼذل اٜعذشداد المذُقغ، 

َٔةٕش لؼذل اٜعذشداد ئلّ ال ٕمج الؼ لٕج لم  ٔمعه اعذشدادي له قٕمج اٜعذشم س  ٓ 

دذ   ح و ذٔج ل غُل ً ػيّ قٕمج ال شَض ا٘ةا الم لٓ عُات له ءم و ح عَ 

 َالذغٍٕٝح ػىذ الذؼشش 

عوً ةذساعج َدؼيٕا الذساع ح ا٘طىتٕج الذٓ اٌذمخ ةلٕ غج وم رص قٕل ط  َٔإكذ الت ػز

الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج  للٓ عللٕ   لذايتلل ح المؼٕلل س الظذٔللذ دمٍٕللذاً لذاتٕ للً ةةللعا 

(  Xin Xu,2016; Peter Miu,2016;Edwards & Gerald,2016 ؼلل ل )

ٔذوغ دشكٕضٌ  ػيّ كٕفٕج دؼذٔذ اػذم ل الذؼشش َلؼذل الخغل سث ػىلذ الذؼشلش ةل  ذشاض 

عن قٕمج ا٘داث الم لٕج ػىذ الذؼشش غ لت ً ٔغٍا دؼذٔذٌ  ةةلعا دقٕلق، َقلذ عكلذح دساعلج ) 

(Novotany,F.,2016  ػيللّ عن ومللُرص الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج ٔذوللمه صٔلل دث

َةزلك ٔعُن عكشلش دُا  ل ً للغ  -اٜءمؼٝل–اوخف ض قٕمج ا٘ةُل الم لٕج لخلل ح 

الخغ بش المذُقؼج،  وًٝ ػه عن اٜػذشار الُمتعش ة لخغل بش اٜبذم وٕلج ٔ يلا لله دلشاك  
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الخغلل سث َالمت لتللج  للٓ د للذٔش سعط الملل ل الذىظٕمللٓ  َقللذلخ الذساعللج الىمللُرص الذلل لٓ 

 ل ٕ ط الخغ بش المذُقؼج :

 

 

" دؼتش ػه الخغ بش المذُقؼج ػيّ لذِ ػمش ال شض عَ الذغٍٕا  ELTػٕز عن " 

" دةٕش ئلّ اػذم لٕج الذخيم ػه الغذاد لفذشث لؼٕىج، َدؼتش  PDTاٜبذم وٓ، كم  عن " 

 "LGDT  " ػه لؼذل الخغ سث ػىذ الذؼشش،  ٓ ػٕه دةٕش "dr   ئلّ لؼذل الخل "

" ػه المذِ الضلىٓ T المغذخذ  لخل  الذذ   ح الى ذٔج المذُقؼج، َعخٕشاً دؼتش " 

 ل ٕ ط الخغ سث المذُقؼج له ا٘ةا الم لٓ 

ثبٌتمبرير  ECL ضواثط وآٌيبد االفصبذ عٓ اٌخطبئر االئتّبٔيخ اٌّتولعخ  -3

 اٌّبٌيخ :

( َٜ عٕم  وظٕلشي IFRS:9ٓ )ػيّ الشغ  له دشكٕض لؼٕ س الذ شٔش الم لٓ الذَل

، ػيلللّ لذايتللل ح اٜػذلللشار َالذللللىٕم 9102" المؼلللذل ػللل   74المللللشْ سقللل  "

َال ٕ ط لٙدَاح الم لٕلج َد لذٔ  ومل رص دقٕ لج َلُءلُػٕج لذ لذٔش الخغل بش اٜبذم وٕلج 

المذُقؼللج، َةٕلل ن دأسٕشٌلل  ػيللّ دؼضٔللض لغللذُِ اٜ للل ع َالةللف  ٕج ة لذ لل سٔش الم لٕللج 

، ئٜ عوٍملل  للل  ٔذاشقلل  ئلللّ لذايتلل ح (Singh J., 2017) ش ٕجليمإعغلل ح المللل

اٜ ل ع َالةف  ٕج ةةعا دفلٕيٓ لٍلزي ا٘دَاح الم لٕلج دل سكٕه المظل ل  لٓ رللك ئللّ 

" ةؼىللُان ) 71( َوظٕللشي الملللشْ سقلل  "IFRS:7لؼٕلل س الذ شٔللش الملل لٓ الللذَلٓ )

ةذ للذٔ  ئ للل ػ ح  للٓ ، ػٕللز اعللذٍذ   ئللضا  المىةلل ح اٚ للل ػ ح( –ا٘دَاح الم لٕلج 

قُابمٍلل  الم لٕللج ةؼٕللز دمعلله المغللذخذلٕه للله د ٕللٕ  كللا للله : عٌمٕللج ا٘دَاح الم لٕللج 

ليمشكض الم لٓ ليمىةأث َ٘دابٍ  الم لٓ، َاتٕؼج َللذِ المخل اش الى شل ج ػله ا٘دَاح 

الم لٕج الذٓ دذؼشض لٍ  المىةأث خٝل الفذشث َ ٓ وٍ ٔج  ذلشث الذ شٔلش، َالاشٔ لج الذلٓ 

ش ةٍ  المىةأث ديك المخ اش  َٔذى َل الت ػز ػشض لتغا لولُاةا اٜ لل ع ػله دذٔ

 الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج كم  ٔيٓ: 

ELT = ⅀
N

 [PDT ×  LGDT / ( 1+dr )
T
 ] =  ×× 
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( IFRS:7 Para 16aاٜ ل ع ػه لخلص الخغ بش اٜبذم وٕج: عكذح الف شث ) -6/0

ػيّ عوً ٜ ٔظلب دخفلٕ  المتيلق اللذ ذشْ لٙةلُل الم لٕلج الذلٓ ٔلذ  قٕ علٍ  ة ل ٕملج 

(، ةم للذاس IFRS:9الؼ دلللج للله خللٝل الللذخا الةلل لا ا٘خللش َ  لل ً لمذايتلل ح لؼٕلل س)

لخلص الخغ سث ةةعا لىفلا  ٓ ق بملج المشكلض المل لٓ َرللك ػيلّ عولً دخفلٕ  

لي ٕمج الذ ذشٔج لٙةا، ئٜ عوً ٔظب ػيّ المىةأث عن دفلغ ػله لخللص الخغل بش 

 ج  اٜبذم وٕج ءمه أٜو ػ ح المذممج لي ُاب  الم لٕ

 IFRS:7اٜ ل ع ػه ال لشَض َالذغلٍٕٝح المذؼشلشث: ػٕلز داشقلخ الف لشث ) -6/9

Para 18 ئلّ ال شَض َاطتج الغذاد َالمشتذج  ٓ وٍ ٔج  ذشث الذ شٔلش، َالذلٓ ٔظلب )

ػيللّ المىةللأث اٜ للل ع ػلله دف ةللٕا ال للشَض َالذغللٍٕٝح المذؼشللشث خللٝل الفذللشث 

ال للشَض عَ شللشَا اٜعللذشداد لذيللك  ليمتيللق ا٘ةلليٓ، عَ الف بللذث عَ لؼفظللج عللذاد

ال للشَض َاطتللج الغللذاد، َكللزلك للل  ئرا كلل ن الذؼشللش قللذ دلل  لؼ لظذللً عَ دمللخ ئػلل دث 

 الذف َض ةةأن ششَا ال شَض َاطتج الغذاد قتا اػذم د َوةش ال ُاب  الم لٕج 

 IFRS:7لذايت ح اٚ ل ػ ح الىُػٕج َالعمٕج لٙدَاح الم لٕج: عقلشح الف لشث ) -6/6

Para 33 لذايت ح اٜ ل ع الىُػٓ لعا ولُع لله المخل اش الى شل ج ػله ا٘دَاح )

الم لٕج، ػٕز ٔظلب ػيلّ المىةلأث اٜ لل ع ػله الذؼلشض ليمخل اش َكٕفٕلج وةلأدٍ ، 

َكللزلك عٌللذا ٍ  َعٕ علل دٍ  َئطشاتادٍلل  ٚداسث المخلل اش المشدتاللج ةلل ٘دَاح الم لٕللج 

ٍٕلل    للٓ ػللٕه ةٕىللخ الف للشث َالىملل رص المغللذخذلج ل ٕ عللٍ ، َعْ دتٕللشاح داللشع ػي

(IFRS:7 Para 34 لذايت ح اٜ ل ع العمٓ، ػٕز ٔظب اٜ ل ع ػله ليخلص )

ليتٕ و ح العمٕج ةةأن دؼشءٍ  لذيك المخ اش  ٓ وٍ ٔج الذ شٔش، َٔظب عن ٔغذىذ ٌلزا 

اٜ ل ع ليمؼيُل ح الم ذلج داخيٕ ً لٛداساح المخذلج، َدشكٕلضاح المخل اش ئرا لل  

 عتق دعه َاءؼج  ٕم  

المؼيُل ح العمٕج َالىُػٕج ةةأن المت لق الى ش ج ػه الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج:  -6/7

( لٛ للل ع ةةلأن الذتٕللشاح  للٓ لخلللص IFRS:7 Para 35Kداشقلخ الف للشث  )

الخغ بش اٜبذم وٕج َععت ا ديك الذتٕشاح، ػٕز ٔظلب ػيلّ المىةلأث عن د لذ  لا ة لج 

 ػٓ ئللّ الشةلٕذ الخذل لٓ ةؼغلب   لج ا٘داث لمخلص الخغ سث لله الشةلٕذ اٜ ذذل
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الم لٕج له خٝل طذَل ٔظٍش ةةعا لىفلا الذتٕشاح الذٓ دمخ خٝل الفذشث َشما 

 كا له :

  ِ09لخلص الخغ سث ل  ع ً ةمتيق ٔغل َْ الخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج ػيلّ للذ 

 شٍشاً ق دلج 

  ػيلّ للذِ ػملش ا٘داث لخلص الخغ سث ةمتيق ٔغ َْ الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼلج

 الم لٕج َٔةما:

  ا٘دَاح الم لٕللج الذللٓ قللذ صادح لخ اشٌلل  اٜبذم وٕللج ةةللعا كتٕللش لىللز اٜػذللشار

 اَ٘لٓ َلعىٍ  ٜ دؼذ عةُل ل لٕج راح لغذُِ ابذم وٓ لذذوٓ 

  ا٘ةُل الم لٕج راح المغذُِ اٜبذم وٓ المذذوٓ  ٓ د سٔر الذ شٔلش، َلعىٍل  ٜ دؼلذ

 عَ لغذؼذسج راح لغذُِ ابذم وٓ لذذوٓ  عةُل ل لٕج لةذشاي

  ا٘ةللُل الم لٕللج المةللذشاي عَ المغللذؼذسج راح المغللذُِ اٜبذملل وٓ المذللذوٓ، ػٕللز

ٔظلللب عن ٔلللذ  اٜ لللل ع ػللله ئطمللل لٓ لتيلللق الخغللل بش اٜبذم وٕلللج المذُقؼلللج غٕلللش 

المخلللُلج ػىللذ اٜػذللشار اَ٘لللٓ لٙةللُل الم لٕللج الذللٓ دلل  ئست دٍلل  ةةللعا عَلللٓ 

 (  9104لذ شٔش )لؼمذ ؛ ػ لذ ، خٝل  ذشث ا

ّٔابرج اٌميابش وِحاذداد ثايٓ  IIIـبا: اٌخطبئر االئتّبٔيخ اٌّتولعخ ثّمرراد ثابزي ثبٌث

 :االفصبذ 

ععلل لٕب ل ٕلل ط لخلل اش اٜبذملل ن َدؼذٔللذ الخغلل بش  ػللذث IIIقللذلخ ل للشساح ةلل صل 

ٌللزي اٜبذم وٕللج المشدتاللج ةٍلل  َعٕ علل ح دعللُٔه المخلللل ح ةةللأوٍ ، َٔمعلله دىلل َل 

 ا٘ع لٕب ػيّ الىؼُ الذ لٓ :

ٔذؼلٕه  :The Standardized Approachاألضاٍوة اٌّعيابر" " إٌّطاي "  -0

ػيللّ التىللُك اعللذخذا  ا٘علليُا المؼٕلل سْ ػىللذ د للذٔش لذايتلل ح سعط الملل ل الللٝص  

لم  ةيج لخ اش اٜبذم ن، اػذم داً ػيّ الذلىٕف ح اٜبذم وٕج الل دسث له المإعغل ح 

ذللىٕم اٜبذمل وٓ، َٔمعله داتٕلق ا٘عليُا المؼٕل سْ لله خلٝل ادتل ع الخ سطٕج لي

الملللىٍض الىمالللٓ التغلللٕا : َٔغلللذخذ  ليذتيلللب ػيلللّ ػلللذ  َطلللُد لإعغللل ح الذ ٕلللٕ  

الخ سطٕج  ٓ ةؼ  الذَل، َػذ  ئلع وٕج اعذخذا  ا٘ع لٕب ا٘خشِ ل ٕل ط لخل اش 
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ةُاعلاج َكل ٜح  اٜبذم ن،   ذ عقشح لظىلج ةل صل اعلذخذا  عَصان المخل اش الم لشسث

الذللٓ دؼللذدٌ  لىظمللج الذؼلل َن  Export Credit Agenciesءللم ن الللل دساح 

  عَ ادت ع الملىٍض الىمالٓ الةل لا : َٔغلذخذ  لله قتلا OECDاٜقذل دْ َالذىمٕج 

التىُك غٕش ال  دسث ػيّ اعذخذا  الذلىٕم الذاخيٓ َله س  الذشكٕض ػيلّ دللىٕف ح 

 Standard and Poor's – Moody's – Fitchالمإعغلل ح الذَلٕللج لشللا 

Ratings   

ٔؼذ ععيُا : The Internal Rating Approachأضٍوة اٌتصٕيف اٌذاخٍي  -9

الذلىٕم الذاخيٓ ةمش ةج وظ   للم  خلٕل ً ليتىلك، َٔؼعلظ لىٍظٕلج َلم سعل ح 

التىك  ٓ ئداسث عولُاع المخل اش المخذيفلج الذلٓ دُاطٍلً َٔذؼلٕه ػيلّ التىلُك اعلذٕف ت 

وللّ للله الةللشَا َالمذايتلل ح الذللٓ دؼللذدٌ  الغلليا ح الشق ةٕللج َاٚشللشا ًٕ الؼللذ ا٘د

لذاتٕللق ٌللزا ا٘علليُا  وللًٝ ػلله اٜػذملل د ػيللّ الذ للذٔشاح الزادٕللج ليتىللك  للٓ قٕلل ط 

لعُو ح المخ اش اٜبذم وٕج  َٔى غ  ععليُا الذللىٕم اللذاخيٓ ئللّ لىٍظلٕه ل ٕل ط 

 (:9109لخ اش اٜبذم ن كم  ٔيٓ )التىك المشكضْ الملشْ، 

 Fundmental Internal Rating Basedععيُا الذلىٕم الذاخيٓ ا٘ع عٓ -9/0

Approach  ٔشدعض ا٘عيُا ا٘ع عٓ ػيّ قٕ   التىلُك ةذؼذٔلذ اػذمل ٜح الذؼشلش :

PD  ةىللل تاً ػيلللّ د لللذٔشادٍ  الزادٕلللج، ةٕىمللل  دؼذملللذ ػيلللّ د لللذٔشاح الغلللياج الشق ةٕلللج

، َالخغلل سث ػىللذ  EADوٕللج ػىللذ الذؼشللشَاٚشللشا ًٕ  للٓ د للذٔش كللا للله قٕمللج المذُٔ

  M، َعطا اٜعذؼ     LGDالذؼشش

 Advanced Internal Rating Basedععليُا الذللىٕم اللذاخيٓ المذ لذ   -9/9

Approach ًػٕللز ٔشدعللض ػيللّ قٕلل   التىللُك ةذؼذٔللذ ك  للج لعُولل ح المخلل اش ةىلل تا :

َقٕملج المذُٔوٕلج ػىلذ  PDػيّ د ذٔشادٍ  الزادٕج،  ٓ دؼذٔذ كا له اػذم ٜح الذؼشش 

  ة ٚءل  ج ئللّ  M، َعطلا اٜعلذؼ     LGD، َالخغ سث ػىذ الذؼشلش EADالذؼشش

الزْ ٔؼعظ لذِ الذأسٕش  ٓ قٕملج ا٘ةلا َالمخل اش الذلٓ  Rدؼذٔذ لؼ لا اٜسدت ا 

 ٔذؼشض لٍ  ػىذ ػغ ا لؼذل كف ٔج سعط الم ل لمُاطٍج المخ اش اٜبذم وٕج 
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ليشق ةج الملش ٕج له ئةٝػ ح دىظٕمٕج  ٓ ءُت قٕل    ة صل َاعذعم ًٜ لم  ةذعدً لظىج

لؼٕللل س الذ شٔلللش المللل لٓ اللللذَلٓ ةاةلللذاس  IASB لظيلللظ لؼللل ٕٔش المؼ علللتج الذَلٕلللج

(IFRS:9)   9102، َالم شس داتٕ ً ػيّ ك  ج المإعغ ح الملش ٕج اةذلذات لله ػل ،

لظمُػلج لله  الُسقج الىٍ بٕج الذلٓ دذولمه 9104  ذ عةذسح لظىج ة صل  ٓ دٔغمتش 

الذؼذٔٝح اٚةٝػٕج ػيّ المى ٌض المؼٕ سٔج ل ٕل ط َئداسث المخل اش اٜبذم وٕلج َالذلٓ 

، َقللذ شللذدح اليظىللج ػيللّ ءللشَسث III دؼذتللش ةمش ةللج المشاطؼللج الىٍ بٕللج ٜدف قٕللج ةلل صل

َدةللظٕغ داتٕ ٍلل  ةاشٔ للج دؼ للق  ECLاعللذخذا  لللىٍض الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج 

خغ بش اٜبذم ن ل  سولج ةىمل رص الخغل سث المذعتلذث للغ دلُ ٕش ػلُا ض اٜػذشار المتعش ة

كملل  دإكللذ اليظىللج عن وملل رص  ،ليتىللُك ٜدتلل ع لم سعلل ح علليٕمج ٚداسث لخلل اش اٜبذملل ن

قٕلل ط الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج دللذخا دتٕٕللشاح طٌُشٔللج ػيللّ لم سعلل ح ال ٕلل ط 

  ػٕلز دغلٍ   لٓ دلُ ٕش عػعل   َاٜ ل ع ػه المخ اش اٜبذم وٕج ةاش  وُػٕلج َكمٕلج

َد ذٔشاح عشما َعد   ٓ ظا لفٍلُ  د لذٔش الخغل بش ػيلّ للذاس ػملش ا٘دَاح الم لٕلج 

 الخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج ة لع لا َلشاػل ث المؼيُلل ح المغلذ تيٕج  لٓ د ٕلٕ  َقٕل ط

ECL َّدإسش ٌزي الذتٕٕشاح المؼ عتٕج ػيّ سعط الم ل الذىظٕمٓ ليتىلك، َدلإدْ الل ،

ذَر د يتلل ح  للٓ لتيللق ئطملل لٓ المخلللل ح المغللذؼ ج لمُاطٍللج الخغلل بش اٜبذم وٕللج ػل

 ( BCBS,2017&2018المذُقؼج )

د للُ  التىللُك الذظ سٔللج  اإلفصاابذ عاآ ِخاابطر االئتّاابْ وضااواثط اٌرلبثااخ عٍيشااب: -6

ة ٚ ل ع ػه لخ اش اٜبذم ن ءمه اٚٔو ػ ح المذممج ليذ ل سٔش الم لٕلج، َرللك لله 

ػلله ل للذاس الذتٕللش  للٓ المخلللل ح َاٜػذٕ إلل ح الٝصلللج لم  ةيللج خللٝل العةللم 

المخللل اش اٜبذم وٕلللج دَن اٚ لللل ع ػللله الغٕ عللل ح َالذ لللذٔشاح َا٘عللل لٕب الذلللٓ دللل  

اعذخذالٍ   ٓ ػغ ا ٌزي الذتٕلشاح لله  ذلشث ل لٕلج ئللّ عخلشِ، َدُطلذ لظمُػلج لله 

ٕلج َالذلٓ ٔظلب اٚ لل ع الوُاةا الذٓ دغ ػذ  ٓ دفؼٕا الشق ةج ػيّ المخ اش اٜبذم و

ػىٍلل  َػلله وذ بظٍلل ، عٌمٍلل : لشاطؼللج اللش  قٕلل ط َدؼيٕللا المخلل اش اٜبذم وٕللج ةةللعا 

دَسْ له خلٝل لظل ن لشاطؼلج لغلذ يج، َقٕل   التىلك ةُءلغ وظ لل ً ليشق ةلج المغلذمشث 

ػيّ لؼذُٔ ح الميف ح اٜبذم وٕج ةٍذر ءم ن الذأكذ له اكذمل ل المؼيُلل ح اٜبذم وٕلج 
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ىُػٕج، َد ٕٕ  التىُك دؼشء دٍ  ليمخ اش اٜبذم وٕج  لٓ ءلُت لظمُػلج لله العمٕج َال

الظشَر المةذدث ةٍذر د ٕٕ  قذسث التىُك ػيّ اللمُد علل   الذتٕلشاح غٕلش المُادٕلج، 

 َالذأكذ له دَسٔج دؼيٕا سةؼٕج الؼميٕ ح اٜبذم وٕج )الذعيفج / الؼ بذ( 

ٌٍخطاابئر االئتّبٔيااخ اٌّتولعااخ فااي ضااوء طجيعااخ وِحااذداد اٌتمياايُ اٌّحبضااجي راثعاابا: 

 :III( وِمرراد ثبزي IFRS:9اٌتوافك ثيٓ ِعيبر )

ٔغٍ  الذف ػا َالذع لا ةٕه المىٍض المؼ عتٓ الظذٔذ ل ٕ ط الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج  

( َلذايتلل ح الوللُاةا الشق ةٕللج لم للشساح ةلل صل IFRS:9 للٓ ءللُت لذايتلل ح لؼٕلل س )

III ٕ ط َاٚ ل ع ػه المخ اش اٜبذم وٕج ةةعا ػ  ، َد ذٔ  ععلظ ،  ٓ دؼضٔض دقج ال

( ػيللّ َطللً الذؼذٔللذ، ECLَوملل رص لُءللُػٕج ل ٕلل ط الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج )

َللله سلل  دعللُٔه المخلللل ح الع  ٕللج لمُاطٍذٍلل   َقللذ عشلل سح الؼذٔللذ للله الذساعلل ح 

-KBMG,2014; PWC,2016; Novotnyالغللللل ة ج َالذ للللل سٔش المٍىٕلللللج )

Farkas,2016;Edwards,2016 ئللللّ عٌمٕلللج الذُا لللق ةلللٕه المؼللل ٕٔش المؼ علللتٕج )

َل للشساح ةلل صل ليشق ةللج الملللش ٕج ةةللأن دللذػٕ  عغللشاض ال ٕلل ط َالذ ٕللٕ  المؼ عللتٓ 

ليخغ بش اٜبذم وٕج، َدؼضٔلض لغلذُِ اٜ لل ع َالةلف  ٕج ةمل  ٔولمه اوولت ا الغلُ ، 

ٓ ٔمعله ديخٕللٍ  لله خلٝل  وًٝ ػه دؼغلٕه َءلتا اطلشاتاح الشق ةلج ػيٍٕل ، َالذل

 (:   Novotny-Farkas,2016الذػ ل ح الذ لٕج )

  ّلذايتلل ح سعط الملل ل: دؼذمللذ الظٍلل ح اٚشللشا ٕج َالذىظٕمٕللج ػيللّ  الذػ لللج اَ٘للل :

اعذخذا  ال ٕ  المؼ عتٕج كمذخٝح لؼغ ا سعط الم ل الذىظٕمٓ ة لتىك َاللزْ ٔغلذٍذر 

، َةلللذد قٕلل   التىللُك ةذاتٕللق IIIةلل صل  ةٕلل ن لللذِ كف ٔللج سعط الملل ل َ  لل ً لم للشساح

دللتغ ٌلزي  9102(  ٓ غوُن ػل   IFRS:9لذايت ح لؼٕ س الذ شٔش الم لٓ الذَلٓ )

التىلُك لا لتلج ةللاطشات الذغلُٔ ح الٝصللج لي للٕ  المؼ علتٕج الذلٓ ٔللذ  ئدساطٍل  ة لذ لل سٔش 

ٝح لذذُاكب الم لٕج، َقذ ق لخ لظىج ة صل ليشق ةج الملش ٕج ةادخ ل لظمُػج له الذؼذٔ

لغ لذايت ح داتٕق المؼٕ س الظذٔذ، َلؼا عةلشص ٌلزي الذؼلذٔٝح ٔعمله  لٓ دؼذٔلذ ومل رص 

لُءُػٕج دشدعض ػيّ المىٍض المؼٕ سْ ل ٕ ط الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼلج َرللك لملذث 

شٍشاً ق دلج  ٕم  ٔخص المشػيج اَ٘لّ، َػيّ لذاس ػمش ا٘ةا المل لٓ ة لمشػيلج  09
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لشللج  َقللذ ادف لل  ٌللزٔه اٜالل سٔه ػيللّ لفللشداح المللذخٝح ا٘ع عللٕج ل ٕلل ط الش وٕللج َالش 

َقٕمللج المذُٔوٕللج ػىللذ الذؼشللش  PDالخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج ٌَللٓ : اػذم لٕللج الذؼشللش 

EAD  َلؼللذل الخغلل سث ػىللذ الذؼشللشLGD وللًٝ ػلله عن دقللج دؼذٔللذ لخلللل ح  ،

 (      Atata,2015عط الم ل )خغ بش ال شَض الذٓ دشدتا لت ششث ةؼغ ا لؼذل كف ٔج س

  المشاطؼلللج اٚشلللشا ٕج : دغلللٍ  لتللل دب المشاطؼلللج اٚشلللشا ٕج َ  للل ً  الذػ للللج الش وٕلللج :

 للٓ دؼضٔللض ئطللشاتاح الشق ةللج المغللذمشث للله خللٝل قٕلل   المةللش ٕه  IIIلم للشساح ةلل صل 

ةذ ٕلٕ  لللذِ اللذٝك التىللك ومل رص لى عللتج ل ٕل ط المخلل اش اٜبذم وٕلج، ة ٚءلل  ج ئلللّ عن 

( ٔؼذملذ ةةلعا لؼلذد IFRS:9ومُرص قٕ ط الخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج َ  ل ً لمؼٕل س )

ص الذاخيٕج الخ ةج ةمخ اش اٜبذمل ن  كمل  ػيّ التٕ و ح الذٓ ٔذ  ئػذادٌ  ةُاعاج الىم ر

عن الظٍ ح اٚشلشا ٕج د لُ  ةل لذؼ ق لله َطلُد عٕ عل ح َومل رص َةلفٕج َكمٕلج ليذىتلإ 

ةةعا لتعش ة ل شَض المذؼشلشث َدللىٕفٍ  ءلمه لؼفظلج ال لشَض المللش ٕج، َللذِ 

 (   BCBS,2015كف ٔج المخلل ح الذٓ د  دعُٔىٍ  ةةأوٍ )

  ا الغلُ  : ٔشدعلض اوولت ا الغلُ  َ  ل ً لم لشساح ةل صل : اوولت الذػ لج الش لشلج III 

ػيّ دُا ش المؼيُل ح الم لٕج َغٕش الم لٕلج الذقٕ لج  لٓ الذُقٕلخ المى علب، َالذلٓ دُمعله 

لخذيللم المةلل سكٕه  للٓ اللللى ػج الملللش ٕج للله ئطللشات د ٕٕملل ح ةللؼٕؼج ٘وةللاج 

دسطلج ئ لل ع التىلُك المل سر َالمخ اش المذومىج لٍزي ا٘وةاج  ٌَزا ٔؼىّ صٔل دث 

ػه ٌٕعا َكف ٔج سعط الم ل َعٕ عذٍ  المؼ عتٕج ليذ ٕٕ ، َدؼشض عةُلٍ  َالذضال دٍل  

ليمخ اش، َدعُٔه المخللل ح ةةلأوٍ ، َعٔول ً اعلذشادٕظٕ ح الملل سر ليذؼ للا للغ 

المخلل اش َعوظمذٍلل  الذاخيٕللج لذ للذٔش ػظلل  سعط الملل ل المايللُا، َ للٓ ٌللزا الةللأن عكللذ 

( ػيللّ دَس ومللُرص قٕلل ط الخغلل بش اٜبذم وٕللج IFRS:9لملل لٓ الللذَلٓ )لؼٕلل س الذ شٔللش ا

المذُقؼج  ٓ دؼضٔض لغذُِ اٜ ل ع َالةف  ٕج َدفؼٕا آلٕ ح اووت ا الغُ ،  لٓ ػلٕه 

 ( ةذتإج ك  ج لذايت ح اٚ ل ع الخ ةج ة ٘دَاح الم لٕج IFRS:7اوفشد لؼٕ س )

( IFRS:9َلذايتل ح لؼٕل س ) IIIعن كا له ل شساح ة صل  َلم  عتق ٔخيص الت ػز

، عكلذح ػيلّ ءلشَسث اػذمل د ومل رص 9102" المؼذل ػ   74َوظٕشي الملشْ سق  "

ا٘ػم ل َالمىٍظٕ ح الذٓ دغذخذ  ليذاتٕق  ٓ ءُت اٜعلذشادٕظٕج الذلٓ ٔذتى ٌل  التىلك، 
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ة ٚءل  ج ئللّ عٌمٕلج اػذمل د وظل   الذللىٕم اٜبذمل وٓ اللذاخيٓ ليتىلك، ةؼٕلز ٔذوللمه 

الذللٓ دؼعغللٍ  كللا دسطللج للله  "Probability of Default "PD لذؼشللشاػذم لٕللج ا

دسطل ح ٌلزا الذللىٕم، َكللزلك اػذمل د لىٍظٕلج اػذغل ا كللا لله لؼلذل الخغل سث ػىللذ 

 Exposure at َقٕمج المذُٔوٕج ػىذ الذؼشش "Loss Given Default "LGD الذؼشش

Default "EAD" لله دلُا ش التٕ ول ح ، ٜػذغ ا الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج َالذأكذ

الذ سٔخٕللج َالمغللذ تيٕج المغللذخذلج َالذؼ للق للله طُددٍلل   َٔذاللش  الت ػللز  ٕملل  ٔيللٓ 

ٜوؼع عل ح ٌللزا الذُا لق ػيللّ كلا للله لىٍظٕلج دلللىٕم لؼفظلج ال للشَض الملللش ٕج، 

 َءُاةا الذشقٓ )اٜوذ  ل( ةٕه المشاػا المخذيفج َرلك ػيّ الىؼُ الذ لٓ :

وض اٌّصرفيخ ألغاراض ليابش اٌخطابئر االئتّبٔياخ ِٕشديخ تصٕيف ِحفظخ اٌمر -0

ليشق ةلج المللش ٕج  III( َل لشساح ةل صل IFRS:9ادفق كا له لؼٕل س ) اٌّتولعخ :

ػيّ دلىٕم لؼفظج ال شَض َالذغٍٕٝح اٜبذم وٕلج ة لتىلك، َالذلٓ دخولغ ل ٕل ط 

 الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ءمه ئػذِ المشاػا الشٝر الذ لٕج:

: دُؼتللش ٌللزي المشػيللج ػللله اسدفلل ع طللُدث لؼفظلللج Stage 1ج اَ٘لللّ المشػيلل -0/0

ال لللشَض المللللش ٕج )قلللشَض /عدَاح دٔللله لىذظملللج(، َدذولللمه ك  لللج ال لللشَض 

َالذغٍٕٝح اٜبذم وٕج َعدَاح الذٔه الذٓ ل  ٔؼذر ةٍ  صٔ دث طٌُشٔج  ٓ لخ اشٌل  

ّ ءلشَسث دلُا ش اٜبذم وٕج لىز اٜػذشار اَ٘لٓ، َقذ عكذح المؼ ٕٔش المؼ عتٕج ػي

لظمُػج له الةشَا الذٓ دتشٌه ػيّ دذوٓ ػظ  المخل اش اٜبذم وٕلج عٌمٍل : دلذوٓ 

لإشللشاح اػذم لٕللج الذؼشللش، َعن ٔذمذللغ المللذٔه ةمشكللض للل لٓ قللُْ ُٔمعىللً للله الُ لل ت 

ة لذضال دللً  للٓ ا٘طللا ال لللٕش،  وللًٝ ػلله ػللذ  دُقللغ ػللذَر دتٕللشاح لؼ كغللج  للٓ 

ؼملا  لٓ ا٘طلا الأُلا َالذلٓ دلإسش عليت ً  لٓ قلذسث المإششاح اٜقذل دٔج َةتٕ لج ال

المذٔه ػيّ الُ  ت ة لذضال دً آن اعذؼ  قٍ   ََ   ً لٍزي المشػيلج ٔلذ  دعلُٔه الخغل بش 

اٜبذم وٕج المذُقؼج لشطؼج الذؼشش لي شَض َالذغٍٕٝح اٜبذم وٕج/ ٘داث الذٔه خٝل 

  لٕج " شٍشاً ال  دلج   ا له د سٔر ئػذاد الذ  سٔش الم09"

: دذومه ٌزي المشػيج ال شَض َالذغٍٕٝح اٜبذم وٕلج Stage 2المشػيج الش وٕج  -0/9

َعدَاح الذٔه الذٓ ػذر ةٍ  صٔ دث طٌُشٔج  ٓ لخ اشٌل  اٜبذم وٕلج لىلز اٜػذلشار 
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اَ٘لٓ، ئٜ عوٍ  ل  دلا ةؼذ ئللّ لشػيلج الذؼشلش وظلشاً لؼلذ  َطلُد دلٕلا لُءلُػٓ 

ه ال شَض َالذغلٍٕٝح اٜبذم وٕلج لشدفؼلج المخل اش ٔإكذ ػذَر الذؼشش، كم  دذوم

ػىذ اٜػذشار اَ٘لٓ  ََ   ً لٍزي المشػيج دؼذغب الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ػيّ 

لذاس ػمش ال لشَض َالذغلٍٕٝح / عدَاح اللذٔه، َلله سل  دمشلا الخغل بش اٜبذم وٕلج 

المذت ٕللج للله ػمللش المذُقؼللج الى دظللج ػلله كللا اػذملل ٜح الذؼشللش خللٝل المللذث الضلىٕللج 

ال شَض َالذغٍٕٝح، َرلك له خٝل اػذغ ا المذتٕشاح الشٝسج: اػذم لٕج الذؼشلش، 

( IFRS:9َقٕمج المذُٔوٕج ػىذ الذؼشش، َلؼذل الخغ سث ػىذ الذؼشش  َقذ قذ  لؼٕ س )

لظمُػج له المإششاح المٝتلج لذ ٕٕ  لذِ ػلذَر دتٕلشاح طٌُشٔلج  لٓ لغلذُِ 

مٍ : دذوٓ الذلىٕم اٜبذم وٓ الذاخيٓ الفؼيٓ عَ المذُقغ عُات المخ اش اٜبذم وٕج عٌ

ليم ذشض عَ لٙةُل الم لٕج الخ ةج ةلً َ  ل ً لىظل   الذ ٕلٕ  اللذاخيٓ ليتىلك، ػلذَر 

اوخفلللل ض طللللٌُشْ  ؼيللللٓ عَ لذُقللللغ ليذلللللىٕم اٜبذملللل وٓ الخلللل سطٓ لي للللشَض 

ٓ الىةلل ا الذةللتٕيٓ َالذغللٍٕٝح اٜبذم وٕللج، الذتٕللشاح الغلليتٕج الفؼيٕللج عَ المذُقؼللج  لل

ليم ذشض )اوخف ض أٜشاداح، اسدف ع لخ اش الذةتٕا، ػظض ةشعط الم ل الؼ للا، 

دشاطللغ طللُدث ا٘ةللُل، صٔلل دث الشا ؼللج الم لٕللج، ءللؼم َدشاطللغ الغللُٕلج، لةلل كا 

ئداسٔج(  َقذ عكذ التىلك المشكلضْ المللشْ ػيلّ عن ٌلزي المشػيلج دذولمه قلشَض 

اللللتٕشث َالمذُعللاج، َلذى ٌٕللج اللللتش، َدغللٍٕٝح المإعغلل ح، َالمةللشَػ ح 

" 91َالذظضبج الملش ٕج، َرلك  ٓ ػ لج دُقم الؼمٝت ػه الغذاد لمذث دضٔلذ ػله "

 (         9102" ُٔ  )التىك المشكضْ الملشْ، 21ُٔ  َد ا ػه "

: دذومه ٌزي المشػيج ال شَض َالذغٍٕٝح اٜبذم وٕج  Stage 3المشػيج الش لشج  -0/6

ه الذلٓ ٔذلُ ش عدللج َشلُاٌذ ػيلّ عوٍل  عةلتؼخ لذؼششث)غٕلش لىذظملج(، َعدَاح الذٔ

َ ٓ ٌزي الؼ لج ٔذ  اػذغ ا الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼلج ػيلّ للذاس ػملش ال لشَض 

َالذغٍٕٝح اٜبذم وٕج، َٔ ُ  التىك  ٓ ٌزي المشػيج ةذٍمٕش الؼُابذ ػيّ الؼغل ة ح 

الؼُاللا الذلٓ دلإسش عليتٕ ً، َدلُ ش المذسطج ةٍ   َقذ عش س المؼٕ س ئلّ لظمُػلج لله 

دلٕا ػيّ ػلُل دؼشش ابذم وٓ عٌمٍل : ءلؼم شلذٔذ  لٓ المإشلشاح الم لٕلج، َػلذ  
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"ٔللُ ، 21اٜلذللضا  ة لةللشَا الذؼ قذٔللج لشللا َطللُد لغللذؼ  ح دغلل َْ عَ دضٔللذ ػلله "

 َطُد لإششاح َاءؼج دذل ػيّ قشا ا ٝط الاشر المذٔه 

ئتّبٔياااخ احاااً اٌاااثاس ٌميااابش اٌخطااابئر االضاااواثط اٌترلاااي )االٔتمااابي( ثااايٓ اٌّر -9

ئلع وٕج الذشقٓ  III( َل شساح ة صل IFRS:9ػٕز عط ص كا له لؼٕ س ) :اٌّتولعخ

ةٕه المشاػا الشٝر لذلىٕم لؼفظج ال شَض الملش ٕج، َرلك ػىذ ػذَر دؼغه 

 ٓ وُػٕج اٜبذم ن َدُ ش لتشساح ك  ٕج َلُس ج دذل ػيّ طُدث المؼفظج اٜبذم وٕج، 

َالذٓ دظؼا له الممعه اٜوذ  ل له المشػيج الش لشج ئلّ الش وٕج عَ له المشػيج الش وٕج 

لغ الذةذٔذ ػيّ ػذ  اػذت س الغذاد المتعش لٙقغ ا عػذ ءُاةا الذشقلٓ ئلّ اَ٘لّ، 

 (    BCBS,2017ليمشاػا ا٘ وا )

ءُاةا الذشقٓ له المشػيج الش وٕج ئللّ اَ٘للّ : ٔةلذشا اعلذٕف ت ك  لج الؼى ةلش  -9/0

العمٕللج َالىُػٕللج ليمشػيللج اَ٘لللّ، َعللذاد ك لللا المذللأخشاح للله ا٘ةللا الملل لٓ 

تاج ةٍ ، َةؼذ لشَس سٝسج شلٍُس لله اٜوذظل    لٓ الغلذاد ٔلذ  اوذ ل ل َالؼُابذ المشد

 ا٘ةا الم لٓ له المشػيج الش وٕج ئلّ اَ٘لّ  

ءُاةا الذشقٓ له المشػيج الش لشج ئلّ الش وٕج: ٔذؼٕه عن ٜ ٔذ  و ا ا٘ةا الم لٓ  -9/9

الؼى ةللش العمٕللج للله المشػيللج الش لشللج ئلللّ المشػيللج الش وٕللج ئٜ ةؼللذ اعللذٕف ت: ك  للج 

% لللله عسةلللذث ا٘ةلللا المللل لٓ 98َالىُػٕلللج الخ ةلللج ة لمشػيلللج الش وٕلللج، َعلللذاد 

المغذؼ ج ةؼذ عذاد الؼُابذ المغذؼ ج عُات الُمظىتج عَ الُمٍمةج، َكزلك اٜوذظل    لٓ 

 شٍشاً ػيّ ا٘قا  09الغذاد لمذث 

د ٕلٕ  الضٔل داح عكذح ػيّ عٌمٕج  IIIٔظب الذىًُٔ ةأن، ل شساح ة صل  َ ٓ ٌزا الغٕ  

الظٌُشٔج  ٓ لخ اش اٜبذمل ن َالذلٓ ٔذشدلب ػيٍٕل  دللىٕم لؼفظلج ال لشَض ءلمه 

المشاػا المخذيفج َاػذغ ا الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ةةأوٍ ، َٔمعه ديخٕلٍ  ػيلّ 

 ( :BCBS,2015 bالىؼُ الذ لٓ) 

 لخغلل بش ( ةةللأن اٜػذللشار ةIFRS:9الذُا للق لللغ المذايتلل ح الذللٓ عقشٌلل  لؼٕلل س ) -ع

اٜبذم وٕللج المذُقؼللج اللُال ػمللش ا٘داث الم لٕللج، َرلللك قتللا عن دلللتغ ا٘داث الم لٕللج 

لذأخشث الغذاد، كم  عن المخ اش اٜبذم وٕلج دلضداد ةةلعا كتٕلش قتلا دؼشلش الم ذلشض، 
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لم  ٔظؼا ا٘لش ٌ   َ ؼ ل لذساعج َدؼيٕا الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج قتلا ػلذَسٍ  

 ُا ش عدلج لُءُػٕج ػيّ دذٌُس ػ لج الؼمٕا   ػيّ الشغ  له ػذ  د

ٔىتتللٓ عن د للُ  التىللُك ةمشاػلل ث الذتٕللشاح  للٓ لخلل اش الذؼشللش ػيللّ لللذِ الؼمللش  -ا

المذُقللغ لٙةللُل، َرلللك ػىللذ د ٕللٕ  طٌُشٔللج المخلل اش، دَن الذشكٕللض ػيللّ سةللذ 

 " شٍشاً ق دلج   ا  09الذتٕشاح لمذث "

ج للله الؼُالللا الٍ لللج عسىلل ت الذ ٕللٕ  ءللشَسث عن د للُ  التىللُك ةمشاػلل ث لظمُػلل -طللـ

المؼ عتٓ ٜػذم ل ػذَر صٔ دث كتٕشث  ٓ المخل اش اٜبذم وٕلج َالخغل بش المذُقؼلج، 

 َعٌ  ٌزي الؼُالا ل  ٔيٓ: 

  ،د للذٔشاح اٜداسث ةةللأن صٔلل دث ععللؼ س ال للشَض ال  بمللج ة لفؼللا  للٓ دلل سٔر الذ شٔللش

ث المخ اش اٜبذم وٕج لم ذشض ل  سوج ةم  ك ن ػيًٕ ػىذ وةأث ال شض، كىذٕظج لضٔ د

 لؼذد عَ   ج له الم ذشءٕه 

  قلللشاساح اٜداسث ةذؼضٔلللض الولللم و ح عَ الذؼٍلللذاح الخ ةلللج ة لذؼشءللل ح الظذٔلللذث

المم سيج ليذؼشء ح المذ ذلج ة لفؼا، ةغتب الذتٕشاح  لٓ لخ اشٌل  اٜبذم وٕلج لىلز 

 اٜػذشار اَ٘لٓ 

 ٜ ح الذللىٕم الذَلٕلج المؼذلشر دذوٓ الذلىٕم اٜبذمل وٓ ليم ذلشض لله قتلا َكل

 ( El- Ansary et al.,2018ةٍ ، عَ له خٝل وظ   الذلىٕم الذاخيٓ ليتىك )

  اوخفلل ض لإشللش الذ ٕللٕ  الللذاخيٓ لظللُدث اٜبذملل ن ة لىغللتج لي للشَض المغللذخذلج

 َالخ ءؼج ليشق ةج َالمشاطؼج، َرلك ل  سوج ةم  ك ن ػيًٕ ػىذ اٜػذشار اَ٘لٓ 

 ةغتب اللؼُة ح الم لٕج  دُقغ ئػ دث الٍٕعيج 

  دلذٌُس الذُقؼل ح اٜقذلل دٔج لم ذلشض لؼلذد عَ ةف لج لله الم ذشءلٕه، عَ دللذٌُس

 اللى ػج  

، عن اللللؼُة ح َالذؼللذٔ ح الؼ ٕ ٕللج الذللٓ َلملل  عللتق ٔذوللغ ليت ػللز ػيللّ وؼللُ طيللٓ

دُاطً اعذخذا  ومُرص الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ة لتىُك الذظ سٔج  ٓ ءُت لذايت ح 

، دعمله  لٓ كٕفٕلج اٜػذمل د ػيلّ ععلظ III( َل لشساح ةل صل IFRS:9داتٕق لؼٕل س )

لُءُػٕج َدقٕ ج دَن دؼٕضاح شخلٕج، ٘غشاض الذ ٕٕ  المؼ عتٓ لٙدَاح الم لٕج، 
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ا٘لش الزْ ٔىؼعظ ةةعا لت شش ػيّ دلىٕم لؼفظج ال شَض الملش ٕج َالذغٍٕٝح 

لذؼشلشث( دؼعلظ  –غٕلش لىذظملج  –ذظملج اٜبذم وٕج ة لتىك له خٝل سلٝر لشاػلا ) لى

للللذِ طلللُدث المؼفظلللج، َٜ علللٕم  دعلللُٔه المخللللل ح المٝتللللج َالع  ٕلللج لمُاطٍلللج 

 Moyiالخغلل بش المشدتاللج ةعللا عداث/ لظمُػللج عدَاح لذم سيللج داخللا كللا لشػيللج )

Eliud,2019   ) 

خبِطااابا: أضاااص وِتشاااراد تميااايُ اٌداااذارح االئتّبٔياااخ ٌٍعّااااء ثّحفظاااخ اٌماااروض 

 فيخ:اٌّصر

دغٍ  وم رص د ٕٕ  الظذاسث اٜبذم وٕج  ٓ دؼ ٕق الؼذٔذ له المضأل  َالذلٓ دذظغلذ  لٓ      

دقللج د للذٔش اػذملل ٜح ػللذَر وذلل بض علليتٕج ة لمؼفظللج الملللش ٕج، َدؼضٔللض ال للذسث ػيللّ 

دؼذٔذ لؼفظج ال شَض الظٕذث، َصٔ دث سةؼٕج اٚقشاض لٙ لشاد َالمإعغل ح المخذيفلج 

ث(، كم  ٜ ٔ ذلش اعذخذا  د ٕٕ  َدللىٕم الظلذاسث اٜبذم وٕلج )ةتٕشث، لذُعاج، كتٕش

ػيّ ادخ ر قشاس قتُل عَ س   لىغ اٜبذم ن ليؼملٝت، َئومل  ٔمذلذ ئللّ ءلتا ا٘علؼ س 

المللللش ٕج المؼيىلللج َدُسٔلللق قٕملللج المؼللل    اٜبذم وٕلللج، َدؼضٔلللض الذةلللشٔؼ ح الؼ دللللج 

 ;BCBS,2015للش ٕج )لي شَض َالذغٍٕٝح  لٓ ئال س ل لشساح ةل صل ليشق ةلج الم

Akta et al.,2019 ًَقللذ اػذمللذ لظيللظ ئداسث التىللك المشكللضْ الملللشْ ةظيغللذ  )

ال ُاػلذ المذؼي لج ةأعلظ د ٕلٕ  الظلذاسث اٜبذم وٕلج ليؼملٝت  9118ل ُٔ  97المىؼ ذث  ٓ 

َدعُٔه المخلل ح، َالزْ َطً ةوشَسث الذضا  التىلُك المللشٔج ةمشاطؼلج وظمٍل  

اسث اٜبذم وٕج ليؼمٝت ػىذ لىغ اٜبذمل ن عَ صٔ ددلً عَ ايلب دظذٔلذي، الذاخيٕج لذ ٕٕ  الظذ

َكلزلك ػىللذ دعللُٔه المخلللل ح لي للشَض شلل ليج عسةللذث الؼغلل ة ح الظ سٔللج المذٔىللج 

َاٜلذضاللل ح الؼشءللٕج َاٜسدت الل ح ليمإعغلل ح، َال للشَض ٘غللشاض اعللذٍٝكٕج، 

للللتٕشث لٙوةللاج َال للشَض الؼ  سٔللج لٛعللع ن الةخلللٓ، ة ٚءلل  ج ئلللّ ال للشَض ا

كملل  عكللذ الذ شٔللش ػيللّ ءللشَسث لشاػلل ث الؼُالللا ا٘دٕللج لذؼذٔللذ الظللذاسث اٜقذللل دٔج  

 (:9109اٜبذم وٕج ليمإعغ ح )التىك المشكضْ الملشْ، 

  دؼيٕلللا ٚداسث المإعغلللج َةٕللل ن العلللُادس الفىٕلللج َختشادٍللل ، َاعلللذشادٕظٕج اٚداسث

 َعٕ ع ح دؼ ٕ ٍ  
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  َالغُ  َعٌ  المى  غٕه َػلج المإعغج الغُقٕج دؼيٕا دفلٕيٓ ليلى ػج َ/ ع 

  وذلل بض دؼيٕللا المشكللض الملل لٓ ليؼمٕللا َ  لل ً لملل  دؼعغللً قُابمللً الم لٕللج ٘خللش سللٝر

 عىُاح ػيّ ا٘قا  

  وذلل بض اٜعللذؼٝل ح الؼذٔشللج ػلله الؼمٕللا َلؼ لٝدللً لللغ التىللُك ا٘خللشِ َوذلل بض

 الضٔ ساح المٕذاوٕج 

 الغللٕ دٔج لشللا لللليؼج الوللشابب َالٍٕ للج  لُقللم الذضاللل ح الؼمٕللا قتللا الظٍلل ح

 ال ُلٕج ليذألٕه 

  ةٕللل ن لظملللغ ليؼمٕلللا َا٘الللشار المشدتالللج لُءلللؼ ً ةلللً: للللذِ الذلللضا  الؼمٕلللا

ة لذغُٔ ح المتشلج لغ التىك عَ ةىلُك عخلشِ، َاٜطلشاتاح ال  وُوٕلج المذخلزث لله 

 قتا التىك عَ التىُك ا٘خشِ ءذ الؼمٕا 

 التىللك َلللذِ اٜلذللضا  عَ الذظلل َص  للٓ شللشَا  دؼيٕللا ػشكللج لؼلل لٝح الؼمٕللا لللغ

 الؼ ُد اٜبذم وٕج  

 Rimsha للٓ ػللٕه ادفللق د شٔللش التىللك اٌ٘يللٓ الملللشْ لللغ الؼذٔللذ للله الذساعلل ح )

Karim Hashmi & Abdul Qayyum,2016; Bikker et al.,2016 ةةلأن )

عٌمٕللج عن ٔذوللمه ومللُرص الذ ٕللٕ  الشقمللٓ ليظللذاسث اٜبذم وٕللج الؼُالللا الم لٕللج َغٕللش 

الم لٕج، َالذلٓ ٔمعله لله خٝلٍل  ةٕل ن الُءلغ المل لٓ َا٘دات الؼ ٕ لٓ ليؼمٕلا، َكلزلك 

دَس اٜداسث َدُطٍ دٍلل  اٜعللذشادٕظٕج  َٔغللذىذ الذ ٕللٕ  الشقمللٓ ليظللذاسث اٜبذم وٕللج ػيللّ 

 (: 9104 دب دذمشا  ٓ اٖدٓ ) التىك اٌ٘يٓ الملشْ، لظمُػج له المت

  شمُلٕج الذؼيٕا َدقذً َػذ  دؼٕضي ٘غشاض لؼٕىج 

  ًالذشكٕض ػيّ الؼُالا ا٘ع عٕج الذٓ دؼذد قذسث الؼمٕا ػيّ الُ  ت ة لذضال د 

  الذشكٕلض ػيللّ قللذسث الؼمٕلا ػيللّ دُلٕللذ دلذ   ح و ذٔللج لغللذ تيٕج دمعىلً للله الُ لل ت

 غذ تيٕج ) قلٕشث َأُيج ا٘طا( ة لذضال دً الم

  الؼف ظ ػيّ دسطج ػ لٕج لله اٜعلذ شاس  لٓ الذللىٕم اٜبذمل وٓ للٕؼعظ الىظلشث

 المغذ تيٕج 
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َ ٓ عٕ   قٕل   الت ػلز ةذىظلٕ  َئطلشات ل ل ةٝح شخللٕج للغ لغل ُلٓ ةؼل  التىلُك 

الذظ سٔلللج المللللشٔج ) التىلللك اٌ٘يلللٓ المللللشْ، لللللش، ال للل ٌشث، اٜعلللعىذسٔج، قىللل ث 

ُٔظ، قاش اٌ٘يٓ الُاىٓ، التىك الذظ سْ الذَلٓ( ةةأن الذؼشر ػيلّ ععلظ د ٕلٕ  الغ

َدلىٕم الظذاسث اٜبذم وٕج الذٓ ديذض  ةٍ ، دتٕه ليت ػز قٕل   ٌلزي التىلُك ة دتل ع ععلظ 

الذ ٕٕ  الذٓ عقشٌ  التىك المشكضْ الملشْ كغياج ئششا ٕج َسق ةٕج لغ د ذٔ  دلىٕف ح 

 ٔخص كا له الف  ح الشٝسج الذ لٕج : داخيٕج ليذ ٕٕ  َرلك  ٕم 

واٌّخصصااابد  Corporatesفئااابد تصااإيف اٌداااذارح االئتّبٔياااخ ٌٍّتضطااابد  -0

ػٕز ٔذ  دلىٕم الظذاسث اٜبذم وٕج ليمإعغ ح ػىذ لىغ عَ صٔ دث عَ  اٌواخت تىويٕشب:

دظذٔذ اٜبذم ن، َدعُٔه المخللل ح لله خلٝل ػةلش   ل ح للغ لشاػل ث المإشلشاح 

(، َٔلذ  اٜ لل ع ػىٍل  ءلمه 9ا   ج كم  ُٔءؼٍ  الظذَل الذ لٓ سق )الُاسدث عل   ك

 أٜو ػ ح المذممج لي ُاب  الم لٕج 

 ( 2خذوي رلُ ) 

 فئبد اٌدذارح االئتّبٔيخ ٌٍعّاء واٌّخصص اٌواخت تىويٕه

 لغذُِ المخ اش اٜبذم وٕج الف ج الؼ لج
وغتج المخلص 

 المايُا دعُٔىً

وُع 

 المخلص

ـ 
ـــ
ـــ
ظـ

ىذ
ل

 

 ػ   ةفش % Low Riskلخ اش لىخفوج    0

 ػ   Modest Risk 0%لخ اش ُلؼذذلج    9

 ػ   Satisfactory Risk 0%لخ اش ُلشءٕج   6

 ػ   Adequate Risk 9%لخ اش ُلى عتج   7

 ػ   Acceptable Risk 9%لخ اش ل تُلج   8

 ػ   Marginally Acceptable 6% لخ اش ل تُلج ػذٔ ً  9

 ػ   Watch List 8%لخ اش دذايب ػى ٔج خ ةج    4

ش 
غٕ

ـ 
ظـ

ىذ
ل

 

 لؼذد Substandard 91%دَن المغذُِ    2

 لؼذد Doubtful 81%لةعُك  ٓ دؼلٕيٍ    2

 لؼذد Loss  011%سدٔ ج  01

   7، ةــ 9109: التىك المشكضْ الملشْ،  الملذس
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َاعذعم ًٜ ليغم ح الشبٕغٕج لٍزي الف  ح، ٔ ُ  كا ةىك ةذؼذٔذ َصن دشطٕؼٓ لعلا علمج 

ةم  ٔغ ػذ  ٓ دؼذٔذ الظذاسث اٜبذم وٕج ليؼمٕا له خلٝل دؼيٕلا ػةلشث ػُاللا عع علٕج 

ٌَٓ : اعذ شاس اللى ػج، َالمإعغج، َال ذسث الذى  غلٕج ليمإعغلج، َلإشلشاح َوذل بض 

الى ذٔج، َالمُقلم المل لٓ، َوظل  اٜداسث َالشق ةلج الذاخيٕلج،  ا٘دات الذةتٕيٓ، َالذذ   ح

َعٕ عللل ح الذؼ للللا للللغ المةللل كا ال  وُوٕلللج، ٌَٕعلللا الذمُٔلللا َالذغلللٍٕٝح، َعخٕلللشاً 

 ا٘سةذث لغذؼ ج الغذاد    

فئااابد تصااإيف اٌماااروض ألغاااراض اضاااتشاويخ واٌماااروض اٌعمبرياااخ ٌ ضاااىبْ  -9

لللىٕم َدعللُٔه المخلللل ح لذيللك د للُ  التىللُك الذظ سٔللج الملللشٔج ةذ اٌشخصااي :

ال للشَض للله خللٝل   ذللٕه سبٕغللٕذٕه : دؼعللظ الف للج اَ٘لللّ ال للشَض المىذظمللج َٔللذ  

%، َالف ج الش وٕلج دؼتلش ػله ال لشَض غٕلش المىذظملج 6دعُٔه لخلص ةةأوٍ  ةُاقغ 

 60َدو  سٝر ػ ٜح ٌٓ : قشَض دَن المغذُِ َدذشاَع  ذشث ػذ  الغذاد ةٍ  له

ٔلُ  كمشػيلج س وٕلج، َٔلذ   21ُٔ  َػذلّ  90مشػيج عَلّ ، َلهُٔ  ك 91ُٔ  َػذّ 

% ػيلّ الذلُالٓ  كمل  دةلٕش الؼ للج الش وٕلج 91% َ 01دعُٔه لخلص ةةأوٍ  ةىغتج 

ُٔ  َػذّ  20ئلّ ال شَض المةعُك  ٓ دؼلٕيٍ  َدذشاَع  ذشث ػذ  الغذاد ةٍ  له 

َٔلذ  دعلُٔه ٔلُ  كمشػيلج س وٕلج،  081ُٔ  َػذلّ 090ُٔ  كمشػيج عَلّ، َله 091

% ػيّ الذُلٓ   لٓ ػلٕه دذولمه الؼ للج الش لشلج 81%، َ 71لخلص ةةأوٍ  ةىغتج 

ٔلُ ، َٔلذ  021ٔلُ  َػذلّ 080ال شَض الشدٔ ج َالذٓ دمذذ  ذشث ػذ  الغذاد ةٍ  له 

 %    011دعُٔه لخلص ةةأوٍ  ةىغتج 

ٔذ  دلىٕم ال شَض لٍلزي  فئبد تصٕيف اٌمروض اٌصغيرح ٌألٔشطخ االلتصبديخ: -6

لمةشَػ ح َدعلُٔه المخللل ح لله خلٝل   ذلٕه سبٕغلٕذٕه : دؼعلظ الف لج اَ٘للّ ا

%، َالف لج الش وٕلج دؼتلش ػله 6ال شَض المىذظمج َٔذ  دعُٔه لخلص ةةأوٍ  ةُاقلغ 

ال شَض غٕش المىذظمج َدو  سٝر ػ ٜح: قشَض دَن المغذُِ َدعُن  ذشث ػذ  

%  كمل  دةلٕش الؼ للج 91تج الغذاد ةٍ  عذج شٍُس، َٔذ  دعلُٔه لخللص ةةلأوٍ  ةىغل

الش وٕج ئلّ ال شَض المةعُك  ٓ دؼلٕيٍ  َدعُن  ذشث ػذ  الغذاد ةٍ  دغؼج شلٍُس، 

%   لٓ ػلٕه دذولمه الؼ للج الش لشلج ال لشَض 81َٔذ  دعُٔه لخلص ةةأوٍ  ةىغلتج 
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الشدٔ ج َالذلٓ دعلُن  ذلشث ػلذ  الغلذاد ةٍل  ػل   ك للا، َٔلذ  دعلُٔه لخللص ةةلأوٍ  

 %    011ةىغتج 

( عٌمٕللج دُقللغ Hussein a., et al.,2016َللله ط وللب عخللش دى َلللخ دساعللج )     

الظذاسث اٜبذم وٕج  ٓ الخذل ح الملش ٕج  ٓ عٕ   دُا ش ةٕ و ح د ٕٕ  لؼذَدث، ػٕلز 

دضداد عٌمٕج الىمل رص العمٕلج  لٓ د ٕلٕ  المخل اش اٜبذم وٕلج َدؼذٔلذ الخغل بش اٜبذم وٕلج 

ك  للج التٕ ولل ح َالمؼيُللل ح عَ ٔلللؼب الذىتللإ  ، ػىللذل  ٔلللؼب دللُا شECLالمذُقؼللج 

ةغيُكٍ   ٓ المغذ تا  َقذ خيلخ الذساعج ئلّ عٌمٕج اعذخذا  التىُك الذظ سٔج وم رص 

د ٕللٕ  الظللذاسث اٜبذم وٕللج  للٓ ءللُت دؼيٕملل ح الظٍلل ح اٚشللشا ٕج َالُكلل ٜح الذَلٕللج 

لشللا: ومللُرص ليذلللىٕم اٜبذملل وٓ، ة ٚءلل  ج ئلللّ ئلع وٕللج اعللذخذا  وملل رص اػللل بٕج 

 Classification(، َوملُرص الذللىٕم َشلظشث اٜوؼلذاس LRاٜوؼذاس اليُطغذٓ )

and Regression Free (CART) َومللُرص الةللتع ح الؼلللتٕج، لتىلل ت وملل رص ،

   الذ ٕٕ  ال  بمج ػيّ التٕ و ح المذ ػج    

ؼٕ س الذ شٔلش عوً  ٓ عٕ   الذضا  التىُك الذظ سٔج ةذاتٕق لذايت ح ل َٔإكذ الت ػز     

، 9102" المؼلذل ػل   74( َٜ عٕم  وظٕشي المللشْ سقل  "IFRS:9الم لٓ الذَلٓ )

ل  دؼذ ٌزي ا٘عظ َالوُاةا المغذخذلج  ٓ د ٕٕ  الظذاسث اٜبذم وٕج َدللىٕم لؼفظلج 

ال لللشَض المللللش ٕج ك  ٕلللج َلٝتللللج، ػٕلللز دؼذملللذ ةةلللعا سبٕغلللٓ ػيلللّ الذ لللذٔشاح 

يتىلك   لا ،  لٓ ػلٕه دذايلب المؼل ٕٔش الظذٔلذث ءلشَسث َالذساع ح َالىم رص الذاخيٕج ل

لشاػ ث ةٕ ول ح لإشلشاح اٜقذلل د العيٕلج اللل دسث َالمؼذملذث لله الؼعُللج المللشٔج 

 لشلا َالتىك المشكضْ كغياج ئششا ٕج َسق ةٕج عَ َكل ٜح الذللىٕم اٜبذمل وٓ الذَلٕلج

(Capital Intelligence  ، Fitch ، S& P ،Moody's)  عَ الظٍل ح الذَلٕلج لشلا

 Sharifiالتىك الذَلٓ، َةىذَ  الى ذ الذَلٓ، َرلك ػىذ ػغ ا لؼذل اػذم ل الذؼشش )

S.,2019  َعُر ٔ ُ  الت ػز ة ٕ ط اوؼع عل ح الذ ٕلٕ  المؼ علتٓ  لٓ ءلُت الذلضا  )

( َالوُاةا الشق ةٕج المذمشيج IFRS:9التىُك ةذاتٕق لذايت ح لؼٕ س ا٘دَاح الم لٕج )

َدؼيٕملل ح التىللك المشكللضْ الملللشْ، ػيللّ د ٕللٕ  َدلللىٕم  IIIل للشساح ةلل صل  للٓ 

 لؼفظج ال شَض الملش ٕج ة لتىُك الذظ سٔج لؼا الذساعج الذاتٕ ٕج ة لمؼُس الذ لٓ 
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 ضبدضبا: اٌذراضخ اٌتطجيميخ ثبٌجٕون اٌتدبريخ اٌّصريخ: 

 ة ج، َدؼ ٕ ل ً  ٓ عٕ   ل  د  ػشءً َدؼيٕيً ة ٜا س الىظشْ ليتؼلز  لٓ المؼل َس الغل

 ECLٌ٘ذا ً له ػٕز ةٕ ن اوؼع عل ح الذ ٕلٕ  المؼ علتٓ ليخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج 

ػيلّ دللىٕم  III( َل لشساح ةل صل IFRS:9 ٓ ءُت الذُا ق ةٕه لذايتل ح لؼٕل س )

َعؼٕ ً وؼُ اخذت س  شَض التؼز ةةعا  ،ة لتىُك الذظ سٔجلؼفظج ال شَض الملش ٕج 

 ٓ الذساعج الذاتٕ ٕلج كلا لله: لظذملغ َػٕىلج التؼلز، دُةلٕم ػميٓ، ٔذى َل الت ػز 

َقٕ ط لذتٕلشاح التؼلز، عدَاح َاطلشاتاح الذساعلج الذاتٕ ٕلج، َعخٕلشاً دؼيٕلا الىذل بض 

 َلى قةج اخذت ساح الفشَض َرلك ػيّ الىؼُ الذ لٓ:

 ِدتّع وعيٕخ اٌجحث:  -1

 62لذٓ ٔتيق ػلذدٌ  ٔذعُن لظذمغ التؼز له ك  ج التىُك الذظ سٔج الؼ ليج  ٓ للش َا

ػلذد ، َدةلما ػٕىلج التؼلز 9102ةىك له َاقغ د شٔش التىك المشكلضْ المللشْ ػل   

) التىللك اٌ٘يللٓ الملللشْ لمللشًٝ لي الل ع الؼلل  ، َالتىللك الذظلل سْ  سٝسللج ةىللُك دظ سٔللج

 INTESAلمللشًٝ لي الل ع الخلل ل، َةىللك اٜعللعىذسٔج كفللشع لتىللك  CIBالللذَلٓ 

SANPAOLO  لمللشًٝ ليفللشَع ا٘طىتٕللج( َقللذ دلل  اخذٕلل س ٌللزي التىللُك َ  لل ً ليؼُالللا

 الذ لٕج :

  عن دخوللغ التىللُك لؼللا الذساعللج ٚشللشار التىللك المشكللضْ الملللشْ كغللياج

 ئششا ًٕ َسق ةٕج 

  ( اخذٕ س التىُك الذظ سٔج الذٓ ات خ لذايت ح لؼٕل سIFRS:9 ٓةةلعا دظشٔتل )

  9102ػ   

 ٕلللج ػتلللش المُاقلللغ اٜلعذشَوٕلللج الخ ةلللج ةٍللل  َلُقلللغ اوذظللل   وةلللش الذ للل سٔش الم ل

 التُسةج الملشٔج  

  ٓ دمشٕا التىُك لؼا الذساعج ك  ج ال ا ػ ح له ػٕلز الميعٕلج ة لظٍل ص المللش

 الملشْ 
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  توريف وِتشراد ليبش ِتغيراد اٌجحث: -9

اعلذىذ الت ػلز  لٓ ةىل ت لإشلشاح قٕلل ط المذتٕلشاح ػيلّ كلا لله الذساعل ح َالذ لل سٔش 

 Novotny-Farkas,2016 ؛ 9102؛ التىك المشكضْ الملشْ،9102)عػمذ،ا٘دٕج 

; Edwards,2016 BCBS,2015 - 2017;)  َالذلٓ عكلذح َطلُد سٝسلج لذتٕلشاح

ل لذاس ال للشَض (، PDَاػذملل ل الذؼشلش ) عع علٕج ل ٕل ط الخغلل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج:

  (،LGDَلؼلذل الخغل سث ػىلذ الذؼشلش ) ،(EAD) اٜبذم وٕلج ػىلذ الذؼشلش َالذغلٍٕٝح

 Kruger؛  9109كم  اػذمذ الت ػز ػيّ كا له )د شٔش التىك المشكلضْ المللشْ، 

S.,2017 ،ةةأن ععظ د ٕٕ  َدلىٕم الظذاسث اٜبذم وٕلج ةل لتىُك الذظ سٔلج المللشٔج )

عن د للُ  التىللُك الذظ سٔللج ة خذٕلل س (  َالذللٓ د ذوللٓ IFRS:9زلك لذايتلل ح لؼٕلل س)َكلل

اشٔ لج دؼلذٔا ك للا ال لٕ   – Modify Simpleئػلذِ الالشٔ ذٕه ) الاشٔ لج المؼذللج 

Return Full Retrospective َوظشاً لؼذاسج داتٕق المؼٕ س ة لتىُك قل   الت ػلز ،)

( 6َُٔءغ الظذَل الذ لٓ سق  )  Modify Simpleة ٜقذل س ػيّ الاشٔ ج الُمؼذلج 

 لإششاح قٕ ط لذتٕشاح التؼز :

 (3خذوي رلُ )

 ترِيس ِتغيراد اٌجحث وِتشراد ليبضشب
 دُةٕم المذتٕشاح لإششاح ال ٕ ط الشلض

X 
 :  ECLالمذتٕشاح المغذ يج : الذ ٕٕ  المؼ عتٓ لمؼذداح ومُرص قٕ ط الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج 

ECL = PD × EAD ×  LGD  =  ×× 

 " : 74( َوظٕشي الملشْ سق  " IFRS:9 ٓ ظا داتٕق لذايت ح لؼٕ س ) --

X1 PD  )%( اػذم لٕج الذؼشش : 

اػذملل ل دؼشللش الم ذللشض َػللذ  قذسدللً ػيللّ الغللذاد خللٝل  ذللشث صلىٕللج 

لؼذدث، َٔذ  دؼذٔذٌ  له خٝل الذظشةج الذاخيٕج ليتىك ، َدذلشاَع ةلٕه 

 (1 ، %011 ) % 

X2 
EAD     ل ذاس ال شَض َالذغٍٕٝح :      

 اٜبذم وٕج ػىذ الذؼشش 

ػتل سث ػله المتيلق الللزْ قلذ ٔخغلشي التىلك   للٓ ػ للج دؼشلش الؼمٕلا ػلله 

الغذاد، َللٕظ ة لولشَسث عن ٔعلُن ال ٕملج ا٘علمٕج لي لشض عَ المتيلق 

ا٘ع عللٓ لي للشض ػٕللز ٔللذ  اػذغلل ةً للله خللٝل قٕمللج ال للشض ةؼللذ 

  ح الم لٕجاعذتؼ د قٕمج الوم و 

X3 LGD  )%( لؼذل الخغ سث ػىذ الذؼشش : 

الىغتج الذ ذٔشٔج ليظلضت المغلذخذ  لله ال لشض ةُاعلاج الؼمٕلا َالذلٓ 

ٔلللؼب اعللذشدادٌ  ػىللذ الذؼشللش َدغللذخذ  التىللُك الملللشٔج لذُعللا  

% : 61المإششاح الذٓ عقشدٍ  َك ٜح الذلىٕم اٜبذمل وٓ الذَلٕلج ) 

 المذُٔوٕج  % له قٕمج81%( َةزلك دعُن 41
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 ) المىٍض الذاخيٓ(: ليشق ةج الملش ٕج III ٓ ظا داتٕق لذايت ح لظىج ة صل  --

X1 PD  )%( اػذم لٕج الذؼشش : 
اػذملل ل دؼشللش الم ذللشض َػللذ  قذسدللً ػيللّ الغللذاد خللٝل  ذللشث صلىٕللج 

 %(  011% ، 81% ، 91% ، 1لؼذدث، َدذشاَع ةٕه ) 

X2 
EAD  ل ذاس ال شَض َالذغٍٕٝح :         

 اٜبذم وٕج ػىذ الذؼشش  

ػتل سث ػله المتيلق الللزْ قلذ ٔخغلشي التىلك   للٓ ػ للج دؼشلش الؼمٕلا ػلله 

الغذاد، َللٕظ ة لولشَسث عن ٔعلُن ال ٕملج ا٘علمٕج لي لشض عَ المتيلق 

ا٘ع عللٓ لي للشض ػٕللز ٔللذ  اػذغلل ةً للله خللٝل قٕمللج ال للشض ةؼللذ 

  اعذتؼ د قٕمج الوم و ح الم لٕج

X3 LGD غ سث ػىذ الذؼشش )%( : لؼذل الخ 

الىغتج الذ ذٔشٔج ليظلضت المغلذخذ  لله ال لشض ةُاعلاج الؼمٕلا َالذلٓ 

ٔلؼب اعذشدادٌ  ػىلذ الذؼشلش َد ذلشع ل لشساح لظىلج ةل صل عن دعلُن 

 % له قٕمج المذُٔوٕج  78وغتج الخغ سث ػىذ الذؼشش 

Y   :المذتٕشاح الذ ةؼج: لؼذداح د ٕٕ  َدلىٕم لؼفظج ال شَض الملش ٕج 

Y1 
 : Stage 1المشػيج اَ٘لّ 

" Performing " 

دةٕش ئلّ ػذ  َطلُد اسدفل ع طلٌُشْ  لٓ لخل اش اٜبذمل ن لٙةلُل 

َاٜلذضاللل ح الم لٕللج لىللز دلل سٔر اٜػذللشار اَ٘لللٓ، َدةللما الخغلل سث 

 " شٍشاً ق دلج   ا 09اٜبذم وٕج المذُقؼج لمذث "

Y2 
 : Stage 2المشػيج الش وٕج 

" Under Performing " 

دةلللٕش ئللللّ َطلللُد اسدفللل ع طلللٌُشْ  لللٓ لخللل اش اٜبذمللل ن لٙةلللُل 

َاٜلذضالل ح الم لٕلج لىللز اٜػذلشار اَ٘للٓ عَ دلل سٔر قٕلذ الذُظٕفلل ح، 

 َدةما الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ػيّ لذِ ػٕ ث ا٘ةا الم لٓ  

Y3 
 : Stage 3المشػيج الش لشج 

" Non-Performing " 

دةللٕش ئلللّ ا٘ةللُل َاٜلذضاللل ح الم لٕللج الذللٓ شللٍذح اءللمؼٝل  للٓ 

 قٕمذٍ ، َدةما الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ػيّ لذِ ػٕ ث ا٘ةا 

 : لؼ ٕٔش د ٕٕ  الضٔ دث الظٌُشٔج  ٓ المخ اش اٜبذم وٕج 

 دةٕش ئللّ صٔل دث اػذمل ٜح اٜخفل   خلٝل الؼملش المذت لٓ للٙداث الم لٕلج لله دل سٔر المشكلض المل لٓ ل  سولج  المؼ ٕٔش العمٕج :

 ة ػذم ٜح اٜخف   خٝل الؼمش المذت ٓ َالمذُقغ ػىذ اٜػذشار اَ٘لٓ 

  َدذُقم ٌزي المؼ ٕٔش ػيّ اتٕؼج المؼفظج الملش ٕج:المؼ ٕٔش الىُػٕج : 

 ٕج َالةشك ح اللتٕشث َلذى ٌٕج اللتش:  ٓ ػ لج د ذ  الم ذشض ةايب دؼُٔلا علذاد المغلذؼ  ح لله قشَض الذظضبج الملش -  

ا٘طا ال لٕش ئلّ ا٘طا الأُا، َايب الؼمٕا دمذٔذ المٍيج الممىُػج ليغذاد، ََطُد لذأخشاح عل ة ج ةللفج لذعلشسث خلٝل 

 شٍشاً ع ة ج  09ػ   

ذُعاج : َرلك  ٓ ػ لج صٔ دث كتٕشث ةغؼش الؼ بذ ػيّ ا٘ةا الم لٓ كىذٕظج لضٔل دث قشَض المإعغ ح العتٕشث َالمةشَػ ح الم - 

المخلل اش اٜبذم وٕللج، َكللزلك َطللُد دتٕللشاح علليتٕج طٌُشٔللج  للٓ الىةلل ا َالظللشَر الم لٕللج عَ اٜقذللل دٔج الذللٓ ٔؼمللا  ٍٕلل  

دتٕلشاح علليتٕج طٌُشٔلج  للٓ وذلل بض  الم ذلشض، َقٕلل   الؼمٕلا ةايللب طذَللج وذٕظللج اللللؼُة ح الذلٓ دُاطٍللً،  ولًٝ ػلله َطللُد

الذةتٕا الفؼيٕج عَ المذُقؼج عَ الذذ   ح الى ذٔج، َقٕ   التىك ةالتل ت عػلذ الذغلٍٕٝح اٜبذم وٕلج المت شلشث ةغلتب اسدفل ع المخل اش 

 اٜبذم وٕج ليم ذشض 

 : له اػذاد الت ػز الملذس

تٕ ولل ح الذللٓ دخللذ  قلل   الت ػللز ةذظمٕللغ ال أدواد واخااراءاد اٌذراضااخ اٌتطجيميااخ : -6

لذتٕشاح التؼز له َاقغ الذ  سٔش الغلىُٔج ليتىلُك الذظ سٔلج لؼلا الذساعلج، َرللك لله 

خٝل المُقغ اٜلعذشَوٓ لعا ةىك  َدذمشا  ذشث الذساعلج َالذؼيٕلا  لٓ الذ ل سٔش الم لٕلج 

، َقذ اػذمذ الت ػز  ٓ دظمٕغ التٕ و ح َػغ ا الخغ بش اٜبذم وٕج  9102ليؼ   الم لٓ 
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لللله َاقلللغ اٜ ذشاءللل ح َالمإشلللشاح الذلللٓ دللل   EXCELمذُقؼلللج ػيلللّ ةشوللل لض ال

  (9ليؼق سق  اعذخٝةٍ  له الذ  سٔش الذاخيٕج ليتىُك َالمذؼي ج ة لمخ اش اٜبذم وٕج )

( كأػللذ ا٘علل لٕب T-Test Pairs  كملل  دلل  اٜػذملل د ػيللّ اٜخذتلل س اٜػللل بٓ )

اٜةذاس الشل وٓ َالؼةلشَن، َرللك ٜخذتل س للذِ  SPSSاٜػل بٕج المذؼي ج ةتشو لض 

َطُد  شَ  لؼىُٔج ةٕه لذُعآ لظمُػذٕه لغذ يذٕه ٔفذلشض َطلُد ػٝقلج اسدتل ا 

 قُْ  ٕم  ةٕىٍم   

  تحٍيً إٌتبئح واختجبر اٌفروض اٌجحثيخ : -7

ٔؼشض الت ػز  ٕم  ٔيٓ عٌل  وذل بض الذساعلج الذاتٕ ٕلج للغ ئطلشات دؼيٕلا َلى قةلج لٍلزي 

 بض َاخذت س الفشَض التؼشٕج له خٝل المؼ َس الذ لٕج :الىذ 

الذضا  التىُك الذظ سٔلج المللشٔج ةذ ٕلٕ  َدللىٕم الظلذاسث اٜبذم وٕلج دؼذٔذ لذِ  -7/0

  :ليؼمٝت

( وذ بض الذساعج الذؼيٕيٕج ليذ  سٔش الم لٕلج لؼلذد ) دغلؼج( 7ُٔءغ الظذَل الذ لٓ سق  ) 

له التىُك الؼ ليج  لٓ لللش َالم ٕلذث ةغلُ  اَ٘سا  الم لٕلج المللشٔج، ةةلأن ععلظ 

َلإشلللشاح د ٕلللٕ  َدللللىٕم الظلللذاسث اٜبذم وٕلللج ليؼملللٝت، َاللللزْ ٔمعللله لللله خٝللللً 

، َٔمعله ػلشض عٌل  ٌلزي س الفلشض اَ٘ل ليتؼلزٜخذت الؼذٔذ له الىذ بض  اعذخٝل

 الىذ بض ػيّ الىؼُ الذ لٓ:

  )دذتىّ التىُك الذظ سٔج لؼا الذساعج وم رص الذلىٕم الذاخيٓ ليتىلك )عسةؼلج   ل ح

لذ ٕٕ  َدلىٕم الظذاسث اٜبذم وٕج ليؼمٝت، كم  ععفشح الذ  سٔش الم لٕج ػله دُا لق 

الذلللللىٕم الذللللٓ عقشٌلللل  التىللللك  الذلللللىٕف ح الذاخيٕللللج لٍللللزي التىللللُك لللللغ   لللل ح

 المشكضْ)ػةشث    ح(  

  ٓق لخ ك  ج التىلُك الذظ سٔلج لؼلا الذساعلج ةل ٜػذشار ةخغل بش اٜءلمؼٝل الذل

َقؼخ  ٓ د سٔر المشكض الم لٓ   ا ، َرلك ٘غلشاض ئػلذاد الذ ل سٔش الم لٕلج ةىل ت 

دعلُٔه ػيّ دُ ش عدلج لُءُػٕج دةٕش ئلّ اٜءمؼٝل  ٓ ا٘ةُل الم لٕج  َٔلذ  

لخللللص خغللل بش اٜءلللمؼٝل  لللٓ ءلللُت دسطللل ح الذ ٕلللٕ  الذاخيٕلللج ا٘سةؼلللج، 

 َادساطٍ  ة لمشكض الم لٓ  ٓ وٍ ٔج الفذشث  
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  ،ٓاػذمللذح التىللُك الذظ سٔللج لؼللا الذساعللج ػيللّ وظلل   الذ ٕللٕ  َالذلللىٕم الللذاخي

لذؼذٔذ ا٘دلج المُءلُػٕج الذلٓ دةلٕش ئللّ َطلُد اءلمؼٝل ات ل ً ليمؼٕل س اللذَلٓ 

(IAS:39"  َوظٕللشي الملللشْ سقلل )لظمُػللج "، للله خللٝل اٜعللذى د ػيللّ 99

المإششاح ا٘دٕج: َطُد ةؼُة ح ل لٕلج كتٕلشث دُاطلً الم ذلشض، لخ لفلج شلشَا 

ادف قٕللج ال للشض لشللا ػللذ  الغللذاد، دُقللغ ئ للٝط الم ذللشض عَ دخُلللً  للٓ دػللُِ 

يم ذلشض، دلفٕج عَ ئػل دث ٌٕعلا الذمُٔلا الممىلُع للً، دلذٌُس الُءلغ الذى  غلٓ ل

 اءمؼٝل قٕمج الوم ن، دذٌُس الؼ لج اٜبذم وٕج  

 
 (4خذوي رلُ ) 

 ِتشراد اٌتساَ اٌجٕون اٌتدبريخ اٌّصريخ ثتمييُ وتصٕيف اٌدذارح االئتّبٔيخ ٌٍعّاء

  

ػٕىج التىُك 

الذظ سٔج 

 الملشٔج

الذلىٕم 

َ ق التىك 

 المشكضْ

الذلىٕم 

الذاخيٓ 

 ليتىك

دٜلج 

 الذلىٕم

 9102لإششاح ػ    9104لإششاح ػ   

قشَض 

َدغٍٕٝح 

% 

لخلص 

خغ بش 

اٜءمؼٝل 

% 

قشَض 

َدغٍٕٝح 

% 

لخلص 

خغ بش 

اٜءمؼٝل 

% 

0 
التىك اٌ٘يٓ 

 الملشْ

الف ج له 

0 :8 
 دُٔن طٕذث اَ٘لّ

4908 600 4902 708 

الف ج 

 الغ دعج
 الش وٕج

لذ ةؼج 

 ػ دٔج

9902 6602 9004 6607 

الف ج 

 الغ ةؼج
 الش لشج

لذ ةؼج 

 خ ةج

908 6902 608 6609 

:  2الف ج 

01 
 الشاةؼج

غٕش 

 لىذظمج

900 6109 002 9202 

9 
ةىك 

 اٜععىذسٔج

الف ج له 

0 :8 
 دُٔن طٕذث اَ٘لّ

94092 9026 97068 4027 

الف ج 

 الغ دعج
 الش وٕج

لذ ةؼج 

 ػ دٔج

91042 60029 92049 67042 

الف ج 

 الغ ةؼج
 الش لشج

لذ ةؼج 

 خ ةج

4069 04090 0009 9028 

 87069 8044 77011 7004غٕش  الشاةؼج:  2الف ج 
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 لىذظمج 01

6 

التىك 

الذظ سْ 

الذَلٓ 

CIB 

الف ج له 

0 :8 
 دُٔن طٕذث اَ٘لّ

92086 00090 42090 09090 

الف ج 

 الغ دعج
 الش وٕج

لذ ةؼج 

 ػ دٔج

08086 90080 00098 04028 

الف ج 

 الغ ةؼج
 الش لشج

لذ ةؼج 

 خ ةج

4022 96041 8092 66002 

:  2الف ج 

01 
 الشاةؼج

غٕش 

 لىذظمج

9028 76002 7019 69069 

 : له ئػذاد الت ػز، ة ٜػذم د ػيّ الذ  سٔش الم لٕج ليتىُك الذظ سٔج لؼا الذساعج  الملذس 

 

 اٌدذارح االئتّبٔيخ ٌٍعّاء( : ِتشراد اٌتساَ اٌجٕون اٌتدبريخ اٌّصريخ ثتمييُ وتصٕيف 4تبثع خذوي رلُ) 

  

ػٕىج التىُك 

الذظ سٔج 

 الملشٔج

الذلىٕم 

َ ق التىك 

 المشكضْ

الذلىٕم 

الذاخيٓ 

 ليتىك

دٜلج 

 الذلىٕم

 9102لإششاح ػ    9104لإششاح ػ   

قلللللللللللشَض 

ٕٝح  َدغلللٍل

% 

لخلللللللللللص 

خغلللللللللللللللللل بش 

اٜءلللللمؼٝل 

% 

قلللللللللللشَض 

ٕٝح  َدغلللٍل

% 

لخلللللللللللص 

خغلللللللللللللللللل بش 

اٜءلللللمؼٝل 

% 

7 
ةىك قى ث 

 الغُٔظ

الف ج له 

0 :8 
 دُٔن طٕذث اَ٘لّ

87009 0029 92082 6046 

الف ج 

 الغ دعج
 الش وٕج

لذ ةؼج 

 ػ دٔج

9092 1006 9091 1060 

الف ج 

 الغ ةؼج
 الش لشج

لذ ةؼج 

 خ ةج

8078 1079 8097 0019 

:  2الف ج 

01 
 الشاةؼج

غٕش 

 لىذظمج

62001 24088 99084 27027 

8 

ةىك قاش 

الُاىٓ 

اٌ٘يٓ 

QNB 

الف ج له 

0 :8 
 دُٔن طٕذث اَ٘لّ

21016 90022 22048 06094 

الف ج 

 الغ دعج
 الش وٕج

لذ ةؼج 

 ػ دٔج

8091 00024 8020 00029 

الف ج 

 الغ ةؼج
 الش لشج

لذ ةؼج 

 خ ةج

9091 99016 9096 67008 

:  2الف ج 

01 
 الشاةؼج

غٕش 

 لىذظمج

9004 71019 9090 71099 
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9 

التىك 

الملشْ 

لذىمٕج 

الل دساح 

EBE 

الف ج له 

0 :8 
 دُٔن طٕذث اَ٘لّ

42009 07084 2609 91082 

الف ج 

 الغ دعج
 الش وٕج

لذ ةؼج 

 ػ دٔج

9048 7096 2092 2019 

الف ج 

 الغ ةؼج
 الش لشج

لذ ةؼج 

 خ ةج

2067 9049 9098 1091 

:  2الف ج 

01 
 الشاةؼج

غٕش 

 لىذظمج

9048 4702 7022 41021 

 : له ئػذاد الت ػز، ة ٜػذم د ػيّ الذ  سٔش الم لٕج ليتىُك الذظ سٔج لؼا الذساعج  الملذس 

 
 ( : ِتشراد اٌتساَ اٌجٕون اٌتدبريخ اٌّصريخ ثتمييُ وتصٕيف اٌدذارح االئتّبٔيخ ٌٍعّاء4تبثع خذوي رلُ ) 

  

ػٕىج التىُك 

الذظ سٔج 

 الملشٔج

الذلىٕم 

َ ق 

التىك 

 المشكضْ

الذلىٕم 

الذاخيٓ 

 ليتىك

دٜلج 

 الذلىٕم

 9102لإششاح ػ    9104لإششاح ػ   

قلللللللللشَض 

َدغللٍٕٝح 

% 

لخلللللللللص 

خغللللللللللللللل بش 

اٜءللمؼٝل 

% 

قلللللللللشَض 

َدغللٍٕٝح 

% 

لخلللللللللص 

خغللللللللللللللل بش 

اٜءللمؼٝل 

% 

4 

التىك 

الؼشةٓ 

ا٘ شٔ ٓ 

AAIB 

الف ج له 

0 :8 
 اَ٘لّ

دُٔن 

 طٕذث

42 99 94 08 

الف ج 

 الغ دعج
 الش وٕج

 لذ ةؼج

 ػ دٔج

08 4 99 01 

الف ج 

 الغ ةؼج
 الش لشج

لذ ةؼج 

 خ ةج

6 6 7 6 

:  2الف ج 

01 
 الشاةؼج

غٕش 

 لىذظمج

7 92 4 49 

2 
 ةىك ػُدث 

 BA-E 

الف ج له 

0 :8 
 اَ٘لّ

دُٔن 

 طٕذث

21 04 27 02 

الف ج 

 الغ دعج
 الش وٕج

لذ ةؼج 

 ػ دٔج

09 02 00 09 

الف ج 

 الغ ةؼج
 الش لشج

لذ ةؼج 

 خ ةج

6 91 6 9 

:  2الف ج 

01 
 الشاةؼج

غٕش 

 لىذظمج

0 78 9 91 
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2 

ةىك 

اٜعع ن 

َالذؼمٕــــش 

H&D-B 

الف ج له 

0 :8 
 اَ٘لّ

دُٔن 

 طٕذث

29069 86069 27069 82092 

الف ج 

 الغ دعج
 الش وٕج

لذ ةؼج 

 ػ دٔج

10129 1049 1010 9094 

الف ج 

 الغ ةؼج
 الش لشج

لذ ةؼج 

 خ ةج

1010 1010 1014 1018 

:  2الف ج 

01 
 الشاةؼج

غٕش 

 لىذظمج

9028 78024 8089 62091 

 : له ئػذاد الت ػز، ة ٜػذم د ػيّ الذ  سٔش الم لٕج ليتىُك الذظ سٔج لؼا الذساعج  الملذس 

 

( عن لخللل ح خغل بش اٜءلمؼٝل للٙدَاح 7كم  ٔذتٕه لله الظلذَل الغل ةق سقل  )

طُدث المؼفظج اٜبذم وٕج،  عيمل  اسدفلغ لغلذُِ الم لٕج دشدتا ةةعا ػعغٓ لغ لغذُِ 

طُدث المؼفظج اٜبذم وٕج كيم  اوخفوخ قٕمج المخللل ح الٝصللج لمُاطٍلج الخغل بش 

المذؼي لللج ةٍللل ، َكيمللل  دلللذوّ لغلللذُِ طلللُدث المؼفظلللج اٜبذم وٕلللج كيمللل  اسدفؼلللخ قٕملللج 

دذشكللض لخلللل ح خغلل بش َ المخلللل ح الٝصلللج لمُاطٍللج الخغلل بش المشدتاللج ةٍلل  

اٜءمؼٝل ة لتىُك الذظ سٔج لؼا الذساعج،  ٓ الف ذٕه الش لشج َالشاةؼج  ) دُٔن دؼذ ص 

دُٔن غٕش لىذظمج(، َقذ ةيتخ ٌزي المإششاح ليتىك اٌ٘يٓ الملشْ  –لذ ةؼج خ ةج 

% ليف للج الشاةؼللج،  للٓ ػللٕه ةيتللخ ػلل   6109% ليف للج الش لشللج، 6902  : 9104ػلل   

لٓ، كمل  عن لإشلشاح ةىلك اٜعلعىذسٔج ةيتلخ % ػيّ الذلُا%9202، 6609  : 9102

%، 9028  : 9102%،  لللللٓ ػلللللٕه ةيتلللللخ ػللللل   77% ، 04090  : 9104ػللللل   

% ػيللّ الذللُالٓ َالذللٓ دةللٕش ئلللّ طللُدث المؼفظللج الملللش ٕج ة لمشػيللج الش لشللج 87069

ل  سوللج ة لؼلل   الغلل ةق  َكللزلك طلل تح  9102َدللذوٍٕ  ليمشػيللج الشاةؼللج َرلللك لؼلل   

،  ٓ ػٕه ةيتخ ػ   9104% ػ   76002% ، 9604ظ سْ الذَلٓ لإششاح التىك الذ

 % ، ٌَعزا لت قٓ التىُك لؼا الذساعج %69069، 66002  : 9102

لله  لشَض التؼلز ػٕلز " ديذلض  التىلُك الذظ سٔلج  َله س  ٔمعه قتُل الفلشض اَ٘ل

ش الملللشٔج ةأعللظ د ٕللٕ  َدلللىٕم الظللذاسث اٜبذم وٕللج ليؼمللٝت َ  لل ً لمذايتلل ح المؼلل ٕٔ
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َدؼيٕم ح التىك المشكضْ الملشْ("   IIIالذَلٕج َالوُاةا الشق ةٕج ) ل شساح ة صل 

َػيللّ الللشغ  للله الذللضا  ٌللزي التىللُك ةأعللظ د ٕللٕ  َدلللىٕم ال للشَض َالذغللٍٕٝح 

اٜبذم وٕللللج َ  لللل ً ليوللللُاةا الشق ةٕللللج ئٜ عن لؼظلللل  ٌللللزي التىللللُك للللل  دذتللللغ لذايتلللل ح 

ة ػذتل سي  9102ة ٘دَاح الم لٕج ػه ػل   ( ةةأن اٜػذشار َال ٕ ط IFRS:9لؼٕ س)

ػ   دظشٔتٓ، خ ةج  ٕم  ٔذؼيق ةمؼذداح قٕ ط الخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج َدأسٕشٌل  

ػيّ دعُٔه المخلل ح َاوؼع ع دٍ  ػيّ اٜػذٕ إ ح َا٘سةل ع المؼذظلضث َٜعلٕم  

  طُدث المؼفظج اٜبذم وٕج      

سٔللج الملللشٔج قللذ ق لللخ ةلل لذاتٕق الذظشٔتللٓ عن ةؼلل  التىللُك الذظ  َٔىللُي الت ػللز    

َداتٕللق وملل رص الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج ة لذ لل سٔش  (IFRS:9لمذايتلل ح لؼٕلل س )

لىٍ )التىللك اٌ٘يللٓ الملللشْ، اٜعللعىذسٔج، الذظلل سْ اللللذَلٓ(،  9102الم لٕللج لؼلل   

 َعُر ٔشكض الت ػز ػيّ ٌزي التىُك ٜخذت س ة قٓ  شَض التؼز   

 لللللٓ ظلللللا دؼيٕلللللا وذللللل بض الذ ٕلللللٕ  المؼ علللللتٓ ليخغللللل بش اٜبذم وٕلللللج المذُقؼلللللج  -7/9

 :(IFRS:9داتٕق)

ػيّ عوً " دُطذ  لشَ  راح دٜللج لؼىُٔلج  ٔىص الفشض الش وٓ له  شَض التؼز     

ةٕه الذ ٕٕ  المؼ عتٓ ليخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ةمشاػا الذلىٕم المخذيفج  ٓ ءلُت 

( َةللٕه المخلللل ح الفؼيٕللج لخغلل بش اءللمؼٝل لؼفظللج IFRS:9لذايتلل ح لؼٕلل س )

ال للشَض ةلل لتىُك الذظ سٔللج لؼللا الذساعللج "  َٜخذتلل س لللذِ ةللؼج ٌللزا الفللشض للله 

ػذلللً ٔذىلل َل الت ػللز ػللشض َدؼيٕللا وذلل بض الذ ٕللٕ  المؼ عللتٓ  للٓ ظللا داتٕللق لؼٕلل س 

(IFRS:9 ) 

 اٌ٘يٓ الملشْ: ة لتىك وذ بض الذ ٕٕ  المؼ عتٓ ليخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج -ع

( قٕمج الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج  ٓ ظا 8ُٔءغ الظذَل الذ لٓ سق  )

ليتىك اٌ٘يٓ الملشْ، لغ لشاػ ث اوؼع ع دٍ  ػيّ لشاػا  (IFRS:9)لذايت ح

 الذلىٕم الشٝسج لمؼفظج ال شَض الملش ٕج 
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 (5خذوي رلُ )

 (IFRS:9وفمبا ٌّتطٍجبد )  ECLليبش اٌخطبئر االئتّبٔيخ اٌّتولعخ

 َ    )اٌميّخ ثبٌٍّيوْ خٕيخ(2118ثبٌجٕه األهٍي اٌّصر" عٓ اٌعبَ اٌّبٌي  

ةىُد المخ اش 

 اٜبذم وٕج

   ح 

 الذلىٕم

َ   ً لـ   ECLالخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج

(IFRS:9) 

المشػيج  اٚطم لٓ

 09اَ٘لّ 

 شٍش

المشػيج 

الش وٕج لذِ 

 الؼٕ ث

المشػيج 

الش لشج لذِ 

 الؼٕ ث

ال لللللللللللللللشَض    -0

َالذغلللللللٍٕٝح 

 لٙ شاد 

 76220 -- -- 76220 طٕذث

 0198 -- 0198 -- ػ دٔج

 799 799 -- -- خ ةج

 78812 799 0198 76220 ئطم لٓ ال ٕمج الذ ذشٔج 

َلخلص  ECLقٕمج 

 اٜءمؼٝل 

8724 691 028 9119 

ال لللللللللللللللشَض    -9

َالذغلللللللٍٕٝح 

 ليمإعغ ح 

 609020 -- 9207 618694 طٕذث

 90644 -- 714 91241 ػ دٔج

 00292 -- 004 00480 خ ةج

غٕش 

 لىذظمج

-- 09129 2129 97022 

 712907 2129 96761 642122 ئطم لٓ ال ٕمج الذ ذشٔج 

َلخلص  ECLقٕمج 

 اٜءمؼٝل 

2121 7229 7172 02161 

 97169 َلخلص خغ بش اٜءمؼٝل ، ECLئطم لٓ قٕمج الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج 

   Excel: له ئػذاد الت ػز، ة ٜػذم د ػيّ وذ بض ةشو لض الملذس

(، عن الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج لمؼفظللج 8َٔذتللٕه للله الظللذَل الغلل ةق سقلل  )     

ليٕ س  909ليٕ س طىٕج( لىٍ  97069ال شَض اٜطم لٕج ة لتىك اٌ٘يٓ الملشْ ةيتخ )

ليٕ س طىٕج لي شَض َالذغلٍٕٝح الممىُػلج  02061طىٕج لي شَض الممىُػج لٙ شاد، 

ٕ   التىك ةذلىٕم لؼفظج ال شَض الملش ٕج له ليمإعغ ح  كم  ٔذوغ له الظذَل ق
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( ٌَلٓ : IFRS:9خٝل سٝسج لشاػا عع علٕج َ  ل ً لمذايتل ح لؼٕل س ا٘دَاح الم لٕلج )

المشػيج اَ٘لّ الذٓ دٍلذ  ة ٕل ط الخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج ليلذُٔن الظٕذث/المىذظملج 

َدغللٍٕٝح ٜ ُٔطللذ  َالذللٓ ٔللذ  اٜشلل سث الٍٕلل  ة لذ لل سٔش الم لٕللج دؼللخ لغللمّ) قللشَض

ليٕلل س طىٕللج لي للشَض  80724ػيٍٕلل  لذللأخشاح َلٕغللخ لؼللا اءللمؼٝل( َقللذ ةيتللخ 

ليٕلل س طىٕللج لي للشَض الممىُػللج ليمإعغلل ح، َالمشػيللج  20121الممىُػللج لٙ للشاد    

ليذُٔن غٕش المىذظمج َالذٓ دُطذ ػيٍٕ  لذلأخشاح َٔلذ   ECL الش وٕج الذٓ دٍذ  ة ٕ ط 

ٔش الم لٕللج دؼللخ لغللمّ     ) قللشَض َدغللٍٕٝح دُطللذ ػيٍٕلل  اٜشلل سث ئلٍٕلل  ة لذ لل س

ليٕلُن طىٕلج لي لشَض الممىُػلج  691لذأخشاح َلٕغخ لؼلا اءلمؼٝل( َقلذ ةيتلخ 

ليٕ س طىٕلج لي لشَض الممىُػلج ليمإعغل ح، َعخٕلشاً المشػيلج الش لشلج  70229لٙ شاد، 

  ة لذ ل سٔش الم لٕلج ليذُٔن غٕش المىذظمج َالذٓ ٔذ  اٜشل سث ئلٍٕل ECLالذٓ دٍذ  ة ٕ ط 

ليُٕن  028لذؼششث(، ػٕز ةيتخ  -دؼخ لغمّ )قشَض َدغٍٕٝح لؼا اٜءمؼٝل

 ليٕ س طىٕج لي شَض الممىُػج ليمإعغ ح   70172طىٕج لي شَض الممىُػج لٙ شاد، 

 وذ بض الذ ٕٕ  المؼ عتٓ ليخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ةتىك اٜععىذسٔج : -ا

( قٕمللللج الخغلللل بش اٜبذم وٕللللج المذُقؼللللج  للللٓ ظللللا 9)ُٔءللللغ الظللللذَل الذلللل لٓ سقلللل  

اٜععىذسٔج، للغ لشاػل ث اوؼع عل دٍ  ػيلّ لشاػلا الذللىٕم لتىك  (IFRS:9)لذايت ح

 الشٝسج لمؼفظج ال شَض الملش ٕج 
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 (6خذوي رلُ )

 (IFRS:9وفمبا ٌّتطٍجبد )  ECLليبش اٌخطبئر االئتّبٔيخ اٌّتولعخ

 َ    )اٌميّخ ثبٌٍّيوْ خٕيخ(2118ثجٕه االضىٕذريخ عٓ اٌعبَ اٌّبٌي  

ةىُد المخ اش 

 اٜبذم وٕج

   ح 

 الذلىٕم

َ   ً   ECLالخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج

 (IFRS:9لـ)

المشػيج  اٚطم لٓ

 09اَ٘لّ 

 شٍش

المشػيج الش وٕج 

 لذِ الؼٕ ث

المشػيج 

الش لشج لذِ 

 الؼٕ ث

ال لللللللللللللللللللللشَض    -0

َالذغلللللللللللٍٕٝح 

 لٙ شاد 

 9808 -- 9808 -- طٕذث

 07270 -- 662 07916 ػ دٔج

 011 -- 011 -- خ ةج

غٕش 

 لىذظمج

-- -- 808 808 

 02140 808 9286 07916 ئطم لٓ ال ٕمج الذ ذشٔج 

َلخلص  ECLقٕمج 

 اٜءمؼٝل 

0942 791 984 9689 

ال لللللللللللللللللللللشَض    -9

َالذغلللللللللللٍٕٝح 

 ليمإعغ ح 

 01411 -- 279 2487 طٕذث

 2224 -- 017 2426 ػ دٔج

 649 -- 076 966 خ ةج

غٕش 

 لىذظمج

-- -- 9297 9297 

 99224 9297 0026 02441 ئطم لٓ ال ٕمج الذ ذشٔج 

َلخلص  ECLقٕمج 

 اٜءمؼٝل 

0164 608 0799 9207 

 8041 ، َلخلص خغ بش اٜءمؼٝلECLئطم لٓ قٕمج الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج 

   Excel: له ئػذاد الت ػز، ة ٜػذم د ػيّ وذ بض ةشو لض الملذس

الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج لمؼفظج ال شَض اٜطم لٕلج َله الظذَل الغ ةق، ٔذتٕه عن 

ليٕلل س طىٕللج لي للشَض  90689ليٕلل س طىٕللج( لىٍلل   80041ةتىللك اٜعللعىذسٔج ةيتللخ )

ليٕللل س طىٕلللج لي لللشَض َالذغلللٍٕٝح الممىُػلللج ليمإعغللل ح  َػيلللّ  90207ا٘ لللشاد، 

ػيلج اَ٘للّ لغذُِ لشاػا الذلىٕم الشٝسج: ةيتلخ الخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج ة لمش
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ليٕللل س طىٕلللج لي لللشَض الممىُػلللج  00164ليٕللل س طىٕلللج ل لللشَض ا٘ لللشاد،  00942

ليٕللُن طىٕللج ل للشَض ا٘ للشاد،  791ة لمشػيللج الش وٕللج  ECLليمإعغلل ح، كملل  ةيتللخ 

ة لمشػيللج  ECLليٕللُن طىٕللج لي للشَض الممىُػللج ليمإعغلل ح، َعخٕللشاً ةيتللخ  608

ليٕلل س طىٕللج لي للشَض الممىُػللج  00799ليٕللُن طىٕللج ل للشَض ا٘ للشاد،  984الش لشللج 

 ليمإعغ ح 

 : CIBوذ بض الذ ٕٕ  المؼ عتٓ ليخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ة لتىك الذظ سْ الذَلٓ  -طــ

( قٕمج الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج  ٓ ظا 4ٔذى َل الظذَل الذ لٓ سق  )

ليتىك الذظ سْ الذَلٓ، لغ لشاػ ث اوؼع ع دٍ  ػيّ لشاػا  (IFRS:9)لذايت ح

 الذلىٕم الشٝسج لمؼفظج ال شَض الملش ٕج 

 (7خذوي رلُ )

 (IFRS:9وفمبا ٌّتطٍجبد )  ECLليبش اٌخطبئر االئتّبٔيخ اٌّتولعخ

 َ    )اٌميّخ ثبٌٍّيوْ خٕيخ(2118ثبٌجٕه اٌتدبر" اٌذوٌي عٓ اٌعبَ اٌّبٌي  

 اٜبذم وٕجةىُد المخ اش 
   ح 

 الذلىٕم

 (IFRS:9َ   ً لـ)   ECLالخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج

 اٚطم لٓ
المشػيج 

 09اَ٘لّ 

 شٍش

المشػيج الش وٕج 

 لذِ الؼٕ ث

المشػيج الش لشج 

 لذِ الؼٕ ث

ال للللللللللللللللللللللللللللشَض    -0

َالذغلللللللللللللللللٍٕٝح 

 لٙ شاد 

 90226 -- 299 90160 طٕذث

 926 -- 94 989 ػ دٔج

 602 -- 2 612 خ ةج

 971 064 -- 016 غٕش لىذظمج

 96967 064 222 99122 ئطم لٓ ال ٕمج الذ ذشٔج 

 6922 92 941 6691 َلخلص اٜءمؼٝل  ECLقٕمج 

ال للللللللللللللللللللللللللللشَض    -9

َالذغلللللللللللللللللٍٕٝح 

 ليمإعغ ح 

 40414 -- 0796 41977 طٕذث

 00122 -- 022 01221 ػ دٔج

 6726 -- 0668 9072 خ ةج

 2202 2201 -- 2 غٕش لىذظمج

 29022 2201 90224 26920 ئطم لٓ ال ٕمج الذ ذشٔج 

 06099 7288 242 4992 َلخلص اٜءمؼٝل  ECLقٕمج 

 09291 ، َلخلص خغ بش اٜءمؼٝل ECLئطم لٓ قٕمج الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج 

   Excel: له ئػذاد الت ػز، ة ٜػذم د ػيّ وذ بض ةشو لض الملذس
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ةيتلخ الخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج لمؼفظلج ال للشَض (، 4َلله الظلذَل الغل ةق سقل  )

ليٕلل س طىٕللج  60922ليٕلل س طىٕللج( لىٍلل   090291اٜطم لٕللج ة لتىللك الذظلل سْ الللذَلٓ )

ليٕلللل س طىٕللللج لي للللشَض َالذغللللٍٕٝح  060099لي للللشَض الممىُػللللج لٙ للللشاد،        

ىٕم الشٝسج: ةيتخ الخغ بش اٜبذم وٕج الممىُػج ليمإعغ ح  َػيّ لغذُِ لشاػا الذل

 40992ليٕلل س طىٕللج لي للشَض الممىُػللج لٙ للشاد،  60691المذُقؼللج ة لمشػيللج اَ٘لللّ 

 941ة لمشػيللج الش وٕللج  ECLليٕلل س طىٕللج لي للشَض الممىُػللج ليمإعغلل ح، كملل  ةيتللخ 

ليٕلللُن طىٕلللج لي لللشَض الممىُػلللج  242ليٕلللُن طىٕلللج لي لللشَض الممىُػلللج لٙ لللشاد، 

ليٕلُن طىٕلج لي لشَض الممىُػلج  92ة لمشػيج الش لشج  ECL، َعخٕشاً ةيتخ ليمإعغ ح

  ليٕ س طىٕج لي شَض الممىُػج ليمإعغ ح  70288لٙ شاد، 

(، ٔمعلله ليت ػللز اعللذخٝل 4،  9،  8ة لظللذاَل عسقلل   ) َ للٓ عللٕ   الؼللشض الغلل ةق

الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج ػيللّ المغللذُِ اٜطملل لٓ ةلل لتىُك الذظ سٔللج الشٝسللج لؼللا 

(، َدعللُٔه لخلللل ح خغلل بش IFRS:9الذساعللج  للٓ ظللا داتٕللق لذايتلل ح لؼٕلل س)

لخغل بش  اٜءمؼٝل الٝصلج لمُاطٍذٍل ، ػيلّ عن ٔلذ  ل  سوذٍل  ة لمخللل ح الفؼيٕلج

 ( 2اٜءمؼٝل، كم  ُٔءؼٍ  الظذَل الذ لٓ سق )

 (8خذوي رلُ )

 ٌتحذيذ اٌفروق ثيٓ اٌتمييُ اٌّحبضجي ٌٍخطبئر االئتّبٔيخ اٌّتولعخ  T-Testٔتبئح اختجبر 

 وِخصص خطبئر االضّحاي اٌفعٍي.  ) اٌميّخ ثبٌٍّيوْ خٕيخ(( IFRS:9في ظً ِعيبر) 

 التىــــــــــك

لؼفظـج 

ال شَض 

 الملش ٕج

لخلص خغ بش 

اٜءمؼٝل 

 الفؼيٓ

لخلص خغ بـــــش 

اٜءمؼٝل 

IFRS:9)) 

T-Test 
 الذٜلـــــــج

(Sig.) 

 97169 90778 788096 اٌ٘يٓ الملشْ

40291 
*

10109 
 8041 9760 70111 اٜععىذسٔــــج

الذظ سْ 

 الذَلــــــــٓ
002760 06170 09291 

 1018له ئػذاد الت ػز، ة ٜػذم د ػيّ وذ بض الذؼيٕا اٜػل بٓ       * الذٜلج اٜػل بٕج ػىذ لغذُِ لؼىُٔج  الملذس:
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َٔذتٕه لله وذل بض الظلذَل الغل ةق، عولً دُطلذ  لشَ  راح دٜللج لؼىُٔلج ةلٕه لخللص 

( َالللزْ دلل  دعُٔىللً لمُاطٍللج الخغلل بش IFRS:9خغلل بش اٜءللمؼٝل َ  لل ً لمذايتلل ح )

ج المذُقؼج ةعا له التىُك الشٝسج، َلخلص خغ بش اٜءمؼٝل الفؼيٓ الزْ اٜبذم وٕ

، َلغللذُِ T-Test (40291)دلل  دعُٔىللً للله قتللا لغلل ُلٓ التىللُك  ػٕللز ةيتللخ قٕمللج 

(  َدذفللق ٌللزي 1018( ٌَللٓ دالللج اػللل بٕ ً ػىللذ لغللذُِ عقللا للله )10109المؼىُٔللج )

ةللذاساح المٍىٕللج َالذُطٍٕلل ح الىذٕظللج لللغ للل  طلل ت ة لذساعلل ح الغلل ة ج َللل  عقشدللً اٜ

اٚشلللشا ٕج ةةلللأن َطلللُد دلللأسٕش طلللٌُشْ لذاتٕلللق المؼٕللل س الظذٔلللذ ػيلللّ صٔللل دث ػظللل  

 900778المخلل ح الٝصلج لمُاطٍج الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ػٕز اسدفؼخ له 

ليٕ س طىٕج ليتىلك اٌ٘يلٓ المللشْ،  90824ليٕ س طىٕج ةُاقغ  97069ليٕ س طىٕج ئلّ 

ليٕ س طىٕج لتىك اٜعلعىذسٔج، َعخٕلشاً دمشيلخ الضٔل دث  لٓ  90462ةُاقغ  ٓ ػٕه صادح 

 ليٕ س طىًٕ   60202التىك الذظ سْ الذَلٓ 

ػٕلز " دُطلذ  لشَ  راح دٜللج لؼىُٔلج ةلٕه الذ ٕلٕ   َله س  ٔمعه قتُل الفشض الش وٓ

المؼ عتٓ ليخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ةمشاػا الذلىٕم المخذيفلج  لٓ ءلُت لذايتل ح 

( َةللٕه المخلللل ح الفؼيٕللج لخغلل بش اءللمؼٝل لؼفظللج ال للشَض IFRS:9لؼٕلل س )

 ة لتىُك الذظ سٔج لؼا الذساعج " 

 ٓ ظا ل شساح ة صل غ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج دؼيٕا وذ بض الذ ٕٕ  المؼ عتٓ ليخ -7/6

III : 

ػيّ عوً " دُطذ  شَ  راح دٜللج لؼىُٔلج  ٔىص الفشض الش لز له  شَض التؼز     

ةٕه الذ ٕٕ  المؼ عتٓ ليخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ةمشاػا الذلىٕم المخذيفج  ٓ ءلُت 

ؼيٕلج لخغل بش اءلمؼٝل ( َةٕه المخللل ح الفIIIل شساح ة صل المؼ ٕٔش الذىظٕمٕج )

لؼفظج ال شَض ة لتىُك الذظ سٔج لؼا الذساعج "  َٜخذت س لذِ ةلؼج ٌلزا الفلشض 

ق   الت ػز ةؼشض َدؼيٕلا وذل بض الذ ٕلٕ  المؼ علتٓ ليخغل بش اٜبذم وٕلج َ  ل ً لم لشساح 

 ػيّ الىؼُ الذ لٓ : IIIة صل 
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 ة لتىك اٌ٘يٓ الملشْ:وذ بض الذ ٕٕ  المؼ عتٓ ليخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج  -ع

 (9خذوي رلُ )

 IIIوفمبا ٌّمرراد ثبزي  ECLليبش اٌخطبئر االئتّبٔيخ اٌّتولعخ 

 َ     )اٌميّخ ثبٌٍّيوْ خٕيخ(2118ثبٌجٕه األهٍي اٌّصر" عٓ اٌعبَ اٌّبٌي     

ةىُد المخ اش 

 اٜبذم وٕج

   ح 

 الذلىٕم

َ   ً لت صل  ECLالخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج 

III 

المشػيج  اٚطم لٓ

 09اَ٘لّ 

 شٍش

المشػيج 

الش وٕج لذِ 

 الؼٕ ث

المشػيج 

الش لشج لذِ 

 الؼٕ ث

ال لللللللللللللللشَض    -0

َالذغلللللللٍٕٝح 

 لٙ شاد 

 76220 -- -- 76220 طٕذث

 0198 -- 0198 -- ػ دٔج

 799 799 -- -- خ ةج

 78812 799 0198 76220 ئطم لٓ ال ٕمج الذ ذشٔج 

َلخلص  ECLقٕمج 

 اٜءمؼٝل 

6282 971 094 7698 

ال لللللللللللللللشَض    -9

َالذغلللللللٍٕٝح 

 ليمإعغ ح 

 609020 -- 9207 618694 طٕذث

 90644 -- 714 91241 ػ دٔج

 00292 -- 004 00480 خ ةج

غٕش 

 لىذظمج

-- 09129 2129 97022 

 712907 2129 96761 642122 ئطم لٓ ال ٕمج الذ ذشٔج 

َلخلص  ECLقٕمج 

 اٜءمؼٝل 

2878 7689 6976 09871 

 91026 ، َلخلص خغ بش اٜءمؼٝل ECLئطم لٓ قٕمج الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج 

   Excel: له ئػذاد الت ػز، ة ٜػذم د ػيّ وذ بض ةشو لض الملذس

الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼلج لمؼفظلج ال لشَض (، عن 2ٔذوغ له الظذَل الغ ةق سق  )

ليٕ س طىٕج( لىٍ   910026) IIIاٜطم لٕج ة لتىك اٌ٘يٓ الملشْ َ   ً لم شساح ة صل 

ليٕللل س طىٕلللج لي لللشَض  090871ليٕللل س طىٕلللج لي لللشَض الممىُػلللج لٙ لللشاد،  70698
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َالذغللٍٕٝح الممىُػللج ليمإعغلل ح  َػيللّ لغللذُِ لشاػللا الذلللىٕم الشٝسللج: ةيتللخ 

ليٕل س طىٕلج لي لشَض الممىُػلج  60282الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ة لمشػيلج اَ٘للّ 

 ECLٕللل س طىٕلللج لي لللشَض الممىُػلللج ليمإعغللل ح، كمللل  ةيتلللخ لي 20878لٙ لللشاد، 

ليٕلل س طىٕللج  70689ليٕللُن طىٕللج لي للشَض الممىُػللج لٙ للشاد،  971ة لمشػيللج الش وٕللج 

ليُٕن طىٕج  094ة لمشػيج الش لشج  ECLلي شَض الممىُػج ليمإعغ ح، َعخٕشاً ةيتخ 

 يمإعغ ح ليٕ س طىٕج لي شَض الممىُػج ل 60976لي شَض الممىُػج لٙ شاد، 

وذ بض الذ ٕٕ  المؼ عتٓ ليخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ةتىك اٜععىذسٔج  ٓ ظا ة صل  -ا

III: 

 (11خذوي رلُ )

 IIIوفمبا ٌّمرراد ثبزي  ECLليبش اٌخطبئر االئتّبٔيخ اٌّتولعخ 

 َ     )اٌميّخ ثبٌٍّيوْ خٕيخ(2118ثجٕه االضىٕذريخ عٓ اٌعبَ اٌّبٌي     

 اٜبذم وٕجةىُد المخ اش 
   ح 

 الذلىٕم

 IIIَ   ً لـت صل  ECLالخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج 

 اٚطم لٓ
المشػيج 

 09اَ٘لّ 

 شٍش

المشػيج الش وٕج 

 لذِ الؼٕ ث

المشػيج الش لشج 

 لذِ الؼٕ ث

ال للللللللللللللللللللللللللللشَض    -0

َالذغلللللللللللللللللٍٕٝح 

 لٙ شاد 

 9808 -- 9808 -- طٕذث

 07270 -- 662 07916 ػ دٔج

 011 -- 011 -- خ ةج

 808 808 -- -- غٕش لىذظمج

 02140 808 9286 07916 ئطم لٓ ال ٕمج الذ ذشٔج 

 0241 969 697 0607 َلخلص اٜءمؼٝل  ECLقٕمج 

ال للللللللللللللللللللللللللللشَض    -9

َالذغلللللللللللللللللٍٕٝح 

 ليمإعغ ح 

 01411 -- 279 2487 طٕذث

 2224 -- 017 2426 ػ دٔج

 649 -- 076 966 خ ةج

 9297 9297 -- -- غٕش لىذظمج

 99224 9297 0026 02441 ئطم لٓ ال ٕمج الذ ذشٔج 

 9628 0609 992 200 َلخلص اٜءمؼٝل  ECLقٕمج 

 7998 ، َلخلص خغ بش اٜءمؼٝلECLئطم لٓ قٕمج الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج 

   Excel: له ئػذاد الت ػز، ة ٜػذم د ػيّ وذ بض ةشو لض الملذس
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الخغللل بش اٜبذم وٕلللج المذُقؼلللج لمؼفظلللج (، عن 01َٔذولللغ لللله الظلللذَل الغللل ةق سقللل  )

ليٕلل س طىٕللجIII (70998  )ال لشَض اٜطم لٕللج ةتىللك اٜعللعىذسٔج َ  ل ً لم للشساح ةلل صل 

ليٕلل س طىٕللج لي للشَض  90628ليٕلل س طىٕللج لي للشَض الممىُػللج لٙ للشاد،  00241لىٍلل  

ِ لشاػللا الذلللىٕم الشٝسللج: ةيتللخ َالذغللٍٕٝح الممىُػللج ليمإعغلل ح  َػيللّ لغللذُ

ليٕل س طىٕلج لي لشَض الممىُػلج  00607الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ة لمشػيلج اَ٘للّ 

ة لمشػيلج  ECLليُٕن طىٕج لي شَض الممىُػج ليمإعغ ح، كمل  ةيتلخ  200لٙ شاد، 

ليٕللُن طىٕللج لي للشَض  992ليٕللُن طىٕللج لي للشَض الممىُػللج لٙ للشاد،  697الش وٕللج 

ليُٕن طىٕج لي شَض  969ة لمشػيج الش لشج  ECLج ليمإعغ ح، َعخٕشاً ةيتخ الممىُػ

 ليٕ س طىٕج لي شَض الممىُػج ليمإعغ ح  00609الممىُػج لٙ شاد ، 

 وذ بض الذ ٕٕ  المؼ عتٓ ليخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ة لتىك الذظ سْ الذَلٓ : -طــ

 (11خذوي رلُ )

 IIIوفمبا ٌّمرراد ثبزي  ECLليبش اٌخطبئر االئتّبٔيخ اٌّتولعخ 

 َ   )اٌميّخ ثبٌٍّيوْ خٕيخ(2118ثبٌجٕه اٌتدبر" اٌذوٌي عٓ اٌعبَ اٌّبٌي     

 ةىُد المخ اش اٜبذم وٕج
   ح 

 الذلىٕم

 IIIَ   ً لـت صل    ECLالخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج

المشػيج اَ٘لّ  اٚطم لٓ

 شٍش 09

المشػيج الش وٕج 

 لذِ الؼٕ ث

المشػيج الش لشج 

 لذِ الؼٕ ث

ال لللللللللللللللللللللللللللللللللللشَض    -0

َالذغللللللللللللللللللللللٍٕٝح 

 لٙ شاد 

 90226 -- 299 90160 طٕذث

 926 -- 94 989 ػ دٔج

 602 -- 2 612 خ ةج

 971 064 -- 016 غٕش لىذظمج

 96967 064 222 99122 ئطم لٓ ال ٕمج الذ ذشٔج 

 9947 90 997 0222 َلخلص اٜءمؼٝل  ECLقٕمج 

ال لللللللللللللللللللللللللللللللللللشَض    -9

َالذغللللللللللللللللللللللٍٕٝح 

 ليمإعغ ح 

 40414 -- 0796 41977 طٕذث

 00122 -- 022 01221 ػ دٔج

 6726 -- 0668 9072 خ ةج

 2202 2201 -- 2 غٕش لىذظمج

 29022 2201 9224 26920 ئطم لٓ ال ٕمج الذ ذشٔج 

 01277 7782 947 8200 َلخلص اٜءمؼٝل  ECLقٕمج 

 06902 ، َلخلص خغ بش اٜءمؼٝل ECLئطم لٓ قٕمج الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج 

   Excel: له ئػذاد الت ػز، ة ٜػذم د ػيّ وذ بض ةشو لض الملذس
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الخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج لمؼفظلج (، عن 00َعخٕشاً ٔذتٕه له الظذَل الغل ةق سقل  )

ليٕل س III (060902ال شَض اٜطم لٕلج ة لتىلك الذظل سْ اللذَلٓ َ  ل ً لم لشساح ةل صل 

ليٕلل س طىٕللج  010277ليٕلل س طىٕللج لي للشَض الممىُػللج لٙ للشاد،  90947طىٕللج( لىٍلل  

لي شَض َالذغٍٕٝح الممىُػج ليمإعغ ح  َػيلّ لغلذُِ لشاػلا الذللىٕم الشٝسلج: 

ليٕلل س طىٕللج لي للشَض  00222ةيتللخ الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج ة لمشػيللج اَ٘لللّ 

 س طىٕللج لي للشَض الممىُػللج ليمإعغلل ح، كملل  ةيتللخ ليٕلل 80200الممىُػللج لٙ للشاد، 

ECL  ليٕللُن  947ليٕللُن طىٕللج لي للشَض الممىُػللج لٙ للشاد،  997ة لمشػيللج الش وٕللج

ليٕلُن  90ة لمشػيلج الش لشلج  ECLطىٕج لي شَض الممىُػج ليمإعغ ح، َعخٕشاً ةيتلخ 

 غ ح ليٕ س طىٕج لي شَض الممىُػج ليمإع 70782طىٕج لي شَض الممىُػج لٙ شاد، 

(، ٔمعله ليت ػلز اعلذخٝل 00،  01، 2ليظلذاَل عسقل   ) َ ٓ عٕ   الؼشض الغل ةق

الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج ػيللّ المغللذُِ اٜطملل لٓ ةلل لتىُك الذظ سٔللج الشٝسللج لؼللا 

َدؼيٕمللل ح التىلللك المشكلللضْ  IIIالذساعلللج  لللٓ ظلللا داتٕلللق لذايتللل ح ل لللشساح ةللل صل 

ل الٝصللج لمُاطٍذٍل ، ػيلّ عن ٔلذ  ، َدعُٔه لخللل ح خغل بش اٜءلمؼٝالملشْ

ل  سوذٍل  ة لمخلللل ح الفؼيٕلج لخغلل بش اٜءلمؼٝل َالذللٓ دلشدتا ةمؼفظللج ال للشَض 

 ( 09الملش ٕج ة لتىُك، كم  ُٔءؼٍ  الظذَل الذ لٓ سق )

 (12خذوي رلُ )

 ٌتحذيذ اٌفروق ثيٓ اٌتمييُ اٌّحبضجي ٌٍخطبئر االئتّبٔيخ اٌّتولعخ  T-Testٔتبئح اختجبر 

 وِخصص خطبئر االضّحاي اٌفعٍي.  ) اٌميّخ ثبٌٍّيوْ خٕيخ( IIIفي ظً ِمرراد ثبزي  

 التىــــــــــك

لؼفظـج 

ال شَض 

 الملش ٕج

لخلص خغ بش 

اٜءمؼٝل 

 الفؼيٓ

لخلص خغ بش 

اٜءمؼٝل لت صل 

III 

T-Test 
 الذٜلـــــــج

(Sig.) 

اٌ٘يٓ 

 الملشْ
788096 90778 91026 

 7998 9760 70111 اٜععىذسٔج 10219 10942

الذظ سْ 

 الذَلــــــــٓ
002760 06170 06902 

 1018: له ئػذاد الت ػز، ة ٜػذم د ػيّ وذ بض الذؼيٕا اٜػل بٓ       * الذٜلج اٜػل بٕج ػىذ لغذُِ لؼىُٔج الملذس
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لخللص َٔذتٕه له وذ بض الظذَل الغ ةق، عوً ٜ دُطذ  لشَ  راح دٜللج لؼىُٔلج ةلٕه 

( َالللزْ دلل  دعُٔىللً لمُاطٍللج IIIل للشساح ةلل صل خغلل بش اٜءللمؼٝل َ  لل ً لمذايتلل ح )

الخغ بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج ةعلا لله التىلُك الشٝسلج، َلخللص خغل بش اٜءلمؼٝل 

، T-Test (10942)الفؼيٓ الزْ د  دعُٔىً له قتا لغ ُلٓ التىلُك  ػٕلز ةيتلخ قٕملج 

(  1018( ٌَٓ غٕش دالج اػل بٕ ً ػىلذ لغلذُِ عكتلش لله )10219َلغذُِ المؼىُٔج )

َٔشِ الت ػز عن ٌزي الىذٕظج دإكذ اٌذم   التىُك الذظ سٔج المللشٔج ةذاتٕلق لذايتل ح 

لظىج ة صل ليشق ةلج المللش ٕج ةاةلذاسادٍ  المخذيفلج، دىفٕلزاً لذؼيٕمل ح َدُطٍٕل ح التىلك 

ا ًٕ َسق ةٕلج دغلذٍذر دؼضٔلض اٜعلذ شاس المل لٓ ػيلّ المشكضْ المللشْ كغلياج ئشلش

لغذُِ ال ا ع الملش ٓ َاٜقذل دْ كعا له خٝل كغب س ج المإعغ ح َالُك ٜح 

َالٍٕ  ح الذَلٕج ةةعا ػ  ، َ ٓ لظ ل الذللىٕم اٜبذمل وٓ ػيلّ َطلً الذؼذٔلذ َالذلٓ 

مللش ٕج )ل لشساح دٍذ  ةمذِ الذش ل المإعغ ح الملش ٕج ليمؼل ٕٔش الذَلٕلج ليشق ةلج ال

عقللا للله  IIIةلل صل(  َقللذ طلل ت لخلللص خغلل بش اٜءللمؼٝل َ  لل ً لم للشساح ةلل صل 

ليتىك اٌ٘يٓ الملشْ،  ٓ ػٕه صادح  ليٕ س طىٕج( 00999المخلص الفؼيٓ ةم ذاس )

ليٕ س طىٕج لتىك اٜععىذسٔج، َعخٕلشاً دمشيلخ الضٔل دث  لٓ التىلك الذظل سْ  00267ةُاقغ 

 ليُٕن طىًٕ   044الذَلٓ 

ػٕللز " ٜ دُطللذ  للشَ  راح دٜلللج لؼىُٔللج ةللٕه  َللله سلل  ٔمعلله س لل  الفللشض الش لللز

الذ ٕللٕ  المؼ عللتٓ ليخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج ةمشاػللا الذلللىٕم المخذيفللج  للٓ ءللُت 

( َةٕه المخللل ح الفؼيٕلج لخغل بش اءلمؼٝل لؼفظلج IIIة صل  المؼ ٕٔش الذىظٕمٕج )

 " ال شَض ة لتىُك الذظ سٔج لؼا الذساعج 
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لذؼذٔلذ الفلشَ  ةلٕه الذ ٕلٕ  المؼ علتٓ ليخغل بش اٜبذم وٕلج T-Test وذل بض دؼيٕلا  -7/7

 : III( َل شساح ة صل IFRS:9المذُقؼج  ٓ ظا لؼٕ س)

ٜ دُطلذ  لشَ  راح دٜللج لؼىُٔلج ػيلّ عولً "  ٔىص الفشض الشاةغ له  شَض التؼز

(، IFRS:9َ  ل ً لمذايتلل ح لؼٕلل س)ةلٕه الذ ٕللٕ  المؼ علتٓ ليخغلل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼللج 

"، َُٔءلغ الظلذَل ة لتىُك الذظ سٔج لؼا الذساعلج III َةٕه لذايت ح ل شساح ة صل 

الذ ٕلللٕ  المؼ علللتٓ ليخغللل بش اٜبذم وٕلللج المذُقؼلللج  لللٓ ظلللا ( وذللل بض 06الذللل لٓ سقللل  )

  IIIل ( َل شساح ة صIFRS:9لؼٕ س)

 (13خذوي رلُ )

 ٌتحذيذ اٌفروق ثيٓ اٌتمييُ اٌّحبضجي ٌٍخطبئر االئتّبٔيخ  T-Testٔتبئح اختجبر 

 .  )اٌميّخ ثبٌٍّيوْ خٕيخ(III( وِمرراد ثبزي IFRS:9اٌّتولعخ في ظً ِعيبر)

 لؼفظج ال شَض الملش ٕج

 ة لتىُك لؼا الذساعج

الخغ بش 

اٜبذم وٕج َ   ً 

 (IFRS:9لــ) 

الخغ بش 

اٜبذم وٕج َ   ً 

 IIIلت صل 

T-Test 
 الذٜلـــــــج

(Sig.) 

 : قشَض لمىُػج لٙ شاد  

 7698 9119 التىك اٌ٘يٓ الملشْ

 0241 9689 ةىـــــــك اٜععىذسٔــــج 10194 60994

 9947 6922 التىك الذظ سْ الذَلٓ

  قشَض لمىُػج ليمإعغ ح

: 
 

 09871 02161 التىك اٌ٘يٓ الملشْ

 9628 9207 اٜععىذسٔــــجةىـــــــك  10064 90790

 01277 06099 التىك الذظ سْ الذَلٓ

 : ئطم لٓ المؼفظج اٜبذم وٕج  

 91026 97169 التىك اٌ٘يٓ الملشْ

 7998 8041 ةىـــــــك اٜععىذسٔــــج 10009 90498

 06902 09921 التىك الذظ سْ الذَلٓ

 1018وذ بض الذؼيٕا اٜػل بٓ      * الذٜلج اٜػل بٕج ػىذ لغذُِ لؼىُٔج : له ئػذاد الت ػز، ة ٜػذم د ػيّ الملذس
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َٔذوللغ للله الظللذَل الغلل ةق، عوللً ٜ دُطللذ  للشَ  راح دٜلللج لؼىُٔللج ةللٕه الخغلل بش 

( َالخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼلج َ  ل ً IFRS:9اٜبذم وٕج المذُقؼج َ   ً لمذايت ح لؼٕ س)

( ليتىُك الذظ سٔج الشٝسج،  مله ػٕلز المغلذُِ اٜطمل لٓ لمؼفظلج IIIة صل لمذايت ح )

(  10009، َلغللذُِ المؼىُٔللج )T-Test (90498)ال للشَض الملللش ٕج ةيتللخ قٕمللج 

(، َػيّ المغذُِ الذفلٕيٓ : ٜ 1018ٌَٓ غٕش دالج اػل بٕ ً ػىذ لغذُِ عكتش له )

م وٕج الممىُػج لٙ لشاد دُطذ  شَ  راح دٜلج لؼىُٔج ةةأن ال شَض َالذغٍٕٝح اٜبذ

ةلل لتىُك الذظ سٔللج الشٝسللج ةللٕه كللا للله اٜالل سٔه الغلل ة ٕه ل ٕلل ط الخغلل بش اٜبذم وٕللج 

( ٌَللٓ 10194، َلغللذُِ المؼىُٔللج )T-Test (60994)المذُقؼللج، ػٕللز ةيتللخ قٕمللج 

(  كملل  ٜ دُطللذ  للشَ  راح دٜلللج 1018غٕللش دالللج اػللل بٕ ً ػىللذ لغللذُِ عكتللش للله )

َض َالذغللٍٕٝح اٜبذم وٕللج الممىُػللج ليمإعغلل ح ػيللّ اخللذٝر لؼىُٔللج ةةللأن ال للش

اتٕؼذٍ  َػظمٍ  ة لتىُك الذظ سٔج الشٝسج َرلك ةٕه كا لله اٜال سٔه الغل ة ٕه ل ٕل ط 

، َلغلذُِ المؼىُٔلج T-Test (90790)الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج، ػٕز ةيتخ قٕملج 

 ( 1018)( ٌَٓ غٕش دالج اػل بٕ ً ػىذ لغذُِ عكتش له 10064)

عن ٌزي الىذٕظج دإكذ دُا ق لذايت ح ال ٕل ط َاٜ لل ع الذلٓ عقشدٍل   ٌَى  ٔشِ الت ػز

ليشق ةلج المللش ٕج ةاةلذاسادٍ  المخذيفلج، للغ لذايتل ح لؼٕل س ا٘دَاح  IIIلظىج ةل صل 

ةةأن اٜػذشار َال ٕ ط ػله ا٘دَاح الم لٕلج لله خلٝل الذللىٕم ( IFRS:9الم لٕج )

الذقٕق لٍزي ا٘دَاح، َاعذخذا  وم رص دقٕ ج َلُءُػٕج دؼذمذ ػيّ التٕ و ح الذ سٔخٕلج 

َالؼ لٕللج َالمغللذ تيٕج ل ٕلل ط الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج، َةٕلل ن عسشٌلل  ػيللّ طللُدث 

 لشَض المللش ٕج  َلؼلا لل  ٔؼلضص ٌلزا الذ  سٔش الم لٕلج َالذللىٕم اللذقٕق لمؼفظلج ال

الذُا ق عن ومُرص الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج ٜقّ دشػٕت ً له قتا ل شساح ةل صل ػل   

، َدظغللذ ٌللزا الذشػٕللب َاٌٜذملل   9107  ػ للب ةللذَس المؼٕلل س الظذٔللذ ػلل   9108

َالذللٓ  9104، 9109ةادخ لٍلل  الؼذٔللذ للله الذؼللذٔٝح َالذتٕللشاح الظٌُشٔللج ػلل لٓ 

الذاتٕق اللذقٕق َالمٝبل  ليمؼٕل س الظذٔلذ َدعفلا الذُا لق َالذع للا للغ لذايت دلً دومه 

 لذؼظٕ  اٌ٘ذار المشطُث لىً َالؼما  ٓ وا قً  
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للله  للشَض  ٔمعلله قتللُل الفللشض الشاةللغ T-Testَ للٓ ءللُت للل  عللتق َوذلل بض دؼيٕللا 

ٜبذم وٕج دُطذ  شَ  راح دٜلج لؼىُٔج ةٕه الذ ٕٕ  المؼ عتٓ ليخغ بش االتؼز ػٕز" ٜ 

ةل لتىُك III (، َةٕه لذايتل ح ل لشساح ةل صل IFRS:9المذُقؼج َ   ً لمذايت ح لؼٕ س)

 الذظ سٔج لؼا الذساعج 

، اٌذم   التىلك المشكلضْ المللشْ كغلياج ئشلشا ًٕ َسق ةٕلج، َعخٕشاً ٔإكذ الت ػز     

 َػشل التىُك الذظ سٔج الملشٔج  لٓ اَٖولج ا٘خٕلشث ػيلّ دُ ٕلق عَءل ػٍ  لذاتٕلق

َاللزْ  9102" َالزْ ة ح ئلضالٕ ً لىلز  ظلش ػل   2لؼٕ س الذ شٔش الم لٓ الذَلٓ سق  "

ٔذايللب لضٔللذ للله التٕ ولل ح َالمؼيُللل ح العمٕللج َالىُػٕللج الذللٓ دللذػ  ال ٕلل ط الللذقٕق 

َاٜ ل ع المٝب  َالذ ٕٕ  المُءُػٓ لمؼفظج ال شَض َالذغلٍٕٝح المللش ٕج  كمل  

" المؼلذل ػل   74" َوظٕلشي المللشْ سقل  "2ٓ سقل  "عن لؼٕ س الذ شٔلش المل لٓ اللذَل

(، ػٕز 9102عقشا المؼ لظج المؼ عتٕج  ٓ ةذأج  ذشث الذاتٕق الذظشٔتٓ )ٔى ٔش  9102

عوً  ٓ ػ لج صٔ دث لخلل ح اٜءلمؼٝل المؼغلُةج ات ل ً لمذايتل ح المؼٕل س الظذٔلذ 

ُك، ٔلذ  الخلل  ػه المخلل ح المؼغُةج ةةعا  ؼيٓ ات  ً ليذؼيٕمل ح الغل سٔج ةل لتى

عًَٜ له اػذٕ آ المخ اش التىعٕلج الؼل   "ابذمل ن" المعلُن  لٓ ةذألج الفذلشث َ لٓ ػ للج 

ػذ  كف ٔذً ٔذ  خلل  ةل قٓ الضٔل دث لله سةلٕذ ا٘سةل ع المؼذظلضث  لٓ ةذألج الفذلشث عٔل ً 

ك وللخ الىذٕظللج لذٔىللج عَ دابىللج لٙسةلل ع المؼذظللضث، كملل  عكللذ المؼٕلل س ػيللّ عوللً  للٓ ك  للج 

ٔذؼٕه اٜ ل ع ةةعا دفلٕيٓ ػه ديلك الذغلُٔ ح ةعلا لله ق بملج الذتٕلش  لٓ  الظشَر

ػ للُ  المغلل ٌمٕه َكللزا أٜولل ػ ح المذممللج لي للُاب  الم لٕللج  ةٕىملل   للٓ ػ لللج و للص 

لخلل ح اٜءمؼٝل المؼغُةج َ   ً ليمؼٕ س الظذٔذ ػه المخلل ح الفؼيٕج ػ لٕ ً، 

ىعٕج الؼ   " ابذم ن "  لٓ ةذألج الفذلشث ٔذؼٕه ػذ  المغ ط ةشةٕذ اػذٕ آ المخ اش الت

ػيّ اػذت س عن ٔذ  دغُٔذً عًَٜ ةأَل كا  ذشث ل لٕج سةغ عىُٔج ػىذ الم  سوج ةٕه سةٕذ 

لخلللص اٜءللمؼٝل المؼذللشر ةللً المشكللض الملل لٓ َلخلللص اٜءللمؼٝل ات لل ً 

 لذؼيٕم ح الظذاسث اٜبذم وٕج َدعُٔه المخلل ح  ٓ ءُت الذؼيٕم ح الغ سٔج   
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 ضبثعبا : إٌتبئح واٌتوريبد واٌذراضبد اٌّطتمجٍيخ:

اسدعلل صاً ػيللّ ػللشض َدؼيٕللا المؼلل َس الشبٕغللٕج لٝالل س الىظللشْ، َللله َاقللغ 

الذساعج الذاتٕ ٕج ليتىلُك الذظ سٔلج ػٕىلج التؼلز، ٔمعله ليت ػلز اعلذخٝل عٌل  

 الىذ بض َد ذٔ  الذُةٕ ح َالذساع ح المغذ تيٕج َرلك ػيّ الىؼُ الذ لٓ:

 ئح اٌذراضخ :ٔتب -1

  :ٓكةفخ الذساعج الىظشٔج ػه لظمُػج له الىذ بض عٌمٍ  ل  ٔي 

" 74( َوظٕللشي الملللشْ "IFRS:9ةللىم لؼٕلل س الذ شٔللش الملل لٓ الللذَلٓ ) -0/0

ا٘ةلللُل الم لٕلللج ػيلللّ عن ٔلللذ  قٕ علللٍ  ٜػ للل ً ة لذعيفلللج  9102المؼلللذل ػللل   

ا٘خللش، عَ ة ل ٕمللج المغللذٍيعج، عَ ة ل ٕمللج الؼ دلللج للله خللٝل الللذخا الةلل لا 

الؼ دلج له خلٝل اللشةغ عَ الخغل سث ة ٜػذمل د ػيلّ: وملُرص عػمل ل المىةلأث 

 ٚداسث ا٘ةُل الم لٕج، َخل بص الذذ ق الى ذْ الذؼ قذْ لٙةا الم لٓ 

( ػيّ: IFRS:9ٔشدعض ومُرص قٕ ط الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج َ   ً لمؼٕ س) -0/9

(، َقٕملج المذُٔوٕلج ػىلذ PDاػذم ل الذؼشلش ) سٝسج لؼذداح عع عٕج دعمه  ٓ

(  َقلللذ عقلللش ٌلللزي LGD(، َلؼلللذل الخغللل سث ػىلللذ الذؼشلللش )EADالذؼشلللش )

لذؼضٔلض  IIIالمؼذداح كلا لله الملىٍض المؼٕل سْ، َاللذاخيٓ ةم لشساح ةل صل 

دقج ال ٕ ط َاٚ ل ع ػه المخ اش اٜبذم وٕلج َدعلُٔه المخللل ح الع  ٕلج 

 لمُاطٍذٍ  

ق ومُرص قٕ ط الخغ بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج َطلُد ق ػلذث ةٕ ول ح ٔذايب داتٕ -0/6

لذع ليللج دةللما التٕ ولل ح الذ سٔخٕللج َالؼ لٕللج َالمغللذ تيٕج المذؼي للج ةلل لؼمٝت 

َاللللى ػج َا٘وةللاج اٜقذللل دٔج، َالذللٓ ٔظللب دساعلل دٍ  َدؼيٕيٍلل  ةُاعللاج 

ذؼشللش  لش  ػملا َختللشات  لٓ لظلل ل الذساعل ح اٜبذم وٕلج لذ للذٔش اػذمل ٜح ال

ة لمؼفظللج الملللش ٕج، َلؼللذٜح الخغلل سث ػىللذ الذؼشللش لللٕظ   للا  للٓ ظللا 

 الظشَر المُادٕج َئوم   ٓ الظشَر غٕش المُادٕج  

دذمشا اللؼُة ح َالذؼذٔ ح الذٓ دُاطلً اعلذخذا  وملُرص الخغل بش اٜبذم وٕلج  -0/7

،  لٓ III( َل شساح ةل صل IFRS:9المذُقؼج ة لتىُك الذظ سٔج َ   ً لمؼٕ س )
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ٕفٕللج اٜػذملل د ػيللّ ععللظ لُءللُػٕج َدقٕ للج ٘غللشاض الذ ٕللٕ  المؼ عللتٓ ك

لٙدَاح الم لٕج، لمل  ٔلىؼعظ ةةلعا لت شلش ػيلّ دللىٕم لؼفظلج ال لشَض 

لذؼشلشث(، َٜ  –غٕش لىذظمج  –الملش ٕج له خٝل سٝر لشاػا ) لىذظمج 

عٕم  دعُٔه المخلل ح المٝتلج َالع  ٕج لمُاطٍج الخغ بش المشدتاج ةعلا 

 اث/ لظمُػج عدَاح لذم سيج داخا كا لشػيج   عد

ػيللّ عٌمٕللج الذ ٕللٕ   III( َل للشساح ةلل صل IFRS:9عكللذح لذايتلل ح لؼٕلل س) -0/8

المؼ عللتٓ ليضٔلل داح الظٌُشٔللج  للٓ لخلل اش اٜبذملل ن َالذللٓ ٔذشدللب ػيٍٕلل  

دللللىٕم لؼفظلللج ال لللشَض ءلللمه المشاػلللا المخذيفلللج َاػذغللل ا الخغللل بش 

 ً اٜبذم وٕج المذُقؼج ةعا لشػي

( ةل لذشقٓ ةلٕه المشاػلا اللشٝر IFRS:9عمغ لؼٕ س الذ شٔش الم لٓ الذَلٓ ) -0/9

لذلىٕم لؼفظج ال شَض المللش ٕج، َرللك ػىلذ ػلذَر دؼغله  لٓ وُػٕلج 

اٜبذم ن َدُ ش لتشساح ك  ٕج َلُس ج دذػ  و ا ال شَض له المشػيج الش لشج 

ػذلذاد ة لغلذاد المتعلش ئلّ الش وٕج عَ له المشػيلج الش وٕلج ئللّ اَ٘للّ، دَن اٜ

 لٙقغ ا ءمه لتشساح الذشقٓ ةٕه المشاػا 

 

 :ٓكةفخ الذساعج الذاتٕ ٕج ػه لظمُػج له الىذ بض عٌمٍ  ل  ٔي 

ديذض  التىُك الذظ سٔلج المللشٔج ةىمل رص الذللىٕم اللذاخيٓ لله خٝل)عسةؼلج  -0/4

ٌلل    لل ح( لذ ٕللٕ  َدلللىٕم الظللذاسث اٜبذم وٕللج ليؼمللٝت، كملل  ععللفشح د  سٔش

الم لٕج ػه دُا ق الذللىٕف ح الذاخيٕلج للغ   ل ح الذللىٕم الذلٓ عقشٌل  التىلك 

 المشكضْ الملشْ كغياج ئششا ًٕ)ػةشث    ح(  

دؼذمللذ التىللُك الذظ سٔللج الملللشٔج  للٓ ةىلل ت الذ للذٔشاح الذاخيٕللج ػيللّ دساعللج  -0/2

َدؼيٕللا اَ٘ءلل ع اٜقذللل دٔج  للٓ اَٖوللج ا٘خٕللشث، َدُ ٕ ٍلل  لللغ الىظللشث 

 – Moody'sتيٕج َلإشلشاح َكل ٜح الذللىٕم اٜبذمل وٓ اللذَلٓ )المغلذ 

Stander & Poor's - Fitch  كأعلل ط ٜػذغلل ا اػذملل ل الذؼشللش ،)

  ة لمشاػا الشٝسج، لغ لشاػ ث    ح الذلىٕم المخذيفج 
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دللشدتا لخلللل ح خغلل بش اٜءللمؼٝل لللٙدَاح الم لٕللج ةةللعا ػعغللٓ لللغ  -0/2

اٜبذم وٕلللج، َدذشكلللض ٌلللزي المخللللل ح ةللل لتىُك لغلللذُِ طلللُدث المؼفظلللج 

الذظ سٔللج لؼللا الذساعللج،  للٓ الف ذللٕه الش لشللج َالشاةؼللج ) دٔللُن دؼذلل ص لذ ةؼللج 

 دُٔن غٕش لىذظمج(  –خ ةج 

َطللُد  للشَ  لؼىُٔللج ةللٕه لخلللص خغلل بش اٜءللمؼٝل َ  لل ً لمذايتلل ح  -0/01

(IFRS:9َالللللزْ دلللل  دعُٔىللللً لمُاطٍللللج الخغلللل بش اٜبذم وٕللللج المذُق ) ،ؼللللج

َلخللص خغلل بش اٜءللمؼٝل الفؼيللٓ  َرللك وذٕظللج َطللُد دللأسٕش طللٌُشْ 

لذاتٕق المؼٕ س الظذٔلذ ػيلّ صٔل دث المخللل ح الٝصللج لمُاطٍلج الخغل بش 

ليٕللل س طىٕلللج ليتىلللك اٌ٘يلللٓ المللللشْ،  90824اٜبذم وٕلللج المذُقؼلللج ةُاقلللغ 

ليٕلل س طىٕللً ليتىللك الذظلل سْ  60202ليٕلل س طىٕللج لتىللك اٜعللعىذسٔج،  90462

 الذَلٓ 

ػذ  َطُد  شَ  لؼىُٔج ةٕه لخلص خغ بش اٜءمؼٝل َ   ً لمذايتل ح  -0/00

َالللزْ دلل  دعُٔىللً لمُاطٍللج الخغلل بش اٜبذم وٕللج المذُقؼللج ةلل لتىُك  IIIةلل صل 

الذظ سٔللج لؼللا الذساعللج، َلخلللص خغلل بش اٜءللمؼٝل الفؼيللٓ لمؼفظللج 

 ال شَض الملش ٕج  

بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج َ  ل ً لمذايتل ح ػذ  َطُد  لشَ  لؼىُٔلج ةلٕه الخغل  -0/09

( IIIةل صل ( َالخغل بش اٜبذم وٕلج المذُقؼلج َ  ل ً لمذايتل ح )IFRS:9لؼٕ س)

(، ا٘لللش 1018ليتىللُك الذظ سٔللج لؼللا الذساعللج َرلللك ػىللذ لغللذُِ لؼىُٔللج )

اللللزْ ٔؼعلللظ الذُا لللق ةلللٕه ٌلللزٔه اٜاللل سٔه ةةلللأن قٕللل ط َد ٕلللٕ  الخغللل بش 

 اٜبذم وٕج المذُقؼج 
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 توريبد اٌذراضخ :  -2

 ٓ عٕ   وذل بض الذساعلج الىظشٔلج َالذاتٕ ٕلج ٔمعله د لذٔ  لظمُػلج                 

 له الذُةٕ ح عٌمٍ  ل  ٔيٓ:

ءشَسث قٕ   التىُك الذظ سٔج الملشٔج ة ػذم د ومل رص ا٘ػمل ل للٙدَاح الم لٕلج  -9/0

الذللىٕم  َالمىٍظٕ ح الذٓ دغذخذ  لذاتٕ ٍ ،  وًٝ ػله ءلشَسث اػذمل د وظل  

(، َقٕملج المذُٔوٕلج PDاٜبذم وٓ الذاخيٓ ة لتىك ةؼٕز ٔذومه اػذم لٕج الذؼشش )

( كمؼللللذداح LGD(، َلؼللللذل الخغلللل سث ػىللللذ الذؼشللللش )EADػىللللذ الذؼشللللش )

   ECLلُءُػٕج ٜػذغ ا الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج 

ىللذ ايللب ءللشَسث قٕلل   التىللُك الذظ سٔللج ة ٕلل ط الظللذاسث اٜبذم وٕللج ليؼمللٝت ػ -9/9

اٜبذم ن عَ دظذٔذي عَ صٔ ددً، لغ لشاػ ث دأسٕش ومُرص قٕل ط الخغل بش اٜبذم وٕلج 

 III( َلذايتلل ح لظىللج ةلل صل IFRS:9َ  لل  لمذايتلل ح لؼٕلل س ) ECLالمذُقؼللج 

ػيلللّ دللللىٕم المؼفظلللج المللللش ٕج َدعلللُٔه المخللللل ح الٝصللللج لمُاطٍلللج 

 خغ بش اءمؼٝل ا٘ةُل الم لٕج 

تىُك الذظ سٔج ةذلىٕم طمٕغ ال لشَض َالذغلٍٕٝح اٜبذم وٕلج / ٔظب عن د ُ  ال -9/6

َ     ECLعدَاح الذٔه الذٓ دخوغ ل ٕ ط َػغ ا الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج 

 –لمشاػا سٝر دؼعظ طُدث المؼفظج اٜبذم وٕلج ) قلشَض َدغلٍٕٝح لىذظملج 

  قشَض َدغٍٕٝح لىذظمج لغ َطُد اسدف ع طٌُشْ  لٓ لخل اش اٜبذمل ن ةٍل

 قشَض َدغٍٕٝح غٕش لىذظمج / لذؼششث(   –

ٔذؼٕه ػيّ ئداسث المشاطؼج الذاخيٕج ة لتىُك ئطشات د ٕٕ  دَسْ لغلذ ا ػله للذِ  -9/7

( خ ةج  ٕمل  IFRS:9اٜلذضا  ة لغٕ ع ح َاٜطشاتاح المذؼي ج ةذاتٕق لؼٕ س )

ٔذؼيللق ة لغٕ علل ح َاٚطللشاتاح المؼذمللذث لذلللىٕم ا٘ةللُل الم لٕللج َدتُٔتٍلل  

َاٜلذضا  ةىمل رص ا٘ػمل ل المؼذملذث َلىٍظٕلج ػغل ا خغل بش اٜبذمل ن المذُقؼلج 

   َال ٕمج ػىذ الذؼشش َلؼذل الخغ سث ػىذ الذؼشش

ٔذؼٕه ػيلّ التىلُك المللشٔج اٜ لل ع ػله الغٕ عل ح َالىمل رص المغلذخذلج  لٓ  -9/8

ج ةٍ  د ٕٕ  لؼفظج ال شَض َالذغٍٕٝح الملش ٕج، َالخغ بش اٜبذم وٕج المشدتا
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َاش  دعلُٔه المخللل ح ليف ل ح الشبٕغلٕج ليم ذشءلٕه، للغ لشاػل ث اعلذٕف ت 

 IFRS:7لذايت ح اٜ ل ع الىُػٓ َالعمٓ لٙدَاح الم لٕج الذٓ عقشٌ  لؼٕ س )

 ( 71َوظٕشي الملشْ سق  

ٔظب ػيّ التىُك الملشٔج ئةذاس د شٔش دفلٕيٓ ةةأن الذتٕٕشاح  ٓ لخلص  -9/9

شٍش ق دلج عَ ػيّ للذاس ػملش  09مذُقؼج عُات ػيّ لذاس الخغ بش اٜبذم وٕج ال

لللغ د للذٔ  لا ة للج لمخلللص ( IFRS:9ا٘داث الم لٕللج، َ  لل ً لمذايتلل ح لؼٕلل س )

 الخغ سث له الشةٕذ اٜ ذذ ػٓ ئلّ الشةٕذ الخذ لٓ ةؼغب   ج ا٘داث الم لٕج 

اح ػُكمج ةذُ ٕش ٌٕ كا َئطشات ٔظب عن د ُ  لظ لظ اٚداسث ة لتىُك الملشٔج -9/4

 74َوظٕللشي الملللشْ سقلل  IFRS:9 لى عللتج، دوللمه الذاتٕللق الغلليٕ  لمؼٕلل س

، لللله خللٝل دؼذٔللذ دَس اليظللل ن ََػللذاح الؼمللا ة لتىلللك، 9102المؼللذل ػلل   

َءم ن دع لا الؼما  ٕم  ةٕىٍ  َدُ ٕش التىٕج الذؼذٕلج المى علتج الذلٓ دعفلا كفل تث 

 َ  ػيٕج الذاتٕق 

الملللشْ كغللياج ئشللشا ًٕ َسق ةٕللج ةلل لذؼ ق للله  ءللشَسث قٕلل   التىللك المشكللضْ -9/2

َطلُد عٕ علل ح َوملل رص َةللفٕج َكمٕللج ليذىتللإ ةةللعا لتعللش ةلل ل شَض المذؼشللشث 

(، IFRS:9َدلىٕفٍ  ءمه لؼفظج ال شَض الملش ٕج َ   ً لمذايت ح لؼٕ س )

َلذِ كف ٔج المخلل ح الذٓ ٔذ  دعُٔىٍ  ةةأوٍ  لغ لشاػ ث دأسٕشٌ  ػيّ لؼذل 

   IIIكف ٔج سعط الم ل َ   ً لمذايت ح ة صل 

ٔظللب عن ٔ للُ  التىللك المشكللضْ الملللشْ ةاةللذاس دؼيٕملل ح دُطٍٕٕللج َءللُاةا  -9/2

سق ةٕج طذٔذث ةةأن قُاػذ ئػذاد َدلُٔش ال لُاب  الم لٕلج ليتىلُك، ةؼٕلز دشاػلٓ 

 74َوظٕلشي المللشْ سقل   IFRS:9الذُا ق ةٕه لذايت ح المؼ ٕٔش المؼ عتٕج )

كمؼل ٕٔش دىظٕمٕلج دَلٕلج ليشق ةلج  III( َلذايتل ح لظىلج ةل صل 9102المؼذل ػ   

الملللش ٕج، ةملل  ٔوللمه لُءللُػٕج ال ٕلل ط َعللٝلج َطللُدث اٜ للل ع، َدقللج 

 َلٝتلج ععظ دلىٕم الذغٍٕٝح اٜبذم وٕج   
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 تمجٍيخ اٌتي ترتجط ثّدبالد اٌجحث: اٌذراضبد اٌّط -3

 ةمذتٕشاح التؼزٔمعه ليت ػشٕه اطشات لضٔذ له الذساع ح َالتؼُر الذٓ دشدتا 

 َدأسٕشٌ  ػيّ لٍىج المؼ عتج َالمشاطؼج  ٓ كا له:

 ٓ ءُت المؼ ٕٔش  ECLدساعج دؼيٕيٕج لىم رص قٕ ط الخغ بش اٜبذم وٕج المذُقؼج  -6/0

 CARٕج َاوؼع ع دٍ  ػيّ لؼلذل كف ٔلج سعط المل ل المؼ عتٕج َالوُاةا الشق ة

  ة لتىُك الذظ سٔج الملشٔج

ػيلللّ قلللشاساح للللىغ  (IFRS:9)سلللش داتٕلللق لؼٕللل س وملللُرص لؼ علللتٓ ل ذلللشع ٘ -6/9

 ال شَض َالذغٍٕٝح اٜبذم وٕج: لغ دلٕا داتٕ ٓ ة لتٕ ج الملشٔج  

دؼغلٕه لإشلشاح ا٘دات ( ػيلّ IFRS:9د ٕٕ  عسش داتٕق لؼٕ س ا٘دَاح الم لٕج ) -6/6

 الم لٓ : لغ دساعج داتٕ ٕج ة ل ا ع الملش ٓ الملشْ 

ػيلللّ لىٍظٕلللج الذؼ علللب  (IFRS:9اوؼع عللل ح داتٕلللق لؼٕللل س ا٘دَاح الم لٕلللج ) -6/7

 لغ دلٕا لٕذاوٓ ة لتٕ ج الملشٔج  –الوشٔتٓ 

لللذخا ل ذللشع لذفؼٕللا عوةللاج المشاطؼللج الذاخيٕللج ةةللأن وملل رص قٕلل ط الخغلل بش  -6/8

 بذم وٕج المذُقؼج َدأسٕشٌ  ػيّ طُدث الذ  سٔش الم لٕج ة ل ا ع الملش ٓ اٜ

اللللذَس المشد لللب لمشاقتلللٓ الؼغللل ة ح لفؼلللص ومللل رص قٕللل ط الخغللل بش اٜبذم وٕلللج  -6/9

( َالذىظٕمٕلللج IFRS:9المذُقؼلللج  لللٓ ءلللُت لذايتللل ح المؼللل ٕٔش المؼ علللتٕج )

(Basel III )–   دساعج اخذت سٔج 

ئال س ل ذلشع لذالُٔش لٍل   المشاطؼلج الخ سطٕلج  لٓ  ؼلص ومل رص د ٕلٕ  الظلذاسث  -6/4

اٜبذم وٕج ةمؼفظج ال شَض المللش ٕج: للغ دساعلج داتٕ ٕلج ة ل ال ع المللش ٓ 

 الملشْ  
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 ِراخع اٌجحث

 اٌّراخع اٌعرثيخ : - أ

 : الذَسٔ ح الؼيمٕج 
(، " الذؼللذٔ ح الذللٓ دُاطللً التىللُك الملللشٔج ػىللذ داتٕللق لؼٕلل س 9102ئةللشإٌ  ، وتٕللا ػتللذ الللشؤر )  0

IFRS 9 ٓالمظيللج دساعللج داتٕ ٕللج "،  -َا٘سلل س المذشدتللج ػيٕللً للله لىظللُس كف ٔللج سعط الملل ل الىظلل ل

 ، الؼذد الش وٓ 79، كيٕج الذظ سث ، ط لؼج المىلُسث، المظيذ الملشٔج ليذساع ح الذظ سٔج

(، " عسللش قٕلل ط الخغلل بش اٜبذم وٕللج َ  لل ً ليمؼلل ٕٔش المؼ عللتٕج َالوللُاةا 9109عػمللذ، َ لل ت ُٔعللم )  9

، لظيلج الفعلش المؼ علتٓالشق ةٕج راح الؼٝقج ػيّ طُدث المؼيُل ح المؼ عتٕج  لٓ التىلُك المللشٔج "، 

 الظضت اَ٘ل  –كيٕج الذظ سث ، ط لؼج ػٕه شمظ، الؼذد الشاةغ 

(، " لؼلذداح لخل اش الذؼشلش المل لٓ لي لشَض َالذغلٍٕٝح 9102ٔلض ةله لؼملذ )الغٍَْٝ، ػتلذ الؼض  6

 -88، كيٕللج الذظل سث، ط لؼللج اٜعلعىذسٔج، المظيللذ سقلل  لظيللج كيٕلج الذظلل سث ليتؼلُر الؼيمٕللجاٜبذم وٕلج"، 

 الظضت الش وٓ، الؼذد الش وٓ  

سث اٜبذم وٕج  ٓ التىُك (، " ئا س ل ذشع لي ٕ ط َاٚ ل ع ػه الظذا9102سٔ ض، خيُد ػتذ الؼضٔض )  7

، كيٕلج الذظل سث ، لظيلج الفعلش المؼ علتٓدساعلج داتٕ ٕلج "،  –الذظ سٔج الملشٔج  ٓ ءُت ادف قٕج ةل صل 

 ط لؼج ػٕه شمظ، الؼذد الش لز 

(، " دساعلج دؼيٕيٕلج لٗسل س المذشدتلج ػيلّ 9104لؼمذ، ةٝع ػيٓ عػملذ ؛ ػ للذ، ػتلذ ح لؼظلُا )  8

لظيللج الؼيللُ  اٜقذللل دٔج اٜبذم وٕللج َالذمُٔيٕللج ليمللل سر الؼشةٕللج "،  ػيللّ الغٕ علل ح IFRS 9دتىللٓ 

 الغُدان، المظيذ اَ٘ل، الؼذد الذ عغ  -، ط لؼج ع  دسل ن اٜعٝلٕجَاٜداسٔج َال  وُوٕج

 :اٜةذاساح َالذ  سٔش الملش ٕج 
لمخللل ح" ، (، " ععظ د ٕٕ  الظلذاسث اٜبذم وٕلج ليؼملٝت َدعلُٔه ا9109التىك المشكضْ الملشْ )  9

 قا ع الشق ةج َاٚششار 

" ،  IFRS 9( 2(، " دؼيٕمل ح داتٕلق المؼٕل س اللذَلٓ ليذ ل سٔش الم لٕلج )9102                           )  4

 قا ع الشق ةج َاٜششار، ئداسث الذؼيٕم ح الشق ةٕج  

، قالل ع الذغللُٔق (، " الذ ٕللٕ  الشقمللٓ ليظللذاسث اٜبذم وٕللج ليؼمللٝت " 9104التىللك اٌ٘يللٓ الملللشْ )  2

 اٜبذم وٓ 

ةذؼلذٔا ةؼل  عػعل   لؼل ٕٔش  9102لغلىج  92(، " قشاس سق  9102َصاسث اٜعذشم س َالذؼ َن الذَلٓ)  2

لؼٕ س المؼ عتج الملشْ  – 9108لؼ    001المؼ عتج الملشٔج الل دسث ة شاس َصٔش اٜعذشم س سق  

 ةغ " ع "  د  20، الؼذد الُق بغ الملشٔج( ا٘دَاح الم لٕج" ، 74سق )
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 ِاحك اٌجحث

 ( 1ٍِحك رلُ )

 اٌميّخ اٌّعرضخ ٌّخبطر االئتّبْ ثبٌجٕون اٌتدبريخ اٌّصريخ ِحً اٌذراضخ

 ) اٌميّخ ثبٌٍّيوْ خٕيخ (                                                                            

الؼذ ا٘قلّ 

 ليمخ اش

قتا  اٜبذم وٕج

 الوم و ح

التىك اٌ٘يٓ الملشْ 
*
ةىك اٜععىذسٔج 

**
التىك الذظ سْ الذَلٓ 

***
  

9104 9102 9104 9102 9104 9102 

 : التىُد المؼشءج لخاش اٜبذم ن داخا المٕضاوٕج 

عرَن خضاوج 

َعَسا  ل لٕج 

 عخشِ 

9910424 9240999 070229 020141 870987 810106 

عسةذث لذِ 

 التىُك 
7870119 8970988 1 1 0 40 

  قشَض لٙ شاد :

ػغ ة ح ط سٔج 

 لذٔىج 
40869 90499 927 989 00421 00969 

 60870 90211 099 22 60278 90920 ةا ق ح ابذم ن 

 040020 060200 040921 070797 920478 970419 قشَض شخلٕج 

 249 704 06 08 70704 90792 قشَض ػ  سٔج 

 1 1 1 1 00421 90082 قشَض عٕ ساح

اطم لٓ ال شَض 

 لٙ شاد
620874 780812 080980 020140 020112 96967 

قشَض 

 ليمإعغ ح :
 

ػغ ة ح ط سٔج 

 لذٔىج 
0600782 0790094 70961 80897 090780 060226 

 720021 770911 090020 010099 0220247 0890249 قشَض لت ششث 

 660198 990471 80079 70229 460906 400904 قشَض لةذشكج 

 290022 260620 990224 020962 7120907 6910172اطم لٓ قشَض 
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 المإعغ ح

  :اعذشم ساح ل لٕج

 0090906 470492 90124 928 0960628 0240464 عدَاح الذٔه 

 70812 60241 716 980 070994 060897 عةُل عخشِ 

اطم لٓ التىُد 

 داخا المٕضاوٕج 
006080978 007870989 810490 990892 968929 9290962 

 : التىُد المؼشءج لخاش اٜبذم ن خ سص المٕضاوٕج 

اػذم داح 

 لغذىذًٔ 
290192 790442 272 90469 00410 70042 

 990094 920807 80042 70979 0190717 0040209 خا ة ح الوم ن 

 20109 70996 000170 010182 600996 600907 عخشِ 

اطم لٓ التىُد 

 المٕضاوٕج خ سص 
9600782 0270279 080889 020289 480262 420684 

 : له ئػذاد الت ػز ، ة ٜػذم د ػيّ الذ  سٔش الم لٕج ليتىُك  الملذس

 له كا ػ    61/9*  دىذٍٓ ال ُاب  الم لٕج ليتىك اٌ٘يٓ الملشْ  ٓ 

 له كا ػ    60/09** دىذٍٓ ال ُاب  الم لٕج لتىك اٜععىذسٔج  ٓ 

 له كا ػ    60/09ال ُاب  الم لٕج ليتىك الذظ سْ الذَلٓ  ٓ  *** دىذٍٓ
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 ( 2ٍِحك رلُ )

 ECLافتراضبد وِتشراد ليبش اٌخطبئر االئتّبٔيخ اٌّتولعخ 

 ون اٌتدبريخ اٌّصريخ ِحً اٌذراضخثبٌجٕ 

التىــــــ

 ــــك

لشاػا 

 الذلىٕم

لؼذداح الخغ بش اٜبذم وٕج 

 المذُقؼج

 (IFRS:9َ   ً لـمذايت ح )

لؼذداح الخغ بش اٜبذم وٕج 

 المذُقؼج

 IIIَ   ً لـم شساح ة صل 

PD EAD 
LG

D 
PD EAD 

LG

D 

 التىك

اٌ٘يٓ 

الملــ

 سْ

المشػيج 

 اَ٘لّ
1: %98% 

قٕمللللللللللللج 

 ؼيٕج له 

َاقلللللللللللغ 

المؼفظللج 

اٜبذم وٕج 

لعا ةىك، 

َٔللللللللللللذ  

دللللىٕفٍ  

ةلللل لمشاػ

ل الشٝسللج 

َ  للللللللللللل ً 

لظللللللللُدث 

المؼفظللج 

اٜبذم وٕج

  

81

% 
1 %:91% 

قٕمللللللللللللج 

 ؼيٕج له 

َاقلللللللللللغ 

المؼفظللج 

اٜبذم وٕج 

لعا ةىك، 

َٔللللللللللللذ  

دللللىٕفٍ  

ةلللل لمشاػ

ل الشٝسللج 

َ  للللللللللللل ً 

لظللللللللُدث 

المؼفظللج 

اٜبذم وٕج

  

78

% 

المشػيج 

 الش وٕج

98 : %

91% 

81

% 

91 : %

81% 

78

% 

المشػيج 

 الش لشج

91 : %

011% 

81

% 

81 : %

011% 

78

% 

ةىــــــــ

ــــــــــ

ك 

اععىذس

 ٔـج

 المشػيج

 اَ٘لّ
1: %96% 

81

% 
1: %91% 

78

% 

المشػيج 

 الش وٕج

96 : %

48% 

81

% 

91 : %

81% 

78

% 

المشػيج 

 الش لشج

48 : %

011% 

81

% 

81 : %

011% 

78

% 

التىــــ

ك 

الذظ س

 ْ

الذَلــــ

 ــٓ

المشػيج 

 اَ٘لّ
1: %61% 

81

% 
1: %91% 

78

% 

المشػيج 

 الش وٕج

61 : %

21% 

81

% 

91 : %

81% 

78

% 

المشػيج 

 الش لشج

21 : %

011% 

81

% 

81 : %

011% 

78

% 

  د  دلىٕم طُدث المؼفظج اٜبذم وٕج له خٝل عسةؼج   ل ح سبٕغلٕج، َ  ل ً لمذايتل ح المؼل ٕٔش المؼ علتٕج

 َقُاػذ َدؼيٕم ح التىك المشكضْ الملشْ، َرلك ػيّ الىؼُ الذ لٓ:
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  ّا  61دُٔن طٕذث : دُطذ لذأخشاح ػذ    ُٔ 

  91ُٔ  َػذّ 61لذ ةؼج ػ دٔج : دُطذ لذأخشاح عكشش له دُٔن دؼذ ص   ُٔ 

  21ُٔ  َػذّ  91دُٔن دؼذ ص لذ ةؼج خ ةج : دُطذ لذأخشاح عكشش له   ُٔ 

  21دُٔن غٕش لىذظمج : دُطذ لذأخشاح عكشش له   ُٔ 

  قلل   الت ػللز ةتىلل ت ٌللزي اٜ ذشاءلل ح، َاعللذخٝل ديللك المإشللشاح للله خللٝل دساعللج َدؼيٕللا الذ لل سٔش

ذاخيٕج ٚداسث المخ اش اٜبذم وٕج ة لتىُك لؼا الذساعج، َالذٓ ساػخ الؼُالا َالمإششاح اٜقذل دٔج ال

، ََ  ل ً لشؤٔلج َكل ٜح الذللىٕم 9102ةملش َال ا ع الملش ٓ ػيّ َطً الذؼذٔذ  لٓ الؼل   المل لٓ 

ذ الذؼشلش  لٓ " ٔذشاَع لؼلذل الخغل سث ػىل  Moody's – Stander & Poor'sاٜبذم وٓ الذَلٕج لشا "

  %81% ( َةزلك ٔعُن المذُعا 41% : 61للش ةٕه ) 

 : له ئػذاد الت ػز  الملذس

 

 


