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 يت الائتماهعلى الضياصاث  IFRS 9دراصت جدليليت لآلثار املترجبت على جبني 

 والتمىيليت للمصارف العربيت

 محجىب عبدهللا خامد                            صالح علي أخمد مدمد                    

 العىدان  ||حامهت ؤم دسمان ؤلاظالمُت 

ش اإلاالُت  امللخص:   IAS39والزي خل مدل اإلاهُاس الذولي  IAS39 تهذف الذساظت لخدلُل آلازاس اإلاخىكهت مً جؿبُم اإلاهُاس الذولي للخلاٍس

 2018نلى اإلاطاسف الهشبُت ، خُث ًبذؤ الخؿبُم ؤلالضامي لهزا اإلاهُاس في مؿلو الهام 
ً
 هبحرا

ً
م ، وجمثل مخؿلباث جؿبُم هزا اإلاهُاس جدذًا

ش اإلاالُت  الاثخمانللمطاسف الهشبُت في مجاالث   للمهُاس الذولي للخلاٍس
ً
ل والىكم اإلاطشفُت واإلاداظبُت . جىاولذ الذساظت نشغا  IFRSوالخمٍى

رلً سهضث الذساظت نلي الخدذًاث   IAS39مو الترهحز نلي ؤوحه الخالف بِىه وبحن اإلاهُاس الذولي   الالتزاماثومخؿلباث جطيُف وكُاط  9

ونشغذ الذساظت  ،  ECLاإلاخىكهت  الاثخمانالتي جىاحه جؿبُم اإلاهُاس وؤزش جؿبُم اإلاهُاس نلي اللؿام اإلاطشفي بالترهحز نلي همىرج خعاثش 

، وجىاولذ  الذساظت لىمارج مً الخجاسب لبهؼ اإلاطاسف  IAS39ىكف اإلاطاسف الهشبُت الخالي في بؾاس ظُاظت الخدٌى لخؿبُم اإلاهُاسإلا

اإلاخىكهت ظُدذر  الاثخمانالهشبُت وجلُُم جلً الخجاسب ، وجىضلذ الذساظت إلاجمىنت مً الىخاثج  ؤهمها : ؤن الخغُحر في همىرج خعاثش 

 في العُاظ
ً
لُت في اإلاطاسف الهشبُت في خحن ؤن اإلاهُاس الاثخماهاث كُىدا واإلاىدنحن وعبت  اإلاعاهمحنظُهضص مً زلت   IAS39ُت والخمٍى

،  باإلغافت  الالتزاماثظُاظت الخدىؽ لخفادي الخعاثش اإلاخىكهت الزي بذوسه ًللل مً مخاؾش العُىلت ونذم الىفاء بعذاد  الهتهاحه

 .لبهؼ الخىضُاث.

لُت  –ُت الاثخماه –ظُاظاث  – IAS39 املفتاخيت:الكلماث   اإلاطاسف الهشبُت . –الخمٍى

 
 إلاطار العام للدراصت .1

 ملدمت :

( ، وعبت للطهىباث التي 39نلى ؤزش الاهخلاداث التي وحهذ بطىسة هبحرة للمهُاس اإلاداظبي الذولي سكم )

ش اإلاالُت  فيورلً ، ضاخبذ جؿبُله  ؤنلاب جذانُاث ألاصمت الهاإلاُت ، ضذسث اإلاعىدة النهاثُت للمهُاس الذولي للخلاٍس

الهذًذ مً آلازاس ؤلاًجابُت إلاهالجت  اظُيىن له،  حهذًالث هبحرة لجدم التي ( واإلاخهلم باألدواث اإلاالُت9سكم )

( جإزحراث مخهذدة نلى ميشأث IFRS 9اس )الاهخلاداث العابلت إلضذاسه ، ولىً مً اإلاخىكو ؤن ًدذر جؿبُم اإلاهُ

ونلى كؿام اإلاطاسف نلى وحه الخطىص ، وجداٌو هزه الذساظت جلمغ جلً آلازاس نلى  ، ألانماٌ بطىسة نامت

ل للمطاسف الهشبُت. الاثخمانظُاظاث   والخمٍى

 : مشكلت الدراصت 

واخذة مً اإلاشىالث التي بشصث بطىسة واضخت خالٌ ألاصمت اإلاالُت  الاثخمانجمثل مشيلت الانتراف بخعاثش 

 مً  الاثخمانجإخش الانتراف بخعاثش   الهاإلاُت ألاخحرة ، خُث انخبر ؤن
ً
والاهخكاس لخحن خذوثها بطىسة فهلُت ظببا

لُت . وكذ وحهذ الهذًذ  الاهخلاداثمً  ألاظباب التي ؤدث لخفاكم ألاصمت ، خاضت باليعبت للمطاسف والجهاث الخمٍى

( هدُجت للطهىباث التي واحهذ الجهاث اإلاعخخذمت للمهلىماث اإلاداظبُت في جؿبُله ، واظخجابت  IAS 39للمهُاس ) 

ش اإلاالُت )  م الزي ًدىي الهذًذ مً اإلاخغحراث اإلاخهللت  2014( في ًىلُى  IFRS 9لزلً ضذس اإلاهُاس الذولي للخلاٍس

بحن اللُاط باللُمت الهادلت والخيلفت اإلاؿفإة . باإلغافت بلي اظخدذار همىرج بخطيُف وكُاط ألاضٌى اإلاالُت ما 

( ، و ًخؿلب اخدعاب مخططاث للذًىن اإلاخىكهت كبل خذوثها مما ظُيىن له ؤزٌش  ECLاإلاخىكهت )  الاثخمانلخعاثش 
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مىً ضُاغت   .خدىؽ مداظبت ال، بغافت بلي اإلاخغحراث التي اظخدذثها اإلاهُاس بشإن الاثخماننلي كُاط مخاؾش  ٍو

 : آلاحيحعائالث الذساظت فى 

التي اخذثها اإلاهُاس  ؤلاغافُت الالتزاماثؤهم اإلاخؿلباث اإلاخهللت بخطيُف وكُاط ألادواث اإلاالُت و ما -

(IFRS9) ؟ 

ً ) ما -  ( ؟  IAS 39( و )  IFRS 9  ؤوحه الاخخالف بحن اإلاهُاٍس

ل اإلاطشفي ؟ الاثخمان( نلي ظُاظاث  IFRS 9اإلاهُاس  ) ًمىً ؤن ًدذثها جؿبُم آلازاس اإلادخملت التي ما -  والخمٍى

 

 : أهداف الدراصت

ش اإلاالُت  مثلجشهض الذساظت نلى جدلُم هذف مدىسي نام ًخ في دساظت آلازاس اإلاخىكهت مً جؿبُم مهُاس الخلاٍس

  الاثخمانظُاظاث ( نلى IFRS 9الذولي )
ً
إحي جبها ل اإلاطشفي بطىسة مدذدة ٍو لزلً مجمىنت ؤهذاف مىملت والخمٍى

 لهزا الهذف ؤهمها :

 اإلاخىكهت وبىاء اإلاخططاث اإلاخهللت بها. الاثخمانجلُُم ؤزش اللُاط الجذًذ الخاص بخعاثش  .1

 نلى همىرج ؤنماٌ اإلاطاسف إلداسة ECLآلازاس اإلاخىكهت لخؿبُم همىرج ) .2
ً
( نلى جطيُف ألاضٌى اإلاالُت انخمادا

 ٌ  وخطاثظ الخذفلاث الخهاكذًت. ، ألاضى

 اإلاخىكهت . الاثخمانؤظغ اللُاط والانتراف بخعاثش  .3

 (.IFRS 9دساظت واكو اإلاطاسف الهشبُت في جبني جؿبُم اإلاهُاس ) .4

 

 : أهميت الدراصت

 حعخمذ هزه الذساظت ؤهمُتها مً وىجها جدىاٌو حاهب
ً
مً الجىاهب اإلاداظبُت التي لها آزاس مباششة نلى بِئت  ا

ل نلى معخىي البِئت الهاإلاُت الاثخمانوالعُاظاث اإلاشجبؿت بزلً مً  ،دثماسالاظ وجلُُم مذي جإزش واكو  ، والخمٍى

في قل واكو اكخطادي مخغحر. ًخؿلب  مً اإلاطاسف الهشبُت مىاهبت جلً الخؿىساث اإلاخالخلت  اإلاطاسف الهشبُت بزلً

ل في قل ألاصماث الهاإلاُت .  نلي كىانذ وهكم مىذ الخمٍى

 

 : مىهج الدراصت

لخدلُم ؤهذاف الذساظت وجدلُل مشيلت البدث انخمذث الذساظت نلى اإلاىهج الىضفي الخدلُلي 

Descriptive Approach  ،والخىضُاث  لىخاثج لوالخىضل  مشيلت الذساظت دلُلج واإلاىهج الاظخلشاجي الاظخيباؾي في. 

 

 الحدود السماهيت للدراصت :

خ ضذوس اإلاهُاس ) للذ الضماهُتجمثل الخذود    م ، ومشخلت الخذسج في الخؿبُم 2009( في هىفمبر  IFRS 9ساظت  مً جاٍس

 م .2018م  ـ وختي بذاًت الخؿبُم الالضامي 2010الاخخُاسي ، و لخحن اهخماٌ مشاخل الخؿبُم في 

 الحدود املكاهيت :

ت  نشبُت  جم اخخُاسها بىاء نلي جلع     ُم الذٌو الهشبُت لثالر مجمىناث خعب نُىت ميىهت مً زالر مطاسف مشهٍض

ش   ( . IFRS 9، وواكو جبىيها الاخخُاسي لخؿبُم اإلاهُاس )  الذولُت اإلاالُتدسحت ومعخىي جبني جلً الذٌو  إلاهاًحر الخلاٍس
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 : خطت  الدراصت

 : لخدلُم مخؿلباث الذساظت ألاظاظُت كعمذ لثالزت مباخث

ش اإلاالُت  املبدث لاو  :  (.IFRS 9) ؤلاؾاس الىكشي للمهُاس الذولي للخلاٍس

ش اإلاالُت ) املبدث الثاوي :  ( نلى اللؿام اإلاطشفي .IFRS 9جإزحر جؿبُم اإلاهُاس الذولي للخلاٍس

ش  الهشبُت اإلاىكف الشاهً للمطاسف املبدث الثالث : في بؾاس ظُاظت الخدٌى لخؿبُم مخؿلباث اإلاهُاس الذولي للخلاٍس

 (.IFRS 9) الُت اإلا

 . هتائج وجىصياث الدراصت

 

 (IFRS9إلاطار الىظري للمعيار الدولي للتلارير املاليت ) / املبدث لاو  

ش  و وهمذخل لهزه الذساظت ًشهض هزا اإلابدث نلي جىاٌو مفهىم ومشاخل  ش اإلاهُاس الذولي للخلاٍس وشإة وجؿٍى

 و رلً وفم ما ًلي: 39الذولي ( وؤوحه اخخالفه نً مهُاس اإلاداظبت IFRS9اإلاالُت )

: مفهىم ووشأة وجطىر املعيار الدولي للتلارير املاليت )
ً
 :(IFRS9أوال

 ىو نلي مهاًحر اإلاداظبت نل،  نلي بِئت ألانماٌ بطىسة نامت  زٌش واضٌح ألاصمت اإلاالُت الهاإلاُت ؤ خذانُاثوان ل

ًت وبِئت ألانماٌ  وبشصث هزا الاكخطادالىزُم الزي جلهبه مهاًحر اإلاداظبُت بالبِئت  وحه الخطىص ورلً لإلسجباؽ

ش اإلاالُت IASالتي خذزذ في مهاًحر اإلاداظبت الذولُت ) الخغُحراث في زاس بطىسة حلُتالا ( واإلاهاًحر الذولُت إلنذاد الخلاٍس

(IFRSبجاهب الخغُحراث في اإلابادت اإلاداظبُت اإلالبىلت بطىسة ن )( امتGAAPووان ليل هزه الخغُحراث ؤز ، ) ٌفي  واضٌح  ش

حشاء جدعِىاث نلى اإلاهاًحر اللاثمت  لػمان ةباإلغافت لخلبُت مؿالب البهؼ بلألصمه ،  زاس العالبت آلاالخللُل مً 

ش اإلاالُت ،  بإن ؤلاهخمام بخلً اإلاهاًحر رو داللت هبحرة فُما ًخهلم بخذنُم اللاحىدة بنذاد الخلاٍس
ً
بلُت للملاسهت نلما

ً ، وجدعحن وسفو هفاءة ألاظىاق  ادة مىافو اإلاعدثمٍش ش اإلاالُت بغشع ٍص وجدعحن الشفافُت ، وصٍادة حىدة الخلاٍس

وفُما ًخهلم باألدواث اإلاالُت بطفت خاضت  ( ،1)اإلاالُت مو مشاناة مطالح ألاؾشاف اإلاعخفُذة مً اإلايشأث اإلاخخلفت 

 ( واظخجابت لخلً الاIAS 39)اإلاهُاس 
ً
يي نلي اججاهاث  واظدىادا لجهىد اإلابزولت مً مجلغ مهاًحر اإلاداظبت اإلاالُت ألامٍش

(FASB ) .( ومجلغ مهاًحر اإلاداظبت الذولُتIASB( ت لألصمت اإلاالُت ( ضذس مهُاس بنذاد FCAG( واإلاجمىنت الاظدشاٍس

ش اإلاالُت الذولُت ) نتراف وكُاط للمهُاس وهجضء مً مشيلت الا م هبذاًت 2009/ هىفمبر 12( ووان رلً في IFRS9الخلاٍس

ً ههذف معتهذف خالٌ الهام  . ألاضٌى اإلاالُت ، ورلً مً خالٌ  (2)م 2010نلى ؤن جىخمل نملُت ؤلاخالٌ بحن اإلاهُاٍس

( ٌغؿي الخطيُف واللُاط IFRS9( والتي مً ؤبشصها ؤن اإلاهُاس )IAS39اللُام بالهذًذ مً الخهذًالث نلى اإلاهُاس )

 في ًىاًش ب خُثث واإلاؿلىباث اإلاالُت ، للمىحىدا
ً
ا م نلى الشغم مً ؤن مجلغ 2018ن جؿبُم اإلاهُاس ظُيىن ظاٍس

ش الذولُت ؤجاح معاخت للخ  مً  لمهُاس اإلابىش ل ؿبُممهاًحر الخلاٍس
ً
 لُدل 2015انخباسا

ً
م ، و كذ وغو اإلاجلغ بشهامجا

 للمهُاس )IFRS9اإلاهُاس )
ً
حهل اإلاجلغ  ٌعاسم بىغو خؿت الظدبذاٌ مهُاس اإلاداظبت  يالز ، وهزا IAS 39) (3)(  بذًال

 -:( 4)( مً خالٌ زالر مشاخل سثِعُت وهيIFRS9) باإلاهُاس 39الذولي  

 2009مً هىفمبر  اإلاالُت ابخذاءً  الالتزاماثاإلاشخلت ألاولي: جطيُف وكُاط ألاضٌى و .1
ً
م ، فلذ ؤضذس اإلاجلغ بىىدا

ش اإلاباإلا ن جلً البىىد باإلاالُت ، خُث  الالتزاماث(  جخهلم بخطيُف وكُاط IFRS9الُت  )هُاس الذولي إلنذاد الخلاٍس

 نلى همىرج ؤنماٌ اإلايشإة إلداسة ألاضٌى اإلاالُت وخطاثظ 
ً
جخؿلب ؤن جيىن حمُو ألاضٌى مطىفت اظدىادا

 جيالُف مهاملت 
ً
 باللُمت الهادلت صاثذا

ً
مهُىت في خالت الخذفم الخهاكذي لألضل اإلاالي ، فاألضٌى جطىف مبذثُا

 بالخيلفت اإلاؿفإة ؤو اللُمت ؤؤضل مالي لِغ باللُمت الهادلت مً خالٌ الشبذ 
ً
و الخعاسة ، وجلاط ألاضٌى الخلا
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 الالتزاماث( اإلاخؿلباث اإلاخهللت بخطيُف وكُاط IFRS9)ساإلاهُا ىغاف اإلاجلغ بلؤم 2010الهادلت ، وفي ؤهخىبش 

 اإلاالُت .

 اهخفاع اللُمت ) الخيلفت اإلاؿفإة واهخفاع اللُمت(. مىهج -اإلاشخلت الثاهُت : .2

ن اإلاجلغ بدث في هزه اإلاشخلت هُفُت جدعحن وجبعُـ مخؿلباث بمداظبت الخدىؽ : خُث  -اإلاشخلت الثالثت : .3

، ومً  ( IAS39الخطيُف واللُاط اإلاخهللت بمداظبت الخدىؽ اإلاىطىص نليها في مهُاس اإلاداظبت الذولي  )

الخدىؽ جازش نلي ؤظغ الانتراف باألسباح والخعاثش ) ؤلاًشاداث واإلاطشوفاث( اإلاخهللت بالبىذ  اإلاهلىم ؤن مداظبت

إخز رلً شيلحن خعب ما وسد في )  ( الخغؿُت باللُمت الهادلت ؤو الخذفم  IAS 39اإلاغؿي ؤو ؤداة الخدىؽ ٍو

ذ هُفُت جطيُف وكُاط و وغو اإلاجلغ  اججاهحن ٌعخخذمان لخدذً ، (5)ضافي جدىؽ ؤلاظدثماس  –الىلذي 

 .(6)  ألاضٌى اإلاالُت هما

 همىرج ؤنماٌ اإلايشإة إلداسة ألاضٌى اإلاالُت. .1

 خطاثظ الخذفم الىلذي الخهاكذي لألضٌى اإلاالُت.  .2

لت التي جذًش و  نلُه ًمىً جىغُذ همىرج ؤنماٌ اإلايشإة إلداسة ألاضٌى اإلاالُت بإهه رلً الىمىرج الزي ٌشحر للؿٍش

ت ألاضٌى اإلاالُت بغشع جىلُذ الخذفلاث الىلذًت، ورلً للمدافكت نلى اللُمت الضمىُت للىلىد بها البىىن اإلاشهٍض

ادة الخيالُف، الخإزحر نلى  الاثخمانوججىب مخاؾش  التي مً غمنها مخاؾش الاكتراع ألاظاظُت )مخاؾش العُىلت، ٍص

 نلي  رلً الىمىرج فحري البهؼ  هامش الشبذ(،
ً
ش العىىي ؤهه ًيبغي نل( 7)واظدىادا ً ؤن ًذسحىا في الخلٍش ي اإلاذًٍش

 
ً
مثل ) همىرج ألانماٌ ( مطؿلخا ل ، ٍو  لألظاط الزي ؤظدىذ نلُه في جىلذ الخذفلاث اإلاالُت نلي اإلاذي الؿٍى

ً
جفعحرا

ش اإلاالُت وؤلاداسة ،  إلاطؿلخاث الخلاٍس
ً
ؤما الىظُلت ألاخشي اإلاخمثلت في خطاثظ الخذفم الىلذي الخهاكذي  بغافُا

 واخذة مً اإلااششاث ألاظاظُت لخدذًذ جطيُف وكُاط ألاضٌى اإلاالُت. لألضى 
ً
 ٌ اإلاالُت فهي ؤًػا

:املتطلباث املتعللت بتصييف وكياش 
ً
 للمعيار الدولي ألعداد التلارير املاليت الالتزاماثثاهيا

ً
 ( :IFRS9) املاليت وفلا

مىً جىاٌو ؤهم جلً اإلاخؿلباث مً خالٌ  الىلاؽ  آلا  :( 8)جُتٍو

اإلاالُت لهزا اإلاهُاس  الالتزاماثاإلاخهللت بخطيُف وكُاط  39هلل مهكم اإلاخؿلباث في مهُاس اإلاداظبت الذولي  .1

(IFRS9 دون ؤي حغحراث ، خُث )جلاط بالخيلفت اإلاؿفإة  39واهذ في مهُاس اإلاداظبت الذولي  الالتزاماثن مهكم ب

 الالتزاماثخلت غمىُت جلاط باللُمت الهادلت ، ؤما ؤو ًخم جلعُمها بلي نلذ ؤظاط ًلاط بالخيلفت اإلاؿفإة ومش

اإلاشخلت فخلاط باللُمت الهادلت ، نلُه ًمىً اللٌى  الالتزاماثغشاع اإلاخاحشة بما في رلً حمُو اإلادخفل بها أل 

 مو هذم حهاسغهارهشها وعبت ل بمإن الجهاث اإلاهىُت ؾالبذ اإلاجلغ باإلبلاء نلى مهكم جلً اإلاخؿلباث العاب

 ووان رلً ظبب خؿبُم الهمليال واكو
ً
ش اإلاالُت )ل ا ، ًخضح مً دون حغُحر( IFRS9ىللها للمهُاس الذولي إلنذاد الخلاٍس

بل ، اإلاالُت  االلتزاماثوخاضت اإلاخهللت ب، ( لم ًلغ ول مخؿلباث الخطيُف واللُاط IFRS9رلً  ؤن اإلاهُاس )

 اظدىذ نليها وؤضبدذ حضء
ً
ش وجدذًث إلاهُاس IFRS9ؤن اإلاهُاس ) اهذمما ً ، مىه ا ( لم ًبذؤ مً الطفش بل هى جؿٍى

 ( .IAS39اإلاداظبت الذولي )

ؤما بخطىص الاظدثماساث في ؤدواث خلىق اإلالىُت غحر اإلاعهشة ) ألاضٌى اإلاشخلت اإلاشجبؿت بخلً الاظدثماساث(  .2

ش اإلاالُت   ( جم بلغاء الاظخثىاء مً IFRS9)فباالحعاق مو اإلاخؿلباث اإلاىطىص نليها في اإلاهُاس الذولي إلنذاد الخلاٍس

تها نً  ، كُاط اللُمت الهادلت لاللتزاماث اإلاشخلت اإلاشجبؿت بدعلُم ؤداة خم اإلالىُت غحر اإلاعهشة والتي ًجب حعٍى

م هزا الدعلُم بمىحب مهُاس اإلاداظبت الذولي ) لم جىً جلً اإلاشخلاث كابلت لللُاط نلى هدى  بن . و( IAS39ؾٍش

ش اإلاالُت  )، اظها بعهش الخيلفت ًجب كُ ةههف، مىزىق  ( اظدبذٌ رلً IFRS9بال ؤن اإلاهُاس الذولي إلنذاد الخلاٍس

 بلُاظها باللُمت الهادلت .
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ش اإلاالُتو  .3  إلاخؿلباث اإلاهُاس الذولي إلنذاد الخلاٍس
ً
( فلذ جم حغحر اإلاخؿلباث اإلاخهللت بخُاس اللُمت IFRS9) وفلا

 بإن جلً الخدعِىاث جإحي جلبُ الاثخماناؾش ىاٌو مخدالهادلت لاللتزاماث اإلاالُت لخ
ً
 الخاضت ، نلما

ً
للخغزًت  ت

ًجب ؤن ال جازش نلى ألاسباح ؤو الخعاثش ما لم ًىً الالتزام  الالتزاماثو، الاثخمانالشاحهت اإلادعلت مو مخاؾش 

 مدخفك
ً
م 2010 ن جلً الخدعِىاث ؤجذ بهذ اإلالترخاث التي وششث في ماًىبخُث و به ألغشاع اإلاخاحشة ،  ا

 نً ظهش الخيلفت .
ً
 بمعىدة الهشع لخُاس اللُمت الهادلت لاللتزاماث اإلاالُت بذال

اإلاالُت بلي  الالتزاماث( اإلاخهلم بةلغاء الانتراف باألضٌى وIAS39هلل اإلاخؿلباث الىاسدة في مهُاس اإلاداظبت الذولي ) .4

ش اإلاالُت  )  ( دون حغُحر.IFRS9اإلاهُاس الذولي إلنذاد الخلاٍس

ش 4، 3وعبت للمخؿلباث التي وسدث في الىلؿخحن العابلخحن ) .5 ( ؤناله جم بنادة هُيلت اإلاهُاس الذولي إلنذاد الخلاٍس

( ، فلذ ؤنُذ جشكُم الهذًذ مً الفلشاث وحعلعل البهؼ منها مو بغافت فلشاث حذًذة إلاىاءمت IFRS9اإلاالُت  )

ُحر، باإلغافت بلي رلً فلذ ؤغُفذ ؤكعام حذًذة ؤلاسشاداث التي هللذ مً مهُاس اإلاداظبت الذولي دون حغ

ش اإلاالُت  ) ( بشاسة لإلسشاداث التي جكهش مً اإلاشاخل الالخلت إلاششوم اإلاهُاس ، IFRS9للمهُاس الذولي ألنذاد الخلاٍس

لِشمل فلشة جىاكش  ( IFRS 9) باإلغافت بلي رلً فلذ جم جىظُو هؿاق ؤظاط الاظخيخاحاث نً اإلاهُاس

ت لخلً اإلاادةالاسشاداث ال ذ حهذًالث غشوٍس  بإهه كذ ؤحٍش
ً
 . ( 9)تي هللذ دون ؤن ٌهاد فيها الىكش ، نلما

يي) IASCبلاء مجهىداث ول مً مجلغ مهاًحر اإلاداظبت الذولُت ) .6 (  FASB( ومجلغ مهاًحر اإلاداظبت اإلاالُت ألامٍش

ذ مً كابلُت اإلالاسهت نلى اإلاعخىي الذولي خاضت في مجاٌ مداظبت ألادواث اإلاالُت ،  والتزام منهما في جدلُم اإلاٍض

ومً خالٌ ماوسد ًالخل ) الباخثان ( ؤن اإلاجهىداث التي جمذ مً ِكبل اإلاجالغ اإلاهىُت للخدعِىاث التي جمذ 

ت مو IFRS9( بلي )IAS39لالهخلاٌ مً ) ذ مً اإلاجهىداث إلالابلت (  واهذ غشوٍس ؤهمُت الاظخمشاس في بزٌ اإلاٍض

 والخىفُز الفهلي للمهُاس )
ً
م خعب الخؿت 2018( في IFRS9الخؿىساث اإلادعاسنت والتي جازش نلى اإلاهاًحر نمىما

 اإلاىغىنت نلي وحه الخطىص.

:
ً
 ( :IFRS9)9هدف وهطاق املعيار الدولي إلعداد التلارير املاليت  -ثالثا

 هدف املعيا(  رIFRS 9)  : حهذف اإلاهُاس للخذ مً اإلاشاول والطهىباث التي ضاخبذ  جؿبُم اإلاهُاس اإلاداظبت

ش اإلاالُت لألضٌى و ت( ، و ًشهض اإلاهُاس بشيل ؤظاس ي نلي وغو مبادIAS39الذولي ) اإلاالُت  الالتزاماثإلنذاد الخلاٍس

مىً رلً مً نشع مهلىماث مالءمت وراث فاثذة إلاعخخذمي البُاهاث اإلاالُت بغشع جلُُم اإلابالغ  ًُ بدُث 

ووغو ؤظغ لإلنتراف و اللُاط وؤلاؾفاء  .والخىكُذ والشيىن اإلاخهللت بالخذفلاث الىلذًت اإلاعخلبلُت للميشإة 

( IAS39خدىؽ هجضء مً مششوم مجلغ مهاًحر اإلاداظبت الذولُت باظدبذاٌ مهُاس اإلاداظبت الذولي )ومداظبت ال

( بشيل مىغىعي  همذخل لإلنتراف وكُاط ألاضٌى IFRS9ألادواث اإلاالُت الانتراف واللُاط ، و ؤنذ اإلاهُاس )

الىلذي الخهاكذي، وهمىرج اإلاالُت بطىسة حهىغ همىرج ألانماٌ الزي ًمىً بداسجه مً خالٌ خطاثظ الخذفم 

 .(10)اهخفاع كُم ألاضٌى و اللشوع و ألادواث اإلاالُت إلاداظبت الخغؿُت 

 ( هطاق املعيارIFRS 9) : حمُو البىىد التي جلو غمً مهُاس   غؿيهزا اإلاهُاس ٌ مً خالٌ ما جم نشغهفةن هؿاق

ش اإلاالُت  ، و  (11)( ألادواث اإلاالُت واللُاط والانترافIAS39اإلاداظبت الذولي ) ٍمخذ هؿاق اإلاهُاس الذولي الخلاٍس

(IFRS9 لُدخىي نلى ألاضٌى الثابخت باإلغافت بلى )(12)اإلاالُت  الالتزاماث  : 

ش اإلاالُت ) شحر) الباخثان ( الي ؤن هؿاق اإلاهُاس الذولي إلنذاد الخلاٍس هُاس اإلا( ٌغؿي حمُو حىاهب IFRS9َو

(IAS39 ًورل )اإلاالُت  االلتزاماثالثالزت ظالفت الزهش خُث ؤن البهؼ منها جم انخماده وشمىلها نلى اإلاشاخل ل

ذ نلُه بهؼ  الخغُحراث .  اإلاخهللت باألدواث اإلاالُت بِىما البهؼ آلاخش ؤحٍش
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: أوحه الاختالف بين املعيار الدولي إلعداد التلارير املاليت )
ً
 :( IAS39( ومعيار املداصبت الدولي  )IFRS9رابعا

ً إلاا جم جىاوله مًبغافت  ذ مً الخىغُذ و  ؤوحه الشبه والاخخالف بحن اإلاهُاٍس  وهشع ملاسهت بغافُت ًىضخهاإلاٍض

 الجذٌو الخالي:

 (IAS39( و )IFRS9أوحه الاختالف بين ) (1حدو  ركم )

 ركم
مجا  

 امللارهت

 املعيار الدولي

IAS 39 

 معيار التلارير

IFRS 9 

1 
معمي 

 اإلاهُاس
 ألادواث اإلاالُت ؤلانتراف واللُاطألادواث اإلاالُت 

2 
ا ن ظٍش

 الخؿبُم

 ٌعشي في الىكذ الخالي

 )وكذ ضذوسه (   

م  1/1/2013العماح بالخؿبُم مً فترة مبىشة في 

 م1/1/2018وبلضامُت الخؿبُم في 

3 
هؿاق 

 اإلاهُاس

حمُو ألاضٌى واإلاؿلىباث اإلاالُت ومداظبت 

 الخدىؽ

ٌشمل فلـ ألاضٌى اإلاالُت ، وفي الىكذ الخاغش 

ال ٌشمل اإلاؿلىباث اإلاالُت و بظدبهاد ألادواث 

اإلاالُت وبهخفاع اللُمت ومداظبت الخدىؽ ) 

 خعب مشاخل الخؿبُم الثاهُت والثالثت (

4 

جطيُف 

ؤدواث 

 الذًً

اللُمت الهادلت مً خالٌ الشبذ والخعاسة 

(FVPL), ( وألادواث اإلاخاخت للبُوAFS) 

خ الاظخدلاق )  (HTMواإلادخفل بها ختى جاٍس

اللُمت الهادلت مً خالٌ الشبذ والخعاسة 

(FVPL(والخيلفت اإلاؿفإة)AC) 

 

5 

جطيُف 

ؤدواث 

خلىق 

 اإلالىُت

  اللُمت الهادلت مً خالٌ الشبذ

وألادواث اإلاخاخت للبُو  ,(FVPLوالخعاسة )

(AFS) 

الشبذ والخعاسة  اللُمت الهادلت مً خالٌ

(FVPL واللُمت الهادلت مً خالٌ الذخل الشامل)

(FVOCI) 

6 
ؤظغ 

 الخطيُف

هُت الخهاكذ ألحل جدلُم ؤسباح نلي اإلاذي 

اللطحر ، اللشوع ، اإلاشخلاث جخػو 

 للُىد مدذدة.

ًخم الخطيُف نلى ؤظاط همىرج ألانماٌ 

 وخطاثظ الخذفلاث الىلذًت الخهاكذًت
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 ركم
مجا  

 امللارهت

 املعيار الدولي

IAS 39 

 معيار التلارير

IFRS 9 

7 

كُاط 

ؤدواث 

 الذًً

جلاط بالخيلفت اإلاؿفإة برا ضىفذ مدخفل 

خ ؤلاظخدلاق وهىان بهؼ  بها ختي جإٍس

الخطيُفاث جلاط نلي ؤظاط اللُمت 

 الهادلت .

( برا وان هذف ACجلاط بالخيلفت اإلاؿفإة )-

همىرج ألانماٌ هى جدطُل الخذفلاث الىلذًت 

الخهاكذًت التي جمثل فلـ ظذاد ؤضل الذًً 

 ألاضلي غحر اإلاعذد.والفاثذة نلى اإلابلغ 

ؤدواث الذًً التي جخىافش فيها اإلاهاًحر اإلازوىسة  -

ؤناله ًجب كُاظها باللُمت الهادلت مً خالٌ 

( برا وان الخطيُف FVPLالشبذ ؤو الخعاسة )

ض ي ؤو جللُل ؤو نذم جؿابم في اللُاط فظُ

 اإلاداظبي.

برا لم ًىً هزلً، ًخم كُاظها باللُمت الهادلت  -

 (FVPLؤو الخعاسة ) مً خالٌ الشبذ

 

8 

كُاط 

ؤدواث 

خلىق 

 اإلالىُت

جلاط باللُمت الهادلت، مو اظخثىاء ألاظهم 

عهشة ، و ًخم كُاط الاظدثماساث اإلاغحر 

بالخيلفت خُث اللُمت الهادلت لػهف 

 اإلاىزىكت .

 

جلاط باللُمت الهادلت مً خالٌ الشبذ ؤو الخعاسة  

 
ً
غحر كابل للىلؼ  ، لىً اإلايشإة كذ جدذد بخخُاسا

نىذ ؤلانتراف اإلابذجي فُما ًخظ بظدثماساث 

مدذدة في ؤدواث خلىق اإلالىُت التي جلاط بخالف 

رلً باللُمت الهادلت مً خالٌ الشبذ والخعاسة 

لهشع الخغُحراث الالخلت في اللُمت الهادلت غمً 

خش ، بششؽ نذم وحىد هُت الذخل الشامل آلا 

 اإلاخاحشة .

 

9 
اإلاشخلاث 

 ُتالػمى

حهخبر غمً الهلىد اإلاخخلؿت وجلاط 

باللُمت الهادلت مً خالٌ الشبذ والخعاسة ) 

FVPL ) 

جفطل اإلاشخلت الػمىُت نً الهلذ ألاظاس ي 

وجلاط همشخلت وفم ما وسد بهزا اإلاهُاس برا واهذ 

ًت للمشخلت الػمىُت الاكخطادالخطاثظ 

ومخاؾشها غحر مشجبؿت نلي هدى وزُم بخطاثظ 

ومخاؾشه وجلاط باللُمت الهادلت الهلذ ألاظاس ي 

 مً خالٌ الشبذ ؤو الخعاسة .

10 
خُاس اللُمت 

 الهادلت

ًمىً ؤن جدذد اإلايشإة ؤضٌى مالُت جلاط 

باللُمت الهادلت نىذ ؤلانتراف اإلابذجي ولها 

ت في اللُام بزلً دون مشاناة  مؿلم الخٍش

 إلاهاًحر ؤخشي .

ً جلِغ اإلايشإة ألاضل اإلاالي باللُمت الهادلت م

خالٌ الشبذ  ؤو الخعاسة نىذ ؤلانتراف اإلابذجي 

نتراف اإلابذجي ًلاط ألاضل اإلاالي فلـ ، وبهذ الا 

 بالخيلفت اإلاؿفإة
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 ركم
مجا  

 امللارهت

 املعيار الدولي

IAS 39 

 معيار التلارير

IFRS 9 

11 

بنادة 

جطيُف 

ؤدواث 

 الذًً

(  4ًخم بنادة جطيُف الذًً مً بحن )

مجمىناث مدذدة باإلاهُاس بمىحب قشوف 

 لخشهت 
ً
مدذدة ) الشبذ/ الخعاسة ( جبها

هاد  الخطيُفاث الىاسدة باإلاهُاس، َو

خ ؤلاخخفاف بإدة الذًً  الخطيُف مً جإٍس

خ ؤلاظخدلاق بطىسة حادة مالم  ختي جإٍس

 جدذر بظخثىاءاث .

اٌ ٌعمذ بنادة برا حغحرث ؤهذاف همىرج ألانم

 ىالخطيُف لألدواث اإلاالُت مً الشبذ ؤو الخعاسة  ال

لً جالخيلفت اإلاؿفإة ؤو الهىغ نلي ؤن جيىن 

خىكو ؤن  الخغحراث واضخت لألؾشاف راث الهالكت ٍو

. ًيىن رلً
ً
 هادسا

12 

بنادة 

جطيُُف 

ؤدواث 

خلىق 

 اإلالىُت

ٌعمذ بةنادة الخطيُف بحن ؤدواث خلىق 

ُو واللُمت الهادلت مً اإلالىُت اإلاخاخت للب

خالٌ الشبذ والخعاسة ، نىذما ًيىن الشبذ 

 والخعاسة غحر اإلادللت مهترف
ً
بها ألاسباح  ا

والخعاثش نلي ؤظاط اللُمت الهادلت ، 

ل مً اللُمت الهادلت مً  ونىذما ًخم الخدٍى

دواث اإلاخاخت للبُو ال لي ألا بخالٌ الشبذ 

ًمىً نىغ الشبذ ؤو الخعاسة اإلاهترف بها 

غحر اإلادللت ، ول ألاسباح والخعاثش اإلادللت و 

مً ألادواث اإلاخاخت للبُو جذسج في ألاسباح 

 نل
ً
 خلىق اإلاعاهمحن .ى والخعاثش خطما

برا ؤنادث اإلايشإة جطيُف ؤداة بحن اللُمت 

لي فئت كُاط بالهادلت مً خالٌ الذخل الشامل 

اللُمت الهادلت مً خالٌ الشبذ والخعاسة ٌعخمش 

هاد جطيُف ألاسباح  كُاط ألاداة باللُمت الهادلت َو

لي باإلاتراهمت في الذخل الشامل مً خلىق اإلالىُت 

خ بنادة الخطيُف  خعاب ألاسباح والخعاثش في جاٍس

. 

 

 R.V enkata Subramani , Salient differences between IAS39 and IFRS9 ,December 23,2009,p.1 اإلاطذس:

 

ً نلي الشغم مً ؤن اإلاهُاس 1مً خالٌ الجذٌو ) ( ؤناله ًالخل ) الباخثان ( الاخخالف الىاضح بحن اإلاهُاٍس

ش اإلاالُت سكم ) ت ،  ؤن غحر  ، 39( كام نلي ؤظاط اإلاهُاس الذولي 9الذولي للخلاٍس الخهذًالث ؤلاغافُت واهذ هبحرة وحىهٍش

مىً ؤلاشاسة   :  (13)ي آلاحيلي  ؤن ؤبشص ؤوحه الخالف جىمً  فبٍو

 ( ٌهخمذ في الخطيُف نلى الخالي: IAS39باليعبت إلاهُاس اإلاداظبت الذولي  ) -1

 ؤ. الانخماد نلى كىانذ مدذدة. 

 حهلُذاث وضهىبت في الخؿبُم.  ًخػمًب. الخطيُف 

 الخطيُف ٌهخمذ نلى همارج مخهذدة الهخفاع اللُمت.  -حـ

 الخاضت والخعاثش واإلاهترف بها في الشبذ والخعاسة .  الاثخمانؤسباح  -د

 كىانذ بنادة الخطيُف مهلذة.  -ھ

ش اإلاالُت  ) -2  ( فةن الخطيُف فُه ٌهخمذ نلى آلاحي: IFRS9باليعبت للمهُاس الذولي إلنذاد الخلاٍس

 ؤ. الانخماد نلى مبادت نملُت. 

 هت الخذفلاث الىلذًت. ب. الانخماد نلى همىرج ألانماٌ وؾبُ
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 حـ. ٌهخمذ نلى همىرج واخذ الهخفاع اللُمت. 

 ( لخُاساث مؿلىباث اللُمت الهادلت. OCIالخاضت والخعاثش حهشع في ) الاثخمانؤسباح  -د

 بنادة الخطيُف ًدشهها همىرج ألانماٌ.  -ھ

: التددًاث التي جىاحه جطبيم املعيار الدولي ألعداد التلارير املالي
ً
 ( :IFRS9ت  )خامضا

ش اإلاالُت سكم ) اإلاهُاس وفم  به(  لِغ باألمش العهل ، ورلً للخذسج الزي مش  9بن جؿبُم اإلاهُاس الذولي للخلاٍس

 مً  . م2014م اهتهاء باالظدبذاٌ اليامل في 2009مً العىىاث ابخذاء مً ًىهُى  مخهذدة مشاخل 
ً
ا نلى ؤن ًيىن ظاٍس

وحىد الهذًذ مً  هزا ٌهني . و  فترة مبىشة الفشضت لخؿبُم مشاخل اإلاهُاس مىز تجاخبم نلى الشغم مً 2018ًىاًش 

بي  الخدذًاث التي جلابل جؿبُله   :( 14)آلاحي ٍخم جىاٌو رلً وفمو جخؿلب الخخؿبُم الخجٍش

 للمهُاس ) بذاثلدخإزش بظخاحت اإلايشأث بلي جلُُم ول ألادواث اإلاالُت التي   .1
ً
بمىحب ( و IFRS9اللُاط وفلا

 البذ مً بحشاء الخهذًالث نلى ألاهكمت اإلاداظبُت بخلً اإلايشأث.رلً 

الاحتهاد والخفعحر مً كبل مهذي البُاهاث اإلاالُت واإلاداظبحن  وحىد الهذًذ مً اإلاجاالث التي جخؿلب .2

لت وشؿت بغشع جدلُم الخغحر في باللاهىهُحن ، مثاٌ رلً ما   ًذاس بؿٍش
ً
را وان همىرج ألانماٌ مثال

 اللُمت الهادلت.

 للمهُاس )ب .3
ً
 ( جدخاج مشة IAS39ن ألادواث اإلاالُت التي ؤنُذ جطيُفها في فترة ظابلت وفلا

ُ
خشي بلي بنادة ؤ

 للمهُاس )
ً
 إلابذؤ اللُمت الهادلت اظدىادا

ً
رج ألانماٌ اجها حهخمذ نلى همبخُث ؛ ( IFRS9جطيُفها وفلا

 وخطاثطها.

مً خالٌ الىكش في  لساق اإلاالُت لخػىنها للفدظ اليامحهلُذ بنادة جطيُف ششاثذ مً دًىن ألاو  .4

 مجمىنت اإلاىحىداث.

ش اإلاالُت )  .5 ( ًخؿلب بنادة جطيُف اإلاىحىداث اإلاالُت التي IFRS9جؿبُم اإلاهُاس الذولي إلنذاد الخلاٍس

 إلابذؤ اللُمت الهادلت مً خالٌ ألاسباح والخعاثش 
ً
 إلابذؤ الخيلفت،  ؤنذث وفلا

ً
اإلاؿفإة  بلي بنذادها اظدىادا

ن ؤسكام العىت العابلت ) ظىت ب، هما جطبذ مً غحر اإلامىً جؿبُم مداظبت الخدىؽ بإزش سحعي خُث 

را واهذ مزوىسة كذ جدخاج بلي  جىغُذ في خالت الشبذ ؤو الخعاسة مً اللُمت الهادلت لخلً باإلالاسهت( 

لاث اإلاالُت ، باإلغافت بلي رلً اإلاىحىداث التي جم نىعها بالعىت العابلت ملابل الخغحر في كُمت اإلاشخ

 في خالت IFRS9ن الخإزحر في اإلاشخلت الاهخلالُت للمهُاس )ب
ً
ا ن ا( نلى ألاسباح اإلادخفل بها كذ ًيىن حىهٍش

 إلابذؤ الخيلفت اإلاؿفإة وؤن اإلاشخلاث قلذ باللُمت الهادلت.
ً
 البىذ اإلادخاؽ له جم كُاظه بإزش سحعي وفلا

هزا اإلاهُاس جدخاج بلي جدذًذ جإزحر الػشاثب والجهاث ؤلاششافُت نىذ التي جؿبم  بن ميشإث ألانماٌ .6

لت اللُاط وألازش اإلاترجب نلى ضافي ألاسباح والخعاثش للفترة  َهني رلًجؿبُم اإلاهُاس ؤناله و   في ؾٍش
ً
حغحرا

 اإلاشمىلت .

ُت ورلً ًازش الاثخماهاظاث ( له جإزحر نلي الىكم والػىابـ والهلىد والعIFRS 9ُوبجاهب رلً فةن الخدٌى للمهُاس )

 بإن ؾبُهت وحجم رلً ألازش ًخخلف مما 
ً
ش اإلاالُت ونملُاتها ، نلما بذوسه نلي بظتراجُجُاث اإلايشإث إلنذاد الخلاٍس

ًخؿلب ألامش بلى خؿت واضخت للخدٌى مو جلُُم ألازاس اإلاترجبت نلي رلً الخدٌى لخجىب ؤّي مفاحإث غحر مشغىب فيها 

مما ظبم ًاهذ ) الباخثان( نلي نكم الخدذًاث التي جىاحه جؿبُم اإلاهُاس  و  ( ،15)ُت الخدٌى في وكذ الخم مً نمل

(IFRS9 والتي ًجب ؤن ًخم الاظخهذاد إلاىاحهتها وؤلاحابت نلى ألاظئلت التي ؾشختها جلً الخدذًاث ومهالجتها ختى ال )

  .مل مو جلً الخدذًاث خهالل ذم ؤلاظخهذادجازش نلى مخشحاجه هدُجت الخؿإ في الخؿبُم ؤو ن
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 / املبدث الثاوي

 ( على اللطاع املصرفي IFRS 9) 9ركم  جأثير جطبيم املعيار الدولي للتلارير املاليت 

ًاث الهاإلاُت ، الاكخطادحعببذ ألاصمت اإلاالُت الهاإلاُت ألاخحرة في هض ألاظىاق اإلاالُت  بطىسة هبحرة وؤزشث نلي 

وجم بللاء اللىم نلي ألادواث اإلاالُت اإلابخىشة وؤصمت الذًً والشهً الهلاسي ، و نلى الشغم مً  ؤن الهذف ألاظاس ي لهزه 

، لىً الىاكو ٌشحر لفشلها في جدلُم رلً الهذف ؛ ورلً هدُجت للدعهحر   الاثخمانألادواث اإلابخىشة هى بداسة مخاؾش 

بهذ و  ( ، 16)ظذاد الشهىن  والخللُل مً مخاؾش الشهً الهلاسي اإلاامً نلُه مو الخخلف نً الاثخمانالخاؾئ إلاخاؾش 

ش اإلاالُت ) ش اإلاالُت م ، ل2014ُ( في ًىلُى IFRS9ضذوس اإلاعىدة النهاثُت للمهُاس الذولي للخلاٍس دل مدل مهُاس الخلاٍس

وكؿام  ،ث نلى ميشأث ألانماٌ بطىسة نامتامجمىنت مً الخدذً بشصث( ، الخاص باألدواث اإلاالُت ، IAS 39الذولي )

لمهُاس ) اإلاطاسف نلى وحه الخطىص هدُجت للخهذًالث الىبحرة التي خىاها اإلاهُاس ، والاهخلاداث اإلاخهذدة التي وحهذ ل

IAS 39  ) ؤزش جذانُاث ألاصمت اإلاالُت الهاإلاُت ألاخحرة خُث خىي اإلاهُاس ألاخحر ضهىباث وحهلُذاث مخهذدة في واكو نلى

اإلاهُاس  خعب ؾبُهت اإلايشأث ، وهداٌو مً خالٌ هزا اإلابدث جىاٌو  هزا جؿبُم ٍخفاوث جإزحر الخؿبُم واإلاماسظت ، و 

ل الاثخمانمجاٌ  في آلازاس والخدذًاث اإلاخىكو ؤن ًخإزش بها كؿام اإلاطاسف  نلى وحه الخطىص. والخمٍى

 :
ً
 (:ECL)  املتىكعت الائتمانخضائر  همىذجأوال

ش اإلاالُت ) ( جدخاج إلاشاحهت شاملت ليافت اللىانذ IFRS9كبل ششوم اإلاطاسف في جؿبُم اإلاهُاس الذولي للخلاٍس

ل )Credit) االثخمانبوالعُاظاث اإلاخهللت  دخاج  إلاشاحهت وافت اإلاخغحراث جهزلً ( هزا مً حاهب ، Finance( والخمٍى

( ، وجازش اإلاخغحراث الجذًذة التي ؤخذثها Credit Impairment) نالاثخمااإلاخهللت بالشفافُت وؤلافطاح نً غهف 

لت بزباث خعاثش  باإلاشهض اإلاالي وخعاب ألاسباح والخعاثش ، خُث ًلذم اإلاهُاس  الاثخماناإلاهُاس بطىسة هبحرة نلى ؾٍش

(IFRS9مذخ )( ٌهخمذ نلى الخىكهاث اإلاعخلبلُت 
ً
 حذًذا

ً
 الخعاثش Future Expectationsال

ً
(، وجدذًذا

ىهىغ ألازش الشثِس ي نلى اإلاطاسف في غشوسة الانتراف بالخعاثش اإلاخىكهت للمىخجاث Expected Lossesاإلاعخلبلُت) ( ٍو

اث جطيُف ألاضٌى اإلاالُت ، لزلً جدخاج  اإلاطاسف لخدذًث ؾشق اللُاط اإلاداظبي وألادواث اإلاالُت وجدذًذ معخٍى

ش الخغحراث التي خذزذ نلى هىنُت  ش مالي ، لُهىغ الخلٍش خ بنذاد ول جلٍش ل ، وظُازش رلً  الاثخماننىذ جاٍس والخمٍى

، وفي بؾاس همىرج  (17)بشيل هبحر نلى هىنُت الخلذًش الىمي وهمُت البُاهاث التي ظِخم الاخخُاج لها ألغشاع الخلذًش

هخفاع اللُمت اإلاخىكهت فةن جلذًش الخذفلاث اإلاالُت اإلاعخلبلُت ٌعخخذم لخدذًذ اللُمت الخالُت خعاسة ب

لإلظدثماساث هإظاط معخمش وال ٌهخمذ نلي ألاخذار التي جدذر نلي الشغم مً نذم وحىد دلُل مىغىعي إلهخفاع 

 لىمىرج  الاثخمانفي مخاؾش  اللُمت فلذ ًخم جىبذ خعاثش وكذ حشحر الخىكهاث للخذفلاث الىلذًت لخغُحراث
ً
وفلا

 ( .18)الخعاثش اإلاخىكهت 

: كياش خضائر 
ً
 :(  ECL)  املتىكعت الائتمانثاهيا

 :( 19) يما ًل ماإلاخىكهت وف الاثخمان( بزباث خعاثش IFRS 9خؿلب اإلاهُاس )ً

 اإلادخمل خذوثها.وغحر مخدحز بهذ دساظت وجلُُم مجمىنت الىخاثج ، ؤ/ جلذًش مبلغ مخىكو مدذد بطىسة صخُدت 

 (Time value of moneyب/ مشاناة اللُمت الضمىُت للىلىد )

ش نً ألاخذار )اإلااغُت( و)الكشوف  خ الخلٍش ج/ مهلىماث مىزىكت ومذنىمت ومخىفشة دون جيلفت ؤو حهذ في جاٍس

 ًت اإلاعخلبلُت(.الاكخطادالخالُت( و)جىكهاث الكشوف 

ًدخاج اإلاطشف ، للىكش بلى مجمىنت واظهت مً اإلاهلىماث راث الطلت  تاإلاخىكه الاثخمانونىذ جلُُم وكُاط خعاثش 

 :(20)اإلاباششة مثل 

خُت العابلت في جلذًش خعاثش ألادواث اإلاالُت اإلاشابهت. .1  ألاخذار اإلااغُت ، والخبرة الخإٍس
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 الكشوف وألاخذار الخالُت. .2

 اإلاعخلبلُت اإلاخىكهت مً ألاضٌى اإلاالُت.الخىكهاث اإلاهلىلت التي جازش نلى جدطُل الخذفلاث الىلذًت  .3

ش اإلاالُت ) ، وظِىهىغ ؤزش رلً نلى اإلاطاسف نلى هؿاق واظو خُث ذ نبء جؿبُم اإلاهُاس الذولي للخلاٍس  IFRSًٍض

اط بلى ؤن ؤسبهت ؤخم  (21)ث اإلاخىكهت ، وؤشاسث بهؼ الذساظا الاثخمان( مً ؤسضذة اإلاخططاث اإلاخهللت بخعاثش 9

باليعبت للمطاسف واإلاخهاملحن ، وجىضح  الاثخماناسجفام هزه اإلاخططاث هدُجت لػهف حىدة اإلاطاسف جخىكو 

ادة مخططاث خعاثش عخالذساظت ؤن مً بحن ول ظخت مطاسف ٌ اإلاخىكهت بيعبت  الاثخمانهذ مطشف واخذ لٍض

وبىاًء نلى ،  ملذسةط ألامىاٌ الخىكُمُت للمطاسف بيعبت ئو %( فإهثر ، وهدُجت لزلً فمً اإلاخىكو ؤن جىخفؼ س 50)

بدُث ٌعخلضم رلً انخماد  الاثخمانرلً ًخىحب نلى اإلاطاسف جلذًم سئٍت اظدششافُت مبيُت نلى الخيبا بجىدة 

مخططاث بغافُت إلالابلت خعاثش اهخفاع اللُمت اإلاخىكهت لألضٌى اإلاالُت كبل ؤن جدذر الخعاسة نلى نىغ ما 

 الهخفاع كُم ألاضٌى اإلاالُت في  ( ، ومً اإلادخمل ؤن ٌعحر IAS 39)في وان مؿبم 
ً
رلً في زالزت اججاهاث مدذدة ؾبلا

(IFRS 9) (22) 

 

 املرخلت لاولى:

( في واخذة مً زالر مشاخل جدذد هُفُت Credit Risks) الاثخمانًجب نلى اإلاطاسف جدذًذ ول مخاؾش 

( Life Timeاإلاطاسف للهمش اإلاخىكو )( ، ورلً بخدذًذ IFRS 9خعاب اهخفاع كُم ألاضٌى اإلاالُت هما مبحن في )

ازش هزا   ملخىف ؤو اهخفاٌع  رٌ نىذما ًيىن هىان هبىؽ هبح الاثخمانلخعاثش  اهخفاع  نليفي حىدة الالتزام ٍو

خؿلب رلً مً اإلاطاسف اللُام  ت نلى ظبُل اإلاثاٌ ٍو ل والشهىهاث الهلاٍس لت ألاحل مثل الخمٍى لُت ؾٍى اللشوع الخمٍى

 باآلحي :

مىز اإلاشخلت  الاثخمانإلاطاسف بذساظت وجدذًذ ألاضٌى التي مً غحر اإلاخىكو ؤن ًدذر لها اهخفاع في حىدة ؤ/ جلىم ا

 ألاولى إلاىذ اللشع.

 ت.ُألغشاع اإلاداظبلاإلاخىكهت  الاثخمان( شهش لخعاثش 12ب/ جدذًذ اإلاطاسف فترة )

. ت لألضٌى  ج/ حهىغ اًشاداث الفىاثذ بحمالي اللُمت الذفتًر

 اهيت:املرخلت الث

ش اإلاالُت  ) غحر  الالتزاماثمً اإلاطاسف ؤلانتراف بالخعاثش اإلاخىكهت نً ( IFRS 9ًؿلب اإلاهُاس الذولي للخلاٍس

جب ؤن حهىغ جلً الخلذًشاث مُل اله  مالءاإلاسخىبت بما في رلً الدعهُالث اللابلت لإللغاء والتي جم ؤلالتزام بها ، ٍو

 لهزه اإلاشخلت ًجب نلى اإلاطاسف اللُام باآلحي :هدى الخهثر وكذسة اإلاطشف نلى بداسة مشيل
ً
 ت الخهثر، ووفلا

 فيها بشيل هبحر ولىنها لم جدذر خعاثش بهذ. الاثخمانؤ/ جدذًذ ألاضٌى التي اهخفػذ حىدة 

 .الاثخماناإلاخىكو لخعاثش  مش ب/ جلىم اإلاطاسف بخلذًش اله

 . الاثخمانج/ حهىغ بًشاداث الفىاثذ الهمش اإلاخىكو لخعاثش 

 املرخلت الثالثت:

ً سئٍت اظدششافُت مبيُت نلى الخلذًش الخخماالث جلذًش الخعاثش اإلادخملت ورلً مً  ًخهحن نلى اإلاطاسف جيٍى

ىهاث  ( للمعخلبل بىاًء نلى Best Estimateشمل ؤفػل جلذًش )حاإلاخىكو ؤن . ومً خالٌ ظلعلت اخخماالث وظِىاٍس

جب ؤن ٌهىغ ههج هز  ، ٍو
ً
ىهاث والاخخماالث  ا الخىصَو للخعاثشجىكهاث ؤهثر جفائال ًت اإلاخخلفت الاكخطادالعِىاٍس

عخىحب نلى اإلاطاسف بىاًء نلى رلً اللُام باآلحي:  َو

 . الاثخمانؤ/ جدذًذ خعاسة 
ً
 التي خذزذ فهال
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 . الاثخمانب/ جلذًش اإلاطاسف الهمش اإلاخىكو لخعاثش 

.بج/ حهىغ   ًشاداث الفىاثذ ضافي مخططاث جذوي كُمت ألاضٌى

ذ جلذًشاث خعاثش  شي ) الباخثان( مً خالٌ ما وسد ؤهه مً اإلاخىكو ؤن جٍض   الاثخمانٍو
ً
في اإلاطاسف وجطبذ ؤهثر جللبا

ازش رلً بطىسة غحر IFRS 9اإلاهُاس ) جػمىهالجذًذ الزي  الاثخمانورلً في بؾاس همىرج خعاثش  ، وغحر معخلشة ( ، ٍو

مثل رلً بخذي الخدذًاث التي جىاحه مباششة نلى الخلذًش والخىم والانتراف للُاط و  جدذًذ جلً اإلاخاؾش ٍو

اإلاخىكهت في قل همىرج اهخفاع كُم ألاضٌى اإلاالُت  الاثخمان( ؤدهاه ٌهىغ اظخهشاع لخعاثش 2والجذٌو ). اإلاطاسف 

 وهلاؽ الترهحز اإلادخملت والىاحب مشاناتها مً كبل اإلاطاسف.

 

وهلاط التركيز  ( في ظل اهخفاض كيم لاصى  املاليتECLعت )املتىك الائتمانهمىذج خضائر  : (2حدو  ركم )

 ( IFRS 9املدتملت وفم ) 

 املىطىع م
الفلرة امللابلت 

(9)IFRS 
 هلاط التركيز املدتملت

1 
مراحعت 

 املدفظت

-B5-5-22 

-B5-5-23 

-B5-5-24 

 نالُتؤ/مشاحهت ألاضٌى اإلاالُت ، وجدذًذ ما برا واهذ هىان ؤضٌى راث مخاؾش اثخماهُت 

( وهمىرج مخاؾش IFRS 9ب/مشاحهت اإلاباديء وظُاظاث الاظدثماس وفم مخؿلباث )

ش اإلاالُت الذولُتECLاإلاخىكهت ) الاثخمان  ( وماامخه مو مهاًحر الخلاٍس

( هدذ ؤدوى لِشمل الاثخمانج/وغو وجدذًذ حهٍشف واضح إلاهنى )اهخفاع مخاؾش 

، مو الىكش في ما برا واهذ  االلتزاماثبخؿش الخخلف نً العذاد ، واللذسة نلى الىفاء 

 .لتزاماثاالهىان قشوف اكخطادًت ظالبت سبما جازش نلى اللذسة نلى الىفاء ب

2 

التمىيل / 

/ الائتمان

وإدارة التأكد 

مً مخاطر 

 الضىق 

-B5-5-41 

-B5-5-42 

-B5-5-43 

-B5-5-37 

 

 

الخىحيهُت لخدذًذ اخخماالث الخهثر الافتراغُت ، ؤو الخعاثش  ؤ/العُاظاث واإلاباديء

 .الالتزاماثاإلاخىكهت هدُجت للخهثر ؤو الخهشع لخؿش نذم الىفاء بعذاد 

ل واإلاالُت و واإلاخاؾش في اإلاطاسف  الاثخمانب/ الخهاون والخيعُم بحن بداساث الخمٍى

اساث إلنادة الىكش في ؤهكمت لالظخفادة مً البنى الخدخُت اإلاخخلفت اإلاخىفشة لخلً ؤلاد

 ي الذاخلي لخلً اإلاطاسف.الاثخماوالخطيُف 

3 

همىذج خضائر 

 الائتمان

 (ECLاملتىكعت )

-B5-5-28 

-B5-5-29 

-B5-5-44 

( ، وبرا لضم ألامش ًدعب للهمش ECL( شهش وفم همىرج )12ؤ/ جدذًذ همارج لخعاب الـ )

 اإلاخىكو لألضل اإلاالي وا
ً
 اإلاخىكو. الاثخمانوفم همىرج خعاثش  مال

 (ECLب/ جدذًذ ظهش الخطم الفهلي وفم همىرج )

4 
 الائتمانمخاطر 

 املتىكعت

-B5-5-15 

-B5-5-16 

-B5-5-17 

-B5-5-18 

-B5-5-19 

-B5-5-20 

-B5-5-21 

-B5-5-22 

بحن اإلاشاخل الثالزت العابم رهشها ، مو جدذًذ  الاثخمانؤ/ دساظت ظُاظت جدٌى مخاؾش 

ادة هبحرة في مخاؾش  الاثخمانواضح لىىم   فُه . الاثخمانالزي مً اإلاخىكو ؤن جدذر ٍص

ب/ بنادة مشاحهت اإلادفكت مو بمياهُت مخابهت ومشاحهت كىاثم اإلاشاكبت لشضذ ؤخذار 

 اإلاخىكهت بطىسة فهالت الاثخمان
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 املىطىع م
الفلرة امللابلت 

(9)IFRS 
 هلاط التركيز املدتملت

5 
الحىكمت/ 

 إلادارة
- 

ش ، جىفُزؿؤ/ ؤؾش لىمارج بداسة اإلاخاؾش مً خالٌ ج ، والخدلم اإلاعخمش مً صخت  ٍى

 الىمىرج.

 ب/ جبادٌ ألادواس واإلاعئىلُاث بحن مخخلف ؤلاداساث في اإلاطاسف.

 

 ,Chidawaya, et.al,  Applying IFRS9 to Central Banks Foreign Resources, The World Bank: ( 23)املصدر

Working Paper 102852,2016, p(12) 

 

ؤن مخابهت جىفُز  ) الباخثان (  ( ؤناله ًالخل2هلاؽ الترهحز الىاحب مشاناتها في الجذٌو سكم )في  ومً خالٌ ما وسد    

 اإلاخىكهت في قل اهخفاع كُم ألاضٌى اإلاالُت ًخؿلب حهذ الاثخمانهمىرج خعاثش 
ً
 هبحر  ا

ً
مً اإلاطاسف في مشاحهت  ا

ل و ، ألاضٌى اإلاالُت نلى مشاخل مخخلفت اإلاطشفُت اإلاخهللت بالخهثر اإلاالي وهزا  الاثخمانومشاحهت ظُاظاث الخمٍى

 ًخؿلب حهذ
ً
 جيعُلُ ا

ً
ت إلنادة الىكش في ؤهكمت الخطيُف  ا ي الاثخماوما بحن بداساث اإلاطاسف اإلاخخلفت والبىىن اإلاشهٍض

ت ، مو ألاخز في الخع وفم  الاثخمانبان ظُاظاث مخاؾش التي حهمل بها اإلاطاسف اإلاخخلفت جدذ بششاف البىىن اإلاشهٍض

وهزا  .اإلاخىكهت اإلاخخلفت الاثخمان( وبنذاد كىاثم إلاخابهت ومشاكبت سضذ ؤخذار IFRS 9مشاخله اإلاخخلفت الىاسدة باإلاهُاس )

 
ً
 هبحر  ًخؿلب جبادال

ً
ت ( باإلغافIFRS 9بلى ؤن اإلاهُاس ) ًجب ؤلاشاسة هزلً هشبُت ، داساث اإلاطاسف الإل باليعبت لألدواس  ا

ش واللىاثم اإلاالُت للمطاسف والىكم اإلاداظبُت والىكم والهملُاث اإلاداظبُت  هبحرٌ  إلاا وسد ظُيىن له ؤزشٌ  نلى الخلاٍس

 للمخؿلباث العابم رهشها بشإن همىرج خعاثش 
ً
 اإلاخىكهت. الاثخمانورلً جبها

 

 / املبدث الثالث

باث املعيار الدولي للتلارير لم متطتطبيلت املىكف الراهً للمصارف العربيت في إطار صياصت التدى  

 ( IFRS 9)  9املاليت ركم 

 

 :مؤشراث أداء اللطاع املصرفي العربي:
ً
 أوال

م ، خُث جىاضل الخدعً في اإلااششاث 2015اظخمش الؿابو ؤلاًجابي ألداء اللؿام اإلاطشفي الهشبي خالٌ نام      

الخل  (24)م 2014باإلالاسهت مو الهام  إولىً بىجحرة ابؿ الشثِعُت ألداء اللؿام اإلاطشفي الهشبي خالٌ هزا الهام ، ، ٍو

م وكذ شمل ؤغلب مطاسف الذٌو الهشبُت ، 2015هزا الخدعً في اإلااششاث اإلاجمهت للمطاسف الهشبُت خالٌ الهام 

باٌص  شكابُت في الذٌو الهشبُت خالٌ هزا الهام حهىدها ومخابهتها لخؿبُم مهاًحر الوكذ واضلذ العلؿاث ؤلاششافُت و 

ش  ض الشفافُت وجؿٍى الجذًذة وخاضت فُما ًخهلم بمخاؾش العُىلت وهكم وكىانذ الخىهمت لللؿام اإلاطشفي وحهٍض

، ؤما فُما ًخهلم بماششاث العالمت اإلاطشفُت فلذ خافكذ مهذالث  (25)مىكىمت اللشاساث وفم الخؿىساث الذولُت 

اتها اإلاشج  في غالبُت الذٌو الهشبُت في الهام هفاًت سؤط اإلااٌ للمطاسف الهشبُت نلى معخٍى
ً
باإلالاسهت مو  2015فهت وعبُا

 إلالشساث لجىت باٌص ، فلذ جشاوخذ وعب هفاًت سؤط اإلااٌ في مطاسف الذٌو الهشبُت التي 
ً
الخذود الذهُا اإلاؿلىبت وفلا

الزهش ؤن اإلاطاسف % في الهشاق ، ومما هى حذًش ب109% في جىوغ و 12.2ما بحن  2015جىافشث لها بُاهاث نً الهام 

دُت واللبىاهُت جددعب مهذٌ هفاًت سؤط اإلااٌ للهام  ، ؤما فُما ًخهلم بيعبت  IIIوفم مخؿلباث باٌص  2015اليٍى

 في ؤغلب الذٌو الهشبُت في الهام لاللشوع غحر اإلاىخكمت ) اإلاخهثرة( بلى بحمالي ال
ً
شوع ، شهذث هزه اليعبت اسجفانا
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كؿش والتي سجلذ فيها هزه اليعبت بهؼ  و فلعؿحن ،و العىدان ، و ؤلاماساث ، و، م ، باظخثىاء ألاسدن ومطش 2015

دُت والفلعؿُيُت بيعب  لها الاهخفاع ، وبلغذ هزه اليعبت  ؤدوى معخىًي  ت واليٍى في اإلاطاسف العهىدًت واللؿٍش

لهشاق وجىوعب بيعب اإلاطاسف في لُبُا وا ي% نلى الخىالي ، بِىما سجلذ ؤنلى وعبت لذ%2.1 ، %2.4 ، %1.6 ، 1.3

 للبُاهاث اإلاخىفشة للهام 16% و %17 ، 21
ً
هضي رلً بلى الخؿىساث الذاخلُت 2015% نلى الخىالي ، ورلً وفلا م َو

جباًً اهخمام اإلاطاسف الهشبُت بخذنُم مخططاتها  هفعه م ، وفي  العُاق2015التي شهذتها هزه الذٌو خالٌ الهام 

 في مطاسف ول مً ألاسدن وؤلاماساث وجىوغ والعىدان وفلعؿحن اإلاخهللت باللشوع غحر اإلاىخكمت ) 
ً
اإلاخهثرة( اسجفانا

ولُبُا واإلاغشب ، فُما جشاحهذ هزه اليعبت في مطاسف ول مً العهىدًت والهشاق وكؿش ولبىان ومطش ، وجطل هزه 

الي ، ًليها ول مً % نلى الخى 107% و 137% و 164اليعبت ؤكطاها في ول مً العهىدًت والهشاق وؤلاماساث بىدى 

%  نلى الترجِب بِىما جىخفؼ هزه اليعبت في لبىان بلى هدى 79.7% و 79.8% و 90.6العىدان وكؿش وألاسدن بيعبت 

52.1 ٌ  .( 26)ًىضح رلً  (3)% والجذو

 (2015-2014في البلدان العربيت ) مؤشراث ملىكف اللروض املتعثرة ومخصصاتها  (3حدو  ركم )

 الدولت ركم

اللروض املتعثرة إلى إحمالي وضبت 

 اللروض)%(

وضبت مخصصاث اللروض املتعثرة إلى 

 إحمالي اللروض)%(

 2015العام  2014العام  2015العام  2014العام 

 65.5 64 21 21 لُبُا 1

 137 236 17 14 الهشاق 2

 65.2 64.3 16 15.8 جىوغ 3

 68 65 7.4 6.9 اإلاغشب 4

 99 98 7.1 8.6 مطش 5

 106.6 99.7 6.3 7 ؤلاماساث 6

 79.7 77.6 5.5 5.6 ألاسدن 7

 90.6 61.7 5 7.1 العىدان 8

 52.1 55 4.4 4.1 لبىان 9

ذ 10  204.8 163.9 2.4 2.9 اليٍى

 67.3 61.4 2.1 2.6 فلعؿحن 11

 79.8 99.1 1.6 1.7 كؿش 12

 164.4 182.9 1.3 1.1 العهىدًت 13

 

ش املصدر:   ) بخطشف(. 206م ، ص 2016الهشبي اإلاىخذ ، ي الاكخطادالخلٍش

ش   نلى ما ظبم ًالخل ) الباخثان( ؤهه نلى الشغم مً بشاسة الخلٍش
ً
ن فةي الهشبي اإلاىخذ الاكخطادواظدىادا

 نلى ؤداء اللؿام اإلاطشفي الهشبي خالٌ الفترة )
ً
م( والزي بشص في جدعً ماششاث هفاًت سؤط 2015-2014هىان جدعىا

 مً اإلاطاسف الهشبُت ببهؼ الذٌو الهشبُت اإلااٌ ، غحر ؤن 
ً
 ملذسا

ً
الىاقش إلااششاث ؤداء اللشوع ًالخل ؤن نذدا

الخل رلً في 3ملاسهت بةحمالي اللشوع هما وسد في حذٌو )  وعبت اللشوع غحر اإلاىخكمت ) اإلاخهثرة( فيها اسجفهذ ( ٍو

ً اإلاخططاث ال جدىاظب  والعهىدًت بيعب مخفاوجت في خحنمطاسف الهشاق وجىوغ واإلاغشب ولبىان  ؤن وعب جيٍى

%( بال ؤن وعبت بىاء 21مطاسف لُبُا ) رلً في ٍالخل نلى ظبُل اإلاثاٌو غحر اإلاىخكمت ) اإلاخهثرة( وحجم اللشوع 
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ذ والعهىدًت نلى ظبُل اإلاثاٌ 65.5-%64اإلاخططاث لها جشاوخذ بحن ) %( ، وبرا ما كىسهذ بمطاسف الهشاق واليٍى

%( نلى الخىالي 1.3% ، 2.4% ، 17م واهذ )2015ر اإلاىكمت بلى بحمالي اللشوع في الهام فىجذ ؤن وعب اللشوع غح

%( نلى الخىالي ، هزا 164.4%( 204.8% ، 137م ) 2015ملاسهت بيعب بىاء مخططاث لللشوع اإلاخهثرة للهام 

ش اإلاالُت سكم )  الاثخمانفي بؾاس همىرج خعاثش ( 9الىاكو ًخؿلب كشاءة مخإهُت إلاخؿلباث جؿبُم اإلاهُاس الذولي للخلاٍس

 نلى اإلاطاسف الهشبُت إلاشاحهت كىانذ وظُاظاث بىاء جلً اإلاخططاث وفم 
ً
 بغافُا

ً
اإلاخىكهت خُث ًللى رلً نبئا

 ( الخاص بخلً اإلاطاسف.Business Modelهمىرج ألانماٌ )

 

: واكع جبني الدو  العربيت ملعاًير التلارير املاليت الدوليت
ً
 : ثاهيا

ش اإلاالُت ورلً في بؾاس اججهذ  مهكم دٌو الهالم في الفترة ألاخحرة بلى جبني اإلاهاًحر الذولُت إلنذاد الخلاٍس

ت جدذ مكلت جبني  ش مالُت مىخذة ، وبلغذ حملت البلذان اإلاىػٍى الاججاه الذولي الخاص بالخىافم نلى مهاًحر وجلاٍس

 ًلي : ( مجمىناث وفم ما4مطىفت نلى ) (27) تدول 149جلً اإلاهاًحر

ش اإلاالُت.  ؤ/ دٌو جلضم ) ول ( ؤو )مهكم( الششواث بخؿبُم اإلاهاًحر الذولُت للخلاٍس

ش اإلاالُت.  ب/ دٌو حعمذ ) ليل ( ؤو )مهكم( الششواث بخؿبُم اإلاهاًحر الذولُت للخلاٍس

ش اإلاالُت مؿلىبت مً كبل اإلااظعاث اإلاالُت بها .  ج/ دٌو جيىن اإلاهاًحر الذولُت إلنذاد الخلاٍس

ش  د/ دٌو جؿبم مهاًحرها الىؾىُت في الىكذ الشاهً ، ولىنها في هفغ الىكذ جدبني خؿـ هدى الخىافم مو مهاًحر الخلاٍس

 اإلاالُت الذولُت .

 ( ؤدهاه ألاحي :4وبملاسهت جىصَهاث جلً الذٌو ًالخل مً خالٌ الجذٌو سكم )

 ليت( جىزيع الدو  املىظىيت جدت مىظىمت املعاًير الدو  4حدو  ركم ) 

 اليضبت ) % ( عدد الدو   املىطلت

 %29 43 ؤوسبا

لُا  %15 23 ؤفٍش

 %9 14 الششق ألاوظـ

 %22 32 ؤظُا والخلُج

يا الشمالُت والجىىبُت  %25 37 ؤمٍش

 %100 149 الجملت

 www.ifrs.orgاملصدر : 

ذ ، 13وجمثل الذٌو الهشبُت مً رلً خىالي ) ً ، مطش ، فلعؿحن ، نمان ، اإلاغشب ، اليٍى ( دولت ) البدٍش

وجخفاوث في ،%( مً بحمالي دٌو الهالم 8.7ألاسدن ، الهشاق ، كؿش ، العهىدًت ، ظىسٍا ، ؤلاماساث ، الُمً ( بيعبت )

ش بزاث الخطي ، ونلي الشغم مً اإلاضاًا اإلاخهذدة ُفاث الذولُت العابم رهشهاجبىيها  وجؿبُلها للمهاًحر الذولُت للخلاٍس

ش اإلاالُت ؛ بال ؤن الىاكو ٌهىغ الهذًذ مً الطهىباث التي جىاحه البلذان الىامُت رهشها  لخبي اإلاهاًحر الذولُت للخلاٍس

اللُمت الهادلت ، في الؿبُهت اإلاهلذة لطُاغت بهؼ اإلاهاًحر هخلً اإلاخهللت باإلظثماساث واإلاشخلاث و  (28)البهؼ

هاث واللىاهحن بحن البلذان الىامُت هاث   والخالف الىبحر في الدشَش والبلذان التي شاسهذ في بنذاد جلً اإلاهاًحر والدشَش

بُت .  واللىاهُحن الػٍش
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:  الىاكع الراهً لتددًاث جطبيم املصارف العربيت للمعيار )
ً
 : (IFRS 9ثالثا

ش اإلاالُت ًمىً مً خالٌ ما وسد كشاءة واكو ا إلاطاسف الهشبُت واججاهاتها هدى الخدٌى لخؿبُم اإلاهُاس الذولي للخلاٍس

(IFRS 9 في قل بجاخت الخؿبُم الاخخُاسي اإلاخذسج بمشاخله الثالر مو بمياهُت الخؿبُم بإزش سحعي وبلضامُت الخؿبُم في )

 م مً خالٌ زالر مجمىناث:1/1/2018

 :ش اإلاالُت ) املجمىعتلاولى  لزلً IFRSدٌو اجخزث معاس الخدٌى في جؿبُم اإلاهاًحر الذولُت للخلاٍس
ً
( وجبها

( وهزهش مً هزه اإلاجمىنت نلى ظبُل اإلاثاٌ ) لبىان ، ألاسدن ، وبهؼ IFRS 9اجخزث خؿىاث هدى جؿبُم )

ذ ، نمان(. ً ، اليٍى  دٌو الخلُج مثل البدٍش

 :ش مهاً املجمىعت الثاهيت ش اإلاالُت دٌو جبيذ جؿٍى حرها الىؾىُت إلاىاهبت اججاهاث الخدذًث في مهاًحر الخلاٍس

 الذولُت وهزهش نلى ظبُل اإلاثاٌ مطش والعهىدًت.

 دٌو لم جخبن جؿبُم اإلاهاًحر الذولُت وهزهش منها نلى ظبُل اإلاثاٌ العىدان وبهؼ دٌو  الثالثت: ىعتاملجم

 اإلاغشب الهشبي.

 مارج مً هزه اإلاجمىناث وفم ما ًلي :وألغشاع هزه الذساظت جدىاٌو جلُُم لى

 : املجمىعتلاولى

 لخبني دٌو هزه اإلاجمىنت
ً
ش اإلاالُت ) الخدٌى هدى  هكشا ( ، فلذ خؿذ مهكم دٌو هزه IFRSجؿبُم مهاًحر الخلاٍس

 ، لزا  م2014( مىز ضذوس اإلاهُاس في وسخخه ألاخحرة IFRS 9اإلاجمىنت خؿىاث نملُت هدى الخؿبُم اإلاشخلي للمهُاس )

ذ ، ظلؿىت نمان ( ومً خالٌ اإلاىحهاث التي  ً ، اليٍى هالخل ؤن اإلاطاسف في جلً البلذان ) لبىان ، ألاسدن ، البدٍش

 للخؿبُم 
ً
 جمهُذا

ً
ت ششنذ في ؤلانذاد للخؿبُم ومً جلً اإلاطاسف مً ؾبم اإلاهُاس اخخُاسا ضذسث لها مً بىىهها اإلاشهٍض

  2018الفهلي في 
ً
 لخلً اإلاجمىنت. ، وهدىاٌو فُما ًلي همىرحا

 ججربت مصرف لبىان املركسي: -

ش اإلاالُت  )  في  اإلاشهضي  ( ؤضذس مطشف لبىانIFRS 9بهذ ضذوس الىظ النهاجي للمهُاس الذولي إلنذاد الخلاٍس
ً
ممثال

، في لبىان  تمىحهت بلى اإلاطاسف واإلااظعاث اإلاالُت الهامل (29) 18/2015لجىت الشكابت نلى اإلاطاسف مزهشة سكم 

ش اإلاالُت  )ُاجدمل اإلازهشة نىىان ) جؿبُم اإلاه ، الشكابت لذي جلً اإلااظعاث ومفىض ي (، IFRS 9س الذولي للخلاٍس

، مهالجت الخذوي في كُمت ألاضٌى  ط) الخطيُف واللُا تس الثالزُاوؤشاسث هزه اإلازهشة في ضذسها لخطيُفاث اإلاه

خ البذء في جؿبُم اإلاهُاس  ً  جفشعم ، وبما ؤن مخؿلباث جؿبُم هزا اإلاهُاس 1/1/2018ومداظبت الخدىؽ ( ولخاٍس جيٍى

 لىمىرج الخعاثش  الالتزاماثاإلااوهاث ) اإلاخططاث( نلى ألاضٌى و
ً
( حعخذعي ECLُت اإلاخىكهت )الاثخماهاإلاالُت وفلا

ت الالصمت )Data Collectionالبذء بخجمُو اإلاهلىماث ) ش هكم اإلاهلىماث ؤلاداٍس  Management Information( ، وجؿٍى

System ألحل رلً ؾلب مطشف لبىان مً حمُو اإلاطاسف واإلااظعاث الهاملت في لبىان اإلاباششة باالظخهذاد ،)

 ذ بمشاخل خذدتها اإلازهشة .ُ( بالخيعُم مو مفىض ي اإلاشاكبت اإلاهخمذًً لذحها مو الخلIFRS 9ُلخؿبُم مخؿلباث اإلاهُاس )

م نمل داخلي ًخإلف نلى ألا .1 ( وبداسة Financial Controlن في الشكابت اإلاالُت )ل مً معئىلحكحشىُل فٍش

( في فترة صمىُت خذدتها اإلازهشة IT( واإلاهلىماجُت )Credit( والدعلُف )Risk Managementاإلاخاؾش )

 م.30/9/2015

وغو خؿت جفطُلُت لخؿبُم اإلاهُاس نلى ضهُذ اإلاجمىنت وجضوٍذ لجىت الشكابت نلى اإلاطاسف بها خالٌ فترة  .2

ُت الاثخماهم ، نلى ؤن  حشمل هزه الخؿت وغو جطىس للُاط الخعاثش 31/12/2015خجاوص صمىُت ال ج

(  12اإلاالُت اإلاهىُت بهزا اإلاهُاس داخل وخاسج اإلاحزاهُت نلى مذي ) الالتزاماث( لألضٌى وECLاإلاخىكهت )
ً
شهشا

(12 Months Expected Credit Loss فُما ًخظ اإلاشخلت ألاولى التي خذدها اإلاهُاس ) ونلى مذي نمش هزه ،
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( فُما ًخظ اإلاشخلخحن الثاهُت والثالثت التي خذدها Lifetime Expected Credit Loss) الالتزاماثألاضٌى و

 اإلاهُاس.

الخل ) الباخثان( ؤن مطشف لبىان وغو   صمىُت جيخهي في خذو ٍو
ً
ىخمل مً خاللها وافت جم 31/12/2015دا

الهمل والخؿت الخفطُلُت للمهُاس وهى بنذاد مبىش وظابم للبذاًت الفهلُت للخؿبُم ؤلالضامي ،  شق الترجِباث اإلاخهللت بف

شحر ) الباخثان( لالهخمام اإلابىش مً كبل مطشف لبىان اإلاشهضي ، بفترة ظابلت لطذوس اإلاهُاس في شيله النهاجي وهذلل  َو

 (30)اظعاث اإلاالُت وششواث الىظاؾت اإلاالُت ( واإلاىحه للم66نلى رلً بالخهمُم الطادس مً مطشف لبىان سكم )

( واإلاخهلم بالهملُاث اإلاالُت واليشاؾاث في ألاظىاق اإلاالُت والزي ؾلب 7493والزي اسفم ؾُه اللشاس ألاظاس ي سكم )

 فُه مً اإلاطاسف اللبىاهُت  آلاحي :

هفغ هىم ألاداة ؤو مً هىم آخش نىذ  نىذ بحشاء نملُاث بُو مبادلت نلى ألادواث اإلاالُت ظىاء واهذ هزه الهملُاث مً

وظىاء  ،بحشاء نملُاث بُو مبادلت نلى ألادواث اإلاالُت ظىاء واهذ هزه الهملُاث مً هفغ هىم ألاداة ؤو مً هىم آخش

واهذ مباششة في ما بحن اإلاطاسف واإلااظعاث اإلاالُت ؤو مو هفغ الىظُـ ؤو مو وظؿاء مخخلفحن والخلُذ باإلاخؿلباث 

 آلاجُت:

ش اإلاالُت  3( اإلاىطىص نليها في اللعم )Derecognitionشاناة ششوؽ بلغاء الانتراف )ؤ/ م ( مً اإلاهُاس الذولي للخلاٍس

(IFRS 9 ، ) ل فهلي لجمُو اإلاخاؾش والهاثذاث اإلاشجبؿت باألدواث ال ظُما لجهت جلذًش ما برا ؤدث هزه الهملُاث بلى جدٍى

 اإلابانت.

 
ً
 ( .. الخ .Market Valueللىانذ العىق وباألظهاس العاثذة في العىق )ب/ ؤن جخم نملُاث البُو وفلا

( وميسجمت مو Amortized Cost ج/ ؤن جيىن نملُاث البُو مً مدفكت ألادواث اإلاالُت اإلاطىفت ) بالخيلفت اإلاؿفإة

طىص نليها ( الزي جم جطيُف هزه ؤلادواث نلى ؤظاظه ومخلُذة بششوؽ البُو اإلاىBusiness Modelهمىرج الهمل )

 ( IFRS 9في )

( وهزا ًذلً نلى اهخمام اإلاطاسف اللبىاهُت بالخؿبُم الاخخُاسي وبإزش IFRS 9وغحر رلً مً الفلشاث اإلاخهللت باإلاهُاس )

 ( مً فترة مبىشة .IFRS 9سحعي للمهُاس )

 املجمىعت الثاهيت:

وبهؼ الذٌو  ملىت الهشبُت العهىدًت وجدبنى دٌو هزه اإلاجمىنت مهاًحر وؾىُت خاضت بها مثل حمهىسٍت مطش واإلا

خُث انخمذث ججشبت هزه الذٌو نلى جىافم مهاًحرها الىؾىُت مو اإلاهاًحر الذولُت نلى الشغم مً جبني الهشبُت ألاخشي ، 

ت هىمىرج لهزه ش اإلاملىت الهشبُت العهىدًت ماخ  الخدٌى للمهاًحر الذولُت نبر خؿت ممشخلت . وهدىاٌو الخجشبت اإلاطٍش
ً
ا

 مىنت.اإلاج

 ججربت البىك املركسي املصري: -

 نً الهالكت بحن اإلاداظبت وبِئتها اإلادُؿت 
ً
 حُذا

ً
ت ، و ( 31)مً اإلامىً اللٌى بإن مطش حهشع مثاال حهخبر الخجشبت اإلاطٍش

في بىاء مهاًحر اإلاداظبت الىؾىُت مً الخجاسب الشاسخت في الذٌو الهشبُت ، ووان الجهاص اإلاشهضي للمداظباث اإلاطشي 

 في بضذاس مهاًحر وؾىُت فلذ 
ً
 20م بانخماد )1996( لعىت 2644كشاس سثِغ الجهاص سكم ) ضذس ظباكا

ً
 مداظبُا

ً
( مهُاسا

 للمهاًحر الذولُت الطادسة في 8وجم جدذًث ). داظبي اإلاىخذ هةؾاس مىمل للىكام اإلا
ً
م وضذس 2001( مهاًحر منها ؾبلا

 للمخغحراث واإلاعخج2003( لعىت 628كشاس سكم )
ً
نلى مهاًحر  مشخلت ظابلتث التي ؾشؤث في ذام بانخمذاها ، وهكشا

ش اإلاالُت والتي ؤوحبذ غشوسة جدذًث  ت لخىاهب جلً اإلاداظبت واإلاهاًحر الذولُت للخلاٍس مهاًحر اإلاداظبت اإلاطٍش

ت جمذ  . اإلاعخجذاث وفي بؾاس الخيعُم بحن الجهاص اإلاشهضي للمداظباث اإلاطشي وحمهُت اإلاداظبحن واإلاشاحهحن اإلاطٍش

ش اإلاالُت الطادسة نام  م ، وجم الاهتهاء مً بنذاد مششوم 2005جشحمت مهاًحر اإلاداظبت الذولُت واإلاهاًحر الذولُت للخلاٍس
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ت اللاثمت  وبغافت مهاًحر حذًذلخد ( ، سوعي فيها نذم  35) بلغذ حمُتها  ةذًث مهاًحر اإلاداظبت اإلاطٍش
ً
مهُاسا

ت ومالثمت قشوف الخؿبُم الهملي اإلاالثم في مطش ، واهتهذ اإلاىافلت نلى جؿبُم ) هاث العاٍس  ( 32حهاسغها مو الدشَش

 واظدبهذث )
ً
اظعاث اإلاالُت اإلاشابهت وششواث الخإمحن بخؿبُم الىكام ( مهاًحر لهذم التزام البىىن واإلا3مهُاسا

م جم بلغاء الهمل باإلاهاًحر 2015( لعىت 110وبمىحب كشاس وصٍش الاظدثماس اإلاطشي سكم ) (32)م2006اإلاداظبي للهام 

ت الطادسة لعىت  ت ونذد )2006اإلاداظبُت اإلاطٍش  وبؾاس إلنذاد39م لخدل مدلها مهاًحر مداظبُت مطٍش
ً
 ( مهُاسا

 للمهاًحر الذولُت  جم بنذاد اإلاهاًحر  ؤن ،  وؤشحر في هزا الخدذًث بلى( 33)م 2015ونشع اللىاثم اإلاالُت في  الهام 
ً
ؾبلا

ت في مهالجتها للمهاًحر الذولُت إلنذاد  ش اإلاالُت ، وؤن جخػو اإلاىغىناث التي لم ًخم جىاولها في اإلاهاًحر اإلاطٍش للخلاٍس

ش اإلاالُت لخحن ضذوس  ت التي جدىاٌو هزه اإلاىغىناث الخلاٍس الخل )الباخثان( ؤهه بمىحب الخمهُذ ( 34)اإلاهاًحر اإلاطٍش ، ٍو

ت   مو اإلاهاًحر الذولُت ختى 2015الىاسد في ملذمت جدذًث مهاًحر اإلاداظبت اإلاطٍش
ً
ت مخىافلت جماما م جيىن اإلاهاًحر اإلاطٍش

ت مخػمىت  في اإلاىغىناث غحر اإلاخػمىت والتي هظ فيها نلى انخماد ما وسد في اإلاهاًحر الذولُت لخحن ضذوس مهاًحر مطٍش

هاث وبِئت الخؿبُم الهملي اإلاالثم إلاطش. ت بما ال ًخهاسع مو الدشَش  لخلً اإلاىغىناث مو اخخفاف اإلاهاًحر اإلاطٍش

 ا الجاهب :( مهاًحر حغؿي هز3( ألادواث اإلاالُت . فلذ ضذسث )IFRS 9وفُما ًخهلم باإلاهاًحر اإلاداظبُت التي جخىافم مو )

 .( 35)م ، ألادواث اإلاالُت )الهشع( 2015( اإلاهذٌ 25مهُاس اإلاداظبت اإلاطشي سكم ) (1

 .(36)م ، ألادواث اإلاالُت )الانتراف واللُاط( 2015( اإلاهذٌ 26مهُاس اإلاداظبت اإلاطشي سكم ) (2

 .(37)، ألادواث اإلاالُت )ؤلافطاخاث(  م2015للهام ( 40مهُاس اإلاداظبت اإلاطشي سكم ) (3

ت اإلادذزت في الهام  الخل )الباخثان( مً خالٌ ما وسد ؤن اإلاهاًحر اإلاداظبُت اإلاطٍش ألدواث بافُما ًخهلم  و  م2015ٍو

ع والانتراف واللُاط وضذس هش ( مهاًحر مىفطلت نذلذ فيها الجىاهب اإلاخهللت بال3اإلاالُت جىاولذ رلً الجاهب في )

 مهُاس 
ً
 حذًذ ا

ً
ؤكعام ) الخطيُف واللُاط واهخفاع  ت( في زالزIFRS 9ُاس الذولي )اإلاه هلجاهب ؤلافطاح غؿذ مداوس  ا

ت والبىً اإلاشهضي اإلاطشي جم بنذاد كىانذ ، ومداظبت الخدىؽ ) الخغؿُت( تاللُم وفي بؾاس الخيعُم بحن اإلاهاًحر اإلاطٍش

الخ ت. ٍو ش اللىاثم اإلاالُت للبىىن وؤظغ الخلُُم لخدعم ومهاًحر اإلاداظبت اإلاطٍش ل ) الباخثان( ؤن جلً بنذاد وجطٍى

ت الطادسة في الهام  م ، ورلً ٌعخىحب غشوسة جدذًث جلً اللىانذ 2006اللىانذ حاءث لخدعم مو اإلاهاًحر اإلاطٍش

ت اإلاهذلت  الخل ؤن البىً اإلاشهضي 2015بيسخت اإلاهاًحر اإلاطٍش م ، إلاىاهبت الخغحراث التي خذزذ في هزا الجاهب ، ٍو

ل اإلاطشي ؤلخم جلً اللىانذ بخهلُ ت في ؤبٍش  :( 38)م كعمذ جؿبُلها في زالر مشاخل 2009ماث جفعحًر

 :مشخلت جؿبُم حضجي ًخم مً خاللها جؿبُم العُاظاث اإلاداظبُت الخاضت باالنتراف واللُاط  املرخلت لاولى

 والهشع وؤلافطاح لجمُو ألادواث اإلاالُت بخالف اللشوع اإلامىىخت للهمالء ، وال ٌهخبر مً ألادواث اإلاالُت

الاظدثماساث في الششواث الشلُلت والخابهت ، وال جمخذ هزه اإلاشخلت بلى مخؿلباث ؤلافطاح الخاضت بعُاظاث 

وؤظالُب بداسة اإلاخاؾش اإلاالُت وسؤط اإلااٌ ، وحعشي هزه اللىانذ بإزش سحعي نىذ بنذاد اللىاثم اإلاالُت 

 م.2018دٌعمبر  16للبىىن التي جيخهي ) في( ؤو )بهذ( 

 بي ، خُث جلىم البىىن بةنذاد ووشش اللىاثم اإلاالُت خالٌ العىت الخالُت  : ثاهيتاملرخلت ال الخؿبُم الخجٍش

 لللىانذ العابلت ، وج
ً
هزلً بةنذاد مجمىنت مً اللىاثم اإلاالُت التي ًخم  لىمإلاشخلت الخؿبُم الجضجي وفلا

الفترة التي حهبر ننها اللىاثم اإلاالُت بإزش  مالثفيها جؿبُم وافت مخؿلباث اللىانذ الجذًذة نلى ؤسضذة ومها

 سحعي.

 ليل بىً.الخؿبُم الىلي ، وفيها جلتزم البىىن بالخؿبُم الىلي خعب اهتهاء العىت اإلاالُت  : املرخلت الثالثت 

 اهخلالُت في ول مشخلت مً اإلاشاخل العابم رهشها غؿذ 
ً
ت خذدث ؤخياما الخل )الباخثان( ؤن اإلازهشة الخفعحًر ٍو

ب إلايىهاث ألادواث اإلاالُت والانتراف باللُمت الهادلت للمشخلاث ومداظبت الخغؿُت وؤدلت حىا هب الخطيُف والخبٍى
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اغمدالٌ كُمت الاظدثماساث اإلاالُت ، وؤشاسث اإلازهشة للىانذ خعاب مخطظ خعاثش اغمدالٌ كشوع ألافشاد 

شي )الباخثان( ؤهه بمىحب جدذًث  ت اإلاهذلت وجإزحر اللُمت الضمىُت للىلىد ٍو  2015جلً اللىانذ باإلاهاًحر اإلاطٍش

( فةن رلً ًخؿلب اظدُهاب همىرج خعاثش IFRS 9فلت مو اإلاهاًحر الذولُت ) نلى وحه الخدذًذ اإلاهُاس الذولي ىااإلاخ

 اإلاخىكهت غمً اإلاخغحراث في جلً اللىانذ. الاثخمان

 املجمىعت الثالثت:

خفاوث الخباًً في جلً اإلاجمىنت بحن دٌو جد بنى مهاًحرها الىؾىُت وال جدبنى اإلاهاًحر الذولُت وآخشي لِعذ ٍو

( ومىحهاث AAOIFIر وؾىُت وال جدبنى اإلاهاًحر الذولُت وفي مجاٌ اإلاطاسف جدبني مهاًحر ؤخشي همهاًحر )حلذحها مهاً

 مجلغ الخذماث اإلاالُت ؤلاظالمي ، وهدىاٌو هىمىرج لزلً ججشبت العىدان .

 سي:ججربت بىك الضىدان املرك

واكو ججشبت العىدان في بنذاد مهاًحر مداظبُت وؾىُت واكو حشىبه الهذًذ مً الخدذًاث خُث قلذ هزه 

هخبر م لت ، َو لغ جىكُم مهىت اإلاداظبت واإلاشاحهت العىداوي هى الجهت اإلاىاؽ بها جالخجشبت جشاوح مياجها مىز فترة ؾٍى

مىً الاظدىاد في رلً ( مهاًحر مداظبُت ومهُاس مشاحهت 4ججشبت ظابلت جم مً خاللها بنذاد ) نلى بىاء مهاًحر وؾىُت ٍو

وحهخبر ختى هزه الخجشبت نباسة نً جشحمت ، واخذ ، لم ٌهلبه جىاضل ًادي إلضذاس مهاًحر مداظبُت وؾىُت مخياملت 

في  ىُت ملضمت للخؿبُمإلاهاًحر اإلاداظبت الذولُت مو حهذًالث ؾفُفت، لىً الىاكو الخالي ًخمثل في نذم وحىد مهاًحر وؾ

ر ؤن العىدان لم ًدعب مً غمً البلذان التي جبيذ مهاًحر اإلاداظبت الذولُت ولم جخخز بلىً الخدذي ألاه العىدان،

  خؿىاث  هدى رلً نلى الشغم مً بشاسة مجلغ جىكُم مهىت اإلاداظبت واإلاشاحهت العىداوي
ً
لاللتزام بالخؿبُم  ماخشا

 مً 
ً
دون مشاناة الطهىباث والهىاثم البُئُت اللاهىهُت التي ًمىً ؤن جازش نلي الخؿبُم  م ، ورل1/1/2017ًانخباسا

شي البهؼ  ً ؤظاظحن هما جفهُل ؤخذ ( 39)ٍو  جدخاج الي مشجىٍض
ً
ؤن نملُت جىُُف اإلاهاًحر الذولُت  إلنذادها مدلُا

ش ورلً بىغو جفعحر مىخذ وواضح ومدذد للمهُاس وبغافت ؤخذ خطا ثظ اللىانذ وهى بشانت نىاضش هكام الخلٍش

ي واكو مماسظت مهىت غحر ؤن الىاكو الخؿبُلي ٌشحر لخباًً هبحر ف كذس هبحر مً بسشاداث الخؿبُم الخفطُلُت للمهُاس ،

 اإلاداظبت في هزا الجاهب .

ؤما نلى ضهُذ بىً العىدان اإلاشهضي فةهه ؤلضم اإلاطاسف العىداهُت بخؿبُم مهاًحر اإلاداظبت للماظعاث اإلاالُت 

ل ؤلاظالمُت اإلاخخلفت ، بلى حاهب مهاًحر فطاح الهام و الهشع وؤلا  بمهُاس  ( فُما ًخهلمAAOIFIؤلاظالمُت ) ضُغ الخمٍى

مىحهاث مجلغ الخذماث اإلاالُت ؤلاظالمُت ، بغافت للمهاًحر الشكابُت الذولُت الطادسة مً لجىت باٌص ، وكذ هذفذ 

ُما ًخهلم باالظخلشاس اإلاالي والعالمت اإلاطشفُت بلى الاظخلشاس والىضٌى العُاظاث التي ًلتزم بها بىً العىدان اإلاشهضي ف

ل اإلاطشفي وهفاًت سؤط اإلااٌ . والػبـ اإلااظس ي ) الخىهمت( (40)بلى اليعب الهاإلاُت اإلاثلى فُما ًخهلم بخهثر الخمٍى

( 
ً
ُث اهخفػذ وعبت الخهثر مً ، خ(41)%( 6وبداسة اإلاخاؾش للجزوٌ بيعبت الخهثر بلى الخذود اإلاخهشاف نليها ناإلاُا

ل اإلاخهثر 2015% بنهاًت 5.12م بلى وغو مثالي خىالي 2014% بنهاًت 7.09 م في خحن اسجفهذ وعبت مخططاث الخمٍى

 نً 2015% بنهاًت 90.7ن اإلاخهثرة بلى ذًى بلى ال
ً
شحر ) الباخثان( ؤهه مً خالٌ دساظت 2014% في جهاًت 61.7م بذال م َو

لم جكهش ؤي بشاسة مدذدة وواضخت لخبني مىحهاث مدذدة ًمىً  مً بىً العىدان اإلاشهضي  واكو اإلايشىساث الطادسة

ش اإلاالُت سكم  ) ً ى( ، لىً ًمىً جىاٌو اإلايشىس الطادس مً بIFRS 9وعبتها بطىسة مباششة لخؿبُم اإلاهُاس الذولي للخلاٍس

ل ا (42)(1/2008شهضي سكم )اإلاالعىدان  ً اإلاخططاث والزي خذد والخاص بعُاظاث وبحشاءاث الخمٍى إلاخهثر وجيٍى

ف  حهٍش
ً
 مدذد ا

ً
ً مخططاث وفم حذٌو ) ا ل وجيٍى ل اإلاخهثر وؾشق اخدعابه والزي بمىحبه جم جطيُف الخمٍى ( 5للخمٍى

 ؤدهاه .
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 ( جصييف التمىيل وجكىيً املخصصاث5حدو  ركم )

 وضبت املخصص التمىيل الخاطع للمخصص جصييف التمىيل م

1 
ل الهادي  الخمٍى

 )غحر اإلاطىف( 
ل اللاثم الزي لم ًدً ؤحل اظخدلاكه بهذ  %1 ٌهني الخمٍى

ل ٌشىبه الػهف 2  جمٍى

ل الزي لم ًدً ؤحله بهذ بالطُغ اإلاخخلفت ، بال ؤن  الخمٍى

لُت ؤوضخذ ضهىباث كذ جىاحه  مخابهت الهملُت الخمٍى

 نملُت العذاد مما ًازش لخإخش العذاد

2% 

ل دون اإلاعخىي الهادي 3  جمٍى
( 6( ؤشهش وجلل نً )3لف الهمُل نً العذاد لفترة )جخ

خ الاظخدلاق  ؤشهش مً جاٍس
20% 

ل مشيىن في جدطُله 4  جمٍى
( 12( ؤشهش وجلل نً )6جخلف الهمُل نً العذاد لفترة )

خ الاظخدلاق  ؤشهش مً جاٍس
50% 

ل سديء 5 ذ نً نام  جمٍى  100 فإهثر .جخلف الهمُل نً العذاد لفترة جٍض

 3، ص  2008شهضي ، ميشىس سكم اإلا: بىً العىدان املصدر

ذ اإلاذًىهُت بهذ اظدبهاد الهىامش الىلذًت ووعبت مً ُوفطل اإلايشىس في هُفُت خعاب اإلاخططاث مً سض

الخل )الباخثان( ؤن البىً ، اإلاهذومت وبحشاءاتها  ًىن ػماهاث ، هزلً خذد اإلايشىس ماششاث لخطيُف الذالكُمت  ٍو

ُت اإلاخىكهت الىاسد الاثخماهؾبم بطىسة مباششة مجمىنت مً بحشاءاث جىضل بليها همىرج الخعاثش اإلاشهضي العىداوي 

ش اإلاالُت ) ب خذاجبام مجمىنت مً الخؿىاث اإلا ن ( دو IFRS 9باإلاهُاس الذولي للخلاٍس دواث ألا سحت اإلاخهللت بخطيُف وجبٍى

لُت وهمىرج اهخفاع اللُمت والخذسج في جىفُز مداظبت الخد لشؤ رلً في قل الىاكو اإلاخهلمالخمٍى جبني  بهذم ىؽ ، ٍو

والجهىد اإلابزولت مً كبل مجلغ مهاًحر اإلاداظبت اإلاالُت في قل غُاب اإلاهاًحر الىؾىُت ،  مهاًحر اإلاداظبت الذولُت 

ش اإلاالُت )AAOIFIؤلاظالمُت ) ل في اإلاهاًحر والتي لم ٌعفش ننها حهذً (IFRS 9( للخىافم مو مخؿلباث اإلاهُاس الذولي للخلاٍس

 اإلاداظبُت للماظعلذ ؤلاظالمُت ختي آلان .

 

 هتائج الدراصت:

 في آلاحي:  ومً خالٌ ما ظبم ًمىً ؤن ًبرص ) الباخثان( ؤهم هخاثج الذساظت التي جم الخىضل بليها 

ش اإلاالُت ) .1  لالنتراف IFRS 9ًؿشح اإلاهُاس الذولي للخلاٍس
ً
 حذًذا

ً
قل همىرج  للُاط لألدواث اإلاالُت فيوا( ههجا

 اهخفاع اللُمت ومداظبت الخدىؽ.

 لخطيُف اإلاىحىداث اإلاالُت وسبؿها بخطاثظ الخذفIFRS 9ًلذم اإلاهُاس الذولي ) .2
ً
 حذًذا

ً
اث ل( مذخال

 ميشأث ألانماٌ اإلاخخلفت. ارج ألانماٌ التي حعخخذمهماالخهاكذًت وه

كبل  ول ألادواث اإلاالُت وبنادة جلُُم  ( نلى ميشإث ألانماٌ غشوسة جلُُمIFRS 9ًفشع اإلاهُاس الذولي ) .3

 م .1/1/2018وبهذ الخؿبُم ؤلالضامي في 

( ألاهكمت اإلاداظبُت بإهكمت بداسة اإلاخاؾش في بؾاس اظتراجُجُت مداظبت الخدىؽ IFRS 9ًشبـ اإلاهُاس الذولي ) .4

 مما ًازش نلى الىكم اإلاداظبُت في اإلايشأث.

 ( ًخىكو ؤن ًدذر رلً كُىدIFRS 9ىكهت الىاسد باإلاهُاس )وعبت للخغُحر في همىرج كُاط الخعاثش اإلاخ .5
ً
في  ا

 مً اإلاخاؾش اإلاعخلبلُت. الاثخمانظُاظاث 
ً
 جخىفا
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( مً زلت اإلاعاهمحن واإلاىدنحن في اإلاطاسف وعبت للخدىؽ مً الخعاثش اإلاخىكهت IFRS 9ٌهضص اإلاهُاس الذولي ) .6

 .االلتزاماثوهزا ًللل مً مخاؾش العُىلت ونذم الىفاء ب

 .  الاثخمانفطاح نً غهف إلاشاحهت الخغُحراث اإلاخهللت بالشفافُت وؤلا  طاسف الهشبُتدخاج اإلاج .7

 باللىاثم اإلاالُت. الاثخمان( نلى الؿشق اإلاداظبُت إلزباث خعاثش IFRS 9ًازش جؿبُم اإلاهُاس الذولي ) .8

اث جطيُف ألاضٌى ا .9 إلاالُت التي خذدها جدخاج اإلاطاسف الهشبُت لخدذًث ؾشق اللُاط اإلاداظبي وفم معخٍى

 (.IFRS 9اإلاهُاس الذولي )

البذ للمطاسف الهشبُت مً مشاناة ألاخذار اإلااغُت والخالُت والخىكهاث اإلاهلىلت اإلاعخلبلُت نىذ جلُُم  .10

 (.IFRS 9اإلاخىكهت في قل مخؿلباث اإلاهُاس الذولي سكم ) الاثخمانوكُاط خعاثش 

ذ الالتزام بخؿبُم اإلاهُاس الذولي ) .11 اإلاخىكهت مما  الاثخمانمً ؤسضذة اإلاخططاث اإلاخهللت بخعاثش  (IFRS 9ًٍض

 ظُيىن له اوهياظاث ظالبت نلى سئوط ألامىاٌ الخىكُمُت بيعب ملذسة في اإلاطاسف الهشبُت.

ً مخططاث اللشوع اإلاخهثرة ملاسهت بيعبت اللشوع ؤلاحمالُت في بهؼ مطاسف  ًًهىان جبا .12 في وعب جيٍى

 البلذان الهشبُت.

ش اإلاالُت الذولُت وعبت )جمثل وعبت  .13 %( مً بحمالي الذٌو 8.7الذٌو الهشبُت التي جدبنى جؿبُم مهاًحر الخلاٍس

دباًً واكو التزام جلً الذٌو مً دول ت جدذ مكلت مهاًحر اإلاداظبت الذولُت ٍو  ألخشي. تاإلاىػٍى

 للخدٌى لخؿبُم اإلاه .14
ً
 IFRS) تلذولُا اًحر كؿهذ بهؼ اإلاطاسف الهشبُت في البلذان التي اجخزث معاسا

ً
( شىؾا

 إلاىاحهت جدذًاث
ً
 لزلً.IFRS 9اإلاهُاس ) جؿبُم ملذسا

ً
 ( وجمثل الخجشبت اللبىاهُت همىرحا

 في بؾاس جدذًث اإلاهاًحر الىؾىُت بما ًخالثم ومهاًحر  .15
ً
ت في بىاء اإلاهاًحر اإلاداظبُت همىرحا جمثل الخجشبت اإلاطٍش

ش اإلاالُت الذولُت.  الخلاٍس

ت بما ًخىافم  اإلاطشي  شهضي غشوسة جدذًث البىً اإلا .16 ش اللىاثم اإلاالُت للبىىن اإلاطٍش للىانذ بنذاد وجطٍى

 
ً
ت اإلاهذلت خذًثا  م.2015واإلاهاًحر اإلاطٍش

ل اإلاخهثر وجيةجؿبُم بىً العىداوي اإلاشهضي للميشىس الخاص ب .17 ً اإلاخططاث ٍىحشاءاث وظُاظاث الخمٍى

 (IFRS 9اإلاخىكو الىاسد باإلاهُاس الذولي ) الاثخمانت في بؾاس همىرج خعاثش ًُخؿلب اإلاشاحهت الىاف

 

 : جىصياث الدراصت

ل الاثخمانمشاحهت كىانذ وظُاظاث  .1 الهشبُت وجلذًم سئٍت اظدششافُت مبيُت نلى الخيبا  باإلاطاسف والخمٍى

 (.IFRS 9مً فترة مبىشة بما ًخىافم ومخؿلباث ) الاثخمانبجىدة 

ل  .2 واإلاخاؾش والخلىُت وؤلاداسة اإلاالُت في اإلاطاسف الهشبُت  الاثخمانوؤهمُت الخهاون والخيعُم بحن بداساث الخمٍى

 (.IFRS 9وفم ) الاثخمانألحل بنادة الىكش في ظُاظاث جطيُف 

نلى اإلاطاسف الهشبُت مشاحهت مخؿلباث هفاًت سؤط اإلااٌ وجلُُم همارج ألانماٌ الخاضت بها إلاىاحهت جدذًاث  .3

 (.IFRS 9)الخخؿُـ اإلاعخلبلي لشئوط ألامىاٌ في قل 

 

 مجاالث البدث املضتلبليت :

 لؿبُهت مشيلت الذساظت اإلاشجبؿت بخؿبُم اإلاهُاس اإلاداظبي 
ً
م بطىسة بلضامُت ، ًمىً الىكش 2018في الهام  IFRS 9هكشا

 لخىاٌو بهؼ مجاالث البدث اإلاعخلبلي  مً خالٌ آلازاس اإلادخملت اإلاخىكهت ؤن ًدذثها اإلاهُاس في اإلاجاالث آلاجُت  :

ش اإلاالُت ) ؤز -1 بُت . IFRS 9ش جؿبُم اإلاهُاس الذولي للخلاٍس هاث واللىاهحن الػٍش  ( نلي الدشَش
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 اإلاخىكهت نلي حعهحر الخذماث اإلاطشفُت . الاثخمانمذي جإزحر جؿبُم همىرج خعاثش  -2

 اإلاخىكهت نلي هطِب ؤصخاب وداجو ؤلاظدثماس . الاثخمانؤزش مخططاث خعاثش   -3

ش اإلاالُت ) آلازاس اإلادخملت مً جؿبُم م -4  ( نلي ؤهكمت اإلاهلىماث اإلاداظبُت واإلاطشفُت .IFRS 9هُاس الخلاٍس

 

 : هىامش الدراصت

ش الذولُت نلي حىدة الخلاًش اإلاالُت ، اإلاجلت  .1 نماد ظهُذ الضمش ، دساظت جؿبُلُت ألزش الخدٌى الي مهاًحر الخلاٍس

م ، ص 2012والخجاسة ، ولُت الخجاسة ، حامهت نحن شمغ ، الهذد الشابو ، اإلاجلذ الثالث ، الهلمُت لإلكخطاد

(123. ) 

2. Stephen Chan, partner and head of technical and training , from IAS 39to IFRS9 : More than just 

Aname change, BDO Hong Kong, explains the back ground to New IFRS and the key changes , July 

 2010,p18..    

3. Dr. Hassan Ali, understanding the differences between IAS 39 and IFRS9, Accenting Today, 

june2011.p26.  

ش اإلاالُت ) .4 ( جشحمت حمهُت اإلاجمو الهشبي للمداظبحن IFRS Foundationماظعت اإلاهاًحر الذولُت النذاد الخلاٍس

ت ،اللاهىهُحن ) ش اإلاالُت ، الجضء ؤ ، نمان ، اإلاؿابو اإلاشهٍض ،ص ص 2014ألاسدن( اإلاهاًحر الذولُت النذاد الخلاٍس

 .303ؤ/-302ؤ/

5. Juan Ramirez, Accounting for Derivatives: Advanced Hedging under IFRS, John Wiley & Sons, 

England, 2007, p (7). 

6. Michael Page, Business Models as a Basis for Regulation of Financial Reporting, Journal of 

Management and Governance, Vol.18, Issue.3, August, 2014, p.(684). 

7. IFRS9 Financial Instruments, project summary, July 2014, p.7. 

ش اإلاالُت ، مشحو ظابم ،ص ؤ .8  303ماظعت اإلاهاًحر الذولُت إلنذاد الخلاٍس

 .304اإلاشحو العابم ، ص ؤ .9

10. IFRS 9, Financial Instruments, project Op.cit, p.2. 

11.  R.V. Venkata Subramina, Saliemnt  differences between IAS39 and IFRS9, December 23, 2009, P. 1 

12. Crowe Horwath, professional auditors, issues, No.3, 3red quarter. 2014, P. 13. 

13. Howard Qi, Credit Risk Modeles: An Analysis of Default Correlation, The International Journal of 

Business and Financial Research, Vol.4, No.1, 2010, p (37). 

14. Beerbaum D., Significant Increase in Credit Risk According to IFRS 9: Implications for Financial 

Institutions International Journal of Economic Management Science, Vol.4, Issue.9 M 2015, p (3).  

فش ، بداسة الخدٌى مً   .15 م ، ص 2016، داس حمحرا لليشش والخىصَو ، الؿبهت ألاولي ،  US GAAPالي    IFRSلحزا ٍو

(324. ) 

ش مىخب الهبُان والهطُمي وششواءهم ، اإلاهُاس الذولي  .16  للمهُاس  9سكم  جلٍش
ً
 ،م2010اإلاداظبي جهاًت  39بذًال

دُت ،   (.1، ص )م2010فبراًش  18الخمِغ  240، الهذد  الاكخطادصخُفت ألاهباء اليٍى

 (.2اإلاشحو العابم، ص )  .17
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18.  GULF NEWS Banking, March 3,2017 

http//gulfnews.com/business/sectors/banking/IFRS9 

19.  IASC, IFRS 9, 9.5.5.17, April 2014 

20.  Tan Liong Tong, A Review of Expected Credit Loss Model, MASB Working Group ( WQ 63) 

Consolidation, Malaysia, 2014, pp(2-3). 

21.  Deloitte, Adrain on Resources? The Impact of IRFS9 on Banking Sector Regulatory Capital, 

November 2016, p(1) 

22.  Op.cit, p(2) 

23.  Chidawaya, et.al, Applying IFRS9 to Central Banks Foreign Resources, The World Bank, Working 

Paper 102852,2016, p(12)  

ش   .24 ،  2016ًت ، ؤبىقبي ، الاكخطاد، الذاثشة 2016ي الهشبي اإلاىخذ الاكخطادضىذوق الىلذ الهشبي ، الخلٍش

 .188ص 

 .202اإلاشحو العابم ، ص   .25

 .206حو العابم ، ص اإلاش   .26

   (IASBمىكو مجلغ مهاًحر اإلاداظبت الذولي )  .27

www.ifrs.org   (last updated on 12 Dec 2016 )   

28. Assam Sasi Mohamed, The impact of Adoption international Financial Reporting  Standards in 

Developing Countries , International Academic Journal of Accounting and Financial Management , 

Vol. 3,No.3.2016, p(11).   

 .13/8/2015،بحروث ،  18/2015مطشف لبىان ، لجىت الشكابت نلى اإلاطاسف ، مزهشة سكم  .29

 م.1999واهىن ألاٌو  24( ، بحروث 66مُم ؤظاس ي للمطاسف سكم )همطشف لبىان ، خاهم مطشف لبىان ، ح  .30

خ ،  ؤ.د.مدمذ .31 م ، 2011هـ/1432اإلابرون ؤبىصٍذ ، اإلاداظبت الذولُت وبوهياظاتها نلي الذٌو الهشبُت ، داس اإلاٍش

 ( .252ص )

 http://asa.gov.egالجهاص اإلاشهضي للمداظباث   .32

ذة ا  .33 ( جابو 158لشظمُت ، الهذد )حمهىسٍت مطش الهشبُت ، سثاظت الجمهىسٍت ، الىكاجو الشظمُت ، ملخم للجٍش

 .3م ، ص  2015 ُىًىل 9هـ اإلاىافم 1436سمػان  22)ؤ( ، 

 .7اإلاشحو العابم ، ص   .34

 .474اإلاشحو العابم ، ص   .35

 .515اإلاشحو العابم ، ص   .36

 .988اإلاشحو العابم ، ص  .37

ش اللىاثم اإلاالُت للبىىن وؤظغ الانتراف واللُ  .38 اط اإلاهخمذة مً البىً اإلاشهضي اإلاطشي ، كىانذ بنذاد وجطٍى

 .2008دٌعمبر  16مجلغ بداسة البىً اإلاشهضي اإلاطشي ، 

 إلالىماث بِئت   .39
ً
ش اإلاالي الذولُت وفلا د. ؤخمذ بعُىوي مدمذ شخاجت ، مذخل ملترح لخىُُف مهاًحر الخلٍش

ش اإلاالي في الذٌو الهشبُت ، مجلت ولُت الخجاسة للبدىر الهلمُت ،ولُت الخجاسة ،حامهت ؤلاظىىذ ت ، الخلٍش ٍس

 ( 1م ، ص )2013الهذد ألاٌو ، اإلاجلذ الخمعىن ، ًىاًش 

http://asa.gov.eg/
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ش العىىي الخامغ والخمعىن ،   .40  30م ، ص 2015بىً العىدان اإلاشهضي ، الخلٍش

 .31اإلاشحو العابم ، ص   .41

،  1/2008بىً العىدان اإلاشهضي ، ميشىساث ؤلاداسة الهامت لخىكُم وجىمُت الجهاص اإلاطشفي ، ميشىساث سكم   .42

 .2008ًىاًش  6هـ اإلاىافم 1428دجت رو ال 27

 

 : املراحع

 : املراحع العربي
ً
 ت :أوال

 الكتب : -

فش ، بداسة الخدٌى مً  -1  م .2016، داس حمحرا لليشش والخىصَو ، الؿبهت ألاولي ،  US GAAPالي    IFRSلحزا ٍو

ش اإلاالُت ) -2 ( جشحمت حمهُت اإلاجمو الهشبي للمداظبحن IFRS Foundationماظعت اإلاهاًحر الذولُت النذاد الخلاٍس

ت ش اإلاالُت ، الجضء ؤ ، نمان ، اإلاؿابو اإلاشهٍض  م .2014، اللاهىهُحن )ألاسدن( اإلاهاًحر الذولُت النذاد الخلاٍس

خ ،  -3  م  .2011هـ/1432ؤ.د.مدمذ اإلابرون ؤبىصٍذ ، اإلاداظبت الذولُت وبوهياظاتها نلي الذٌو الهشبُت ، داس اإلاٍش

 : الدورياث -

ش  -1  إلالىماث بِئت الخلٍش
ً
ش اإلاالي الذولُت وفلا د. ؤخمذ بعُىوي مدمذ شخاجت ، مذخل ملترح لخىُُف مهاًحر الخلٍش

ت ، الهذد ألاٌو ،  اإلاالي في الذٌو الهشبُت ، مجلت ولُت الخجاسة للبدىر الهلمُت ،ولُت الخجاسة ،حامهت ؤلاظىىذٍس

 م .2013اإلاجلذ الخمعىن ، ًىاًش 

ش الذولُت نلي حىدة الخلاًش اإلاالُت ، اإلاجلت نماد ظهُذ ال -2 ضمش ، دساظت جؿبُلُت ألزش الخدٌى الي مهاًحر الخلاٍس

 م.2012الهلمُت لإلكخطاد والخجاسة ، ولُت الخجاسة ، حامهت نحن شمغ ، الهذد الشابو ، اإلاجلذ الثالث ،

 التلارير وامليشىراث : -

ش العىىي الخامغ  -1  م.2015والخمعىن ، بىً العىدان اإلاشهضي ، الخلٍش

 27،  1/2008بىً العىدان اإلاشهضي ، ميشىساث ؤلاداسة الهامت لخىكُم وجىمُت الجهاص اإلاطشفي ، ميشىساث سكم  -2

 .2008ًىاًش  6هـ اإلاىافم 1428رو الدجت 

ش اللىاثم اإلاالُت للبىىن وؤظغ الانتراف واللُاط اإلاهخمذة مً  -3 البىً اإلاشهضي اإلاطشي ، كىانذ بنذاد وجطٍى

 .2008دٌعمبر  16جلغ بداسة البىً اإلاشهضي اإلاطشي ، م

ش مىخب الهبُان والهطُمي وششواءهم ، اإلاهُاس الذولي سكم  -4  للمهُاس  9جلٍش
ً
م، 2010اإلاداظبي جهاًت  39بذًال

دُت ،   م.2010فبراًش  18الخمِغ  240، الهذد  الاكخطادصخُفت ألاهباء اليٍى

ذة الشظمُت ، الهذد ) حمهىسٍت مطش الهشبُت ، سثاظت الجمهىسٍت -5 ( جابو )ؤ( 158، الىكاجو الشظمُت ، ملخم للجٍش

 م . 2015ًىلُى  9هـ اإلاىافم 1436سمػان  22، 

ش  -6  . 2016ًت ، ؤبىقبي ، الاكخطاد، الذاثشة 2016ي الهشبي اإلاىخذ الاكخطادضىذوق الىلذ الهشبي ، الخلٍش

 م.1999واهىن ألاٌو  24( ، بحروث 66كم )مُم ؤظاس ي للمطاسف س همطشف لبىان ، خاهم مطشف لبىان ، ح -7

 .13/8/2015، بحروث ،  18/2015مطشف لبىان ، لجىت الشكابت نلى اإلاطاسف ، مزهشة سكم  -8
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Abstract 

The objective of this study was to analyze the anticipated effects of the application of the 

International Financial Reporting Standard (IFRS9), which replaced the International Standard ( IAS 39), 

on the Arab banks. The obligatory application of the new standard will take place on the beginning of 

2018. The application requirements of this standard constitute a great challenge to the Arab banks, in the 

fields of credits, finance and the banking and accounting systems. The study represented the International 

Financial Reporting Standard (IFRS 9) and the requirements of classification and measurement of the 

obligations, with special focus on the differences between the two standards. The study as well, focused 

on the challenges which face the standard application and the effect of this application on the banking 

system, with special focus on the expected credits loss (ECL). The study represented examples of some 

Arab banks experiences and evaluated these experiences. The study has come out with some results, 

including that the change of the (ECL) model will create some impediments on the credit and finance 

policies of the Arab banks, whereas the standard (IFRS9) will strengthen the shareholders and depositors 

trust, because it adopts a perceptional policy which avoids the expected loss which, in turn, reduces the 

liquidity risk and the failure of the obligations payment. The study also proposed some recommendations.  

 

     


