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أ

 تقديم
 

أسسّ مجلس محافظي المصاسف المشكضيح َمؤسساخ الىمذ الؼشتيح تمليذاً مىز ػذج سىُاخ، تذػُج أحذ 
أحذ المجاالخ راخ الؼاللح أصحاب المؼالي َالسؼادج المحافظيه لتمذيم َسلح ػمل حُل تجشتح دَلتً في 

أَساق ػمل تتىاَل المُضُػاخ  كما يصذس ػه اللجان َفشق الؼمل المىثثمح ػه المجلس، .تؼمل المجلس
َالمضايا التي تىالشٍا ٌزي اللجان َالفشق. إضافح إلّ رلك، يؼذ صىذَق الىمذ الؼشتي ضمه مماسستً 
لىشاطً كأماوح فىيح لٍزا المجلس، ػذداً مه التماسيش َاألَساق في مختلف الجُاوة الىمذيح َالمصشفيح التي 

لىمذ الؼشتيح. َتؼذ ٌزي التماسيش َاألَساق مه أجل تسٍيل تتؼلك تأوشطح المصاسف المشكضيح َمؤسساخ ا
اتخار المشاساخ َالتُصياخ التي يصذسٌا المجلس. َفي ضُء ما تضمىتً كل ٌزي األَساق َالتماسيش مه 
مؼلُماخ مفيذج ػه مُضُػاخ راخ صلح تأػمال المصاسف المشكضيح، فمذ سأِ المجلس أوً مه المىاسة 

ه الىشش َالتُصيغ. َلزلك، فمذ تاشش الصىذَق تىشش ٌزي السلسح التي تتضمه أن تتاح لٍا أكثش فشصح م
األَساق التي يمذمٍا السادج المحافظيه إلّ جاوة التماسيش َاألَساق التي تؼّذٌا اللجان َالصىذَق حُل 

ػي المضايا الىمذيح َالمصشفيح راخ األٌميح. َيتمثل الغشض مه الىشش، في تُفيش المؼلُماخ َصيادج الُ
تٍزي المضايا. فالٍذف الشئيسي مىٍا ٌُ تضَيذ الماسئ تأكثش لذس مه المؼلُماخ المتاحح حُل المُضُع. 

 َوأمل أن تساػذ ٌزي السلسح ػلّ تؼميك الثمافح الماليح َالىمذيح َالمصشفيح الؼشتيح. 
 

 وهللا ولي التوفيق،،
 

 عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي  
 اإلدارة المدير العام رئيس مجلس 

 صندوق النقد العربي 
 

 تقديم
 

أسسّ مجلس محافظي المصاسف المشكضيح َمؤسساخ الىمذ الؼشتيح تمليذاً مىز ػذج سىُاخ، تذػُج أحذ 
أحذ المجاالخ راخ الؼاللح أصحاب المؼالي َالسؼادج المحافظيه لتمذيم َسلح ػمل حُل تجشتح دَلتً في 

أَساق ػمل تتىاَل المُضُػاخ  كما يصذس ػه اللجان َفشق الؼمل المىثثمح ػه المجلس، .تؼمل المجلس
َالمضايا التي تىالشٍا ٌزي اللجان َالفشق. إضافح إلّ رلك، يؼذ صىذَق الىمذ الؼشتي ضمه مماسستً 
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األَساق التي يمذمٍا السادج المحافظيه إلّ جاوة التماسيش َاألَساق التي تؼّذٌا اللجان َالصىذَق حُل 

ػي المضايا الىمذيح َالمصشفيح راخ األٌميح. َيتمثل الغشض مه الىشش، في تُفيش المؼلُماخ َصيادج الُ
تٍزي المضايا. فالٍذف الشئيسي مىٍا ٌُ تضَيذ الماسئ تأكثش لذس مه المؼلُماخ المتاحح حُل المُضُع. 
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 المعايير الدولية للتقارير المالية وانعكاساتكا على الرقابة المصرفية 
 (9تطبيق المعيار رقم تسعة )

1 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

 رًهُد
 

ف ٚيج فٌّلدر فٌّل١ٌا، بفٌّدضطل ٚضلئؤ فٌّللري تٕطؤ٘ل فٌثٟ فٌّل١ٌا فٌ ١لٔلب تٛمّؤ
 ٚفٌّط١ٍٍٓ ٚفٌّطل١ّ٘ٓ، ٚفٌّطثدّؤ٠ٓ، ولٌّٛد ١ٓ، ٌٍّثمل١ٍِٓجِمٙل ٌٍّمٍِٛلبجفٌالزِا

 ٔثلئر ٚتط١ًٍ مُٙ فالٔمالقجمٟ ٔمما تّدً ٟٚ٘ ٚفٌؤللذ١ا. فٌّل١١ٌٓ،جٚفٌطٍملبجفإلشؤفم١ا
جضم١ما وً أدفض جفٌٝجمُٙ جِل١ٌاجإملما جٌ ٌهفٌّلٌٟجٌىًجِٕٙ فٌّؤوس ِلؤيجأٚجِدضطا  ل.
جتٛمؤ٘ل تٍمب جفٌثٟ ف فٌّل١ٌا ٚفٌّدضطلب فٌّللري فإلمللضلب ل دٚر   ِ  فٔثصلَ مٟ ٘ل

 .ٚتمٛر٘ل ٘ ٖجف ضٛفق ٌّٕٛ فٌّمٍٛذا ِطث٠ٛلبجفٌطفلم١ا ز٠لد  ٚمٟ فٌّل١ٌا ف ضٛفق
 

 مٟ فٌٛفرد  فٌّمٍِٛلب مٟ تثٛمؤ أْ ٠سب فٌّل١ٌا، فٌ ١لٔلب ٔطؤ ِٓ فٌّثٛخل  ف ٘دفي ٌثؤ١ِٓ
ُّ ٔطؤ٘ل مٟ فٌٛلة فٌّٕلضب  لٔلبجخللئصج د٠د ٘ ٖجفٌ ١ أّ٘ٙل فٌّالضِا ٚفٌّلدفل١ا ٚأْ ٠ث

 ٚرٌهجل ًجأْجتفمدجلدرتٙلجمٟجفٌثؤخ١ؤج ٍٝجفٌمؤفرفبجفٌّث   جِٓجل ًجِطث د١ِٙل.
 

 فٌططلذلب إ دفد تؤ ٝ فٌثٟ ٚفٌّ لدق ٚف  ؤفي فٌّطلض ١ا فٌّفل١ُ٘ ِٓ فٌىد١ؤ تٛزد
ج٠ٚلمٍصِلٌ لٛفئُ أٚ مٟجذ١لٔلب ٚ ؤمٙل  ٚف  ؤفي فٌّفل١ُ٘ ٘ ٖ ز١ّع تط١ّا  ٍٝ ١ا،
 فٌّٕصّا ف١ٌّٕٙا فٌمٛف د ِسّٛ ا فٌّطلض ١ا ٚتثهّٓجفٌّمل١٠ؤ.ثبنًؼبَُسانًحبظجُخ ٚفٌّ لدق
جفٌّل١ٌا، مٟ فٌم١ٍّلب تطس١ً ٌمؤ٠ما ج ؤ  فٌ ١لٔلب  ٠طل د ذّل فٌ ١لٔلب ٘ ٖ ٚأؤ٠ما

 تطؤشجفٌ ٕٛد إملم١ا إمللضلب ِع بجفٌّل١ٌافٌ ١لٔل ٚتثؤفمك لؤفرفتُٙ، فت لر مٟ ِطث د١ِٙل
.فٌ ١لٔلب ٌٙ ٖ فٌٙلِا

 
زٙٛد٘لج ِٓ أضلضٟ وسسض ذلٌرل ف٘ثّلِل فٌّطلض ١ا ٚفإلشؤفم١اجذلٌّمل١٠ؤ فٌؤللذ١ا فٌطٍملب تٙثُ

 ض١ٍّا ِطلض ١ا ٌمٛف د ٚمم ل فٌّلؤم١ا فٌّٕٙا تطّصجذّّلرضا شفلما ذ١ئا إ٠سلد إٌٝ فٌؤف١ِا
 .فٌّللري ِعج٘ ٖ فٌّثمل١ٍِٓ تهّٓجضمٛق

 
جمٟج جفٌّثطلر ا جٌٍثمٛرفب جٔصؤف جٚرٌه جأخؤٜ، جإٌٝ جدٌٚا جِٓ جفٌّطلض ١ا جفٌّمل١٠ؤ ت ثٍ 
ف ضٛفق فٌّل١ٌا فٌمل١ٌّا خالي فٌممٛد فٌدالخا فٌّلم١ا. ممد ذُ ٌة زٙٛد ضد١دا ِٓ أزً 
جآخلرجفالخثالملبجمٟج ج ٍٝجفٌّطثٜٛجفٌدٌٟٚجذٙديجفٌث ف١ جِٓ جفٌّطلض ١ا جفٌّمل١٠ؤ تٛض١د

ُّ تؤ١ٌ  ٌسٕا ٌٛمع ِمل١٠ؤ د١ٌٚا ٌٍّطلض ا، تطٌٛة ٘ ٖ تم  ١مٙل ذلٌٕط ا إٌٝ وً دٌٚا، ٚت
جفٌد١ٌٚاج جفٌّطلض ١ا جفٌّمل١٠ؤ جِسٍص ج٘ٛ جخلص جِسٍص جإٌٝ جذمد٘ل  فٌٍسٕا

(Board Accounting Standards International– IASB). 
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 المعايير الدولية للتقارير المالية وانعكاساتكا على الرقابة المصرفية 
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 2 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

مٟجفٌسّٙٛر٠اجفٌٍ ٕل١ٔاجتطىؤجفٌٍسٕاجفٌمؤذ١اجٌٍؤللذاجفٌّلؤم١ا،جٌسٕاجفٌؤللذاج ٍٝجفٌّللريج
 ِٚلؤيجلمؤجفٌّؤوسٞج ٍٝجِطلّ٘ثُٙجمٟجإ دفدجِطٛد جفٌٛرلا.

 
جذط١حج ج ١ٍٙل جفٌّثفك جفٌّطلض ١ا جفٌّ لدق ج ٍٝ جتمثّد جِمل١٠ؤ جتم٠ٛؤ جفٌّسٍصج ٍٝ ج٘ ف ٠مًّ
ج٘ ٖج ج٠ٚٙديجو ٌهجإٌٝجتم١ُّ جفٌّسٍص. جفٌّمل١٠ؤجذّٛفمماجفٌدٚيجف  هلضجمٟج٘ ف تطصٝج٘ ٖ

جفٌطلضا ج ٍٝ فٌد١ٌٚا ذرؤ  فٌٛصٛي إٌٝ تملر٠ؤ ِل١ٌا ٠طًٙ ِملرٔثٙل تّّىٓ ِٓ  فٌّمل١٠ؤ
جِٓج جٚغ١ؤ٘ل جٚفٌثط١ٍ  جفالضثدّلر جلؤفرفب جالت لر جفٌّمٍٛذا جفٌّمٍِٛلب ج ٍٝ فٌطلٛي
فٌمؤفرفب فٌّطلذٙا، ٚلد تمٛرب أغٍب فٌّمل١٠ؤ فٌّطلض ١ا ت ل ل  ٚأص طة تمؤي ذلضُ 

ج جفٌّل١ٌا جٌٍثملر٠ؤ جفٌد١ٌٚا  ,International Financial Reporting Standards)فٌّمل١٠ؤ
IFRS) . 

 
جفٌّثمٍكجذل دٚفبجفٌّل١ٌاج9تؤوّس ٘ ٖ فٌٛرلا  ٍٝ فٌّم١لر فٌدٌٟٚ ٌٍثملر٠ؤ فٌّل١ٌا رلُ ) ،)

جفٌّل١ٌاج جذل صٛي جفٌ لصا جفٌّطلض ١ا جفٌّثمٍ لب جِٓ جشلٍِا جِسّٛ ا ج٠ثهّٓ ٚفٌ ٞ
جفٌم جفٌّطلض ١ا جفٌثٛز١ٙلب جأُ٘ جترمٟ جٟٚ٘ جفٌّل١ٌا، ج٠ثُجٚذلٌ لَٛ جٚو١  جِثٝ جضٛي لِا

فال ثؤفي ذل دٚفب فٌّل١ٌا، وّل تمّؤي مئلب فٌثل١ٕ  فٌّطلض ٟ ٌٙ ٖ ف دٚفب ٚفٌ مٛفب 
ًٍ ِٓ ٘ ٖ فٌفئلب، ٚو١ف١ا فال ثؤفي ف ضلضٟ  فٌٛفزب إت ل ٙل ٌثطد٠د آ١ٌلب فٌثل١ٕ  مٟ و

 فب.ذل دٚفبجفٌّل١ٌاجٚفٌّملٌساجفٌالضماجٌألرذلشجٚفٌ طلئؤجفٌٕلتساج ٓج٘ ٖجف دٚ
 

ج) جرلُ جفٌّل١ٌا جٌٍثملر٠ؤ جفٌدٌٟٚ جفٌّم١لر جذّٛزب جفٌّطدد  جفٌّثمٍ لب جفٌٛرلا ج٘ ٖ (،ج9ترمٟ
ٚفٌ لصاجذؤضل١ٌبجِملٌساجفٌثدٟٔجمٟجل١ّاجف دٚفبجفٌّل١ٌاج)ذّلجم١ٙلجِ ثٍ جأٔٛف جفٌمؤٚ ج

(جِملذًجفٌ طلئؤجمٟجل١ّاجProvisions/Allowances) 1ٚفٌثط١ٍفلب(جٚو١ف١اجضسسجفٌّدٚٔلب
 ٚفب.ج٘ ٖجف د

جالج جٟٚ٘ ج١ٌٚصج غؤف جِطلض ١ا، ج غؤف جرللذ١ا جِمد  جفٌٛرلا جأْ جإٌٝ جفإلشلر  تسدر
(، ذمدر ِل ت ١ّٓ فٌسٛفٔب 9تمؤ جذلٌثفل١ًجِثمٍ لبجفٌّم١لرجفٌدٌٟٚجٌٍثملر٠ؤجفٌّل١ٌاجرلُج)

جفٌّللريج جمٟ جفالئثّلْ جٌّ لأؤ جفٌط١ٍّا جذلإلدفر  جفٌّؤت ما جفٌٕٛفضٟ ج ٍٝ جتدخؤ فٌثٟ
 ا.ٚفٌّدضطلبجفٌّل١ٌ

 
                                                 

٠ملدجذّلمٍصجفٌّدٚٔلبجمٟج٘ ٖجفٌٛرلا،جفاللثمل جفٌّ لشؤجِٓجضطلبجف رذلشجٚفٌ طلئؤجِملذًجفٌثدٟٔجمٟجل١ّاجأٞج  1
 ٛيجفٌّل١ٌاجفٌّطسٍاجدفخًجأٚجخلرذجف١ٌّسف١ٔا.جِٓجف ص
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ًّ 2014(،جذطىًجولًِجٚٔٙلئٟ،جمٟج١ٌٛ٠ٛج9ُٔطؤ فٌّم١لر فٌدٌٟٚ ٌٍثملر٠ؤ فٌّل١ٌا رلُ ) . ٚلد ض
 ٍٝجأْج٠ىْٛجتلر٠خج ،)ِطلض اجف دٚفبجفٌّل١ٌا( 39و١ٍل  ِىلْ ِم١لر فٌّطلض ا فٌد١ٌٚا رلُ 

 .1/1/2018ٓجفٌثم ١ك فٌفمٍٟ ٌىلما ِثمٍ لب فٌّم١لر فذثدفض  ِ
 

ج٠ وؤجأْجصدٚرجفٌّم١لرجفٌدٌٟٚجٌٍثملر٠ؤجفٌّل١ٌاجرلُج) ج9وّل جفٌّمدٌاج لَ جذل١رثٗ ،)2014 
ج)ِٕثل  جفٌمل١ٌّا جفٌّل١ٌا جف زِا جِٓ جفٌّطث ٍلا جٌٍدرٚش جٔث١سا (ج2010-2007 زلض

جف دٚفبج جِملٌسا جذى١ف١ا جفٌّثمٍما جفٌّطلض ١ا جٚفٌمٛف د جفٌّمل١٠ؤ جذٙل جتط  ة جفٌثٟ ٌٚإلخفلللب
ٚمطًج٘ ٖج ١ٌ39ا ٚو١ف١ا ِملٌسا فٌثدٟٔ مٟ ل١ّثٙل خلٛصل  ِم١لر فٌّطلض ا فٌد١ٌٚا رلُ فٌّل

 فٌّمل١٠ؤجمٟجتطد٠دجضسُجفٌ طلئؤجمٟجفٌّطلمظجفٌّل١ٌاجٌٍّللريجٚفٌّدضطلبجفٌّل١ٌا.ج
 

،جذهؤٚر جف ثّلدجِ لدقجزد٠د ج20092٘ فجٚٔلدبجٌسٕاجذلزيجٌٍؤللذاجفٌّلؤم١اجِٕ جد٠طّ ؤج
جف جخطلئؤ جتطد٠د جفٌّثمٍماجمٟ جفٌّطلض ١ا جفٌّمل١٠ؤ جذثر١١ؤ جصؤفضا جٚألٌ ة جفٌّل١ٌا  دٚفب

(جForward Lookingذلال ثؤفيجذلٌ طلئؤج ٍٝجفٌّطلمظجفٌّل١ٌاجٌثل صج فبجأذملدجتمٍم١اج)
جفٌّثٛلما جفٌ طلر  جِ دأ ج ٍٝ جأودؤ جفٌ طلر جExpected Loss) ٌٚثمثّد جِ دأ ج ٍٝ ج١ٌٚص )

ج) جتطIncurred Lossفٌّطمما جذٙدي جٚ ٌه جِعج( جٌٍّثمل١ٍِٓ جذلٌٕط ا جفٌمؤفرفب جممل١ٌا ط١ٓ
 فٌّللريجٚغ١ؤ٘لجِٓجفٌّدضطلبجفٌّل١ٌا.ججج

 
جتمدَ،جٚذلٌٕصؤج ١ّ٘اجفٌّٛمٛ جٚفٔمىلضلتٗج ٍٝجفٌمًّجفٌؤللذٟ،جرأبجفٌٍسٕاج مٟجمٛضجِل
جت ١ٓج جفٌثٟ جفٌثمؤ٠ف١ا، جفٌٛرلا ج٘ ٖ جٚٔطؤ جإ دفد جِٓ جملئد  جٚزٛد جفٌّلؤم١ا، جٌٍؤللذا فٌمؤذ١ا

جفٌّم١لرجرلُج)زٛفٔبجفٌثمد (،جٚتمدَجمٟجفٌٛلةجٔفطٗج٠9ًجمٟجفٌثملر٠ؤجفٌّل١ٌا،جفٌثٟج٠فؤمٙل
 ِسّٛ اجِٓجفٌّمثؤضلبجٚفٌثٛص١لب،جٌٍثملًِجِعجتدف ١لبجتم ١مٗجمٟجفٌممل جفٌّلؤمٟ.

 
 انجضء األول: حصُُف األدواث انًبنُت

 
ج جض١حجأْ جفٌّل١ٌا، جتل١ٕ جٚل١لشجف دٚفب جمٟ جِ دأ٠ٓ جذ١ٓ جفٌسد٠د جفٌّم١لر زسضف  ِٓ ٠سّع

جٚزسAmortized Costف دٚفب فٌّل١ٌا ٠ّىٓ أْ ٠لّٕ  ذلٌىٍفا فٌّمفؤ  ) ف  آخؤ ِٓ ض(،
 (.Fair Valueف دٚفب فٌّل١ٌا ٠ّىٓ أْ ٠لّٕ  ذلٌىٍفا فٌملدٌا )

                                                 
  جفٌّلؤمٟ.جضٛيجتم٠ٛاجِٕل اجفٌممل 2009 د٠طّ ؤفٌللدر جمٟج فالضثطلر٠اٚرلاجفٌمًّج  2
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 أوالً: انًبنُخ: جف ضُٙ(جمّٓجمئلبجرصُُفاألصىل ج)ذلضثدٕلض جتل١ٕ جف صٛيجفٌّل١ٌا ٠ثُ
 ١ماجفٌثدمملبجفٌٕمد٠اجِطدد  ذططب ّٔٛرذ فٌمًّ، فٌّمثّد مٟ إدفر  ٘ ٖ ف صٛي، ٚٚممل  ٌم

فٌّؤت ماجذٙل.ج٠سبجأْج٠مىصجّٔٛرذجفٌمًّجفٌّمثّدجو١ف١اجإدفر جف صٛيجفٌّل١ٌاجذٙديجتؤ١ِٓج
 تدمملبجٔمد٠اجِٓجفٌّللدرجفٌثل١ٌا:

 
 ،جأٚ(Contractual cash flows)ل ضجفٌثدمملبجفٌٕمد٠اجفٌثمللد٠اج -
 ذ١عجف صٛيجفٌّل١ٌا،جأٚ -
 د٠اجٚذ١عجف صٛيجفٌّل١ٌاجمٟجٚلةجالضك.ل ضجفٌثدمملبجفٌٕمد٠اجفٌثملل -
 

 ٍٝجفإلدفر جتطد٠دجّٔٛرذجفٌمًّجفٌٛفزبجف ثّلدٖجمٟجإدفر جف صٛيجفٌّل١ٌاجذمدجتٛز٠مٙلج ٍٝج
ِسّٛ لبجذططبجفٌٙديجفٌّلٌٟجفٌّطددجٌىًجِٓج٘ ٖجف صٛي،ج١ٌٚصج ٍٝجأضلشجفٌرل٠اجأٚج

ِٓجّٔٛرذج ًّجِمثّدجمٟجفٌرؤ جِٓجأدف جِل١ٌاجٚفضد .جٚ ١ٍٗ،ج٠ّىٓجأْج٠ىْٛجٕ٘لنجأودؤج
 فٌٛلةج ١ٕٗجإلدفر جٔٛ جأٚجأودؤجِٓجف صٛيجفٌّل١ٌا.

 
ذمد تطد٠د ّٔٛرذ فٌمًّ أٚ ّٔلرذ فٌمًّ فٌّ ؤِر ف ثّلد٘ل ٚممل  ٌأل٘دفي فٌّل١ٌا فٌّمٍٛب 

 إضدٜجمئلبجفٌثل١ٕ جفٌّطلض ٟجفٌثل١ٌا: تطم١مٙل،ج٠ثُجتل١ٕ جف صٛيجفٌّل١ٌاجذططب
 
 (Amortized Cost, AC) مئاجفٌىٍفاجفٌّمفؤ     -
 مئاجفٌم١ّاجفٌملدٌاجِملذًج ٕلصىؤجفٌىدخً    -

 فٌطلًِجف خؤٜ 
(Fair Value Through Other 
Comprehensive Income, FVTOCI) 

 مئاجفٌم١ّاجفٌملدٌاجِملذًجضطلبجف رذىلشج    -
 ٚفٌ طلئؤ     

(Fair Value Through Profit and Loss, 
FVTPL) 

 
 ٖ شؤٚأ تل١ٕ  ف صٛي فٌّل١ٌا ٚممل  ٌفئلب فٌثل١ٕ  فٌدالج:٠ ١ٓجفٌسدٚيجأدٔل

 
انشسوطفئخانزصُُف

 (جACفٌىٍفاجفٌّمفؤ ج) -1
 ٠ثُجتل١ٕ جف صٛيجفٌّل١ٌاجمّٓج٘ ٖجفٌفئاجمٟجضلي:

جتمللد٠اج - جٔمد٠ا جتدمملب جل ض جذٙدي جفٌّل١ٌا جذل صٛي فالضثفلظ
(Contractual cash flows)ٚج، 
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تثؤخؤ ف صٛي فٌّل١ٌا فٌّطسٍا ذلٌم١ّا فٌملدٌا ذلٌثر١ّؤفب مٟ ف ضٛفق فٌّل١ٌا وثر١ؤ أضملر 
فٌفٛفئد ٚتر١ّؤ فٌمدر  فالئثّل١ٔا ٌٍّلدر ضٍ ل  أٚ إ٠سلذل ، ٚ ١ٍٗ ٠ثُ تطس١ً ٘ ٖ فٌثر١ؤفب إِل مٟ 

بجرأشجفٌّليج)ذلٌٕط اجٌألصٛيجفٌّل١ٌاجفٌّلٕفاجمّٓجمئاجفٌم١ّاجفٌملدٌاجِملذًج ٕلصؤجضطل
فٌدخًجفٌطلًِجف خؤٜ(جٚإِلجِ لشؤ جمٟجضطلبجف رذلشجٚفٌ طلئؤج)ذلٌٕط اجٌألصٛيجفٌّل١ٌاج

 فٌّلٕفاجمّٓجمئاجفٌم١ّاجفٌملدٌاجِملذًجضطلبجف رذلشجٚفٌ طلئؤ(.
 

جفٌّلٕف جٌألصٛيجفٌّل١ٌا جذلٌٕط ا جفٌثر١ؤفبجأِل جذٙ ٖ جالجتثؤخؤ جمإٔٙل جفٌّمفؤ  جفٌىٍفا اجمّٓجمئا
ج جرلُ جفٌٍّطك جمئلبج ٠ٚ1 ١ٓ جِ ثٍ  جمّٓ جفٌّلٕفا جفٌّل١ٌا جٌألصٛي جفٌّطلض ١ا فٌّملٌسا

 فٌثل١ٕ .جج
 

٠ثُ ل١لش فالضثدّلرفب مٟ ف ضُٙ دفئّل  ذلٌم١ّا فٌملدٌا، ض١ح تلّٕ  ف ضُٙ فٌّطثؤف  ذٙدي 
جذللٟجأٔٛف جFVTPLٌاجِملذًجضطلبجف رذلشجٚفٌ طلئؤج)فٌّثلزؤ جمٟجمئاجفٌم١ّاجفٌملد (،جأِل

فالضثدّلرفب مٟ ف ضُٙ مإٔٙل تلّٕ  مٟ مئا فٌم١ّا فٌملدٌا ِملذً  ٕلصؤ فٌدخً فٌطلًِ 
 (.FVTOCIف خؤٜج)

 
ُّ تطد٠دٖ ذٕلض   تُلّٕ  ف صٛي فٌّل١ٌا إرف ،  ٍٝ أضلش ّٔٛرذ فٌمًّ فٌّمثّد فٌ ٞ ٠سب أْ ٠ث

ِسّٛ اجِٓجف صٛيجفٌّل١ٌاجذطىًجإزّلٌٟجٌثطم١كج٘ديجِطددجِٓجأ٘دفيج  ٍٝجو١ف١اجإدفر 

خ ِطّدد   ٍٝ أْ تىْٛ ٘ ٖ فٌملئدفب ل ض فٌثدمّملب فٌٕمد٠ا ذثٛفر٠ -
   لر   ٓ ف صً ٚفٌفٛفئد فٌّطثطما  ١ٍٗ ضلؤف   

(Solely Payments of Principal and Interest (SPPI) 
Criterion) 

جِملذًج -2 جفٌملدٌا فٌم١ّا
جفٌطلًِج جفٌدخً  ٕلصؤ

 (جFVTOCIف خؤٜج)

 ٠ثُجتل١ٕ جف صٛيجفٌّل١ٌاجمّٓج٘ ٖجفٌفئاجمٟجضلي:
ل صٛي فٌّل١ٌا ذٙدي ل ض تدمّملب ٔمد٠ا تمللد٠ا ٚذ١ع ٘ ٖ فالضثفلظجذ -

 ف صٛيجمٟجٚلةجالضك،جٚ
ل ض فٌثدمّملب فٌٕمد٠ا ذثٛفر٠خ ِطّدد   ٍٝ أْ تىْٛ ٘ ٖ فٌملئدفب  -

   لر   ٓ ف صً ٚفٌفٛفئد فٌّطثطما  ١ٍٗ ضلؤف    
(Solely Payments of Principal and Interest (SPPI) 

Criterion) 
ٌملدٌاجِملذًجضطلبجفٌم١ّاجف -3

ف رذلشجٚفٌ طلئؤج
(FVTPLج) 

 تثهّٓجذللٟجف صٛيجفٌّل١ٌا
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فٌمًّ، ٚ٘ٛ ذلٌثلٌٟ ال ٠ٕم ك  ٍٝ ِطثٜٛ وً أصً ِلٌٟ ذم١ٕٗ ٚال ٠مىص ١ّٔا أٚ رغ ا 
خل جفإلدفر جِٓجشؤفضج٘ فجف صًجذًج٠مث ؤجتؤزّاج ١ٍّاجٌى١ف١اجتطم١كجف ٘دفيجفٌّل١ٌاجفٌّثٛ

 ِٓجفالضثفلظجذل صٛيجفٌّل١ٌا.
 

٠ّىٓ ف ثّلد أودؤ ِٓ ّٔٛ ذ  ًّ مٟ إدفر  ِطلمظ ف صٛي فٌّل١ٌا، ض١ح ٠ّىٓ ِدال  
جفٌدٚر٠اج جفٌثمللد٠ا جفٌثدمملبجفٌٕمد٠ا جِٓ جذٙديجفالضثفلد  جفٌّل١ٌا جِٓجف صٛي تل١ٕ جِطفصا

جِٓجفٌثر جٌالضثفلد  جف خؤٜجذٙديجفٌّثلزؤ  جِٓجف صٛيجفٌّل١ٌا جمٟجِٚطفصا ١ؤفبجفٌّطثٍّا
 فٌم١ّاجفٌملدٌاجٌٙ ٖجف صٛي.

 
٠طّصجمّٓجفٌّطفصاجفٌٛفضد جِٓجف صٛيجفٌّل١ٌا،جتٛز٠مٙلج ٍٝجأودؤجِٓجّٔٛ ذج ًّ.جمإ فج
أخ ٔل،جِطفصاجفٌمؤٚ جفٌطى١ٕاج ٍٝجض ١ًجفٌّدلي،جمإٔٗج٠ّىٓجإدفر جزسضجِٓج٘ ٖجفٌمؤٚ ج

فٌٕمد٠اجفٌٕلتساج ٓجفٌفٛفئدجفٌّطثم ١ٍاج ذٙديجتطل١ًجفٌفٛفئدجفٌدٚر٠اجأٞجفالضثفلد جِٓجفٌثدمملب
فٌّدمٛ ا دٚر٠ل   ٍٝ ٘ ٖ فٌمؤٚ  ٚإدفر  زسض آخؤ ِٓ ٘ ٖ فٌمؤٚ  ذٙدي ذ١مٙل ِطثم ال  
جِطفصاج جِٓ جف ٚي جفٌمطُ جمإْ جٚذلٌثلٌٟ جفٌثٛر٠ك، جأٚ جفٌثط١ٕد ج ١ٍّلب جخالي جِٓ جأٚ ِ لشؤ 

جِملذًجضطلبجفٌمؤٚ  فٌطى١ٕا ٠لّٕ  ذلٌىٍفا فٌّمفؤ  ٠ٚلّٕ  فٌمطُ فٌدلٟٔ ذ جفٌملدٌا لٌم١ّا
 ف رذلشجٚفٌ طلئؤ.

 
جٔمد٠اج جتدمملب جتطم١ك جذٙدي جفٌّل١ٌا جٌألصٛي جفٌّلؤي جإدفر  جو١ف١ا جفٌمًّ جّٔٛ ذ ٠طدد
ِطثم ١ٍا،جٚأ ١ماج٘ ٖجفٌثدمملب،جمإِلجأْجتىْٛجٔلتساج ٓجفٌدمملبجفٌّطثم ١ٍاجفٌثٟجتٕصج ١ٍٙلج

  ٓج ١ٍّلبجذ١عجِطثم ١ٍا.فٌم ١ماجفٌثمللد٠اجٌٙ ٖجف صٛيجٚإِلجأْجتىْٛجٔلتساج
 

إْ تطد٠د ّٔٛ ذ فٌمًّ ٠سب أْ ٠ىْٛ ِ ١ٕل   ٍٝ ٚللئع ١ٌٚص  ٍٝ تط١ًٍ ٌٍطٕلر٠ٛ٘لب 
فٌّّىٕا،جأٚجٌٍصؤٚيجفٌثٟجلدجتر١ؤجفٌدٚفمعجفٌّل١ٌاجفٌثٟجتٛفمؤبجل ًجتٍّهجأٚجإٔطلضجف صٛي،ج

جفٌثدمملب جأ ١ما ج ٍٝ جتدخؤ جلد جِثٛلما جغ١ؤ جأٚ جِفلزئا جأضدفج جضلٛي جمإْ فٌٕمد٠اج ٚ٘ى ف
ال ٠سب أْ ٠ر١ّؤ ِٓ لؤفر تم١١ُ ّٔٛ ذ فٌمًّ فٌملئد ٌألصٛي فٌّل١ٌا فٌثٟ تؤخؤب  ،فٌّطثم ١ٍا

 ذٙ ٖجف ضدفج.
 

 ٘ فج٠ّٚىٓجف ثّلدجخالخاجأٔٛف جِٓجّٔل ذجفٌمًّجمٟجإدفر جف صٛيجفٌّل١ٌا:
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جفٌثمللد٠اج - جٚل ضجفٌثدمملبجفٌٕمد٠ا جفٌّل١ٌا جفٌٙلديجفٌٝجفالضثفلظجذل صٛي ّٔٛرذجفٌمًّ
 فٌّؤت ماجذٙل.ج

جفٌثمللد٠اج ّٔٛرذجفٌمًّ - جٚل ضجفٌثدمملبجفٌٕمد٠ا جفٌّل١ٌا فٌٙلديجفٌٝجفالضثفلظجذل صٛي
 فٌّؤت ماجذٙلجِعجإِىل١ٔاجذ١عج٘ ٖجف صٛيجمٟجٚلةجالضك.ج

 .ّٔلرذجفٌمًّجف خؤٜج)ٌٍّثلزؤ ( -


ًَىذطانؼًمانهبدفإنًاالحزفبظثبألصىلانًبنُخولجضانزدفمبدانُمدَخانزؼبلدَخ .أ
 انًسرجطخثهب


يجف ثّلدج٘ فجفٌّٕٛرذ،ج٠ثُجإدفر جِطفصاجف صٛيجفٌّل١ٌاجممطجذٙديجفالضثفلد جِٓجمٟجضل

فٌثدمملبجفٌٕمد٠اجفٌّطدد جٌٙ ٖجف صٛيجضثٝجتلر٠خجفالضثطملق،جٚرٌهجذديجفالضثفلد جِٓج
فٌملئدج ٍٝجفٌّطفصاجفٌ ٞج٠ّىٓجأْج٠ثطمكجِٓجخاليجفالضثفلظجذل صٛيجفٌّل١ٌاجخُجإ لد ج

 ذ١مٙلجمٟجٚلةجالضك.
 
جمّٓجّٔٛرذجفٌمًّجفٌٙلديجإٌٝجفالضثفلظجت ج ٍٝجض ١ًجفٌّدلي، درذجفٌططلذلبجفٌثل١ٌا،

 ذل صٛيجفٌّل١ٌاجٚل ضجفٌثدمملبجفٌٕمد٠اجفٌثمللد٠اجفٌّؤت ماجذٙل:
 
 ٚدفئعجٌدٜجفٌّلؤيجفٌّؤوسٞ. -
 ٚدفئعجٌدٜجفٌّللري. -
 فٌثط١ٍفلبجفٌّّٕٛضاجإٌٝجفٌّللريجٚفٌمّالض. -

 
دٕلئ١اجٚغ١ؤجِثىؤر جذ١عجف صٛيجفٌّل١ٌاجفٌّلٕفاجمّٓج٠ّىٓ،جمٟجضلالبجِطدد جٚفضث

جذٙ ٖج جفالضثفلظ جف ضلشج٘ٛ جفٌٙديجمٟ جولْ جٌٚٛ جضثٝ جفضثطمللٙل جتلر٠خ جل ً جفٌفئا ٖ ٘
جفٌطلالبج جفٌثمللد٠ا.جِٚٓجف ِدٍاج ٍٝج٘ ٖ ف صٛيجٌالضثفلد جِٓجل ضجفٌثدمملبجفٌٕمد٠ا

ج جذٙدي جأٚ جف صٛي، جٌٙ ٖ جفٌملئد  جفالئثّلْ جِ لأؤ إدفر  فٌثؤّوس مٟ ِ لأؤ فرتفل 
 فالئثّلْجفٌٕلشئاج ٓجفالضثفلظجذٙ ٖجف صٛي.

 
ذر١ا تطد٠د ِل إرف ولْ فٌٙدي ِٓ فالضثفلظ ذؤصً ِلٌٟ ِطدد ٘ٛ ممال  فٌطلٛي  ٍٝ 

 فٌثدمملب فٌٕمد٠ا، ٠ثّٛزب فٌثؤود ِّل ٠ٍٟ:
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 يجفٌّل١ٌافٌٛت١ؤ جفٌثٟج٠ثُج ٍٝجأضلضٙلجذ١عجف صٛ -
  ١ٍّلبجفٌ ١عج ضسُ -
 فٌفثؤفبجفٌطلذماجفٌثٟجتُجخالٌٙلجذ١عجف صٛيجفٌّل١ٌاج -
  ف ض لب فٌثٟ أّدب إٌٝ فٌ ١ع ٚفٌثٛلّملب م١ّل ٠ثمٍّك ذإِىل١ٔا فٌ ١ع مٟ فٌّطثم ً. -
 

خ جف تسدر فإلشلر  إٌٝ أْ ضدٚج  ١ٍّلب ذ١ع ال ٠طّدد ٚضدٖ ّٔٛ ذ فٌمًّ، إ  ٠سب 
جٚفٌصؤٚيجفٌطلذماج ذلال ث لر أ٠هل   جٚأض لبجفٌ ١ع، جفٌطلذما ِمٍِٛلبج ٓج ١ٍّلبجفٌ ١ع

 ِملرٔاجِعجفٌصؤٚيجفٌطل١ٌا.
 
ًَىرس انؼًم انهبدف انً االحخفبظ ببألصىل انًبنُت ولبض انخذفمبث انُمذَت انخؼبلذَت  .ب

 انًشحبطت بهب يغ إيكبَُت بُغ هزِ األصىل فٍ ولج الحك
 

اجِٓجف صٛيجفٌّل١ٌاجمّٓجّٔٛ ذج ًّج٘دمٗج٠ّىٓجٌٍّلؤيجأْج٠مَٛجذثل١ٕ جِسّٛ 
جذ١عج٘ ٖج جِٚٓجخاليجإِىل١ٔا جِٓجخاليجتطل١ًجفٌملئدفبجفٌثمللد٠ا تطم١كجتدمملبجٔمد٠ا
ف صٛي ِطثم ال ، ٚ٘ ف ٠مٕٟ أْ ٘دي فإلدفر  ِٓ ٘ ف فٌّٕٛ ذ ٘ٛ فٌطلٛي  ٍٝ 

 عجف صٛي.جججتدمملب ٔمد٠ا ِطثم ١ٍا ِٓ ِلدر٠ٓ ِمل  ّ٘ل تطل١ً فٌملئدفب فٌثمللد٠ا ٚذ١
 

جفإلدفر ج ٕدجف ثّلدجّٔٛ ذج ٠ّىٓجأْجتٕدرذجِسّٛ اجِٓجف ٘دفيجفٌّل١ٌاجفٌثٟجتثٛخل٘ل
فٌمًّج٘ ف،جِدًجإدفر جضلزلبجفٌط١ٌٛاجف١ِٛ١ٌا،جأٚجفٌطلٛيج ٍٝجإ٠ؤفدج ٍٝجشىًجمٛفئدج

جأٚجِملذماجفضثطملللبجف صٛيجفٌّل١ٌاج ِعجفضثطملللبج (Duration of assets)ِطدد ،
 . (Duration of liabilities)ل١ٌاجفٌ لَٛجفٌّ

 
ذلٌّملرٔاجِعجّٔٛ ذجفٌمًّجفٌٙلديجفٌٝجفالضثفلظجذل صٛيجفٌّل١ٌاجٚل ضجتدمملبجٔمد٠اج
تمللد٠ا، مإْ  ١ٍّلب فٌ ١ع مّٓ ٘ ف فٌّٕٛ ذ تث١ّّس ذٛت١ؤ  أضؤ  ٚذطسُ أو ؤ. ٘ ف  ْ 

جفٌثدمملبجذ١ع ف صٛي فٌّل١ٌا مّٓ ٘ ف فٌّٕٛ ذ ٠مث ؤ زسضف  أضلض١ل  مٟ تطد٠ دجأ ١ما
فٌٕمد٠ا فٌّطثم ١ٍا ٚال تّدًّ  ١ٍّلب فٌ ١ع ضٛفدج  ؤم١ا تؤتٟ ٔث١سا  ِٛر غ١ؤ 
ج٘ فج جمّٓ جفٌّل١ٌا جف صٛي جذ١ع جٌم١ٍّلب جِطدد جضم  ج٠ٛزد جال جمإٔٗ جٌٚٙ ف ِثٛلما،

 فٌّٕٛ ذ.
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 ًَبرس انؼًم األخشي.ج
 

ج٠ثُجتلّٕ  ف صٛي فٌّل١ٌا ذلٌم١ّا فٌملدٌا ِملذً ضطلب ف رذلش ٚفٌ طلئ جال ج ٕدِل ؤ
فالضثفلظجذٙلجمّٓجّٔٛ ذجفٌمًّجفٌٙلديجفٌٝجفالضثفلظجذل صٛيجفٌّل١ٌاجٌم ضجفٌثدمملبج
فٌٕمد٠اجفٌثمللد٠اجأٚجّٔٛ ذجفٌمًّجفٌٙلديجفٌٝجفالضثفلظجذل صٛيجفٌّل١ٌاجٌم ضجفٌثدمملبج

 فٌٕمد٠اجِعجإِىل١ٔاجذ١عج٘ ٖجف صٛي.
 

 ٍٝ ِمٍِٛلب ِثمٍّما ذلٌم١ّا فٌملدٌا  مٟ ٘ ٖ فٌطلٌا، ٠ثُ فت ل  لؤفرفب فٌ ١ع ذٕلض  
ٌألصٛيجفٌّل١ٌاجٚأدفضج٘ ٖجف صٛي.جتطٙدجِطفصاجف صٛيجفٌّل١ٌاجفٌّلٕفاجمّٓج٘ فج

 فٌّٕٛ ذج ١ٍّلبجذ١عجٚشؤفضجذٛت١ؤ جِطثّؤ .جج
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إػبدحرصُُفاألصىلانًبنُخصبَُبً:


ج جرلُ جفٌّل١ٌا جٌٍثملر٠ؤ جفٌدٌٟٚ جفٌّم١لر جذّٛزب جفٌّلؤي ج ٍٝ جإ لد جIFRS 9) ٠9ثٛزب )
ٌٛٗ فٌّل١ٌا، ٚرٌه ممط  ٕد ضدٚج تر١١ؤ مٟ ّٔٛرذ فٌمًّ ذطىً ٠دخّؤ ِمٗ  ٍٝ تل١ٕ جأص

فٌٙديجِٓجإدفر ج٘ ٖجف صٛي.جإْجفٌثر١١ؤجمٟجّٔٛرذج ًّجفٌّلؤيجالج٠سبجأْج٠طدججإالج
ذطىًجفضثدٕلئٟجٚغ١ؤجِثىؤر،ج٠ّٚىٓجأْج٠طدجج٘ فجفٌثر١١ؤج ٕدجتٛل جفٌّلؤيج ٓجِّلرضاج

أجزد٠د،جٚلدج٠ٕثرج ٓج ٛفًِجٚأض لبجدفخ١ٍاجأٚجخلرز١ا.جٔطلأ ِطّدد أٚ  ٕد ِسفٌٚثٗ ٌٕطل
 

جِثمٍ لبجفإلمللش فٌّطدد ج فٌّل١ٌا ف صٛي ذّطلمظ فٌّثمٍما ٠ثٛزبج ٍٝجفٌّلؤيجِؤف ل 
(،جٚفإلمللشج ٓجل١ّاجف صٛيجفٌّل١ٌاجIFRS 7) 7مٟجفٌّم١لرجفٌدٌٟٚجٌٍثملر٠ؤجفٌّل١ٌاجرلُج

ج جولم١ا جِمٍِٛلب جٚ ٓ جتل١ٕفٙل، جإ لد  جتُ ِٚفّلٍا ضٛي فٌثر١١ؤ مٟ ّٔٛرذ  ًّ فٌثٟ
فٌّلؤي ٚتدف ١لب ٘ ف فٌثر١١ؤ، ذط١ح ٠ثّّىٓ ِطث دِٛف فٌ ١لٔلب فٌّل١ٌا ِٓ ِمؤما تفلص١ً 

 إ لد جفٌثل١ٕ جٚأض لذٙل.
 

٠ثٛزب  ٍٝ فٌّلؤي إ لد  تل١ٕ  ف صٛي فٌّل١ٌا ذمد أْ ٠ُل ص فٌثر١١ؤ مٟ ّٔٛرذ فٌمًّ 
جفٌّلؤيج جأٞجِٓجفٌٕطلألبجفٌثٟجالجتدخًجضلرٞجفٌّفمٛيج)أٞجأْجالج٠مَٛ جذّّلرضا ذمد٘ل

مّٓجّٔٛرذجفٌمًّجفٌسد٠د(،ج٠ٚثٛزبج ١ٍٗج ٕد٘لجف ثّلدجفٌثل١ٕ جفٌسد٠دجمٟجذ١لٔلتٗجفٌّل١ٌاج
ٚرٌه فذثدفض  ِٓ تلر٠خ إ لد  فٌثل١ٕ ، ٚال ٠ثٛزب  ١ٍٗ إ لد  فٌثلؤ٠ص  ٓ أٞ ِٓ فٌ ١لٔلب 

 ٚفٌ طلئؤجفٌّطمماج ٍٝج٘ ٖجف صٛي(.فٌّل١ٌا فٌّلّؤش  ٕٙل ضلذمل  )ذّل م١ٙل ف رذلش 
 

مٟجز١ّعجف ضٛفي،جالج٠ّىٓجإ لد جتل١ٕ جفالضثدّلرفبجمٟجف ضُٙجذمدجفال ثؤفيجف ٌٟٚجذٙلج
جف خؤٜج) جفٌطلًِ جفٌدخً جِملذً جفٌملدٌا جفٌم١ّا جمئا جفٌملدٌاجFVTOCIمٟ جفٌم١ّا جمئا جمٟ جأٚ )

 (.FVTPLِملذًجضطلبجف رذلشجٚفٌ طلئؤج)
 

ج) جرلُ جفٌٍّطك جتل١ٕ جف صٛيج٠2 ١ٓ جإ لد  ج ٕد جفٌٛفزبجف ثّلد٘ل جفٌّطلض ١ا جفٌّملٌسا ،)
 فٌّل١ٌاجذ١ٓجمئلبجفٌثل١ٕ جفٌدالج.ج


رصُُفان صىوانًبنُخصبنضبً:


تلّٕ  فٌ لَٛ فٌّل١ٌا ذلٌىٍفا فٌّمفؤ ، ذلضثدٕلض تٍه فٌثٟ تطثٛمٟ شؤٚأ ِطّدد  تطّص 

 ثهّٓجِلج٠ٍٟ:(،جٟٚ٘جتFair Value Optionذم١لضٙلجذلٌم١ّاجفٌملدٌاج)
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 فٌ لَٛجفٌّل١ٌاجفٌّلٕفاجٌٍّثلزؤ  -
جفٌّطلض ٟج - جفٌثفلٚب جت ف١  جإٌٝ جفٌملدٌا جذلٌم١ّا جتل١ٕفٙل ج٠ددٞ جفٌثٟ جفٌّل١ٌا فٌ لَٛ

(Accounting Mismatch.) 
 فٌ لَٛجفٌّل١ٌاج ٍٝجشىًجِطثملبج -

 
 ذإ لد جتل١ٕ جأٞجِٓجفٌ لَٛجفٌّل١ٌا. 9الج٠طّصجذّٛزبجفٌّم١لرجفٌدٌٟٚجرلُج

 
جِملذًجضطلبجف رذلشجٚفٌ طلئؤجوطٕدفبجإْج جفٌملدٌا جذلٌم١ّا جفٌّل١ٌا تل١ٕ جذمضجفٌ لَٛ

جف رذلشج جضطلب جمٟ جتمل٠ؤ جضلٛي جفٌٝ ج٠ددٞ جأْ ج٠ّىٓ جفٌّلؤي ج٠لدر٘ل جفٌثٟ فٌد٠ٓ
ٚفٌ طلئؤ وٍّل تر١ّؤب درزا فٌثل١ٕ  فالئثّلٟٔ ٌٍّلؤي، ذط١ح ٠ددٞ تدٟٔ فٌثل١ٕ  

جفٌم١ّ جفٔ فل جمٟ جٌٍّلؤيجفٌٝ جِلجفالئثّلٟٔ جفٌّلدر ( ج)فٌطٕدفب جفٌ لَٛ جٌٙ ٖ جفٌملدٌا ا
٠ٕمىص أرذلضل  غ١ؤ ِطمما مٟ ضطلب ف رذلش ٚفٌ طلئؤ، ٚ ٍٝ فٌمىص ٠ددٞ تطّطٓ 
فٌثل١ٕ جفالئثّلٟٔجٌٍّلؤيجفٌٝجفرتفل جمٟجفٌم١ّاجفٌملدٌاجٌٙ ٖجفٌ لَٛج)فٌطٕدفبجفٌّلدر (ج

٘ ٖجفٌثر١ؤفبجذلٌثر١ؤفبجِلج٠ٕمىصجخطلئؤجغ١ؤجِطمماجمٟجضطلبجف رذلشجٚفٌ طلئؤ،جٚتمؤيج
 Changes in the Fair Value of Own Credit)فٌٕلتساج ٓجفٌّ لأؤجفالئثّل١ٔاجفٌ لصاج

Risk). 
 

(،جذٙديجت ف١ جدرزاجفٌثمل٠ؤجمٟجضطلبجف رذلشجٚفٌ طلئؤ،ج9مؤ جفٌّم١لرجفٌدٌٟٚجرلُج)
 Changes in the Fair Value)تطس١ًجفٌثر١١ؤفبجفٌٕلتساج ٓجفٌّ لأؤجفالئثّل١ٔاجفٌ لصاج

of Own Credit Risk)  .مّٓ ضطلب رأش فٌّلي ذدال  ِٓ ضطلب ف رذلش ٚفٌ طلئؤ 


(Impairmentانجصءانضبٍَ:انزدٍَّفٍلًُخاألصىلانًبنُخ)


االػزسافثبن عبزحاال زًبَُخانًزىلؼخأوالً:


ئثّل١ٔاج ٍٝجفٌثط١ٍفلبجت ١ّٓ خالي ف زِا فٌّل١ٌا ف خ١ؤ ، أْ فال ثؤفي فٌّثؤخؤ ذلٌ طلئؤ فال
ٚغ١ؤ٘ل ِٓ ف دٚفب فٌّل١ٌا ٠طّىً ٔمما مم  مٟ تم ١ك فٌّمل١٠ؤ فٌّطلض ١ا رفب فٌلٍا 

 (.39خلٛصل  فٌّم١لر فٌّطلض ٟ فٌدٌٟٚ رلُ )
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 ( أٞ ّٔٛرذ فٌ طلئؤ فٌّطمّما39ذططبجفٌّٕٛرذجفٌّمثّدجمٟجفٌّم١لرجفٌّطلض ٟجفٌدٌٟٚجرلُج)
(Incurred loss modelتط ُّ جد١ًٌجِٛمٛ ٟج(، ٠ث جٚزٛد جممطج ٕد جفالئثّل١ٔا جفٌ طلئؤ س١ً

ج) جفئثّلٟٔ جضدج جضلٛي ٍٝ Trigger Eventجف دٚفبج جل١ّا جمٟ جمم١ٍا جخطلر  ج ٍٝ ج٠دي )
جمإْجتؤخ١ؤجأٞجضدجج جٚ٘ى ف جفٌّثٛلما. جتددٞجفٌٝجفٔ فل جِ لشؤجمٟجفٌثدمملبجفٌٕمد٠ا فٌّل١ٌا

ُّ أخ ٖ ذلال ث لر  ٕد فضثطلب فٌ طلئؤ فال  ئثّل١ٔا ضثٝ ٌٛ ولْ ِثٛلمل . ِطثم ٍٟ ال ٠ث
 

( Impairment test(جإزؤفضجفخث لرفبجتدٟٔج)39و ٌهجمؤ جفٌّم١لرجفٌّطلض ٟجفٌدٌٟٚجرلُج)
 ٍٝجِسّٛ لبجف صٛيجفٌّثطلذٙاجٚفٌثٟجتثؤخؤجذّ لأؤجِطثؤواجٚأخ جِدٚٔلبجِط ماجل ًج

جذلٌم١لَجضلٛي فٌثمدّؤ فٌفمٍٟ، ٌىٓ  دَ فٌثسفَ فٌّللري ٚغ١ؤ٘ل ِٓ فٌّدضطلب فٌّلٌ ١ا
دٚر٠ل  ذلخث لرفب فٌثدٟٔ أدٜ فٌٝ تؤز١ً تطس١ً فٌ طلئؤ  ٍٝ ف صٛي فٌّل١ٌا مٟ فٌٛلة 

 فٌّٕلضب.
 

 تفلد٠ل  ٌٙ ٖ فٌدرؤفب فٌثٟ ضلّ٘ة مٟ ز٠لد  خطلئؤ فٌّللري خالي ف زِا فٌّل١ٌا ف خ١ؤ 
ج)2010-2007)ِٕثل ج جرلُ جفٌّل١ٌا جٌٍثملر٠ؤ جفٌدٌٟٚ جأٍبجفٌّم١لر جممد جتٛض١ع9(، ضسُج (

جٌثطًّجِمٍِٛلبج جفضثطلبجفٌ طلئؤجفالئثّل١ٔا، جذلال ث لرج ٕد فٌّمٍِٛلبجفٌثٟج٠ثٛزبجأخ ٘ل
ِممٌٛاجِٚثٛمؤ ج ٓجفٌفثؤفبجفٌطلذماجٚ ٓجفٌصؤٚيجفٌطل١ٌاجٚفٌثٛلملبجفٌّطثم ١ٍاجٚرٌهجدْٚج

 تى ّد وٍفا أٚ ِسٙٛد إملم١١ٓ.
 

ج جرلُ جفٌّل١ٌا جٌٍثملر٠ؤ جفٌدٌٟٚ جفٌّم١لر جِٓ جف ضلضٟ جفٌٙدي جّٔٛرذج9)إْ جفٌٝ جفالٔثملي ج٘ٛ )
ج٘ فجForward-looking) تمٍّمٟ جإْ جفالئثّلْ. جٔٛ ١ا جمٟ جفٌطلصً جفال ثؤفيجذلٌثدٟٔ جمٟ )

فٌّٕٛرذ ال ٠طثٛزب ٚلٛ    ضدج ِم١ّٓ ٌثطس١ً خطلئؤ فئثّل١ٔا ذً ٠طثٛزب فٌطلٛي  ٍٝ 
لئؤجِمٍِٛلبجمٟجفٌٛلةجفٌّٕلضبجضٛيجأٞجِٓجفٌّدشؤفبجفٌثٟجتديج ٍٝجإِىل١ٔاجضلٛيجفٌ ط

( Expected Credit Loss, ECLفالئثّل١ٔا.جوّلج٠مٍبجتطس١ًجفٌ طلئؤجفالئثّل١ٔاجفٌّثٛلماج)
ًّ تلر٠خ إمللش ٌثمىص ِطثٜٛ فٌّ لأؤ فالئثّل١ٔا ٌألدٚفب  مٟ ولما ف ٚللب ٚت ٠ٛ ٙل  ٕد و

 فٌّل١ٌا.
 

٠ؤّوس  ٍٝ  ٌُ ٠طّدد فٌّم١لر فٌسد٠د أؤ٠ما ِم١ٕا ٌم١لش فٌ طلئؤ فالئثّل١ٔا فٌّثٛلما، ٌىٕٗ
مؤٚر جتٛمؤجِمٍِٛلبجّٚٔلرذجدفخ١ٍاجإضللئ١اجٌدٜجوًجِلؤيجتطّصجذثمد٠ؤج٘ ٖجفٌ طلئؤج

(جفٌملئدجٌٍمؤيجفٌّملذًجأٚجProbability of Default, PDِٓجخاليجفضثطلبجفضثّليجفٌثمدؤج)
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ج) جفٌثمدؤ ج٘ ف جضلٛي جضلي جمٟ جفٌّفثؤما جٚفٌ طلر  جفٌّل١ٌا جف دف   Loss Givenٌّلدر
Default, LGDجفٌثلر٠ ١اج جفٌ طلر  جِمدالب جولضثطلب جذد٠ٍا جأضل١ٌب ج ٍٝ جفال ثّلد جأٚ ،)

(Historical Loss Rate Method.ٚتمد٠ٍٙل ٚممل  ٌٍّمم١لب فٌؤفٕ٘ا ٌٍٚثٛلملب فٌّطثم ١ٍا ) 
 

جٚت ؤ٠ؤج جفٌّثٛلما، جفالئثّل١ٔا جفٌ طلئؤ جفضثطلب جمٟ جفٌّطثمٍّا جٚفٌمؤق جفٌّٕل٘ر ٠سبجتٛخ١ك
لَجفٌطٍملبجفٌؤللذ١اجٚو ٌهجت ؤ٠ؤجفالٔثمليجِٓجأؤ٠ماجفٌٝجأخؤٜجف ثّلدجأٞجِٓج٘ ٖجفٌمؤقجأِ

ِدًجفالٔثمليجِٓجأؤ٠ماجفضثطلبجِمدالبجفٌ طلر جفٌثلر٠ ١اجإٌٝجأؤ٠ماجل١لشجفٌثمدؤج)فضثّليج
 (.PD/LGDفٌثمدؤ،جفٌ طلر جذلمثؤف جفٌثمدؤج

 
(جٌٍ طلئؤجIndividual(جأٚجإمؤفدٞج)٠Collectiveّىٓجٌٍّللريجف ثّلدجِٕٙرجتم١١ُجإزّلٌٟج)

فالئثّل١ٔا فٌّثٛلما، ٠ٚطىً ٘ فْ فٌّٕٙسلْ أضلضل  مٟ تى٠ٛٓ فٌّدٚٔلب فٌّمٍٛذا ِملذً 
ُّ فضثمّلي ِٕٙر فٌثم جفٌّطلمظجفٌ طلئؤ فالئثّل١ٔا فٌّثٛلما.  لد  ِل ٠ث ج ٍٝ جفإلزّلٌٟ ُ١١

فالئثّل١ٔاجفٌثٟجتهُج ددجو ١ؤجِٓجفٌمؤٚ جرفبجفٌ للئصجفٌّثطلذٙاجِدًجِطلمظجفٌثسسئا،ج
 ٠ٚطثمًّ ِٕٙر فٌثم١١ُ فإلمؤفدٞ  ٍٝ فٌثمّؤملب فٌٙلِا ولٌمؤٚ  و ١ؤ  فٌطسُ.

 
ملبج ٕدِلجالج٠ّىٓجإخ لبجفٌس٠لد جمٟجفٌّ لأؤجفالئثّل١ٔاج ٍٝجأضلشجإمؤفدٞج ٞجِٓجفٌثمؤ

أٚجفٌمؤٚ جمٟج١ِسف١ٔاجفٌّلؤي،جمإْجتمد٠ؤجضلٛيجز٠لد ج٘لِاجمٟجِ لأؤجفالئثّلْج٠ّىٓج
 أْج٠ىْٛج ٍٝجأضلشجإزّلٌٟجٌّسّٛ اجف صٛيجفٌّطلذٙا.

 
٠مثّد ل١لش فٌ طلئؤ فالئثّل١ٔا فٌّثٛلما  ٍٝ فٌّمٍِٛلب فٌّثٛمؤ  )دْٚ تى ّد أ٠ا وٍفا أٚ 

ب ِممٌٛا ِٚٛخّما. ٠طًّ رٌه ِمٍِٛلب ِسٙٛد(جدفخًجفٌّلؤيجأٚجخلرزٗ،جٚ ٍٝجمؤم١ل
 ٓ أضدفج ضلذما، فٌصؤٚي فٌطل١ٌا ٚتٛلّملب ضٛي فٌصؤٚي فٌّطثم ١ٍا. ِع أْ فٌّٕٛرذ 
تمٍّمٟ مإْ فٌّمٍِٛلب فٌطلذما تُمث ؤ دفئّل  ٔمما فٔمالق ٌم١لش فٌ طلئؤ فالئثّل١ٔا فٌّثٛلما. 

جف ٚمل ج ٍّل  أٔٗ ٠سب تطد٠ح ٘ ٖ فٌ ١لٔلب ٌثمىص تؤخ١ؤ ف ٚمل  ف جٚتمد٠ؤفب ٌؤفٕ٘ا
 فٌّطثم ١ٍا.

 
(جِٓجخالججِؤفضًج٠Expected Loss Modelثؤٌّ  فٌّٕٛرذ فٌّ ٕٟ  ٍٝ فٌ طلئؤ فٌّثٛلّما )

 ِؤت ما ذلٌثر١ّؤ مٟ ٔٛ ١ا فالئثّلْ ٌألصٛي فٌّل١ٌا ِٕ  فال ثؤفي ف ٌٟٚ ذٙل:
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انًسحهخاألونً-
١ٌا،جدْٚجأْج٠ىْٛجٕ٘لنجأٞجِدشؤجِٓجتثّدًّ ذثى٠ٛٓ ِدٚٔلب ِٕ  فال ثؤفي ذل صٛي فٌّل

جٚرٌهجذططبجفٌ طلئؤج ج ٕٙل، جفٌٕلتسا جمٟجفٌثدمملبجفٌٕمد٠ا جأٚ ِدشؤفبجفٌثدٟٔجمٟجل١ّثٙل
 . (Months Expected Credit Losses 12)شٙؤج 12فالئثّل١ٔا فٌّثٛلّما خالي مثؤ  

 
 انًسحهخانضبَُخ-
د فرتفل ل  ٘لِل  مٟ ِ لأؤ فالئثّلْ تثّدًجذثى٠ٛٓجِدٚٔلبجِملذًجف صٛيجفٌّل١ٌاجفٌثٟجتطٙ 

)ٌٚىٕٙل ال تسفي ِٕثسا( ٚرٌه ذططب فٌ طلئؤ فالئثّل١ٔا فٌّثٛلّما  ٍٝ ِدٜ  ّؤ ٘ ٖ 
 (. Lifetime Expected Credit Lossesف صٛيج)

 
 انًسحهخانضبنضخ-
تثّدًّ ذثى٠ٛٓ ِدٚٔلب ِملذً ف صٛي فٌّل١ٌا غ١ؤ فٌّٕثسا )أٞ تٍه ف صٛي فٌثٟ شٙدب  

ٍْ ممٍٟ مٟ ل١ّثٙل( ٚرٌه ذططب فٌ طلئؤ فالئثّل١ٔا فٌّثٛلّما  ٍٝ ِدٜ  ّؤ ٘ ٖ ت د
 (.Lifetime Expected Credit Lossesف صٛيج)

 
 ٘ ف ٠ٍّٚ ص فٌسدٚي أدٔلٖ فٌّؤفضً فٌدالج:

 
انًسحهخانضبنضخانًسحهخانضبَُخانًسحهخاألونً

ػُدإصدازأوشساءاألداح
انًبنُخ

هبوفٍي بطسػُدحدوسازرفبع
ػُدحدوسانزؼضّسانفؼهٍاال زًبٌ

جفٌ طلئؤج - جتطس١ً ٠سب
ج ٍٝج جفٌّثٛلما فالئثّل١ٔا

شٙؤف  مٟ ضطلب  12
جٚرٌهج جٚفٌ طلئؤ ف رذلش
جِدٚٔلبج جشىً ٍٝ 

 ِملذًجخطلئؤجِثٛلما.
ُّ فضثطلب إ٠ؤفدفب  - ٠ث

جف دٚفبج ج ٍٝ فٌفٛفئد
ج٘ ٖج جمٟ جفٌّطسٍا فٌّل١ٌا
فٌّؤضٍا ٚممل  ٌم١ّثٙل 

جأٞجفإلزّل١ٌ ج)دْٚ ا
تٕس٠ًجٌٍ طلئؤجفالئثّل١ٔاج

 فٌّثٛلما(.

جفٌّثٛلماج - جفٌ طلئؤ جتطس١ً ٠سب
  ٍٝجِدٜج ّؤجف دف جفٌّل١ٌا.

 
 
 
 
ُّ فضثطلب إ٠ؤفدفب فٌفٛفئد  ٍٝ  - ٠ث

ف دٚفبجفٌّل١ٌاجفٌّطسٍاجمٟج٘ ٖج
فٌّؤضٍا ٚممل  ٌم١ّثٙل فإلزّل١ٌا 
جٌٍ طلئؤج جتٕس٠ً جأٞ )دْٚ

 فالئثّل١ٔاجفٌّثٛلما(.

جفٌ - جتطس١ً  طلئؤج٠سب
ج ّؤج جِدٜ ج ٍٝ فٌّثٛلما

 ف دف جفٌّل١ٌا.
 
 
 
جإ٠ؤفدفبج - جفضثطلب ٠ثُ

جف دٚفبج ج ٍٝ فٌفٛفئد
ج٘ ٖج جمٟ جفٌّطسٍا فٌّل١ٌا
فٌّؤضٍا ٚممل  ٌم١ّثٙل 
جتٕس٠ًج جذمد ج)أٞ فٌللم١ا
جفالئثّل١ٔاج فٌ طلئؤ

 فٌّثٛلما(.



المعايير الدولية للتقارير المالية وانعكاساتها على الرقابة المصرفية
تطبيق المعيار 9 

المعايير الدولية للتقارير المالية وانعكاساتها على الرقابة المصرفية
تطبيق المعيار 9 

15

 المعايير الدولية للتقارير المالية وانعكاساتكا على الرقابة المصرفية 
 تطبيق المعيار رقم تسعة 

 15 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

ل١ٌاجتّٕص ِثمٍ لب فٌ طلئؤ فالئثّل١ٔا فٌّثٛلما  ٍٝ أْ ٠ثُ تل١ٕ  ز١ّع ف صٛي فٌّ
)ذلضثدٕلض تٍه فٌثٟ تثهّٓ تٛلمل  صؤ٠طل  ذثؤفزع فٌمدر  فالئثّل١ٔا( مّٓ فٌّؤضٍا ف ٌٚٝ، 
ُّ إزؤفض تم١١ُ ٔط ٟ ٌثؤفزع فٌمدر  فالئثّل١ٔا ذطىً دٚرٞ، أٞ تم١١ُ ِل إ ف ولٔة   ٍٝ أْ ٠ث

فيجف ٌٟٚجفٌمدر  فالئثّل١ٔا ٌألصٛي فٌّل١ٌا لد تؤفزمة ِملرٔا  ذلٌمدر  فالئثّل١ٔا  ٕد فال ثؤ
 ذٙ ٖجف صٛي.

 
جأٞج جفٌّل١ٌا، جف دف  ج ّؤ جِدٜ ج ٍٝ جفٌّثٛلما جفالئثّل١ٔا جفٌ طلئؤ جٌثطس١ً جفٌثٛل١ة جتمد٠ؤ إْ
فالٔثمليجفٌٝجفٌّؤضٍاجفٌدل١ٔاجِؤت طجذطلٛيجز٠لد ج٘لِاجمٟجِ لأؤجفالئثّلْجذمدجفال ثؤفيج

جل  جفالئثّلْ جِ لأؤ جمٟ جز٠لد  جٕ٘لن ج٠ىْٛ ج لد ، جفٌّل١ٌا. جذل دف  جفٌثدٟٔجف ٌٟٚ ج٠صٙؤ جأْ ً
 (.Credit impairedفٌفمٍٟجمٟجل١ّاجف صٛيجفٌّل١ٌاج)

 
٠ّٕص فٌّم١لر  ٍٝ ٚزٛب ٔمً ف دٚفب فٌّل١ٌا ِٓ فٌّؤضٍا ف ٌٚٝ إٌٝ فٌّؤضٍا فٌدل١ٔا  ٕد 
جتٛز١ٙلبج جإالجأْجفٌّم١لرجالج٠مدَ جفٌّل١ٌا، جفالئثّل١ٔاجٌألدف  ضدٚججتؤفزعجزٛ٘ؤٞجمٟجفٌمدر 

٠سبجأْجتطث دَجمٟجتم١١ُجتؤفزعج٘ ٖجفٌمدر جأٚجضسُجفٌثؤفزعجفٌ ٞجذ لٛصجفٌّمل١٠صجفٌثٟج
 ضٛي ٠مث ؤ ٘لِل .

 
( ٌُ ٠طّدد ٔط ا الضثّلي فٌثمدّؤ فٌثٟ ِٓ شؤٔٙل أْ 9إْجفٌّم١لرجفٌدٌٟٚجٌٍثملر٠ؤجفٌّل١ٌاجرلُج)

ج٠ّىٓجٚمعجِدشؤفبجتديج ٍٝجفٔ فل ج تط١ؤجإٌٝجٚزٛدجز٠لد ج٘لِاجمٟجِ لأؤجفالئثّلْ.
ْ ٌألدف  فٌّل١ٌا فٌّطسٍا ولٔ فل  فٌثل١ٕ  فالئثّلٟٔ ٌٍّلدر، تر١ّؤ فٌصؤٚي ٔٛ ١اجفالئثّل

 فاللثللد٠اجأٚجفٌّل١ٌاجأٚجفٌثطر١ٍ١اجذطىًج٠دخؤج ٍٝجلدر جفٌّلدرج ٍٝجفٌٛملضجذلٌثسفِلتٗ.
 

 ز٠لد ج٘لِاجمٟجِ لأؤجفالئثّلْ: ضدٚجِٓجفٌّدشؤفبجفٌثٟج٠ّىٓجفضثمّلٌٙلجمٟجتمد٠ؤج
 

جتل١ٕ جت ف ضدٚجأٚ تٛلّع  دٚجض - ١ضجمٟجفٌثل١ٕ جفالئثّلٟٔجٌٍّد٠ٓجِٓجل ًجشؤوا
 فئثّلٟٔجِمثؤيجذٙل.

 
جفٌثل١ٕ ج ضدٚجأٚ تٛلّع  ضدٚج - جٔصلَ جمّٓ جٌٍّد٠ٓ جفالئثّلٟٔ جفٌثل١ٕ  ت ف١ضجمٟ

 فٌدفخٍٟجفٌّمثّدجِٓجل ًجفٌّلؤي.
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تر١ّؤفب ِملوطا مٟ ظؤٚي فٌمًّ أٚ ف ٚمل  فٌّل١ٌا أٚ  ضدٚجأٚ تٛلّع  ضدٚج -
فرتفل جمٟجِمدالبجفٌفٛفئدج وطدٚجض١دخؤج ٍٝجلدر جفٌم١ًّج ٍٝجفٌطدفد،جفاللثللد٠اجِّلج

 أٚ فرتفل  مٟ ِمّدالب فٌ ملٌا ِدال .  
 
تر١ّؤفب ٘لِا مٟ فٌٕثلئر فٌثطر١ٍ١ا ٌٍّد٠ٓ. ٔ وؤ  ٍٝ ض ١ً فٌّدلي،  ضدٚجأٚ تٛلّع  ضدٚج -

ليجفٌثطر١ٍٟ،جتدٟٔجفإل٠ؤفدفبجأٚجفٌٙٛفِش،جفرتفل جفٌّ لأؤجفٌثطر١ٍ١ا،ج دَجوفل٠اجفٌؤأضّ
تدٟٔجمٟجٔٛ ١اجفٌّٛزٛدفب،جز٠لد جمٟجفٌّد١ٔٛ٠ا،جِطلوًجمٟجفٌط١ٌٛا،جِطلوًجمٟجفإلدفر ج

 أٚ تر١ّؤفب مٟ ٔملق فٌمًّ أٚ ف١ٌٙى١ٍا فإلدفر٠ا ِّل ض١دخؤ  ٍٝ لدر  فٌّد٠ٓ  ٍٝ فٌطدفد.
 

 ز٠لد ج٘لِاجمٟجِ لأؤجفالئثّلْجفٌّثمٍماجذؤصٛيجِل١ٌاجأخؤٜج لئد جٌٍّد٠ٓج ١ٕٗ. -
 

تر١ّؤفب ِملوطا مٟ فٌ ١ئا فٌٕصل١ِا، فاللثللد٠ا أٚ فٌثىٌٕٛٛز١ا  ضدٚجأٚ تٛلّع  جضدٚ -
ٌٍّد٠ٓجِّلجض١دخؤج ٍٝجلدر جفٌّد٠ٓج ٍٝجفٌطدفد،جولٌثدٟٔجمٟجفٌمٍبجم١ّلج٠ثمٍكجذلٌّٕثسلبج

رفب تىٌٕٛٛز١ا ِم١ّٕا. ّٛ  فٌملئد  ٌٍّد٠ٓ ٔث١سا ٌثم
 

ىفلالبجفٌّّٕٛضاجٌللٌصجفٌّد٠ٓجِٓجل ًجتر١ّؤ ٍِفة مٟ ل١ّا فٌهّلٔا فٌّمّدِا أٚ ٔٛ ١ا فٌ -
 أأؤفيجخلٌدا.

 
تر١ّؤ ٍِفة مٟ ٔٛ ١ا فٌىفلٌا فٌّّٕٛضا ٌللٌص فٌّد٠ٓ ِٓ ل ً فٌّطلُ٘ فٌؤئ١طٟ )أٚ ِٓ  -

ل ًجفٌطؤواجف َ(،جأٚجت ف١ضجفٌثمس٠سفبجفالئثّل١ٔاجفٌّمدِاجِٓجفٌطؤواجف َجأٚجفٌطؤولبج
 فٌثلذما.ج

 
ٔلب ف ضلض١ا ٌّ لأ - ّٛ ج ٍٝجض ١ًجتد٘ٛر مٟ فٌّى جفٌّطثم ١ٍا ج)فٌثدمملبجفٌٕمد٠ا جفالئثّلْ ؤ

 فٌّدلي(جٌّد٠ٓجٚفضدجأٚجِسّٛ اجِٓجفٌّد١ٕ٠ٓ.
 

ٚزٛدج  بتٛلّع أْ ٠ثُ إ لد  زدٌٚا فٌد٠ٓ أٚ أْ ال ٠ثُ إٌسفَ فٌم١ًّ ذدمع فٌّطثطملب ذط -
 صمٛذلبجِل١ٌا.
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 (Collective basis)ز٠لد ج٘لِاجمٟجِ لأؤجفالئثّلْج ٍٝجأضلشجإزّلٌٟج ضدٚج ٕدجتمد٠ؤج
)لؤٚ  فٌثسسئا  ٍٝ ض ١ً فٌّدلي(، ٠ثّٛزب ِؤفزما فٌطؤٚأ فٌٛفزب تٛفمؤ٘ل ٌثل١ٕ  
فٌد٠ْٛ مٟ ِسّٛ لب ِطّدد ، ذطىً دٚرٞ، ٚ ٌه ذٙدي فٌثؤّود ِٓ أْ فٌثمّؤملب مّٓ 
فٌّسّٛ ا فٌٛفضد  تثطلرن فٌ للئص  ١ٕٙل ٚتثؤخؤ ذلٌمؤ٠ما  ١ٕٙل ذلٌمٛفًِ فٌّط ّ ا 

 ١ا.جٌٍّ لأؤجفالئثّلٔ
 

ج) جرلُ جفٌّل١ٌا ج٠مطجفٌّم١لرجفٌدٌٟٚجٌٍثملر٠ؤ ( تمؤ٠فل  ِطّددف  ٌّفَٙٛ "فٌثمدؤ" ض١ح ٠سب 9ٌُ
 ٍٝ فٌّللري ف ثّلد تمؤ٠  ٠ثٕلضب ِع  ٌه فٌّمثّد دفخ١ٍل  مٟ إدفر  ِ لأؤ فالئثّلْ. إال 

ٌّمثّدجأٔٗ ٠ّىٓ ٌٍّللري فالضثملٔا ذلٌثمؤ٠  فٌّطّدد ِٓ ل ً ٌسٕا ذلزي ٌٍؤللذا فٌّلؤم١ا ف
:ّّٓ   غؤف  رللذ١ا ٚفٌ ٞ ٠ثه

 
 فٌٛملض  ٍٝ للدر غ١ؤ أص ص فٌّد٠ٓ أْ ت ١ٓ، إ ف (Forward-looking):ذُمدف  ِطثم ١ٍل   -1

 ذلضثمّلي فٌم١ًّ ٌّالضما ف خ١ؤ ٘ ف ٠ٍسؤ ٌُ ٌٚٛ ضثٝ فٌّلؤي فٌثسفِلتٗجتسلٖ ِٓ ذؤٞ
 ِٓ فٌّمدِا فٌثمٙدفب أٚ فٌىفلالب أٚ فٌهّلٔلب تٕف١  أٚ تلف١ا أٚ تٍّه مٟ ضمٗجفٌملٟٔٛٔ

 فٌمؤ ،جٚ/أٚ: ِٕطٗ  ٕد فٌّد٠ٓ
 
 فٌثسفِلتٗ تطد٠د ِٛ د  ٓ ٠ِٛل   90  ٓ تس٠د مثؤ  فٌّد٠ٓ تؤخؤ ذُمدف  ِٛمٛ ١ل : إ ف -2

 تسلٖجفٌّلؤي. فٌّثٛز ا
 

أْ ٠ٕثمً ِسددف  مٟ  ٠ّىٓجٌألصًجفٌّلٌٟجفٌ ٞجفٔثمًجِٓجفٌّؤضٍاجف ٌٚٝجإٌٝجفٌّؤضٍاجفٌدل١ٔا
شٙؤف   12ٌّؤضٍاجف ٌٚٝجذط١حج٠ثُجتطس١ًجفٌ طلئؤجفالئثّل١ٔاجفٌّثٛلماج ٍٝجٚلةجالضكجإٌٝجف

 ٚ ٌه مٟ ضلي تطّطٓ فٌمدر  فالئثّل١ٔا ٌٙ ف ف صً. 
 

ُّ م١ٙل تم١١ُ ِل إ ف ولْ ٕ٘لن ِٓ ز٠لد  ٘لِا مٟ ِ لأؤ فالئثّلْ،  ذم١دف   ٓ فٌمؤ٠ما فٌثٟ ٠ث
ٌملئد  ٌألصٛي فٌّل١ٌا تُمث ؤ زفدب ٕ٘لٌهجمؤم١اجِثملريج ١ٍٙلجٟٚ٘جأْجِ لأؤجفالئثّلْجف

ج ج ٓ ج٠س٠د جتؤخ١ؤ جضلٛي ج ٕد جف١ٌّسف١ٔا جمٟ جتطس١ٍٙل ٠ِٛل  مٟ فٌدمملب  30ذطىًجٍِفةجِٕ 
 فٌثمللد٠ا.
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تُمث ؤ فٌّ لأؤ فالئثّل١ٔا ِثد١ٔا مٟ ضلي ولْ فضثّلي فٌثمدّؤ ٌألدف  فٌّل١ٌا ِثد١ٔل  أٚ مٟ ضلي 
جمٟجفٌّ لأؤجفالئثّل١ٔا ج٘لِا جز٠لد  جأٚجمٟجضليجولْجٌٍّد٠ٓج  دَجٚزٛد جتلر٠خجتطس١ٍٙل،  ِٕ

لدر   ل١ٌا  ٍٝ تطد٠د فٌثسفِلتٗ فٌٕمد٠ا فٌثمللد٠ا مٟ فٌّدٜ فٌمؤ٠ب.  ٍٝ ض ١ً فٌّدلي، تُمث ؤ 
ف دف  فٌّل١ٌا رفب ِ لأؤ ِثد١ٔا مٟ ضلي ولْ تل١ٕفٙل مٟ مئا "درزا فضثدّلر"،  ٍّل  أْ 

 ضلض١ل  ال ث لر٘ل ِثد١ٔا فٌّ لأؤ.فٌثل١ٕ  فٌ لرزٟ ٌألدف  فٌّل١ٌا ١ٌص شؤأل  أ
 

ذلإلملما إٌٝ تطط١ٓ و١ف١ا فضثطلب فٌثدّٟٔ مٟ ل١ّا ف دٚفب فٌّل١ٌا، إْ فٌّٕٛرذ فٌسد٠د 
جفالئثّل١ٔاج جفٌ طلر  جفالئثّلْجٚضٛي جضٛيجِ لأؤ جتطط١ٕلبجِٚثمٍ لبجإمللشجزد٠د  ٠ؤفممٗ

بجفٌ طلر جفالئثّل١ٔاجفٌّثٛلما ض١ح ٠ثٛزب فإلمللش  ٓ فٌّمٍِٛلب فٌثٟ تّٛمص أضص فضثطل
 فٌّثٛلماجٚو١ف١اجل١لضٙلجٚتم١١ُجفٌثر١ؤفبجمٟجضسُجِ لأؤجفالئثّلْ.

 
يجبدازلبثُخنمُبضان عب ساال زًبَُخانًزىلّؼخ :صبَُبً


،جٚرلاج ًّجتثهّٓج2015أصدربجٌسٕاجذلزيجٌٍؤللذاجفٌّلؤم١اجمٟجشٙؤجد٠طّ ؤجِٓج لَج

جفٌّثٛلما جفالئثّل١ٔا جذلٌ طلئؤ جخلصا ، م١ّل ٠ٍٟ فٌّ لدق فٌملِا فٌثٟ تثهّّٕٙل ٘ ٖ ِ لدق
فٌٛرلا:

 
 األول: جِٓجأْجانًجدأ جفٌثؤود جِطد١ٌٚا جفٌم١ٍل جفٌّلؤيجٚفإلدفر  تمعج ٍٝج لتكجِسٍصجإدفر 

فٌّلؤي ٠ثّ ع إزؤفضفب ِٕلض ا ٌٍّ لأؤ فالئثّل١ٔا، ذّل م١ٙل إزؤفضفب م ط دفخٍٟ ِثٕلض ا 
جِ جتمم١د جٚدرزا جفٌّلؤي ج ًّ جٚأ ١ما جضسُ جتطد٠دجِع جذٙدي جٚرٌه جفالئثّل١ٔا، طلمصٗ

جض١لضلبج جِع ج٠ثّلشٝ جٚذطىً جدفئُ جذطىً جفٌّطلمظ ج٘ ٖ ج ٍٝ جتى٠ٕٛٙل جفٌٛفزب فٌّدٚٔلب
 ٚإزؤفضفبجفٌّلؤي،جٚفٌّمل١٠ؤجفٌّطلض ١اجٚفٌؤللذ١اجفٌّفؤٚما.

 
انضبٍَ: ٠ثٛزبج ٍٝجفٌّلؤيجف ثّلد،جتٛخ١ك،جٚفالٌثسفَجذّٕٙس١لبجض١ٍّاجم١ّلج٠ثمٍكجانًجدأ

جآ١ٌاجذلٌط١لضل جإْ جفالئثّل١ٔا. جفٌّ لأؤ جٚل١لش جٌثطد٠د جفٌّمثّد  جٚفٌهٛفذط جٚفإلزؤفضفب ب
 فضثطلب فٌّدٚٔلب فٌٛفزب تى٠ٕٛٙل، مٟ ض١ٕٗ، ٠سب أْ تُ ٕٝ  ٍٝ ٘ ٖ فٌّٕٙس١لب.  

 
 انضبنش: جٌٍثل١ٕ جفٌدفخٍٟج٠طّصجذثس١ّعجفٌد٠ْٛجانًجدأ جٔصلَ ٠ثٛزبج ٍٝجفٌّلؤيجف ثّلد

 .  ٚممل  ٌ للئص فئثّل١ٔا ِثطلذٙا
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إْ ِسّٛ  فٌّدٚٔلب فٌٛفزب تى٠ٕٛٙل، إْ ولٔة ِطّدد   ٍٝ صم١د إزّلٌٟ أٚ انًبذأ انشابغ: 
 ٍٝ صم١د إمؤفدٞ، ٠سب أْ تىْٛ ولم١ا ذططب ِل ٘ٛ ِفّلً مٟ فٌّ لدق ف ضلض١ا ٌٍؤللذا 

 فٌّلؤم١ا فٌفّملٌا، ٠ٚسب أْ تثّلشٝ ِع أ٘دفي فٌّمل١٠ؤ فٌّطلض ١ا. 
 

ٝجفٌّلؤيجف ثّلدجض١لضلبجٚإزؤفضفبجٌٍثطمكجذطىًجِالئُجِٓج٠ثٛزبج ٍانًبذأ انخبيظ: 
 صطاجفٌّٕل ذجفٌدفخ١ٍاجفٌّمثّد جٌثطد٠دجفٌّ لأؤجفالئثّل١ٔا.

 
 Credit)  ٍٝجفٌّلؤيجفال ثّلدج ٍٝجخ ؤتٗجمٟجفت ل جفٌمؤفرفبجفالئثّل١ٔاانًبذأ انغبدط: 

judgment) خلصا م١ّل ٠ثمٍّك ذلٌّمٍِٛلب فٌّطثم ١ٍا (Forward-looking information) 
 ، ٚ ٌه  ٕد تم١١ُ ٚل١لش فٌ طلئؤ فالئثّل١ٔا فٌّثٛلّما.فٌى١ٍا لثللد٠افال فٌّثٛمّؤ  ٚفٌمٛفًِ

 
٠سبجأْج٠ىْٛجٌدٜجفٌّلؤيجآ١ٌاجخلصاجذثم١١ُجٚل١لشجِ لأؤجفالئثّلْجذط١حجانًبذأ انغببغ: 

جفٌّٕلض اجتثٛمّؤ ٌٗ أدٚفب ٚذ١لٔلب ٚأٔصّا ِطثؤوا ٌثم١١ُ ِ لأؤ فالئثّلْ ٚتطد٠د ف  ضملر
 ٚفضثطلب فٌ طلئؤ فالئثّل١ٔا فٌّثٛلّما.

 
٠سب أْ تث١ّّس إمللضلب فٌّلؤي ذلٌطفلم١ا ٚفٌطٌٙٛا مٟ فٌّملرٔا ٚ ٌه ِٓ انًبذأ انزبيٍ: 
 ِمٍِٛلبج٘لِاجتطل دجمٟجفت ل جفٌمؤفرفب.جججج -مٟجفٌٛلةجفٌّٕلضب -خاليجتؤ١ِٓ

 
٠ل ، ِدٜ ممل١ٌا ِّلرضلب فٌّلؤي فٌ لصا :ج ٍٝجفٌطٍملبجفٌؤللذ١اجتم١١ُ،جدٚرانًبذأ انخبعغ

 .ذّ لأؤجفالئثّلْ
 

:  ٍٝ فٌطٍملب فٌؤللذ١ا فٌثؤّود ِٓ أْ فٌمؤق فٌّمثّد  ِٓ ل ً فٌّلؤي ٌثطد٠د انًبذأ انؼبشش
فٌّدٚٔلب تدّدٞ إٌٝ ل١لش فٌ طلئؤ فالئثّل١ٔا فٌّثٛلّما ذطىً مّملي ٚ ٌه ٚممل  ٌٍّمل١٠ؤ 

 فٌّطلض ١اجفٌّمثّد .
 

جحبدٌ ػششانًبذأ ان ج ٍٝجفٌطٍملبجفٌؤللذ١ا جذلال ث لرجِّلرضلبجفٌّلؤيجفٌ لصاجف : خ 
  ٕدجتم١١ُجوفل٠اجرأضّليجفٌّلؤي. ذّ لأؤجفالئثّلْ
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انجصءانضبنش:انًمزسحبدوانزىصُبد
 

ج) جرلُ جفٌّل١ٌا جٌٍثملر٠ؤ جفٌدٌٟٚ جفٌّم١لر جصدٚر (، تطّد٠لب  د٠د  أِلَ فٌّللري ٠9مؤش
جٚ جفٌملٌُ جمٟ جذمضجفٌثٛص١لبجخلٛصل  مٟ ِٕممثٕل فٌمؤذ١اٚفٌطٍملبجفٌؤللذ١ا ج٠ٍٟ جٚم١ّل .

 :ٚفاللثؤفضلبجف ١ٌٚاجفٌثٟجتطل دجمٟجفٌثملًِجِعجِثمٍ لبج٘ فجفٌّم١لر


 انًمزسحبدػهًيعزىيانًؤظعبدانًصسفُخأوالً:
 

 ٠ثم١ٓجِؤف ل جِلج٠ٍٟ:
 
فر جٚزٛد دٚر مّملي ٌإلدفر  فٌم١ٍل ٚتٕط١ك  لٌٟ فٌّطثٜٛ ذ١ٓ ِ ثٍ  فٌدٚفئؤ )إد . أ

فٌثط١ٍ ، إدفر  فٌّ لأؤ، فإلدفر  فٌّل١ٌا، فٌخ( خلٛصل  م١ّل ٠ثمٍّك ذثطد٠د ّٔٛرذ 
جٚأٞج جف١ٌّسف١ٔا جٚخلرذ جدفخً جفٌّطسٍا جف دٚفبجفٌّل١ٌا جِٓ جٌىً جف ثّلدٖ جفٌّسِع فٌمًّ

 تر١١ؤجِطثم ٍٟجٌٙ فجفٌّٕٛرذ.ج
 
ذجفٌّمٍِٛلبجذٕلض لل د  ذ١لٔلب دفخ١ٍا ِّٛضد  ضٛي فٌّ لأؤ فالئثّل١ٔا تطّص ذلضث ؤف . ب

 فٌالزِاجٌــ:
 

 تم١١ُجِطثٜٛج٘ ٖجفٌّ لأؤ -
 تطد٠دجف ضملرج -
 ( ECLل١لشجفٌ طلئؤجفالئثّل١ٔاجفٌّثٛلماج) -
 فضثطلبجوفل٠اجرأشجفٌّلي.  -

 
ج . ذ ما ِٚٛفئّا ٌألٚمل  فٌّل١ٌا فٌملِا ٚأدفض ِ ثٍ  فٌممل لب إ دفد ّّ درفضلب ِم

 ؤجفالئثّل١ٔاجفٌّثٛلما.ت١ّٙدف  الضثمّلٌٙل مٟ ل١لش فٌ طلئفاللثللد٠ا،ج
 
ٚمع ٔصلَ ِّٛضد ٌٍّدٚٔلب فٌٛفزب ت ل١لٙل ذلٌٕط ا ٌمؤٚ  فٌّدضطلب فٌلر١ؤ   . د

 ٚفٌّثٛضماجفٌطسُجٚذلٌٕط اجٌمؤٚ جفٌثسسئا.
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ما، ٔصؤف   .ٖ  ّّ فٌثٕط١ك ِع فٌٛضدفب فٌثلذما مٟ فٌ لرذ،  ٕد إ دفد فٌ ١لٔلب فٌّل١ٌا فٌّس
 فٌّه١ .الخثاليجفٌثم ١ملبجذ١ٓجفٌ ٍدجف َجٚفٌ ٍدج

 
ٚمع ف١ٌ٢لب فٌالزِا ٌثم ١ك ِثمٍ لب فإلمللش فٌسد٠د  م١ّل ٠ثمٍّك ذّ لأؤ فالئثّلْ  .ٚ 

 ٚفٌ طلئؤ فالئثّل١ٔا فٌّثٛلّما. 


  انًمزسحبدػهًيعزىيانعهطبداإلشسافُخ:صبَُبً:
 

٠ثم١ٓجِؤف ل جِلج٠ٍٟ:
 
ج  . أ جخما جذٙديجٚمع جفٌّؤفل ا جِفٛمٟ جفٌّللريجِٚع جِع جآ١ٌلبجفٌثٛفصً ًّجتفم١ً

ِٛضّد  تهّٓ تم ١ك ِثمٍ لب فٌّم١لر فٌسد٠د ِع ف خ  ذلال ث لر ٌ للئص فٌممل  
 فٌّلؤمٟجٌىًجدٌٚا.ج

 
جرذط١اج . ب ج ٍٝ جفٌسد٠د جفٌّم١لر جِثمٍ لب جتم ١ك جتؤخ١ؤ جٌدرفضا جو١ّا جفخث لرفب إزؤفض

 فٌّللريجٚ ٍٝجوفل٠اجرضل١ٍِٙل.
 

جفٌدٌٟٚجإصدفر تم١ٍّلب تطل د مٟ تٛض١د تمؤ٠  "فٌثمدؤ"، ض١ح ٌُ ٠مِط  . ذ فٌّم١لر
( تمؤ٠فل  ِّٛضدف  ٌّفَٙٛ " فٌثمدؤ" ٚإصدفر تم١ٍّلب ضٛي و١ف١ا 9ٌٍثملر٠ؤجفٌّل١ٌاجرلُج)

فالٔثمليجِٓجفٌّؤضٍاجف ٌٚٝجمٟجتى٠ٛٓجفٌّدٚٔلب،جأٞجو١ف١اجفالٔثمليجِٓجِفَٙٛجفٌ طلر ج
ج جِدٜ ج ٍٝ جفٌّثٛلما ٝجشٙؤف  فٌٝ ِفَٙٛ فٌ طلر  فالئثّل١ٔا فٌّثٛلما  ٍ 12فالئثّل١ٔا

 ِدٜج ّؤجف دف .
 

فٌثٛم١ك ذ١ٓ فٌّٕل٘ر فٌّمثّد  رللذ١ل  الضثطلب وفل٠ا رأش فٌّلي )ذّٛزب فتفلل١لب ذلزي(  . د
ٚفٌّٕل٘ر فٌّمثّد  ِطلض ١ل  الضثطلب وفل٠ا فٌّدٚٔلب )ذّٛزب فٌّم١لر فٌدٌٟٚ ٌٍثملر٠ؤ 

ج) جرلُ جرأ9فٌّل١ٌا جوفل٠ا جالضثطلب جفٌّطثمٍّا جٚفٌّمٍِٛلب جف ٔصّا جتمث ؤ جذط١ح شج(،
فٌّلي خلٛصل  فٌّٕل٘ر فٌّثمدِا الضثطلب ِ لأؤ فالئثّلْ ٔمما فٔمالق الضثطلب 

 (.ECLفٌ طلر جفالئثّل١ٔاجفٌّثٛلماج)
 
فٌثٕط١ك ِع فٌطٍملب فٌؤللذ١ا فٌّه١فا م١ّل ٠ثمٍّك ذلٌثم١ٍّلب ضٛي تم ١ك فٌّم١لر  .ٖ 

 فٌسد٠د.
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، فئى اللجنت العسبيت تسعتقن على ضىء ها تقدم، وبالنظس ألهويت تداعياث تطبيق الوعياز ز

للسقابت الوصسفيت تدعى السلطاث اإلشسافيت إلى اتخاذ الالشم للتحضيس لتطبيق الوعياز، 
وتبني الخطط الوناسبت بالتنسيق هع الوؤسساث الوصسفيت، والتأكد هي قيام الوؤسساث 

لفعال للوعاييس الوصسفيت الخاضعت لسقابتها بتبني اإلجساءاث الوناسبت التي تضوي التنفير ا
 .تسعتالجديدة وتحديداً الوعياز زقن 
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(1انًهحكزلى)  
انًؼبنجخانًحبظجُخثحعتفئبدانزصُُفانًؼزًدح  

 

ف صٛيجفٌّل١ٌاجمّٓجمئاجفٌىٍفاج -1
 (ACفٌّمفؤ ج)

 

 فٌ ٕٛدجفٌثل١ٌاجمّٓجضطلبجف رذلشجٚفٌ طلئؤ: ٠ثُجتطس١ً
 إ٠ؤفدفبجفٌفٛفئدج(Interest Revenues)ج، 
  جفال  Expected Credit)ئثّل١ٔا فٌّثٛلّما فٌ طلئؤ

Losses) ٚأٞجل١ٛدجٌمىصجتطس١ٍٙلج(Reversals)، 
  جِٓج جفٌّثؤفوّا جفٌطٍ ١ا جأٚ جفإل٠سلذ١ا جفٌثم١١ُ مؤٚللب

ج جف زٕ ١ا جذلٌمّالب جِل١ٌا جأصٛي  Foreign)تط٠ًٛ
Exchange Gains or Losses)  

 
ج جفٌّل١ٌا جف دف  جتطس١ً جإٌرلض ج٠ثُج(Derecognition)ٚ ٕد ،

جفٌ ١عجأٚجفال جفٌ طلئؤجفٌٕلتساج ٓج ١ٍّا  ثؤفيجذل رذلشجأٚ
 فإلٌرلضجمّٓجضطلبجف رذلشجٚفٌ طلئؤ.

ف صٛيجفٌّل١ٌاجمّٓجمئاجفٌم١ّاج -2
جفٌدخًج ج ٕلصؤ جِملذً فٌملدٌا

 (FVTOCIفٌطلًِجف خؤٜج)

ج٘ ٖج ج ٍٝ جفٌّطمما جغ١ؤ جٚفٌ طلئؤ جف رذلش جتطس١ً ٠ثُ
جف خؤٜج جفٌطلًِ جفٌدخً ج ٕلصؤ  Other)ف صٛيجمّٓ

Comprehensive Income (OCI))  
 

 تطثطبجفٌ ٕٛدجفٌثل١ٌاجمّٓجضطلبجف رذلشجٚفٌ طلئؤ:ج
 إ٠ؤفدفبجفٌفٛفئدج(Interest revenues)ج، 
  فٌ طلئؤ فالئثّل١ٔا فٌّثٛلّما(Expected Credit 

Losses) ٚأٞجل١ٛدجٌمىصجتطس١ٍٙلج(Reversals)، 
  ِج جفٌّثؤفوّا جفٌطٍ ١ا جأٚ جفإل٠سلذ١ا جفٌثم١١ُ ٓجمؤٚللب

ج جف زٕ ١ا جذلٌمّالب جِل١ٌا جأصٛي  Foreign)تط٠ًٛ
Exchange Gains or Losses)  

 
ج جفٌّل١ٌا جف دف  جتطس١ً جإٌرلض ج٠ثُج(Derecognition)ٚ ٕد ،

ٔمً ف رذلش أٚ فٌ طلئؤ فٌّثؤفوّا فٌّمثؤي ذٙل ضلذمل  مّٓ 
جإٌٝج جفٌ لصا جف ِٛفي جِٓ جف خؤٜ جفٌطلًِ جفٌدخً  ٕلصؤ

 ضطلبجف رذلشجٚفٌ طلئؤ.

 صٛيجفٌّل١ٌاجمّٓجمئاجفٌم١ّاجف -3
جف رذلشج جضطلب جِملذً فٌملدٌا

 (FVTPLٚفٌ طلئؤج)

جف رذلشج جضطلب جمّٓ جٚفٌ طلئؤ جف رذلش جولما جتطس١ً ٠ثُ
 ٚفٌ طلئؤ.ج

 
ج جفٌّل١ٌا جف دف  جتطس١ً جإٌرلض ج٠ثُج(Derecognition)ٚ ٕد ،

فال ثؤفي ذل رذلش أٚ فٌ طلئؤ أ٠هل  مّٓ ضطلب ف رذلش 
 ٚفٌ طلئؤ.
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(2(زلىانًهحك
انًؼبنجخانًحبظجُخإلػبدحرصُُفاألصىلانًبنُخ 


انز صُسانًحبظجٍإلػبدحانزصُُفانزصُُفانجدَدانزصُُفاألظبظٍ

جِملذًججذلٌىٍفاجفٌّمفؤ  جفٌملدٌا ذلٌم١ّا
جضطلبجف رذلشجٚفٌ طلئؤ

٠ثُجفضثطلبجفٌم١ّاجفٌملدٌاج ٕدجتلر٠خجإ لد ج -
جفٌ جذ١ٓ جفٌفؤق جإدخلي ج٠ٚثُ م١ّاجفٌثل١ٕ ،

جمٟجضطلبجف رذلشج جفٌّمفؤ  جٚفٌىٍفا فٌملدٌا
جٚفٌ طلئؤ

جذلٌىٍفاجفٌّمفؤ 
جِملذًج جفٌملدٌا ذلٌم١ّا
جفٌطلًِج جفٌدخً  ٕلصؤ

جف خؤٜ

٠ثُجفضثطلبجفٌم١ّاجفٌملدٌاج ٕدجتلر٠خجإ لد ج -
جفٌم١ّاج جذ١ٓ جفٌفؤق جإدخلي ج٠ٚثُ فٌثل١ٕ ،
ج ٕلصؤج جمّٓ جفٌّمفؤ  جٚفٌىٍفا فٌملدٌا

 فٌدخًجفٌطلًِجف خؤٜ.
ج - جفٌّطددجال جفٌفمٍٟ جفٌفلئد  جِمدي جتمد٠ً ٠ثُ

جإل لد ج جٔث١سا  جف ٌٟٚ جفال ثؤفي  ٕد
جفٌثل١ٕ .

جِملذًج جفٌملدٌا ذلٌم١ّا
جضطلبجف رذلشجٚفٌ طلئؤ

جِملذًج جفٌملدٌا ذلٌم١ّا
جفٌطلًِج جفٌدخً  ٕلصؤ

جف خؤٜ

جتلر٠خج - ج ٕد ج ١ٕٙل جفٌملدٌا جفٌم١ّا جف ثّلد ٠ثُ
 إ لد جفٌثل١ٕ .

جفٌف - جفٌفلئد  جِمدي جتطد٠د مٍٟج ٍٝجأضلشج٠ثُ
جفٌم١ّاجفٌملدٌاجمٟجتلر٠خجإ لد جفٌثل١ٕ .

جِملذًج جفٌملدٌا ذلٌم١ّا
جذلٌىٍفاجفٌّمفؤ جضطلبجف رذلشجٚفٌ طلئؤ

جإ لد ج - جتلر٠خ ج ٕد جفٌملدٌا جفٌم١ّا جف ثّلد ٠ثُ
 فٌثل١ٕ .

جفٌفمٍٟج ٍٝجأضلشج - جفٌفلئد  جِمدي جتطد٠د ٠ثُ
جفٌم١ّاجفٌملدٌاجمٟجتلر٠خجإ لد جفٌثل١ٕ .

جفٌملد جِملذًجذلٌم١ّا ٌا
جفٌطلًِج جفٌدخً  ٕلصؤ

جف خؤٜ
جِملذًج جفٌملدٌا ذلٌم١ّا
جضطلبجف رذلشجٚفٌ طلئؤ

جتلر٠خج - ج ٕد ج ١ٕٙل جفٌملدٌا جفٌم١ّا جف ثّلد ٠ثُ
جأٚج جف رذلش جٔمً ج٠ٚثُ جفٌثل١ٕ ، إ لد 
جفٌدخًج ج ٕلصؤ جِٓ جفٌّثؤفوّا فٌ طلئؤ
جف رذلشج جضطلب جفٌٝ جف خؤٜ فٌطلًِ

جٚفٌ طلئؤ

جِملذًج جفٌملدٌا ذلٌم١ّا
جفٌطلًِج ٕلص جفٌدخً ؤ

جف خؤٜ
جذلٌىٍفاجفٌّمفؤ 

جفٌم١ّاج - جأضلش ج ٍٝ جفٌثل١ٕ  جف لد  ٠ثُ
جخُج جفٌثل١ٕ ، جإ لد  جتلر٠خ ج ٕد فٌملدٌا
جف رذلشج جٚمك جفٌم١ّا ج٘ ٖ جتمد٠ً جفٌٝ ٠للر
جمّٓج جفٌّطسٍا جفٌّثؤفوّا جفٌ طلئؤ أٚ

  ٕلصؤجفٌدخًجفٌطلًِجف خؤٜ.
جفٌّطددج - جفٌفمٍٟ جفٌفلئد  جِمدي جتمد٠ً ج٠ثُ ال

جفال ثؤ جإل لد ج ٕد جٔث١سا  جف ٌٟٚ في
جفٌثل١ٕ .
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 .2003 –ذطٛساخ اٌغٍاعح إٌمذٌح فً خّٙٛسٌح ِصش اٌؼشتٍح  .4
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 نهحصىل ػهً يطبىػبث صُذوق انُمذ انؼشبٍ

 َشجً االحصبل ببنؼُىاٌ انخبنٍ:

 

 

 

 

 ؼشبٍصُذوق انُمذ ان

 2818ص.ب.ج

 فإلِلرفبجفٌمؤذ١اجفٌّثطد  -أذٛظ ٟج

 +(9712) 6215000٘لت جرلُ:ج

 +(9712) 6326454ملوصجرلُ:ج

 centralmail@amfad.org.aeفٌ ؤ٠دجفإلٌىثؤٟٚٔ:ج

 http://www.amf.org.aeِٛلعجفٌلٕدٚقج ٍٝجفإلٔثؤٔة:ج
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