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 الئحة بالمختصرات والمصطلحات التقنية المستعملة  

IASB International Accounting Standards Board مجلس المعايير المحاسبية الدولية 

FASB Financial Accounting Standard Board مجلس المعايير المحاسبية المالية 

IFRS International Financial Reporting Standards المعايير الدولية للتقارير المالية 

EL Expected Loss  الخسارة المتوقعة 

REL Regulatory Expected Loss   الخسارة المتوقعة نظاميا 

SREL Standardized Regulatory Expected Loss   الخسارة المعيارية المتوقعة نظاميا 

ECL Expected Credit Loss الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 

CECL Current Expected Credit Loss  القيمة الحالية للخسارة اإلئتمانية المتوقعة 

SP Specific Provisions المخصصات المحددة 

GP General Provisions المخصصات العامة 

SA Standardized Approach المنهج المعياري 

IRB Internal Rating Based   المنهج المعتمد على التقييم الداخلي 

CET1 Common Equity Tier 1   فئة رأس المال من األسهم العادية 

ATIC Additional Tier 1 Capital  اإلضافيفئة رأس المال األساسي 

T2C Tier 2 Capital   فئة رأس المال المساند 

PD Probability of Default  احتمال التعثر 

LGD Loss Given Default  التعثر بافتراضالخسارة 
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EAD Exposure At Default  التعرض عند التعثر 

RW Risk Weights  نسب الترجيح بالمخاطر 

RWA Risk Weighted Assets  األصول المرجحة بالمخاطر 

CRWA Credit Risk Weighted Assets  األصول المرجحة بمخاطر اإلئتمان 
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 تـقديـم

أرسى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تقليدا  منذ عدة 

سنوات، بدعوة أحد أصحاب المعالي والسعادة المحافظين لتقديم ورقةة عمةح حةول 

تجربة دولته في أحد المجاالت ذات العالقة بعمح المجلس. كما يصدر عن اللجةان 

وفرق العمح المنبثقة عن المجلس، أوراق عمح تتناول الموضوعات والقضايا التي 

يعةةد صةندوق النقةةد العربةي ضةةمن تناقشةها ذةةذل اللجةان وال ةةرق. إضةافة إلةةى ذلة ، 

ممارسته لنشاطه كأمانة فنية لهذا المجلس، عددا  من التقارير واألوراق في مختلف 

الجوانب النقدية والمصرفية التي تتعلق بأنشطة المصارف المركزية ومؤسسات النقد 

العربية. وتعد ذذل التقارير واألوراق من أجح تسهيح اتخاذ القةرارات والتوصةيات 

يصةةدرذا المجلةةس. وفةي ضةةوم مةةا تضةةمنته كةح ذةةذل األوراق والتقةةارير مةةن  التةي

معلومات م يدة عن موضوعات ذات صلة بأعمال المصةارف المركزيةة، فقةد رأ  

المجلس أنه من المناسب أن تتاح لها أكبر فرصة من النشر والتوزيع. لذل ، فقد باشر 

دمها السادة المحافظين إلى ة التي تتضمن األوراق التي يقلالصندوق نشر ذذل السلس

والصندوق حول القضةايا  وفرق العمح جانب التقارير واألوراق التي تعدذا اللجان

النقدية والمصرفية ذات األذمية. ويتمثح الغرض من النشر، في توفير المعلومةات 

وزيادة الوعي بهذل القضايا. فالهدف الرئيس منها ذو تزويد القارئ بةأكبر قةدر مةن 

لثقافة لالمتاحة حول الموضوع. نأمح أن تساعد ذذل السلس المعلومات ة على تعميق ا

 المالية والنقدية والمصرفية العربية.

 وهللا ولي التوفيق،

 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي

 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

 صندوق النقد العربي
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 تمهيد

 

( أن نظام تكوين 2010-2007من الدروس المست ادة من األزمة المالية العالمية )

لى اعتراف متأخر بالخسارة إقد أد   ،المخصصات المعتمد على شرط تحقق الخسائر

لى وجود مستويات غير كافية من ذذل المخصصات. إاألصول المالية واإلئتمانية على 

لى إ( ولجنة بازل للرقابة المصرفية G20وذذا ما دفع قادة مجموعة دول العشرين )

الطلب من واضعي المعايير المحاسبية الدولية ضرورة إعادة النظر في المعايير 

ديح اآلليات المتبعة في ذذا المعتمدة الستدراك المخصصات على األصول المالية، وتع

بهدف إدخال تحليالت ذات نظرة مستقبلية عند تقدير الخسارة اإلئتمانية على  ،المجال

على معلومات أوسع تشمح التغيرات المتوقعة في المؤشرات  واالعتمادذذل األصول 

إقتصادية( وتأثير ذذل التغيرات على  الرئيسة لالقتصاد الكلي )المؤشرات الماكرو

 باألصول المالية. االحت اظدفقات النقدية المتوقعة من الت

 

تجاوبا  مع مقترحات قادة دول العشرين ولجنة بازل للرقابة المصرفية، فقد اعتمد 

( ومجلس المعايير المحاسبية المالية في IASBمجلس المعايير المحاسبية الدولية )

( معايير جديدة في تكوين المخصصات على األصول FASBالواليات المتحدة )

 تتمثح فيالمالية المنتجة منها وغير المنتجة. تقوم المعايير الجديدة على قاعدة جوذرية 

إستعمال نماذج مبنية على الخسارة اإلئتمانية المتوقعة بدال  من النماذج القديمة المعتمدة 

 على الخسارة اإلئتمانية المحققة.

 

( المعيار الدولي IASBنتيجة لذل ، أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية )

، بحيث يكون تاريخ التطبيق 2014من عام  شهر يوليو( في IFRS9للتقارير المالية )

كذل  أصدر مجلس المعايير المحاسبية المالية في  .2018ال علي في األول من يناير 

نهائي المعيار المحاسبي حول القيمة الحالية ( بشكح FASBالواليات المتحدة )
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والذي سيبدأ  2016من عام  شهر يونيو( في CECLللخسارة اإلئتمانية المتوقعة )

األول من يناير في سيبدأ و ،للمصارف المدرجة 2020تطبيقه في األول من يناير 

لى أن إلباقي المصارف العاملة في الواليات المتحدة األمريكية. مع اإلشارة  2021

المعيارين يتشاركان الهدف عينه في االعتراف المبّكر بالخسارة اإلئتمانية وعدم 

 انتظار حصول الخسارة بشكح مادي وفعلي كشرط لتكوين المخصصات. 

 

تدعم لجنة بازل للرقابة المصرفية إعتماد مبدأ الخسارة اإلئتمانية المتوقعة في 

بيق ذذا المبدأ، لكن لجنة بازل تحتاج االعتراف بالمخصصات والمناذج المطلوبة لتط

قياس تأثير تطبيق ذذل المناذج على رأس المال النظامي، حيث أن المناذج الجديدة  إلى

للمخصصات المحاسبية قد أدخلت تغييرات أساسية، نوعية وكمية، على ممارسات 

كون المصارف المتعلقة بكي ية تكوين المخصصات على األصول المالية، إذ يتوقع أن ت

خصوصا  مع إعتماد م هوم توقع الخسارة على  ،المخصصات أعلى مما ذي عليه اآلن

، وكذل  إدخال  12مد  عمر األصح المالي بدال  من توقع الخسارة على فترة  شهرا 

 المعلومات المستقبلية وتقدير تأثيراتها على كي ية حساب الخسارة اإلئتمانية المتوقعة.

 

ونظرا  ألذمية الموضوع، قامت أمانة اللجنة العربية للرقابة المصرفية بالتعاون مع 

لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، بإعداد استبيان حول الموضوع، وجر  

تم استالم و، 2019توزيعه على المصارف المركزية العربية خالل شهر سبتمبر 

عربية في كح من المملكة األردنية ردود من المصارف المركزية ومؤسسات النقد ال

الهاشمية، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة 

والجمهورية اللبنانية، وجمهورية ودولة الكويت، ُعمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، 

 مصر العربية، والمملكة المغربية.
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 المعدة أساسا   الورقة إعدادعلى االستبيان في  كما جرت االست ادة من اإلجابات الواردة

عرض بالت صيح لمتطلبات تألغراض رقابية وليس ألغراض محاسبية، وذي ال ت

بقدر ما تبيّن الجوانب التي تؤثر على (، IFRS9)المعيار الدولي للتقارير المالية 

 والمؤسسات الماليةالنواحي المرتبطة باإلدارة السليمة لمخاطر اإلئتمان في المصارف 

 .والتأثير المرتقب لتطبيق ذذا المعيار على ك اية رأس المال

 

 فيماخصوصا  ( IFRS9)ة يدولي للتقارير المالأذم متطلبات المعيار التناقش الورقة 

إلى باإلضافة  ،يف األصول المالية واإلطار الجديد للتدنّي في قيمة األصولنيتعلق بتص

( وذل  IIIالمحاسبية عند تطبيق معيار ك اية رأس المال )بازل  خصصاتمعالجة الم

 تجربة مع التركيز على ،(IFRS9ب عح تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )

  . في ذذا المجال يةلبنانال الجمهورية
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 تصنيف األصول المالية ومعالجة التدنّياألول: الفصل 

 

 تصنيف األدوات المالية

جزما  من  إنجمع المعيار الجديد بين مبدأين في تصنيف وقياس األدوات المالية حيث ي

( وجزما  آخر Amortized Costاألدوات المالية يمكن أن يصنّف بالكل ة المط أة )

 (.Fair Valueمن األدوات المالية يمكن أن يصنّف بالكل ة العادلة )
 

يتم تصنيف األصول المالية )بإستثنام األسهم( ضمن فئات محددة بحسب نموذج العمح 

(Business Model)  لنقدية المعتمد في إدارة ذذل األصول، ووفقا  لطبيعة التدفقات ا

المرتبطة بها. يجب أن يعكس نموذج العمح المعتمد كي ية إدارة األصول المالية بهدف 

 ادر التالية:تأمين تدفقات نقدية من المص

 

 ، أو(Contractual cash flows)قبض التدفقات النقدية التعاقدية  •

 بيع األصول المالية، أو •

 قبض التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية في وقت الحق. •

 

على اإلدارة تحديد نموذج العمح الواجب إعتمادل في إدارة األصول المالية بعد 

مجموعات بحسب الهدف المالي المحدد لكح من ذذل األصول، وليس توزيعها على 

على أساس الغاية أو الغرض من أداة مالية واحدة. وعليه، يمكن أن يكون ذناك أكثر 

 من نموذج عمح معتمد في الوقت عينه إلدارة نوع أو أكثر من األصول المالية.
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ذا وفقا  لألذداف المالية عد تحديد نموذج العمح أو نماذج العمح المنوي إعتمادب

إحد  فئات التصنيف المحاسبي  المطلوب تحقيقها، يتم تصنيف األصول المالية بحسب

 التالية:

 (Amortized Cost, (AC)) فئة الكل ة المط أة .1

 ,Fair Value Through Other Comprehensive Income) فئة القيمة العادلة مقابح عناصر الدخح الشامح األخر  .2

(FVTOCI)) 

 (Fair Value Through Profit and Loss, (FVTPL)) فئة القيمة العادلة مقابح حساب األرباح والخسائر .3

 يبين الجدول أدناه شروط تصنيف األصول المالية وفقاً لفئات التصنيف الثالث

 

 الشروط فئة التصنيف

 ( ACالمط أة )الكل ة  -1

 يتم تصنيف األصول المالية ضمن ذذل ال ئة في حال:

 Contractual)اإلحت اظ باألصول المالية بهدف قبض تدفقات نقدية تعاقدية  -

cash flows)و ، 

قبض التدفّقات النقدية بتواريخ محدّدة على أن تكون ذذل العائدات عبارة عن  -

 األصح وال وائد المستحقة عليه حصرا   

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

القيمة العادلة مقابح عناصر  -2

الدخح الشامح األخر  

(FVTOCI ) 

 يتم تصنيف األصول المالية ضمن ذذل ال ئة في حال:

اإلحت اظ باألصول المالية بهدف قبض تدفّقات نقدية تعاقدية وبيع ذذل األصول  -

 في وقت الحق، و

قبض التدفّقات النقدية بتواريخ محدّدة على أن تكون ذذل العائدات عبارة عن  -

 األصح وال وائد المستحقة عليه حصرا    

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

القيمة العادلة مقابح حساب  -3

 ( FVTPLاألرباح والخسائر )
 تتضمن باقي األصول المالية
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 (Impairmentالتدنّي في قيمة األصول المالية )

 

 اإلعتراف بالخسارة اإلئتمانية المتوقعة

تبيّن خالل األزمة المالية األخيرة، أن اإلعتراف المتأخر بالخسائر اإلئتمانية على 

يشّكح نقطة ضعف في تطبيق  ،وغيرذا من األدوات المالية قروض والتسهيالتال

 .39صلة خصوصا  المعيار المحاسبي الدولي رقم المعايير المحاسبية ذات ال

 

أي نموذج الخسائر  ،39بحسب النموذج المعتمد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

(، يتّم تسجيح الخسائر اإلئتمانية فقط عند وجود Incurred loss modelالمحقّقة )

( يدل على خسارة Trigger Eventدليح موضوعي على حصول حدث ائتماني )

إنخ اض مباشر في التدفقات النقدية المتوقعة.  إلىعلية في قيمة األدوات المالية تؤدي ف

وذكذا فإن تأثير أي حدث مستقبلي ال يتّم أخذل باإلعتبار عند احتساب الخسائر 

 اإلئتمانية حتى لو كان متوقعا . 

 

 Impairmentإجرام إختبارات تدني ) 39كذل  فرض المعيار المحاسبي الدولي رقم 

test على مجموعات األصول المتشابهة والتي تتأثر بمخاطر مشتركة وأخذ )

مسبقة قبح حصول التعثّر ال علي، لكن عدم التزام المصارف وغيرذا من  مخصصات

تأجيح تسجيح الخسائر على  إلىالمؤسسات المالية القيام دوريا  بإختبارات التدني أد  

 اسب.األصول المالية في الوقت المن

 

 إلىذو اإلنتقال ( IFRS9)إن الهدف األساس من المعيار الدولي للتقارير المالية 

( في اإلعتراف بالتدني الحاصح في نوعية Forward-lookingنموذج تطلّعي )

بح  ،اإلئتمان. إن ذذا النموذج ال يستوجب وقوع حدث معيّن لتسجيح خسائر ائتمانية

قت المناسب حول أي من المؤشرات التي يستوجب الحصول على معلومات في الو
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تدل على إمكانية حصول الخسائر اإلئتمانية. كما يطلب تسجيح الخسائر اإلئتمانية 

عند كّح  وتبويبها( في كافة األوقات Expected Credit Loss, ECLالمتوقعة )

 تاريخ إفصاح لتعكس مستو  المخاطر اإلئتمانية لألدوات المالية.

 

لم يحدّد المعيار الجديد طريقة معينة لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة، لكنه يرّكز 

تسمح بتقدير ذذل  بن على ضرورة توفر معلومات ونماذج داخلية إحصائية لد  كح 

( العائد Probability of Default, PDإحتساب إحتمال التعثر ) الخسائر من خالل

المالية والخسارة الم ترضة في حال حصول ذذا  للطرف المقابح أو لمصدر األداة

(، أو اإلعتماد على أساليب بديلة كإحتساب Loss Given Default, LGDالتعثر )

( وتعديلها وفقا  Historical Loss Rate Methodمعدالت الخسارة التاريخية )

 للمعطيات الراذنة وللتوقعات المستقبلية.

 

لة في إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة، يجب توثيق المناذج والطرق المستعم

وكذل  تبرير اإلنتقال من  ،وتبرير إعتماد أي من ذذل الطرق أمام السلطات الرقابية

أخر  مثح اإلنتقال من طريقة إحتساب معدالت الخسارة التاريخية إلى  إلىطريقة 

 .(PD/LGDطريقة قياس التعثر )إحتمال التعثر، الخسارة بإفتراض التعثر 

 

( Individual( أو إفرادي )Collectiveاعتماد منهج تقييم إجمالي ) لبنوكيمكن ل

 خصصاتللخسائر اإلئتمانية المتوقعة، ويشكح ذذان المنهجان أساسا  في تكوين الم

المطلوبة مقابح الخسائر اإلئتمانية المتوقعة. عادة ما يتّم استعمال منهج التقييم اإلجمالي 

نية التي تضم عدد كبير من القروض ذات الخصائص المتشابهة على المحافظ اإلئتما

مثح محافظ التجزئة، ويستعمح منهج التقييم اإلفرادي على التعّرضات الهامة 

 كالقروض كبيرة الحجم.
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عندما ال يمكن إثبات الزيادة في المخاطر اإلئتمانية على أساس إفرادي ألي من 

، فإن تقدير حصول زيادة ذامة في مخاطر بن التعرضات أو القروض في ميزانية ال

 اإلئتمان يمكن أن يكون على أساس إجمالي لمجموعة األصول المشابهة.

 

يعتمد قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على المعلومات المتوفرة )دون تكّبد أية كل ة 

أو خارجه، وعلى فرضيات معقولة وموثّقة. يشمح ذل   بن أو مجهود( داخح ال

معلومات عن أحداث سابقة، الظروف الحالية وتوقّعات حول الظروف المستقبلية. مع 

أن النموذج تطلّعي فإن المعلومات السابقة تُعتبر دائما  نقطة انطالق لقياس الخسائر 

لتعكس تأثير األوضاع الراذنة علما  أنه يجب تحديث ذذل البيانات  ،اإلئتمانية المتوقعة

 وتقديرات األوضاع المستقبلية.

 

( من ثالث Expected Loss Modelيتألّف النموذج المبني على الخسائر المتوقّعة )

 مراحح مرتبطة بالتغيّر في نوعية اإلئتمان لألصول المالية منذ اإلعتراف األولي بها:

 

منذ اإلعتراف  صاتخصتتمثّح بتكوين م :(Stage 1)المرحلة األولى  •

باألصول المالية، دون أن يكون ذناك أي مؤشر من مؤشرات التدني في قيمتها 

أو في التدفقات النقدية الناتجة عنها، وذل  بحسب الخسائر اإلئتمانية المتوّقعة 

 . (Months Expected Credit Losses 12)شهر  12خالل فترة 

 

مقابح األصول المالية  خصصاتتتمثح بتكوين م :(Stage 2)المرحلة الثانية  •

التي تشهد إرت اعا  ذاما  في مخاطر اإلئتمان )ولكنها ال تزال منتجة( وذل  

 Lifetimeبحسب الخسائر اإلئتمانية المتوقّعة على مد  عمر ذذل األصول )

Expected Credit Losses .) 
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مقابح األصول  خصصاتتتمثّح بتكوين م :(Stage 3)المرحلة الثالثة  •

المالية غير المنتجة )أي تل  األصول التي شهدت تدٍن فعلي في قيمتها( 

وذل  بحسب الخسائر اإلئتمانية المتوقّعة على مد  عمر ذذل األصول 

(Lifetime Expected Credit Losses.) 
 

 يلّخص الجدول أدناه المراحل الثالث

 (Stage 3) الثالثةالمرحلة  (Stage 2الثانية ) المرحلة (Stage 1) األولىلمرحلة ا

 عند إصدار أو شرام األداة المالية
عند حدوث إرت اع ذام في مخاطر 

 اإلئتمان
 عند حدوث التعثّر ال علي

يجةةب تسةةجيح الخسةةائر اإلئتمانيةةة  -

شةةةهرا  فةةةي  12المتوقعةةةة علةةةى 

حسةاب األربةةاح والخسةةائر وذلةة  

مقابةةةح  مخصصةةةاتعلةةةى شةةةكح 

 خسائر متوقعة.

يتمّ احتساب إيرادات ال وائد علةى  -

األدوات المالية المسجلة فةي ذةذل 

المرحلةةة وفقةةا  لقيمتهةةا اإلجماليةةة 

 .)دون أي تنزيح للخسائر اإلئتمانية المتوقعة(

يجب تسجيح الخسائر المتوقعة  -

 على مد  عمر األداة المالية.

يةةتمّ احتسةةاب إيةةرادات ال وائةةد  -

على األدوات المالية المسةجلة 

المرحلةة وفقةا  لقيمتهةا  في ذذل

اإلجماليةةةةةة )دون أي تنزيةةةةةةح 

 للخسائر اإلئتمانية المتوقعة(.

يجةةةةةةب تسةةةةةةجيح الخسةةةةةةائر  -

المتوقعةةة علةةةى مةةد  عمةةةر 

 األداة المالية.

يتم احتسةاب إيةرادات ال وائةد  -

على األدوات المالية المسجلة 

في ذذل المرحلة وفقا  لقيمتها 

الصةةةةافية )أي بعةةةةد تنزيةةةةةح 

 المتوقعة(. الخسائر اإلئتمانية

 

حيث  ،تعري ا  محدّدا  لم هوم "التعثر"( IFRS9)لم يعط المعيار الدولي للتقارير المالية 

يجب على المصارف إعتماد تعريف يتناسب مع ذل  المعتمد داخليا  في إدارة مخاطر 

اإلئتمان. إال أنه يمكن للمصارف اإلستعانة بالتعريف المحدّد من قبح لجنة بازل للرقابة 

 المصرفية المعتمد ألغراض رقابية والذي يتضّمن:
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 قادر غير أصبح المدين أن تبين إذا (Forward-looking):بُعدا  مستقبليا   -1

 األخير ذذا يلجأ لم ولو حتى المصرف تجال التزاماته من بأي الوفام على

 الضمانات تن يذ أو تص ية أو تمل  في حقه القانوني باستعمال العميح لمالحقة

 و/أوالقرض،  منحه عند المدين من المقدمة التعهدات الك االت أو أو

 

 تسديد موعد عن يوما   90 عن تزيد فترة المدين تأخر بُعدا  موضوعيا : إذا -2

 تجال المصرف. المتوجبة التزاماته
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 المعالجة النظامية للمخصصات المحاسبية: الفصل الثاني

 

 ذذا ال صح، المقترحات التي ذكرتها ورقة النقاش الصادرة عن لجنة بازل يتناول

بعنوان "المعالجة الرقابية للمخصصات المحاسبية" في شهر أكتوبر  للرقابة المصرفية

، وذل  بهدف تسليط الضوم على أذمية ذذا الموضوع وضرورة مواكبة 2016

ر الدولي للتقارير المالية السلطات اإلشرافية في الدول العربية لتطبيق المعيا

(IFRS9  وتحليح تأثيراته ومد  تداخله مع التشريعات الرقابية خصوصا  تل )

 المتعلقة بك اية رأس المال وباإلدارة ال اعلة لمخاطر اإلئتمان.

 

فإن  ي في معالجة المخصصات المحاسبية،مراجعة  لألسس الحالية لرأس المال النظام

 وجود: إلىلجنة بازل خلُصت 

اختالف في مستويات المخصصات المطلوبة وفقا  لألنظمة المحاسبية  •

 المعتمدة ووفقا  لكح دولة،

التي تعتمد نظاما   بنوكاختالف في مستويات المخصصات فيما بين ال •

 محاسبيا  موحدا ،

( أو SPاختالف في تصنيف المخصصات كمخصصات محددة ) •

 ( وذل  لألغراض الرقابية،GPمخصصات عامة )

 

النموذج الجديد في  إلىكذل  تأخذ لجنة بازل باالعتبار أن عددا  من الدول لن تنتقح 

وستبقي على إعتماد النظام القائم على ضرورة حصول  ،طريقة تكوين المخصصات

 الخسارة المادية كشرط لتكوين المخصصات. 

 

ل تمايز في تطبيق القواعد إن االختالفات أعالل، يمكن أن تساذم في حصو

االحترازية، لذا، فإن لجنة بازل تعمح على إعادة النظر في التشريعات المتعلقة برأس 
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المال النظامي وذل  بهدف توحيد المعالجة النظامية للمخصصات المحاسبية بين 

 المصارف وبين الدول.  

   

خصصات المحاسبية، بهدف تقديم إيضاحات حول المعالجة البعيدة المد  لموضوع الم

خصوصا  عند االنتهام من المراجعة الحالية التي تجريها لجنة بازل للمنهج المعياري 

(، تدرس لجنة بازل عدة أساليب IRBلقياس مخاطر اإلئتمان ولمناذج التقييم الداخلي )

 لهذل المعالجة منها: 

المةةال اإلبقةةام علةةى المعالجةةة المعتمةةدة حاليةةا  للمخصصةةات ضةةمن رأس  (1

 ،النظامي
 

( والمخصصات العامة SPاإلبقام على التمييز بين المخصصات المحددة ) (2

(GP وذل  بعد إعادة صياغة تعري ات جديدة لهذل المخصصات وتوحيد )

( كمخصصات ECLما يمكن أن يحتسب من الخسارة اإلئتمانية المتوقعة )

 ،(GPمحددة وما يمكن اعتبارل كمخصصات عامة )
 

( Regulatory ELم معيةاري نظةامي موحةدّ للمخصصةات )إعتماد م هو (3

يستعمح بالنسبة للمصارف التي تعتمد المنهج المعياري في قيةاس مخةاطر 

 (، SAاإلئتمان )
 

السعي لتطوير معالجة جديدة على ضوم المالحظات التي سيتم جمعها ردا   (4

 على ورقة النقاش التي طرحتها لجنة بازل. 

 

قترحة، ال بد من مناقشة وتوضيح العالقة القائمة حاليا  بةين قبح مناقشة األساليب الم

 م هوم رأس المال النظامي وم هوم المخصصات ومد  التداخح فيما بينهما.
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 المعالجة النظامية الحالية للمخصصات المحاسبية

 

، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية المعيار الدولي حول ك اية 1988عام في 

 ،(. اعترفت اللجنة بالعالقة الوطيدة بين رأس المال والمخصصاتIرأس المال )بازل 

وأرادت التمييز بين المخصصات التي تتمتع بالقدرة على استيعاب الخسائر أي 

بارذا جزما  من رأس المال (، وتل  التي ال يجب اعتGPالمخصصات العامة )

بتضمين رأس المال  (Iبازل )سمحت (. SPالنظامي أي المخصصات المحددة )

لثانية لرأس GPالنظامي جزما  من المخصصات العامة ) ا ( وتحديدا  ضمن الشريحة 

( وذل  للتأكيد على اعتبار ذذا النوع من المخصصات حرة وجاذزة Tier 2المال )

لم تسمح  (Iبازل )قبلية والتي ال يمكن تحديدذا حاليا ، ولكن الستيعاب الخسائر المست

 ( كجزم من رأس المال النظامي.SPباعتبار المخصصات المحددة )

 

، أصدرت لجنة بازل اقتراحا بإدخال المخصصـات العامـة أو مـا 1991فبرايرفي 

اإلقتراح تضمن يعرف بـ"احتياطي خسائر القروض" إلى رأس المال النظامي. ذذا 

( بأنها المخصصات التي أنشأت مقابح إمكانية GPتعريف المخصصات العامة )

الخسائر المستقبلية والتي ال تعود ألي أصح من األصول بعينه )أي أنها ال تقتطع 

مقابح خسائر تّم تحديدذا والتعرف عليها( وذي ال تعكس بالتالي تدذورا  في قيمة أي 

بول ذذل المخصصات ضمن الشريحة الثانية لرأس المال أي من األصول، وأنه يمكن ق

من مجموع  في المائة 1.25( لغاية سقف ال يتجاوز T2Cرأس المال المساند )

 (.RWAاألصول المرّجحة بالمخاطر )

 

( GPقررت لجنة بازل للرقابة المصرفية إبقام ذذل المعالجة للمخصصات العامة )

. ولّما كانت ات اقية (IIلبازل )ر اإلئتمان وفقا  عند إعتماد المنهج المعياري لمخاط

في معالجة موضوع المخصصات بين الطرق  االختالفقد اعترفت أن  (Iبازل )
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سيترك تمايزا  في  ،المحاسبية والطرق المستعملة من السلطات اإلشرافية والنظامية

كي ية تسجيح ذذل المخصصات وتصني ها والتعامح معها، وأنه من الصعب التمييز، 

(، SP( والمخصصات المحددة )GPفي بعض الحاالت، بين المخصصات العامة )

من  في المائة 1.25السقف عينه أي  ( IIبازل)ولمواجهة ذذل االختالفات، اعتمدت 

( ضمن GPأقصى لقبول المخصصات العامة )مجموع األصول المرّجحة كحدّ 

 ( لرأس المال.T2Cالشريحة الثانية )

 

 الخيارات المقترحة للمعالجة النظامية للمخصصات المحاسبية

 

ناقشت لجنة بازل للرقابة المصرفية عدة خيارات العتمادذا مستقبال ، بشكح نهائي، في 

المال النظامي. فيما يلي المقاربات معالجة العالقة بين المخصصات المحاسبية ورأس 

كنقطة انطالق  يجب النظر إلى ذذل اإلقتراحاتاألولية التي ال زالت خاضعة للنقاش، و

للحوار حول الحلول الممكنة للمسائح التي يطرحها التداخح بين المخصصات 

المحاسبية ورأس المال النظامي. وتبقى لجنة بازل من تحة بشأن أيّة مالحظات أو 

 راحات إلى جانب تل  المقدمة في ذذل الورقة.اقت

 

المحافظة على المعالجة الحالية المعتمدة نظاميااً للمخصصاات المحاسابية، بماا  -أوالً 

( واعتمااد SP( والمخصصات المحددة )GPفيها التمييز بين المخصصات العامة )

 ذلك بشكل نهائي

 

االحت اظ بالمعالجة الحالية للمخصصات اقترحت لجنة بازل، خالل فترة انتقالية، 

(. وذكذا IRBالمحاسبية كما ذي مطبّقة بالنسبة للمناذج المعيارية والمناذج الداخلية )

 يمكن أن يعتمد ذذا الحح بصورة نهائية.
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أذمية مثح ذذا الخيار أنه يوفّق بين االختالفات في التطبيقات المحاسبية فيما بين الدول 

ة المعايير المحاسبية المستخدمة والمعالجة النظامية لكح من ذذل ويسمح بإظهار طبيع

المعايير عند إحتساب ك اية رأس المال. على سبيح المثال، في بعض الدول، ت رض 

المعايير المحاسبية اقتطاع المخصصات مقابح الديون أو أجزام الديون التي أصيبت 

لمكّونة كمخصصات إجمالية بالخسائر واالحت اظ بالجزم المتبقي من المخصصات ا

مقابح خسائر مستقبلية غير محددة حاليا ، ذذل المعالجة ستعطي الدول التي تعتمدذا 

قدرة على االحت اظ بكميات أكبر من المخصصات على غيرذا من الدول التي تتطلب 

معاييرذا المحاسبية اقتطاع وتكوين المخصصات مقابح الخسائر المحددة فقط والتي تّم 

 ف عليها بال عح.التعر

 

في المقابح فإن تقدير اإلدارة للخسائر اإلئتمانية المتوقعة بنام على نماذج متينة في 

يمكن النظر إليه كتقدير لخسارة واقعة ال محالة ولو  ،تقييم وقياس مخاطر اإلئتمان

(، وذذا لن يحح IFRS9بنسب قليلة كما ي رضها المعيار الدولي للتقارير المالية )

مشكلة عدم التطابق بين م هومي المخصصات المحددة أي المبنية على حصول خسارة 

خسائر غير مادية فعلية على أصح معين والمخصصات العامة التي تقتطع مقابح 

متوقعة حاليا . إلى جانب ذل  فإن االحت اظ بالمقاربة الحالية التي تميز بين 

ينطوي على تعري ات مختل ة لكح من  ،المخصصات المحددة والمخصصات العامة

قيمة التعرض ورأس المال المطلوب وذل  بحسب المقاربة التي يعتمدذا كح مصرف 

( أو تل  المعتمدة على النماذج SAعيارية )لقياس مخاطر اإلئتمان أي المناذج الم

 (.IRBالداخلية )
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 ً ( SPإدخااااال تعريفااااات دوليااااة موّحاااادة لكاااال ماااان المخصصااااات المحااااددة ) -ثانيااااا

 (GPوالمخصصات العامة )

 

من الخيارات المطروحة إعتماد تعريف عالمي موّحد لكح من المخصصات المحددة 

(SP( والمخصصات العامة )GP بهدف )  تأمين االنسجام في التطبيقات على المستو

 الدولي، واالحت اظ بالمعالجة الحالية لكح من ذذل المخصصات.

 

من إيجابيات مثح ذذا الخيار، وفي حال الوصول إلى توحيد التعري ات بدقة، أن التأثير 

على رأس المال النظامي سيصبح متجانسا  بين الدول ألن نظام ك اية رأس المال 

يشرح كي ية معالجة المخصصات المحاسبية، العامة منها  (IIIبازل )بموجب 

 والمحددة.

 

في حاليا  يمكن الوصول إلى ذذا االقتراح من خالل توضيح التعري ات الموجودة 

( والمخصصات المحددة GP( لكح من المخصصات العامة )60)ال قرة  ،(III بازل)

(SP أو توسيع ذذل التعري ات أكثر أو حتى ) استبدالها بتعري ات جديدة كليا  تجعلها

( أي IFRS9) ةقابلة لالستخدام ب عالية أكثر إن بالنسبة للمعيار الدولي للتقارير المالي

( أو بالنسبة للدول التي ستبقي على ECLعند تقدير الخسارة اإلئتمانية المتوقعة )

 اعتماد مبدأ الخسارة المحققة.

 

( GPيف موحد لكح من المخصصات العامة )المقابح فإن الوصول إلى تعرفي 

( سيكون تحديا  صعبا . على سبيح المثال فإن التعريف SPوالمخصصات المحددة )

( يمكن تطبيقه للتمييز بين المخصصات المحددة وتل  Defaultالمت ق عليه للتعثر )

العامة، لكن ذذا التعريف سيعالج بعض المخصصات مقابح التدني في أصول معّينة 

( ألنها ذذل األصول ليست مصنّ ة بعد كأصول متعثرة أو GPخصصات عامة )كم
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غير منتجة في حين أن المخصصات مقابح ذذل األصول )التي شهدت تدنيا  لكنها ال 

 (.SPزالت منتجة( تعتبر حالية كمخصصات محددة )

 

 ً التميياز باين إزالاة  –تغييار ذايري فاي المعالجاة المعتمادة حاليااً للمخصصاات  -ثالثا

( وإدخاال "الخسااائر المتوقعاة نظامياااً" SP( والمحااددة )GPالمخصصاات العاماة )

 (SAالستعمالها وفقاً للمنهج المعياري )

 

 تغيير المعالجة النظامية للمخصصات المحاسبية

 

اختالف التطبيقات المتعلقة بالمخصصات المحاسبية وتل  المطلوبة ألغراض نظامية 

( GPالسلطات اإلشرافية وإختالف معالجة المخصصات العامة )ورقابية من قبح 

، من شأنه أن يخلق SPوالمحددة ) ( وفقا  للمنهج المعياري، كما أشير إلى ذل  سابقا 

 عدم إنسجام في التطبيق بين الدول وبين المصارف.

 

انية إن عدم التجانس في كي ية تطبيق المعايير المحاسبية الخاصة بتقدير الخسارة اإلئتم

( يحتاج إلى عناية أكبر من جانب السلطات اإلشرافية حيث أن عددا  ECLالمتوقعة )

من المصارف سوف تعتمد معايير محاسبية محلية ال زالت تستند إلى مبدأ حصول 

الخسارة في تكوين المخصصات، فإذا أخذنا على سبيح المثال المخصصات المطلوبة 

( فإن IFRS9لمعيار الدولي للتقارير المالية )مقابح األصول المنتجة، فإنه وفقا  ل

 Month-12شهرا  ) 12( يجب تقديرذا على فترة ECLالخسارة اإلئتمانية المتوقعة )

ECL)، مثال  فإن كية ياليات المتحدة األمروفي حال تطبيق المعايير المحاسبية في الو

تقديرا  حتى نهاية عمر الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على األصول المنتجة تتطلب 

األصول، وأما في حال البقام على مبدأ الخسارة المحققة فإنه ال حاجة لتكوين أيّة 

 مخصصات مقابح ذذل األصول المنتجة.
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ذكذا إذا ، سيكون في المستقبح أكثر من نظام محاسبي لتحديد الخسارة اإلئتمانية 

يمكن أن تكون  -ا ذكرناكم–(، إلى جانب أن عددا  من المصارف ECLالمتوقعة )

ملزمة بتطبيق معايير محاسبية متّ ق عليها محليا  والتي قد ال تلزمها بتطبيق مبدأ 

( واإلبقام على إعتماد مبدأ الخسارة المحققة أي ضرورة ELالخسارة المتوقعة )

حصول تدني فعلي وواضح في قيمة األصول كشرط مسبق للسماح باقتطاع 

 المخصصات. 

 

ل ، فإن واحدا  من الخيارات المقترحة ذو معالجة كح أنواع المخصصات بنام  على ذ

( أو مخصصات إجمالية )أي على GPبالطريقة عينها سوام  أكانت مخصصات عامة )

مستو  مجموعات معيّنة من األصول( أو مخصصات إفرادية )أي مقابح أصح محدد 

( في SAالمعياري ) بعينه(، وذل  خصوصا  بالنسبة للمصارف التي تعتمد المنهج

قياس مخاطر اإلئتمان عند إحتساب ك اية رأس المال النظامي، وذذا سيكون منسجما  

المصارف التي تعمح وفق المناذج المعتمدة على التقييم الداخلي  -حاليا  –مع ما تقوم به 

(IRB.) 

 

( GPإن اعتماد ذذا الخيار سيوفّر الحاجة إلى الت ريق بين المخصصات العامة )

(، كذل  فإن ذذا الخيار سيخ ّف ال روقات ويزيد من SPالمخصصات المحددة )و

التماثح بين المنهج المعياري والمناذج الداخلية في قياس مخاطر اإلئتمان عند إحتساب 

 معدالت ك اية رأس المال.

 

سيساعد في مقارنة األصول المرّجحة بالمخاطر  إن إعتماد مخصصات نظامية

(RWA بين المصارف التي تعتمد المنهج المعياري وتل  التي تعتمد المناذج )

(، وذي مسـألة ستزداد أذمية مع إعتماد لجنة بازل IRBالداخلي )المعتمدة على التقييم 
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المحتسب وفقا  للمناذج سق ا  لرأس المال  -2017ول في كانون األ–للرقابة المصرفية 

من رأس المال  في المائة 72.5( وقد تّم تحديد ذذا السقف بنسبة IRBالداخلية )

 (.SAالمطلوب وفقا  للمنهج المعياري )

 

واضح  حد أدنىمتساوية ومعيارية سيكون بمثابة  إن إعتماد مخصصات نظامية

(Floorيعتمد عند إحتساب ك اية رأس المال بحيث سيتم مقارنة )  المخصصات

بنام على ال رضيات الخاصة به في تقدير حجم الخسارة  -المحاسبية لكح مصرف 

الذي سيوفرل ذذا اإلقتراح بإعتماد  الحد األدنى، مع ذذا -(ECLاإلئتمانية المتوقعة )

مخصصات نظامية موحدة، وفي حال وجود عجز فإنه سيتم التنزيح من فئة حقوق 

ذل  بشكح يسمح بتقليص اإلختالفات بحيث أنه إذا قام ( وCET1حملة األسهم العادية )

أي مصرف بتكوين حجم من المخصصات المحاسبية )بنام على النظام المحاسبي 

المعتمد( أقح من المخصصات النظامية المطلوبة فإن قيمة ال رق يجب تنزيلها من 

أنه أن ( وذذا من شCET1رأس المال وتحديدا  من فئة حقوق حملة األسهم العادية )

يح ّز المصارف على تكوين المخصصات بهدف التقيّد بمعدالت ك اية رأس المال 

 المطلوبة.

 

إن مثح ذذل المعالجة قد جر  تطبيقها بنجاح بالنسبة للمصارف التي إعتمدت في 

 .(IIلبازل )( في قياس مخاطر اإلئتمان وفقا  IRBالسابق مناذج التقييم الداخلي )

 

 

 

 

 



 على البنوك العربية (IFRS9)تحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  

 

25 
 

تجارب الدول العربية في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية : الثالثالفصل 

(IFRS9) 

 :فيما يلي تحليح لنتائج الردود المستلمة من المصارف المركزية العربية على االستبيان

 

، تعمح الدول العربية على االلتزام بالمعايير الدولية بشكح عام. في ذذا اإلطار •

قامت جميع المصارف المركزية العربية المجيبة على االستبيان بالطلب من 

، باستثنام البن  2018بنوكها تطبيق المعيار، ابتدام  من األول من يناير 

يبدأ  من المقرر أن المركزي العراقي، والبن  المركزي المصري والتي

 .2019التطبيق لد  بنوكها بداية عام 

 

قامت جميع المصارف المركزية يق المعيار، بهدف توضيح وتسهيح تطب •

العربية المجيبة على االستبيان، بإصدار تعليمات لبنوكها حول تطبيق المعيار 

(IFRS9)دور  :. اشتملت ذذل التعليمات على عدد من الموضوعات أذمها

مجلس اإلدارة واإلدارة العليا التن يذية، ودور م ّوض المراقبة )التدقيق 

الخارجي(، وتعريف نماذج العمح، ومنهجيات إحتساب الخسارة اإلئتمانية 

، ودور السلطة اإلشرافية في مراجعة وتقييم منهجيات (ECL)المتوقعة 

لنظامية ، والمعالجة ا(ECL)إحتساب الخسارة اإلئتمانية المتوقّعة 

للمخصصات المحاسبية عند إحتساب ك اية رأس المال، باستثنام التعليمات 

دور  الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي فلم تتضمن تعليمات حول

م ّوض المراقبة )التدقيق الخارجي(، ودور السلطة اإلشرافية في مراجعة 

. كما لم تتضمن (ECL)وتقييم منهجيات إحتساب الخسارة اإلئتمانية المتوقّعة 

التعليمات الصادرة من بن  المغرب دور مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 

كذل  لم (. ECLالتن يذية، ومنهجيات إحتساب الخسارة اإلئتمانية المتوقعة )

تتضمن التعليمات الصادرة من بن  الكويت المركزي دور السلطة اإلشرافية 

(، ECLسارة اإلئتمانية المتوّقعة )في مراجعة وتقييم منهجيات إحتساب الخ
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والمعالجة النظامية للمخصصات المحاسبية عند إحتساب ك اية رأس المال. 

وفي لبنان لم تتضمن التعليمات على دور السلطة اإلشرافية في مراجعة وتقييم 

 (.ECLمنهجيات إحتساب الخسارة اإلئتمانية المتوقّعة )

 

، قام كح من البن  المركزي اليةفيما يتعلق بتصنيف وقياس األصول الم •

لبن   األردني، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبن  المركزي العراقي، وا

وبن  المركزي العُماني، وسلطة النقد ال لسطينية، ومصرف قطر المركزي، 

ومصرف لبنان، والبن  المركزي المصري بالطلب من الكويت المركزي، 

نماذج العمح وتوزيع األصول المالية وفقا  لهذل بنوكها وضع سياسة لتعريف 

النماذج. في ذذا اإلطار، يعتبر مجلس إدارة البن  ذي الجهة المسؤولة عن 

المصادقة على سياسة تعريف نماذج العمح وتوزيع األصول المالية وفقا  لهذل 

، في جميع المصارف المركزية العربية المذكورة أعالل، باستثنام كح النماذج

بن  الكويت المركزي الذي تعتبر اإلدارة التن يذية العليا ومراقب من 

الحسابات ذي الجهات المسؤولة عن المصادقة على سياسة تعريف نماذج 

العمح وتوزيع األصول المالية وفقا  لهذل النماذج، ومصرف قطر المركزي 

ولة عن ذي الجهات المسؤ الذي يعتبر مجلس اإلدارة، واإلدارة التن يذية العليا

المصادقة على سياسة تعريف نماذج العمح وتوزيع األصول المالية وفقا  لهذل 

وقد تضمنت تل  التعليمات، شروط تغيير تصنيف األصول المالية  النماذج.

ضمن نماذج العمح. ذذا ويعد قيام البن  بتغيير نموذج األعمال من أبرز 

لمقابح، لم يطلب شروط الموافقة إلعادة تصنيف األصول المالية. في ا

مصرف البحرين المركزي، وبن  المغرب من بنوكها وضع سياسة لتعريف 

 نماذج العمح وتوزيع األصول المالية وفقا  لتل  النماذج.
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ذناك تباين  ،(ACالمصنفة بالكلفة المطفأة ) فيما يتعلق ببيع األصول المالية •

الموضوع. فمن واضح في كي ية تعاطي المصارف المركزية العربية في ذذا 

البن  المركزي األردني، ومصرف البحرين  كح من لم يطلبجهة، 

وبن  المغرب من بنوكها وضع سياسة وبن  الكويت المركزي، المركزي، 

لعمليات بيع األصول المالية المصنّ ة بالكل ة المط أة. كما ال تتطّلب عمليات 

تقم تل   كما لمبيع األصول المالية المصنّ ة بالكل ة المط أة لديها أية موافقات، 

المصارف المركزية بتحديد سقف لعمليات البيع من المح ظة المصن ة بالكل ة 

بالطلب  مؤسسة النقد العربي السعودي قامتالمط أة في بنوكها. في المقابح، 

من بنوكها وضع سياسة لعمليات بيع األصول المالية المصنّ ة بالكل ة المط أة 

(AC)تتطلّب عمليات بيع األصول المالية المصنّ ة بالكل ة  . في ذذا اإلطار

لبيع من  المط أة موافقة مجلس إدارة البن ، فيما لم يتم تحديد سقف لعمليات ا

، لم يطلب البن  المركزي من في العراقالمصن ة بالكل ة المط أة.  المح ظة

بنوكه وضع سياسة لعمليات بيع األصول المالية المصنّ ة بالكل ة المط أة 

(AC فيما تتطلّب عمليات بيع األصول المالية المصنّ ة بالكل ة المط أة في .)

لتن يذية، ولم يتم البنوك العراقية موافقات من مجلس اإلدارة واإلدارة العلي ا ا

، وفي ُعمانتحديد سقف لعمليات البيع من المح ظة المصن ة بالكل ة المط أة. 

يطلب البن  المركزي من بنوكه وضع سياسة لعمليات بيع األصول المالية 

(. كذل  تتطلّب عمليات بيع األصول المالية ACالمصنّ ة بالكل ة المط أة )

بنوك العُمانية موافقات من مجلس اإلدارة، ولم المصنّ ة بالكل ة المط أة في ال

في يتم تحديد سقف لعمليات البيع من المح ظة المصن ة بالكل ة المط أة. 

، تطلب سلطة النقد ال لسطينية من بنوكها وضع سياسة لعمليات بيع فلسطين

(. فيما ال تتطلّب عمليات بيع ACاألصول المالية المصنّ ة بالكل ة المط أة )

المالية المصنّ ة بالكل ة المط أة في البنوك ال لسطينية موافقات من  األصول

مجلس اإلدارة، ولم يتم تحديد سقف لعمليات البيع من المح ظة المصن ة 
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بنوك وضع سياسة اليطلب المصرف المركزي من  في قطر،بالكل ة المط أة. 

ل  تتطلّب (. كذACلعمليات بيع األصول المالية المصنّ ة بالكل ة المط أة )

عمليات بيع األصول المالية المصنّ ة بالكل ة المط أة في البنوك القطرية 

شهر  12موافقات من المصرف المركزي في حال ارت عت المبيعات في آخر 

(، ويتم كذل  تحديد سقف لعمليات 9/2017عن حد معين )وفقا  للتعميم رقم 

ارت عت المبيعات في آخر  البيع من المح ظة المصن ة بالكل ة المط أة في حال

مصرف  يطلب(. كذل  9/2017شهر عن حد معين )وفقا  للتعميم رقم  12

وضع سياسة لعمليات بيع األصول المالية المصّن ة  اللبنانية بنوكالمن  لبنان

(. كذل  تتطلّب عمليات بيع األصول المالية المصنّ ة ACبالكل ة المط أة )

نانية موافقات من مجلس اإلدارة، ويتم كذل  بالكل ة المط أة في البنوك اللب

تحديد سقف لعمليات البيع من المح ظة المصن ة بالكل ة المط أة من قبح 

قام  في مصر،المصرف ضمن سياسة بيع األصول المصن ة بالكل ة المط أة. 

البن  المركزي بوضع ضوابط استرشادية للبنوك فيما يتعلق بعمليات بيع 

وال تتطلّب عمليات بيع األصول  نّ ة بالكل ة المط أة.األصول المالية المص

ولم يتم تحديد سقف  ( أية موافقات،ACالمالية المصنّ ة بالكل ة المط أة )

 لعمليات البيع من المح ظة المصن ة بالكل ة المط أة.
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 الجدول أدناه يلخص ردود الدول العربية

الطلاام ماان المصااارف  

لعملياات وضع سياساة 

بياااع األصاااول المالياااة 

المصاااااااانفة بالكلفااااااااة 

 المطفأة

هاال تتطلااام عملياااات 

بيااع األصااول الماليااة 

المصاااااانفة بالكلفاااااااة 

المطفاااااأة موافقااااااات 

 محددة

هااااال تااااام تحدياااااد 

ساااااقف لعملياااااات 

البيع من المحفظة 

المصاانفة بالكلفااة 

 المطفأة

 ال ال ال البنك المركزي األردني

 ال ال ال مصرف البحرين المركزي

مؤسسة النقد العربي 

 السعودي

 ال نعم، مجلس اإلدارة نعم

نعم، مجلس اإلدارة،  نعم البنك المركزي العراقي

 اإلدارة العليا التن يذية

 ال

 ال ال ال بنك المغرب

 ال نعم، مجلس اإلدارة نعم البنك المركزي العماني

 ال ال نعم سلطة النقد الفلسطينية

 نعم نعم نعم مصرف قطر المركزي

 ال ال ال بنك الكويت المركزي

 نعم نعم، مجلس اإلدارة نعم مصرف لبنان

 نعم ال نعم البنك المركزي المصري
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أظهرت الدراسة  تباينا  واضحا   فيما يتعلق بالتأثير على رأس المال النظامي، •

بين المصارف المركزية العربية في المنهجية المستخدمة وتأثيراتها على 

تعتمد المصارف المركزية في كح من المملكة رأس المال النظامي. حيث 

األردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، 

لجنة بازل للرقابة المصرفية في تسجيح معالجة  ، ودولة الكويتودولة قطر

التغيّر اإليجابي )األرباح غير المحققة( أو السلبي )الخسائر غير المحققة( 

المتراكم، الناتج عن إعادة تقييم األصول المالية المصنّ ة بالقيمة العادلة مقابح 

( ضمن فئة رأس المال من FVTOCIعناصر الدخح الشامح األخر  )

ل(. ويتم تسجيح التغيّر اإليجابي المتراكم لد  CET1)األسهم العادية   بنوكا

في كح من المملكة األردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، 

والناتج عن إعادة تقييم األصول المالية المصّن ة  ودولة فلسطين، ودولة قطر

أس المال في ر بالكامحبالقيمة العادلة مقابح عناصر الدخح الشامح األخر  

النظامي. وتقوم كح من مؤسسة النقد العربي السعودي، والبن  المركزي 

العُماني، والبن  المركزي المصري باعتماد معالجة لجنة بازل للرقابة 

المصرفية في تسجيح التغيّر اإليجابي )األرباح غير المحققة( أو السلبي 

يم األصول المالية )الخسائر غير المحققة( المتراكم، الناتج عن إعادة تقي

( FVTOCIالمصنّ ة بالقيمة العادلة مقابح عناصر الدخح الشامح األخر  )

لتغّير CET1ضمن فئة رأس المال من األسهم العادية ) (. لكن ال يتم تسجيح ا

اإليجابي المتراكم لد  بنوكها والناتج عن إعادة تقييم األصول المالية المصنّ ة 

في رأس المال  بالكامحالدخح الشامح األخر   بالقيمة العادلة مقابح عناصر

وفي الكويت، ال يتم تسجيح النظامي، وال يوجد سقف محدّد لقبول ذذا التغيّر. 

التغيّر اإليجابي المتراكم لد  بنوكها والناتج عن إعادة تقييم األصول المالية 

رأس  في بالكامحالمصنّ ة بالقيمة العادلة مقابح عناصر الدخح الشامح األخر  

كح من بن   ال يقومبينما المال النظامي، حيث يتم استبعاد األرباح المرحلية، 
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المغرب ومصرف لبنان باعتماد معالجة لجنة بازل للرقابة المصرفية في ذذا 

الشأن، حيث يطلب من البنوك تسجيح التغيّر اإليجابي المتراكم، الناتج عن 

مة العادلة مقابح عناصر الدخح إعادة تقييم األصول المالية المصنّ ة بالقي

(. في ن س السياق، ال T2Cالشامح األخر ، ضمن فئة رأس المال المساند )

يتم تسجيح التغيّر اإليجابي المتراكم لد  البنوك اللبنانية والبنوك المغربية 

والناتج عن إعادة تقييم األصول المالية المصنّ ة بالقيمة العادلة مقابح عناصر 

في رأس المال النظامي، حيث يبلغ السقف لد   بالكامحاألخر   الدخح الشامح

في المائة، وفي البنوك في المملكة المغربية  50البنوك في الجمهورية اللبنانية 

 (. T2Cفي المائة وذل  ضمن رأس المال المساند ) 45

 

يقوم كح من البن  المركزي األردني، ومؤسسة النقد فيما يتعلق باإلفصاح،  •

العربي السعودي، والبن  المركزي العُماني، وسلطة النقد ال لسطينية، 

لبن  وبن  الكويت المركزي، ومصرف قطر المركزي،  ومصرف لبنان، وا

المركزي المصري، وبن  المغرب بالطلب من بنوكها إفصاحات خاصة )غير 

( فيما يتعلّق 7معيار الدولي للتقارير المالية رقم تل  المحدّدة بموجب ال

بتصنيف وقياس األصول المالية. وتختلف دورية تل  اإلفصاحات بين ربعية 

ونصف سنوية باستثنام سلطة النقد ال لسطينية التي تطلب من بنوكها 

إفصاحات بشكح شهري. فيما ال يقوم مصرف البحرين المركزي، بالطلب من 

ة إفصاحات خاصة )غير تل  المحدّدة بموجب المعيار الدولي البنوك البحريني

( فيما يتعلّق بتصنيف وقياس األصول المالية، بينما 7للتقارير المالية رقم 

من البنوك البحرينية اإلفصاح بشكح ربعي فيما  المركزي يطلب المصرف

يتعلق بتصنيف وقياس األصول المالية. في العراق، لم يطلب البن  المركزي 

من البنوك العراقية إفصاحات خاصة )غير تل  المحدّدة بموجب المعيار 

 ( فيما يتعلّق بتصنيف وقياس األصول المالية.7الدولي للتقارير المالية رقم 
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، قام كح من البن  (SICR)فيما يتعلق باإلرت اع الملحوظ في مخاطر اإلئتمان  •

المركزي األردني، والبن  المركزي العراقي، والبن  المركزي العُماني، 

ومصرف لبنان بتحديد معايير لتبيان حصول ذذا وبن  الكويت المركزي، 

اإلرت اع في مخاطر االئتمان، إضافة  لتل  المحددة في المعيار الدولي للتقارير 

 . (IFRS9)المالية 

 

التعثر في السداد لمدة ومن األمثلة على ذذل المعايير: عدم وجود بيانات مالية، 

عدم القدرة على تحديث البيانات المالية، اعتماد العميح يوم،  30تزيد عن 

بشكح رئيسي على االقتراض، إشارة البيانات المالية إلى حصول تراجع ذام 

حصول إعادة ذيكلة ح، تراجع التصنيف االئتماني للعمي في نشاط العميح،

للدين، تعّرض العميح إلى دعاو  قضائية قد ينتج عنها خسائر تؤثر على 

 سالمة الوضع المالي والقدرة على السداد.

 

في المقابح، لم يقم كح من مصرف البحرين المركزي، ومؤسسة النقد العربي 

السعودي، وسلطة النقد ال لسطينية، ومصرف قطر المركزي، والبن  

زي المصري، وبن  المغرب بتحديد معايير لتبيان حصول ذذا اإلرت اع المرك

 في مخاطر االئتمان.

 

 Low Creditفيما يتعلق بتحديد تعريف لم هوم مخاطر االئتمان المتدنية ) •

Risk قام كح من البن  المركزي األردني، ومؤسسة النقد العربي ،)

العُماني، ومصرف  السعودي، والبن  المركزي العراقي، والبن  المركزي

قطر المركزي، والبن  المركزي المصري، بتحديد م هوم لهذل المخاطر وذل  

ضمن التعليمات الصادرة. فيما لم يحدد كح من مصرف البحرين المركزي، 
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وبن  وبن  الكويت المركزي، وسلطة النقد ال لسطينية، ومصرف لبنان، 

تل  المخاطر، وذل  ضمن المغرب، ضمن التعليمات الصادرة تعري ا  لم هوم 

 التعليمات الصادرة من طرفها.

 

سمح كح من البن  المركزي األردني، ومؤسسة النقد العربي السعودي،  •

وسلطة النقد ال لسطينية، والبن  المركزي العُماني، ومصرف قطر المركزي، 

والبن  المركزي المصري، ومصرف لبنان، في وبن  الكويت المركزي، 

(، "ص ر" في ECLعتماد نسبة خسارة إئتمانية متوقعة )حاالت معينة، با

المائة. ومن أبرز ذذل الحاالت: التعرضات للمصرف المركزي بالعملة 

المحلية، التعرضات للمصرف المركزي بالعمالت األجنبية، األوراق 

الحكومية بالعملة المحلية، األوراق الحكومية بالعمالت األجنبية. في المقابح، 

حاالت في كح من مصرف البحرين المركزي، والبن  المركزي ال توجد أي 

باعتماد نسبة خسارة إئتمانية متوقعة  العراقي، وبن  المغرب، يُسمح فيها

 "ص ر" في المائة.

 

، تضمنت التعليمات الصادرة عن السلطة بتعريف مفهوم التعثرفيما يتعلق  •

اإلشرافية في كح من المملكة األردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والمملكة 

العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة ُعمان، ودولة فلسطين، ودولة 

والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجود ودولة الكويت، قطر، 

التعثر. فيما لم تتضمن التعليمات الصادرة عن بن  المغرب  تعريف لم هوم

ذذا وتعد حاالت تأخر المدين عن تسديد التزاماته ل ترة  تعري ا  لم هوم التعثر.

يوم، قيام البن  بتكوين مخصص ناتج عن انخ اض ملحوظ في  90تزيد عن 

ت جودة االئتمان، مواجهة العميح لصعوبات مالية مؤثرة، من أبرز الحاال

 المعتمدة في تعريف م هوم التعثر.
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تضمنت التعليمات الصادرة عن السلطة اإلشرافية في كح من المملكة األردنية  •

الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، 

والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، تحديد الحاالت التي يلزم فيها 

لخسارة اإلئتمانية المتوقّعة على أساس إفرادي البن  بإحتساب ا

(Individual)  والحاالت التي يلزم فيها البن  بإحتساب الخسارة اإلئتمانية

. من أبرز الحاالت التي تحتسب (Collective)المتوقّعة على أساس إجمالي 

فيها الخسارة اإلئتمانية المتوقّعة على أساس إفرادي: محافظ االستثمار، 

لشركات، محافظ الشركات المتوسطة والصغيرة. كذل  يعد احتساب محافظ ا

الخسارة االئتمانية المتوقعة على بطاقات االئتمان، محافظ التمويح العقاري، 

التمويح االستهالكي، من أبرز الحاالت التي تحتسب فيها الخسارة اإلئتمانية 

 المتوقّعة على أساس إجمالي. 

 

اعتمادها في احتساب الخسارة االئتمانية  فيما يتعلق بالمنهجية الواذم •

، فقد تم تحديد ذذل المنهجية ضمن التعليمات الصادرة عن (ECLالمتوقعة )

كح من البن  المركزي األردني، ومصرف البحرين المركزي، ومؤسسة النقد 

وبن  العربي السعودي، والبن  المركزي العُماني، ومصرف قطر المركزي، 

ف لبنان، والبن  المركزي المصري. فيما لم يحدد ومصرالكويت المركزي، 

كح من البن  المركزي العراقي، وسلطة النقد ال لسطينية، وبن  المغرب في 

 التعليمات المصدرة ذذل المنهجية.

 

، يلزم كح من البن  المركزي األردني، ومصرف وفيما يتعلق بالمنهجية •

البن  المركزي البحرين المركزي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، و

والبن  المركزي وبن  الكويت المركزي، العُماني، ومصرف قطر المركزي، 
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( PDالمصري البنوك اتباع المنهجية المبنية على مؤشري احتمال التعثر )

 لها، فقد تُرك للبنوك اللبنانية(. بالنسبة LGD) التعثر والخسارة بافتراض

( PDحرية االختيار بين المنهجية المبنية على مؤشري احتمال التعثر )

(، ومنهجية نسبة الخسارة التاريخية LGD) التعثر والخسارة بافتراض

 (.Adjusted Historical Loss Rateالمعدلة )

 

وفيما يتعلق بتحديد أنواع الضمانات والك االت المؤذلة بهدف احتساب  •

حددت التعليمات الصادرة عن كح من البن  وقعة، الخسارة االئتمانية المت

وبن  المركزي األردني، وسلطة النقد ال لسطينية، ومصرف قطر المركزي، 

ذذل ومصرف لبنان، والبن  المركزي المصري أنواع الكويت المركزي، 

فيما لم يحدد مصرف البحرين المركزي، ومؤسسة ، الضمانات والك االت

لُعماني، النقد العربي السعودي، وا لبن  المركزي العراقي، والبن  المركزي ا

 وبن  المغرب أنواع ذذل الضمانات والك االت ضمن التعليمات المصدرة.

 

، يبين الجدول (ECLفيما يخص التأثير الكمي للخسارة االئتمانية المتوقعة ) •

 التالي ذذا التأثير على مستو  القطاع المصرفي في الدول العربية.
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)%( 

نسةةةةبة المخصصةةةةات  

المطلوبةةةةةةةةة مقابةةةةةةةةح 

األصول المنتجة التي 

لةةةم تشةةةهد أي ارت ةةةاع 

ملحةةوظ فةةةي مخةةةاطر 

( Stage 1اإلئتمةان )

مةةةةةةةةةةةةةن إجمةةةةةةةةةةةةةالي 

المخصصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 المطلوبة.

نسةةةةبة المخصصةةةةات 

المطلوبةةةةةةةةة مقابةةةةةةةةح 

األصول المنتجة التي 

شةةةةةةةةةهدت ارت اعةةةةةةةةةا  

ملحوظةةا  فةةي مخةةاطر 

( Stage 2اإلئتمةان )

مةةةةةةةةةةةةةن إجمةةةةةةةةةةةةةالي 

المخصصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 .المطلوبة

نسبة المخصصات 

المطلوبةةةةة مقابةةةةةح 

األصةةةةةةول غيةةةةةةةر 

 Stageالمنتجةة )

( مةةةةةن إجمةةةةةالي 3

المخصصةةةةةةةةةةةةةات 

 المطلوبة.

المملكةةةةة األردنيةةةةة 

 الهاشمية

9.1 14.1 75.0 

 75.9 14.6 9.6 مملكة البحرين

المملكةةةةةة العربيةةةةةة 

 السعودية

22.9 25.4 51.7 

 56.0 31.7 12.3 سلطنة عُمان

 67.4 16.1 16.3 دولة فلسطين

 55.4 36.0 8.6 دولة قطر

 71.4 12.0 16.5 الجمهورية اللبنانية

 64.1 16.3 0.8 المملكة المغربية

 

أظهرت ، فيما يتعلق بتأثير المخصصات المحاسبية على رأس المال النظامي •

نتائج الدراسة تباينا  كبيرا  بتأثير ذذل المخصصات على رأس المال النظامي، 

تُقبح المخصصات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية حيث 
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(IFRS9) ( والتي ذي ضمنStage 1 بشكح جزئي ضمن مكونات رأس )

في المائة من مجموع  1.25( وبما بما ال يزيد عن T2Cالمال المساند )

الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان محتسبة وفق الطريق المعيارية في كح 

والبنوك المصرية. وتنطبق ذذل الحالة والبنوك الكويتية، من البنوك األردنية، 

مائة في ال 1.25على البنوك العراقية، والبنوك اللبنانية ولكن دون تحديد نسبة 

 من مجموع الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان.

 

أما في البنوك السعودية، والبنوك ال لسطينية، تُقبح المخصصات المطلوبة 

والتي ذي ضمن والتي ذي  (IFRS9)بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

 ( ضمن مكونات رأس المال النظاميStage 2وجزم من  Stage 1ضمن )

 (.T2Cوضمن فئة رأس المال المساند )وبشكح جزئي 

 

وفي البنوك القطرية، تُقبح المخصصات المطلوبة بموجب المعيار الدولي 

و  Stage 1والتي ذي ضمن والتي ذي ضمن ) (IFRS9)للتقارير المالية 

Stage 2وبشكح جزئي وضمن فئة  ( ضمن مكونات رأس المال النظامي

في المائة من إجمالي  1.25د عن (، وبما ال يزيT2Cرأس المال المساند )

لبنوك  مخاطر االئتمان المرجحة بأوزان المخاطر. وتنطبق ذذل الحالة على ا

في المائة من مجموع الموجودات  1.25البحرينية ولكن دون تحديد نسبة 

 المرجحة بمخاطر االئتمان.

 

وفي سلطنة ُعمان، تُقبح المخصصات المطلوبة بموجب المعيار الدولي 

في  100( بنسبة Stage 1والتي ذي ضمن )( IFRS9)للتقارير المالية 

( وبحد أقصال Stage 2) المائة، إلى جانب المخصصات المطلوبة ضمن

في المائة من األوزان المرجحة بالمخاطر االئتمانية وذل  ضمن فئة  1.25
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(. اما في البنوك العراقية، فتُقبح المخصصات T2Cمال المساند )رأس ال

( والتي ذي ضمن 9المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

(Stage 1 ضمن مكونات رأس المال النظامي وبشكح جزئي وضمن فئة )

 (. T1Cرأس المال األساسي )

 

يع المخصصات المطلوبة أخيرا  وفيما يخص البنوك المغربية، فتُقبح جم

ضمن مكونات رأس المال  (IFRS9)بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

 (.T1Cالنظامي وبشكح كامح وضمن فئة رأس المال األساسي )

 

بالتصريح عن نسبة الخسارة اإلئتمانية  في الدول العربيةالبنوك جميع تقوم  •

المتوقّعة بحسب المحافظ اإلئتمانية إلى السلطة اإلشرافية في كح الدول العربية 

 التي أجابت على االستبيان، باستثنام البنوك العُمانية.

 

بهدف معالجة المخصصات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  •

(IFRS9)لبن  المركزي ، قامت كح من مؤ سسة النقد العربي السعودي، وا

سنوات. فيما لم يقم كح  5العراقي، وبن  المغرب باعتماد فترة انتقالية لمدة 

من البن  المركزي األردني، ومصرف البحرين المركزي، والبن  المركزي 

وبن  الكويت العُماني، وسلطة النقد ال لسطينية، ومصرف قطر المركزي، 

لبنان، والبن  المركزي المصري باعتماد فترة انتقالية  ومصرفالمركزي، 

 لتوزيع النقص المحتمح في المخصصات المطلوبة على عدة دورات مالية.

 

فيما يتعلق باإلفصاح، قام كح من البن  المركزي األردني، وسلطة النقد  •

وبن  ال لسطينية، والبن  المركزي العُماني، ومصرف قطر المركزي، 

ومصرف لبنان، والبن  المركزي المصري، وبن  ي، الكويت المركز
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المغرب بالطلب من البنوك إفصاحات خاصة "غير تل  المحدّدة بموجب 

(" والمتعلقة بالتدني. فيما لم يطلب كح 19المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

من مصرف البحرين المركزي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبن  

 قي، إفصاحات خاصة متعلقة بالتدني.المركزي العرا

 

طلبت جميع المصارف المركزية في الدول العربية التي أجابت على  •

االستبيان، وضمن التعليمات الصادرة عنها، تحديد مهام لجنة التدقيق الخاصة 

بالبنوك فيما يخص التأكد من حسن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية، 

نيف األصول المالية وحجم الخسائر اإلئتمانية خاصة  تل  المتعلقة بتص

 .، وبن  الكويت المركزيالمتوقّعة، باستثنام البن  المركزي العُماني

 

طلبت المصارف المركزية في كح من المملكة األردنية الهاشمية، ومملكة  •

البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، 

من وحدات التدقيق الداخلي  وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اللبنانية،

الخاصة بالبنوك، وضمن التعليمات الصادرة عنها، إجرام تقييم مستقح لمد  

اإللتزام بالسياسات واإلجرامات المتعلّقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير 

 ، باستثنام بن  الكويت المركزي.(IFRS9)المالية 

 

طلبت المصارف المركزية في كح من المملكة األردنية الهاشمية، ومملكة  •

وبن  البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، 

والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الكويت المركزي، 

البنوك بمتطلبات  المغربية، بالطلب من م ّوض المراقبة إبدام رأيه بمد  تقيّد

عند إعدادل التقارير المطلوبة من (، IFRS9)المعيار الدولي للتقارير المالية 

 قبلها.
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  ( على رأس المال النظامي ECLتأثير الخسارة اإلئتمانية المتوقعة ): رابعالفصل ال

 (لبنان)تجربة 

 

  األطر التنظيمية واإلشرافية:

 

أصدرت السلطات التنظيمية  ،((IFRS9تمهيدا  لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

واإلشرافية في لبنان عددا  من التعليمات بهدف مساعدة المصارف على التطبيق السليم 

 إلىلمتطلبات المعيار من جهة وتأمين االنسجام بين المصارف العاملة والوصول 

عيار وأذمها زيادة الش افية في عرض األصول واألدوات األذداف المرجوة من ذذا الم

المالية في وضعيات المصارف، ووضع نظام جديد لالعتراف بالخسائر اإلئتمانية في 

      عزيز القدرة اإلئتمانية للمصارف:وقت مبكر وبنام مخزون مالئم من المخصصات لت

 

تاريخ  18/2015أصدرت لجنة الرقابة على المصارف مذكرة رقم  :أوالً 

 المعيارتطلب فيها من المصارف المباشرة باالستعداد لتطبيق  13/8/2015

بالتنسيق مع م وضي المراقبة المعتمدين ( IFRS9) ةالمالي للتقارير الدولي

األقح، من تشكيح فريق عمح داخلي لتطبيق ذذا المعيار يتألّف، على لديها، و

 Risk( وإدارة المخاطر )Financial Control) مسؤولين في الرقابة المالية

Management( والتسليف )Credit( والمعلوماتية )IT ) وتزويد لجنة الرقابة

على المصارف في لبنان بخطة عمح ت صيلية لتطبيق متطلبات ذذا المعيار 

بنان وعلى صعيد ودراسة التحديات والحاجات على صعيد المصرف في ل

لتاريخية  المجموعة، خصوصا  على مستو  البيانات والمعلومات اإلحصائية ا

 المطلوبة إلحتساب الخسارة اإلئتمانية المتوقعة.
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 ً تاريخ  15/2016كذل  أصدرت لجنة الرقابة على المصارف مذكرة رقم  :ثانيا

 تطلب فيها من المصارف: 5/10/2016

 ((IFRS9 المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق شامح حول استبيانتعبئة  •

 و

كّمي حول تأثير تطبيق متطلّبات المعيار المتعلّقة بمعالجة  إجرام اختبار •

على أرباح المصرف  (Impairment)التدني في قيمة األصول المالية 

 وعلى ك اية أمواله الخاصة.

 

 ً ( الذي (IFRS9مع اقتراب موعد التطبيق ال علي للمعيار الدولي للتقارير المالية  :ثالثا

، تّم إصدار تعليمات تنظيمية وأخر  تطبيقية 1/1/2018كان قد حدّد بتاريخ 

حول تطبيق ذذا المعيار وذل  على ضوم نتائج االستبيان المنول عنه أعالل 

القرار األساسي رقم ونتائج االختبار الكّمي، حيث أصدر مصرف لبنان 

 (. 143)موضوع تعميم مصرف لبنان رقم  7/11/2017تاريخ  12713

 

 ً تاريخ  293كما أصدرت لجنة الرقابة على المصارف التعميم رقم   :رابعا

واإلفصاحات ( IFRS9)حول المعيار الدولي للتقارير المالية  28/12/2017

 المتعلقة به. 

 

المصارف أذم متطلبات المعيار وتوجيهات إرشادية  إلىتضمنت التعليمات المرسلة 

تضمن االنسجام في التطبيق بين المصارف، وفيما يلي موجز عن أذم ما تضمنته 

 درة عن مصرف لبنان:   االتعليمات الص

 

بغية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، يمكن للمصارف إستعمال المنهجية 

( أو المنهجية Historical Loss Approachكزة على الخسائر التاريخية )المرت
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( Probability of Defaultالتي ترتكز على مؤشرّي نسبة احتمال التعثّر )

(، أو غيرذا من المنهجيات (Loss Given Defaultالتعثّر بافتراضوالخسارة 

والمعطيات التاريخية، الحالية المعلومات  المناسبة، على أن تؤخذ باالعتبار

 (.Forward Lookingوالمستقبلية )

 

المالية خارج الميزانية ضمن  وااللتزاماتتصنّف األصول المالية داخح الميزانية 

 ثالث مراحح: 

 وااللتزاماتاألصول المالية داخح الميزانية  (:Stage1المرحلة األولى ) •

المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد ارت اعا  ملحوظا  في مخاطر 

 (. Performingاإلئتمان )

 

 وااللتزاماتاألصول المالية داخح الميزانية  (:Stage 2المرحلة الثانية ) •

المالية خارج الميزانية المنتجة التي شهدت ارت اعا  ملحوظا  في مخاطر 

 (. Under-Performingاإلئتمان )

 

 وااللتزاماتاألصول المالية داخح الميزانية  (:Stage 3المرحلة الثالثة ) •

( التي شهدت Non-Performingالمالية خارج الميزانية غير المنتجة )

( والتي تشمح الديون Credit Impairedتدنيا  في قيمتها اإلئتمانية )

 "رديئة". المصن ة "دون العادي" و"مشكوك بتحصيلها" و

 

يصادق مجلس اإلدارة على السياسات واإلجرامات المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي 

( ويراجعها دوريا  )سنويا  على األقح(، على أن تشمح ذذل IFRS 9للتقارير المالية )

 السياسات واإلجرامات ما يلي: 
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( وسياسة توزيع األصول Business Modelsنموذج أو نماذج العمح ) •

 ية وفقا  لنماذج العمح. المال

 

سياسة وإجرامات تصنيف وإعادة تصنيف األصول المالية داخح الميزانية  •

 المالية خارج الميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية بين وااللتزامات

 المراحح الثالث.

 

 سياسة وإجرامات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  •

(Expected Credit Losses على األصول المالية داخح الميزانية )

 المالية خارج الميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية. وااللتزامات

 

يخضع لموافقة لجنة أو لجان متخصصة على مستو  اإلدارة العليا التن يذية يكون من 

 أعضائها مسؤول الرقابة المالية ومسؤول إدارة المخاطر، كح من:  بين

 

 قرارات تصنيف وإعادة تصنيف األصول المالية داخح الميزانية  •

 المالية خارج الميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية   وااللتزامات

 وذل  ما بين المراحح الثالث.

 

 Expectedلمتوقعة )تحديد المخصصات مقابح الخسائر االئتمانية ا •

Credit Losses.) 

 

كذل  تضمنت التعليمات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف إرشادات توجيهية، 

 أذمها:
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المالية المشتراة بعد حصول تدن في  وااللتزاماتيحظر إدراج األصول  .1

( Purchased Credit Impaired Financial Assetsقيمتها اإلئتمانية )

 Originated Creditحت أساسا  مع تدن في قيمتها اإلئتمانية )أو تل  التي من

Impaired Financial Assets ضمن المرحلة األولى. كما يتوجب ،)

 Credit Adjustedتطبيق نسبة ال ائدة ال علية المعدلة بمخاطر اإلئتمان )

Effective Interest Rate وااللتزامات( على الكل ة المط أة لهذل األصول . 

 

يتّم توثيق المعايير الكميّة والنوعية المعتمدة لتحديد االرت اع الملحوظ في  .2

(. يصادق Significant Increase in Credit Riskاإلئتمان )مخاطر 

 مجلس اإلدارة على ذذل المعايير.  

 

لتحديد االرت اع الملحوظ في مخاطر اإلئتمان على األصول واإللتزامات  .3

 Date ofيتمّ الرجوع إلى تاريخ االعتراف األولي ) المالية الخاضعة للمعيار،

Initial Recognition .بهذل األصول واإللتزامات المالية ) 

 

يتوجب العودة إلى  ،في حال تعذر الرجوع إلى تاريخ االعتراف األولي •

 سنوات. 5يقح عن  أالعدد السنوات األقصى الممكن على 
 

يتوجب توثيق الحاالت التي يتعذّر فيها الرجوع إلى تاريخ االعتراف  •

األولي باألصول واإللتزامات المالية أو الحد األدنى المذكور في ال قرة 

أعالل مع إظهار بوضوح سبب عدم الرجوع إلى تاريخ االعتراف األولي 

تّم أو الحد األدنى المذكور في ال قرة أعالل وتبرير عدد السنوات الذي 

 اعتمادل وفقا  لكّح حالة.   
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( Individualتحسب الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على أساس إفرادي ) .4

وبشكح أساسي على األصول واإللتزامات المالية ذات األذميّة المادية 

(Material Exposures  واألصول واإللتزامات التي شهدت ارت اعا )

 Creditي قيمتها اإلئتمانية )ملحوظا  في مخاطر اإلئتمان أو تدنيا  ف

Impaired .يتّم تحديد وتوثيق م هوم األذميّة المادية المعتمد .) 

 

عدا األصول واإللتزامات المذكورة في ال قرة أعالل وفي حال عدم توفر  فيما .5

المعلومات المنطقية والمعززة الكافية إلحتساب الخسارة المصرف لد  

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على أساس  اإلئتمانية على اساس إفرادي، تحسب

( أي على مجموعة التعّرضات المنسجمة Collectiveإجمالي )

(Homogeneous( التي لديها مخاطر إئتمانية مشتركة )Similar Credit 

Risk Characteristics( مثح مح ظة قروض التجزئة ،)Retail 

Loans.) 

 

وعات األصول واإللتزامات المالية يتّم توثيق المعايير المعتمدة لتحديد مجم .6

التي تخضع الحتساب على أساس إجمالي للخسارة اإلئتمانية المتوقعة وتل  

 التي تخضع إلحتساب على أساس إفرادي.
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  والتأثير على رأس المال النظامي (ECLالخسارة اإلئتمانية المتوقعة ) إحتساب

 

( لعيّنة من ECLالخسائر اإلئتمانية المتوقّعة )جمع النتائج األولية إلحتساب تم 

المصارف الكبيرة بهدف إجرام المقارنة واستخالص النتائج األولية لكي ية تطبيق 

خصوصا  القسم المتعلق ( IFRS9)المصارف اللبنانية للمعيار الدولي للتقارير المالية 

مقارنة مع  ( في قيمة األصول المالية، وإجرامImpairmentبمعالجة التدني )

د. شملت الدراسة ستة المقترحات األولية للجنة بازل للرقابة المصرفية في ذذا الصد

 .مصارف كبيرة

 

 (: Non-Defaulted Exposuresاألصول المالية المنتجة )

 

 األصول المالية المنتجةيبين الجدول أدنال نسب الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على 

(Non-Defaulted Exposures لكح من المصارف الستة والتي تتضمن أذم )

المحافظ والتعرضات اإلئتمانية وذل  وفقا  للوضعية المالية الموقوفة كما في 

ول التالية المعدّل الوسطي وعلى صعيد إفرادي، كذل  تبين الجدا 31/12/2017

 ( لكح من ذذل المحافظ والتعرضات:ECLللخسارة اإلئتمانية )
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 التوظيفات لدى مصرف لبنان بالعمالت األذنبية: -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ECLنسم الخسارة اإلئتمانية المتوقعة )
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 محفظة سندات الخزينة اللبنانية المصدرة بالعمالت األذنبية: -2

 

 (ECLنسم الخسارة اإلئتمانية المتوقعة )

 % 0.97 1مصرف 

 %1.02 2مصرف 

 %0.89 3مصرف 

 %1.02 4مصرف 

 %1.23 5مصرف 

 %1.38 6مصرف 

 % 1.08 المعّدل الوسطي
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 محفظة قروض الشركات: -3

 

 (ECLنسم الخسارة اإلئتمانية المتوقعة )

 %1.02 1مصرف 

 %1.45 2مصرف 

 %0.24 3مصرف 

 %0.53 4مصرف 

 %1.22 5مصرف 

 %0.76 6مصرف 

 %0.87 المعّدل الوسطي
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 محفظة قروض المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم: -4

 

 (ECLاإلئتمانية المتوقعة )نسم الخسارة 

 %0.68 1مصرف 

 %0.51 2مصرف 

 %0.31 3مصرف 

 %0.64 4مصرف 

 %0.77 5مصرف 

 %0.35 6مصرف 

 %0.54 المعّدل الوسطي
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 محفظة قروض التجزئة: -5

 

نسم الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 

(ECL) 

 %0.36 1مصرف 

 %0.63 2مصرف 

 %0.5 3مصرف 

 %0.48 4مصرف 

 %0.89 5مصرف 

 %0.41 6مصرف 

 %0.55 المعّدل الوسطي
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 (: Defaulted Exposuresاألصول المالية غير المنتجة )
 

األصول المالية غير المنتجة يبين الجدول أدنال نسب الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على 

(Defaulted Exposures لتالية ( لكح من المصارف الستة والتي تتضمن المحافظ ا

مقارنة مع المعدّل الوسطي للخسارة وعلى صعيد إفرادي  31/12/2017كما في 

 اإلئتمانية:
 

 محفظة قروض الشركات:  -1

 (ECLنسم الخسارة اإلئتمانية المتوقعة )

 %43.74 1مصرف 

 %73.13 2مصرف 

 %33.3 3مصرف 

 %64.74 4مصرف 

 %30.95 5مصرف 

 %67.45 6مصرف 

 % 52.22 المعّدل الوسطي 
 

 محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: -2

 (ECLنسم الخسارة اإلئتمانية المتوقعة )

 %69.68 1مصرف 

 %56.87 2مصرف 

 %27.37 3مصرف 

 %44.78 4مصرف 

 %82.52 5مصرف 

 %79.65 6مصرف 

 %60.15 المعّدل الوسطي 
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 محفظة قروض التجزئة: -3

 

 

 

( المةذكورة ECLاإلئتمانية المتوقّعة )يتبين من نتائج احتسابات المصارف للخسارة 

فةةي الجةةداول أعةةالل مقابةةح مختلةةف المحةةافظ اإلئتمانيةةة، اختالفةةات فةةي المنهجيةةات 

( مقابح المحافظ ECLوال رضيات المعتمدة في إحتساب الخسارة اإلئتمانية المتوقعة )

سةةيكون لهةةذل االختالفةةات تةةأثير مباشةةر علةةى إفصةةاحات  ذات المخةةاطر المتشةةابهة.

 ك اية رساميلها.  علىصارف عن نتائج أعمالها وعن المركز المالي لكح منها والم

 

لذا، وبما أن نماذج العمح لد  أغلب المصارف اللبنانية تتشابه في التعرض ألنةواع 

محددة من األصول المالية من جهة وفي مستو  المخاطر الناشئة عن ذذل األصول 

التي قد تتسبب بها االختالفات في المنهجيات  وت اديا  للتأثيرات الهامةمن جهة أخر  

خصوصا  ( IFRS9)وال رضيات المعتمدة في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

إستعمال  إلىتبرز الحاجة ( ECLفيما يتعلق إحتساب الخسارة اإلئتمانية المتوقعة )

من االختالفات ( تعتمد كمقياس للحد Regulatory Backstopأداة نظامية موّحدة )

 تم اقتراح ما يلي:وقد (. ECLفي إحتساب الخسارة اإلئتمانية المتوقعة )

 (ECLنسم الخسارة اإلئتمانية المتوقعة )

 %87.25 1مصرف 

 %60.39 2مصرف 

 %47.57 3مصرف 

 %38.72 4مصرف 

 %55.9 5مصرف 

 %37.43 6مصرف 

 %54.54 المعّدل الوسطي 
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 Standardized Regulatoryإعتماد حدود دنيا نظاميةة للخسةائر المتوقعةة ) -1

Expected Losses, SREL تسةتعمح ألغةراض نظاميةة ،)Regulatory 

backstop .عند إحتساب ك اية رساميح المصارف 

 

معالجةةة تةةأثير الةةنقص فةةي المخصصةةات )ال ةةارق بةةين المخصصةةات المتةةوفرة  -2

 والحدود الدنيا النظامية للخسائر المتوقّعة( على رساميح المصارف. 

 

قبول المخصصات مقابح األصول المالية داخةح الميزانيةة واإللتزامةات الماليةة  -3

تةي لةم تشةهد ارت اعةا ملحوظةا  فةي مخةاطر اإلئتمةةان خةارج الميزانيةة المنتجةة ال

واعتماد سقف  (T2C) ( ضمن رأس المال المساند(Stage 1))المرحلة األولى 

قياس تأثير قبول  إلىوقد تم إجرام اختبار كّمي يهدف لقبول ذذل المخصصات. 

( ECL( مةةةن الخسةةةارة اإلئتمانيةةةة المتوقعةةةة )(Stage 1المرحلةةةة األولةةةى 

( Tier 2 Capital, T2C( ضمن رأس المال المساند )GPعامة ) خصصاتكم

يلةي جةدول حةول تةأثير إحتسةاب المرحلةة األولةى  فيماللمصارف عينها. نورد 

(Stage 1)  من الخسارة اإلئتمانية المتوقعةECL  ضةمن رأس المةال المسةاند

علةةى مسةةتو   31/12/2017علةةى نسةةبة المةةالمة اإلجماليةةة، وذلةة  كمةةا فةةي 

 الستة وعلى صعيد مجّمع:  المصارف
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موضةوع تعمةيم  12947القةرار األساسةي رقةم  صةدر بنام  على اإلقتراحات أعةالل،

حيث تم الطلب من المصارف ما  20/12/2018تاريخ  512مصرف لبنان وسيط رقم 

 يلي:

 

 Standardizedإعتمةةةةاد حةةةةدود دنيةةةةا نظاميةةةةة للخسةةةةائر المتوقعةةةةة ) :أوالً 

Regulatory Expected Losses, SREL تسةتعمح ألغةراض نظاميةة ،)

Regulatory backstop تساب ك اية رساميح المصارف، مع اإلشارة عند إح

( الصادرة عن لجنة Discussion Paperإلى أنه تّم االسترشاد بورقة النقاش )

ويبةين الجةدول أدنةال نسةب الخسةائر المتوقّعةة  2016أكتةوبر  شةهر بازل خالل

 :المحتسبة نظاميا  

 

 

 

 

 

نسبة المالمة  

 اإلجمالية

 نسبة

 المالمة اإلجمالية )المعدّلة(

 الزيادة

 في نسبة المالمة

 %0.52 %17.45 %16.93  1مصرف 

 %0.46 %18.78 %18.32 2مصرف 

 %0.43 %18.18 %17.75 3مصرف 

 %0.45 %18.11 %17.66 4مصرف 

 %0.86 %16.27 %15.41 5مصرف 

 %0.5 %16.65 %16.15 6مصرف 
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 المالية المنتجة:الحّد األدنى النظامي للخسائر المتوقعة على األصول 

 

 

النسم المطبّقة إلحتساب 

الخسائر المتوقّعة 

 المحتسبة نظامياً 

 %0 التوظي ات لد  المصرف المركزي بالليرة اللبنانية

 %0.10 التوظي ات لد  المصرف المركزي بالعمالت األجنبية

 %0 التوظي ات لد  مصارف مركزية في الخارج بالعملة المحلية

التوظيفات لدى مصارف مركزية في الخارج بالعمالت األذنبية:  

 %0.03 وما فوق BBBمنها: في دول مصنّ ة 

 %0.72 وغير المصنّ ة BBBمنها: في دول مصنّ ة ما دون 

 %0 التوظي ات في السندات الحكومية اللبنانية بالليرة اللبنانية

 %0.72 اللبنانية بالعمالت األجنبيةالتوظي ات في السندات الحكومية 

 %0 التوظي ات في سندات حكومية في الخارج بالعملة المحلية

التوظيفات في سندات حكومية في الخارج بالعمالت األذنبية:  

 %0.03 وما فوق BBBمنها: في دول مصنّ ة 

 %0.72 وغير المصنّ ة BBBمنها: في دول مصنّ ة ما دون 

 %0.72 المصارف المقيمة )بما فيها سندات الدين المصدرة(التوظي ات لد  

التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة )بما فيها سندات الدين المصدرة(:  

 %0.15 وما فوق BBBمنها: مصنّ ة 

 %0.72 وغير المصنّ ة BBBمنها: مصنّ ة ما دون 

 %0.72 مح ظة قروض الشركات )بما فيها سندات الدين المصدرة(

 %0.60 مح ظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

 %0.35 مح ظة قروض التجزئة بما فيها القروض السكنية
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 الحّد األدنى النظامي للخسائر المتوقعة على األصول غير المنتجة

 إعتماد الرصيد األكبر بين:

− 45 %x الرصيد اإلجمالي للمحافظ غير المنتجة 

المخصصات الخاصة المتوفرة مقابح الرصةيد اإلجمةالي للمحةافظ غيةر  −

 المنتجة
 

تنزيةح الةنقص المطلةوب فةي المخصصةات )أي ال ةرق بةين المخصصةات  ثانيااً:

المتوفرة والحدود الدنيا من الخسارة اإلئتمانية المتوقعة ألغراض نظامية( مةن 

 (.CET1األسهم العادية )حقوق حملة 
 

إحتسةاب المخصصةةات المكّونةة مقابةح الخسةةائر اإلئتمانيةة المتوقعةة علةةى  ثالثااً:

األصول المالية داخح الميزانية واإللتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة التي 

( ضةمن رأس المةال Stage 1لم تشهد ارت اعا ملحوظةا  فةي مخةاطر اإلئتمةان )

مجموع المخصصات العامة والمخصصات المكّونة   يتجاوزعلى أن الالمساند، 

مقابةةةح الخسةةةائر اإلئتمانيةةةة المتوقعةةةة علةةةى األصةةةول الماليةةةة داخةةةح الميزانيةةةة 

واإللتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد ارت اعا ملحوظا  فةي 

ن % من قيمة الموجةودات المرّجحةة بةأوزا1.25( Stage 1مخاطر اإلئتمان )

 مخاطر اإلئتمان المعتمدة في إحتساب نسب المالمة.
 

تنزيح، مةن األرصةدة العائةدة لمخةاطر اإلئتمةان، المؤونةة مقابةح الخسةائر  رابعاً:

اإلئتمانيةة المتوقّعةة علةى األصةول الماليةة داخةح الميزانيةة واإللتزامةات الماليةة 

( Stage 3خارج الميزانية غير المنتجة التي شهدت تدنيا  في قيمتها اإلئتمانية )

عة على األصول المالية داخح الميزانية والمؤونة مقابح الخسائر اإلئتمانية المتوقّ 

واإللتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة التي شةهدت ارت اعةا ملحوظةا  فةي 

 (.Stage 2مخاطر اإلئتمان )
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 المراذع:

 

 إصدارات متنوعة حول لجنة بازل للرقابة المصرفية. •

للتقةارير الماليةةة تطبيةق المعيةةار الةدولي  ردود الةدول علةى االسةتبيان حةةول •

(IFRS9.تجارب الدول العربية ) 

تةةةاريخ  18/2015مةةذكرة لجنةةةة الرقابةةةة علةةةى المصةةةارف فةةةي لبنةةةان رقةةةم  •

13/8/2015. 

 .5/10/2016تاريخ  15/2016مذكرة لجنة الرقابة على المصارف رقم  •

تةةةةاريخ  293التعمةةةيم الصةةةادر عةةةن لجنةةةة الرقابةةةة علةةةى المصةةةارف رقةةةم  •

28/12/2017. 

 .7/11/2017تاريخ  143رقم  بنانمصرف ل تعميم •
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