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 ملخص الدراسة :

علووى اتذوواا قوورارا   (IFRS 9)قياس أثر تطبيق البنوو ا الريووريع لر يووار البحث الى هدف ي
الرستثررين تجاه أسهم البن ا بالب ريع رن ذالل أ الً: قيوواس اثوور تطبيووق الر يووار علووى ت يوور رسووت   
التحفظ الشرطي  تراثل ت قي  االعتراف بالذسائر االئترانيع ثانيًا: اثوور ت يوور رسووت   الووتحفظ الشوورطي 

عتراف بذسائر رحفظع القر ض على ال  ارل الراليع التذاا قرارا  الرستثررين، روون ذووالل  تراثل اال
اذتبار ثالثع فر ض يت لق الفرض األ ل  الثاني بأثر تطبيق الر يار على ت ير رست   التحفظ   تراثل 

ى ال  اروول ت قي  االعتراف بالذسائر االئترانيع ،أرووا الفوورض الثالووث يت لووق بووأثر الت يوورا  السووابقع علوو 
،   تووم اجووراا دراسووع (Proxies)الراليع التذاا قوورارا  الرسووتثررين روون ذووالل ثالثووع رت يوورا  دالووع  

( بنووا ردرجووع 13تطبيقيع الذتبار الفوور ض باسووتذدام نرووااد االنحوودار الذطووي الرت وودد ل ينووع شوورل   
ت قيوو  االعتووراف بالب ريع، أسفر  النتائج عن زيادة رست   التحفظ الشوورطي  رسووت   التراثوول فووي 

بالذسائر االئترانيع نتيجع لتطبيق الر يار ببن ا ال ينع على الرست   الكلي رع االذتالف النسووبي للتووأثير 
بكل بنا ، ايضاً  ج د تأثير ر ن   لهاا الت ير على رت يرين فقط رن الرت يرا  الدالع لل  اروول الراليووع 

 رضوواعف الربحيووع  (EPS)بحيووع السووهم الروورثرة علووى قوورارا  الرسووتثررين بالب ريووع   رووا ر
(P/E) .عدم ر ن يع التأثير على رت ير عائد الرذاطرة ، 

 : الكلمات الدالة 
رذييووا    –الذسووائر الرت ق ووع  –تراثل االعتراف بالذسووائر االئترانيووع    –التحفظ الشرطي  

 ال  ارل الراليع التذاا القرارا  بالب ريع. –الذسائر االئترانيع  
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Abstract 

This paper aims to measure the impact of applying IFRS 9 in Egyptian 
banks on investor decisions regarding to investment in bank stocks in stock 
market by first: Measuring the impact of applying the standard on changing the 
level of conditional conservative and timing recognition of credit loss Second: 
The effect of this on the financial factors for investors’ decision-making. And 
that is through three hypotheses. The first hypothesis relates to measuring the 
effect of applying the standard on changing the level of conditional reservation, 
and the second hypothesis is related to measuring the effect of applying the 
standard on the similarity of the timing of recognition of credit losses. The third 
hypothesis relates to measuring the impact of the previous change on financial 
factors to make investor decisions through three significant variables (Proxies). 
), An applied study was conducted using multiple linear regression models to 
test hypotheses for a sample that included (13) banks listed in the stock 
exchange, and the results resulted in an increase in the level of conditional 
reservation and the level of uniformity in the timing of the recognition of credit 
losses in the sample banks at the macro level and at the level of each bank 
separately with the difference. The relative impact of each bank as a result of 
applying the standard and the presence of a significant effect of this change on 
only two variables indicating the factors. Financial affecting the decisions of 
investors in the stock exchange, namely, earnings per share (EPS) and the profit 
multiplier (P / E), and the insignificance of the impact on the risk premium. 

Keywords: 
 Conditional conservative - recognition of credit losses - expected losses - 

provisions for credit losses - financial factors for decisions making in stock 
market. 
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 المقدمة  

ق اسوو األأنشووطع  فووي    ت سووعإلووى التطوو ر  ال  الرتالحقووع   رسووتررةالأد  الت يرا  االقتيوواديع  
 &Saat et al.,2012;Chong)ررا ج ل  ناا ي  بع في عرليع اتذاا القرار لد  الرستثررين الراليع  

Lai, 2011; Sultana &Pardhasaradhi, 2012) حيث ترثر رجر عع روون ال  اروول علووى سوول ا ،
الرسووتثررين  طريقووع اتذوواا م للقوورارا ،  ت تبوور الر ل رووا  الراليووع أحوود ال  اروول الروورثرة  الركيووزة 

 ,.Al-Tamimi,2006;Carr et al)بتلووا األسوو اق   االساسيع التي تق م عليها عرليووع اتذوواا القوورارا
2010 ; Liu and Pang, 2009;Morck et al., 2000)، حيووث يوورد  نقوور الر رفووع الراليووع لوود 

،  تووزداد تلووا األ ريووع  (Atkinson&Messy.,2011)الرسووتثررين إلووى اتذوواا قوورارا  ةيوور رشوويدة 
بيووفع ذايووع عنوود الت اروول فووي أسووهم البنوو ا، لرووا تتيووف بووف البنوو ا بذيووائر رذتلفووع عوون سووائر 

أن ال رليووا  الريوورفيع تتيووف  (Autore et al., 2009)الررسسووا  األذووري، حيووث يوور  الووب ض
 لوود  كثيوور روون الرسووتثررين باألسوو اق ييوو   ر هووا تقيوويم رذوواطر االعرووال  فهووم بالت قيوود  ال روو ض

، أن الر ل را  الرت لقووع بال رليووا  التشوو يليع رحاطووع بدرجووع  فاق البنا الرستقبليعبآ الرت لقعالر ل را   
  كبيرة رن عدم التأكد،  إن كان  اا ال ر ض  عدم التأكد بدأ يتالشى نسبياً روون ذووالل جهوو د الرنظرووا

الرهنيع في زيادة حجم  ج دة اإلفياح بالق ائم الراليع للبن ا، فضال عن را تس ي رقررا  لجنووع بووازل 
للقيام بف رن ذالل  ضع نرااد لقياس الرذاطر الريرفيع  اذتبارا  الض  ط لتقليل حالووع عوودم التأكوود 

 &DeAngelo)%90،أيضوواً تتسووم البنوو ا بارتفووال نسووبع الراف ووع الراليووع  التووي قوود تيوول إلووى 
Stulz.,2015)،   الجووزا االكبوور روون حجووم اسووتثرارا    ل الا لضذارع حجم  دائع ال رووالا، كرووا يترثوو

البن ا في رحفظع القر ض ،  التي ت اجف رذاطر  ن عين رن الذسائر،  رووا الذسووائر الرت ق ووع  التووي 
جهتهووا روون ذووالل الرت ق ووع  التووي يووتم ر ا ريتم ر اجهتها رن ذالل تك ين الرذييا  ،  الذسائر ةي

 تذيير جزا رن رأس الرال لر اجهع الذطر.

نهايووع الفتوورة   عن قوويم رحفظووع القوور ض يرد  ررارسع البن ا للتحفظ الرحاسبي عند التقرير  
 ,Ruch & Taylor, 2015;Watts)الراليووع  الووي إضووافع الر ث قيووع فووي التقووارير الراليووع الرنشوو رة  

2003a; Lafond & Roychowdhury 2008; Ball et al., 2008;Dechow et al., 2010; 
Kothari et al., 2010)  الحووار فووي   درجع ر ق لع رن الحيطووع يترثل التحفظ الرحاسبي في ررارسع
التأكد،  ي وود الووتحفظ الشوورطي كأحوود نوو عي الووتحفظ الرحاسووبي  وو  عدم  في ظل  االعتراف بالر ارال   

فووي بشكل أسرل رن االذبار الجيدة، لاا يفضل اسووتذدارف االكثر تحفًزا تجاه االعتراف باألذبار السيئع  
اذتيووار تطبيووق  لثبا  تأثيره نسبيًا علووى قائرووع الوودذل روون فتوورة  ألذوور  عنوود رحفظع القر ض بالبن ا
 تكلفع فيها تك ن التي  يزداد استذدارف في االنشطع ،(Chen, et. al., 2014) عسياسا  رحاسبيع ر ين
     را ينطبق على عق د القر ض الريرفيع.(Qiang.,2007)الت اقدا   ررتف ع 

رن جان  أذر يرتبط بالتحفظ تراثل ت قي  االعتراف بالذسائر االئترانيع ،  الووا   يسووهم فووي 
تحقيق شفافيع البيانا  الرنش رة  ت جيف اشارا  ر ل راتيع عن االداا الرالي بالبنا أليحا  الريوولحع 

، فتأذير االعتراف بتلا الذسائر  تك ين  External stakeholders (Kim.,et.al,2020) الذارجين
الرذييا  الرطل بع  يرد  إلى اذفاا الرذاطر التي تت رض لها البن ا  تد  ر رست   الشفافيع فووي 

فضال عن اض اف قدرة البنا في رجال االقووراض  زيووادة فوورر  (Ha., 2020 )الر ل را  الرنش رة 
 روون ثووم احتروواال  ر اجهووع البنوو ا  (Akins, et al., 2017)تحقق الفسوواد فووي قوورارا  روونن االئترووان

 ..(Bushman and Williams 2015)للرذاطر الرنتظرع 

ا فووي   يل   التحفظ الشرطي  الت قي  الرناس  لالعتراف بالذسائر االئترا  نيع ر اً د راً  ارووً
 عوورض الر ل رووا  الرحاسووبيع بشووكل أكثوور  ،Morgan, 2002)تقلير حالع عدم تراثوول الر ل رووا   

ا لتلبيووع  Chong and Lai.,2011))ج دة  رن ذالل تحقيق شووفافيع الر ل رووا  التووي ت وود ريوودًرا  ارووً
را  روووووون الر ل رووووووا  الراليووووووع الروووووورثرة فووووووي اتذوووووواا القوووووورا لرسووووووتثرريناحتياجووووووا  ا

   (Bhimani&Smith.,2007; Luminita.2014)بالب ريع

https://scholar.google.com.eg/citations?user=hYuSADMAAAAJ&hl=ar&oi=sra
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كرووا أن   الذسائر االئترانيع يرثل نسووبع كبيوورة روون الريوور فا ،   ا رذيي   نظراً الن حجم
 ,Dugan) تقديرا   حكم االدارة  رن ذالل إتاحع حريع كبيرة للبن ا في التقدير تك ينها يتم في ض ا

األربوواح  تأثير ووا علووى رذييووا  لفهووم ذيووائر تلا ال بدراسع ن الباحث يهتمةالبًا را فإنف    ،(2009
 .لبن االقياس  ال رض  االفياح بالق ائم الراليع ل

 قوود قوودر  الرنظرووا  الرهنيووع الد ليووع للرحاسووبع نرووااد لقيوواس الذسووائر االئترانيووع  تكوو ين 
بر يووار الرحاسووبع  (ICL)الرذييا  الالزرع لها،  بدايع رن نروو اد الرحاسووبع عوون الذسووائر الرتكبوودة

يووع ذسووائر االئترانبالعتووراف ،  الا  ت رض النتقادا  كثيوورة ترثلوو  فووي تأجيوول اال (IAS 39)الد لي 
 تك ين الرذييا  حتووي تتحقووق الذسووائر بشووكل ف لووي ،  قوود ان كسوو  األثووار السوولبيع لهوواا النروو اد 

بإيوودار   (IASB)سووبع الد ليووع  لاا قام رجلس ر ووايير الرحا  فترة األزرع الراليع ال الريع،  ذالل  ب ض ح
إلووى نروو اد الذسووارة (ICL)تح ل روون نروو اد الذسووارة الرتكبوودة  ال (IFRS 9ر يار التقارير الراليع  
التقارير الراليع الرنش رة للبن ا،  قوود تووم تطبيقووف بووالبن ا   الست ادة الثقع في  (ECLاالئترانيع الرت ق ع  

كرا قام البنا الرركووز  الريوور  بووإلزام (،IAS 39للر يار كبديل  2018ال الريع اعتباًرا رن بدايع عام
رجووال رحاسووبع  فووي حوودثت ييوور  ر،   را ي د أكبوو 2019البن ا الريريع بتطبيقف اعتباًرا رن بدايع عام

 ، يتنا ل الباحث في  اا البحث النقاط التاليع: .(American Bankers Association.,2016)البن ا

علووى ت يوور  (IFRS 9) اد الذسووائر الرت ق ووع روون ذووالل الر يووارأ الً: قياس اثر استذدام نروو 
 الشرطي  تراثل االعتراف بذسائر رحفظع القر ض بالبن ا. التحفظ رست ي

ثانيًا: قياس اثر ت ير رست   الووتحفظ الشوورطي  تراثوول االعتووراف بذسووائر رحفظووع القوور ض 
 ررين بالب ريع.بالبن ا على ال  ارل الراليع الررثرة على اتذاا قرارا  الرستث

 مشكلة البحث: 

اشووار  الدراسووا  السووابقع إلووى أ ريووع ال  اروول الراليووع كأحوود ال  اروول الروورثرة علووى سوول ا 
الرستثررين  طريقع اتذاا م للقرارا  في األسوو اق الراليووع ،  تووزداد تلووا األ ريووع بيووفع ذايووع عنوود 

تلفع عن سووائر األنشووطع األذووري، الت ارل في أسهم البن ا، لرا تتيف بف أنشطتها بذيائر ر ينع رذ
قد يرا ووا ب ووض الرت ووارلين ةيوور الرتذييووين تتسووم بالت قيوود  ال روو ض ييوو   ر هووا تقيوويم رذوواطر 

، ررا يستلزم لتف يل أثوور تلووا ال  اروول علووي  فاق البنا الرستقبليعبآالر ل را  اا  اليلع    االعرال  فهم
برحفظووع  قيانا  الراليع الرنش رة ، ذايووع فيرووا يت لوو سل ا الرت ارلين  ت افر الر ث قيع  الشفافيع في الب

بهووا روون رذييووا  الذسووائر االئترانيووع التووي يذضووع  تك ينهووا لتقووديرا   حكووم   طالقر ض  رووا يوورتب
برشووكلع ال كالووع، يوورد  الووي  فرجال لررارسع اإلدارة السل ا االنتهاز  برا ي ر  قاإلدارة،  بالتالي ذل

يضاً عدم تراثل الر ل را  ،  تشير أدبيا  الرحاسبع الي اسهام  التحفظ عدم شفافيع البيانا  الرنش رة  ا
الشرطي  تراثوول ت قيوو  االعتووراف بالذسووائر االئترانيووع فووي تحقيووق شووفافيع البيانووا   ت جيووف اشووارا  
ر ل راتيع عن االداا الرالي الحقيقي بالبنا  بالتالي عالد رشووكلع ال كالووع ،  لتحقيووق  وواا الهوودف بووال  

ا  الرهنيع للرحاسووبع جهوو د حثيثووع إلعووادة الثقووع بووالق ائم الراليووع فووي ضوو ا االنتقووادا  الر جهووع الرنظر
الا  ثب  فشلف في تحقيق الرست   الرالئووم روون الووتحفظ الرحاسووبي فضووال عوون عوودم  (IAS 39)ر يارلل

ايير الرحاسبع ، لاا أيدر رجلس ر  فترة األزرع الراليع ال الريع ذالل ذسائربالعتراف ت قي  اال تراثل  
 الووا    (ECLنروو اد الذسووارة االئترانيووع الرت ق ووع  التحوو ل الووي  (IFRS9)( الر يووار  (IASBالدولية

أيبن رحل  تطبيق بالبن ا ال الريع  ايضوواً البنوو ا الريووريع ،   رووع حداثووع تطبيووق البنوو ا الريووريع 
تطبيق على البيانا  الراليع  داللووع للر يار الجديد  ندرة الدراسا  التطبيقيع التي تنا ل  قياس اثر  اا ال

الا التأثير على عرليع اتذاا القرارا  الرستثررين بالب ريع، فإن رشكلع البحث تترثل في اإلجابع على 
 التسارال  التاليع:

 إلى ت ير رست   التحفظ الشرطي بالبن ا؟ (IFRS 9) ل يرد  تطبيق الر يار  .1

 ت قي  االعتراف بالذسائر االئترانيع بالبن ا؟إلى تراثل   (IFRS9) ل يرد  تطبيق الر يار .2
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 ل يرد  الت ير في رست   الووتحفظ الشوورطي  تراثوول ت قيوو  االعتووراف بالذسووائر االئترانيووع  .3
فووي  الرسووتثرريناتذوواا قوورارا  علووى بالبن ا إلووى التووأثير  (IFRS 9)كنتيجع لتطبيق الر يار 
 ؟أسهم البن ا بالب ريع

 :  أهمية البحث 

 ي :  تترثل فيرا يل

 الجانب األكاديمي: 

يسا م البحث في تقليل فج ة البحث الرحاسبي  ندرة الدراسا  التطبيقيع الرت لقع برجال قيوواس 
 على البيانا  الراليع الرنش رة بالبن ا.   (IFRS9)أثر تطبيق ر يار التقارير الراليع 

 :  الجانب التطبيقي

 تراثل ت قي  االعتراف بالذسائر االئترانيووع   ت جيف ا ترام اإلدارا  بالبن ا إلى ا ريع التحفظ .1
في التأثير على اتذاا قرارا  الرستثررين السهم البن ا بالب ريع روون ذووالل شووفافيع البينووا  

 الرنش رة  ذفض رست   عدم التراثل الر ل را  بالب ريع. 

يع ألثر ت جيف ا ترام الجها  الرقابيع  اإلشرافيع كالبنا الرركز  الرير   الب ريع الرير .2
 على اتذاا القرارا  للرستثررين بالب ريع.   (IFRS9)تطبيق الر يار

 :  أهداف البحث 

 IFRS) الت رف علي أثر تطبيق البنوو ا الريووريع للر يووار يترثل الهدف األساسي للبحث في
 : التاليع داف األ  الاي يركن تحقيقف رن ذالل تحقيق ،على قرارا  الرستثررين في الب ريع(9

 رست   التحفظ الشرطي. ىعل (IFRS 9) الر يارتطبيق  رأث علي الت رف ➢
 تراثل ت قي  االعتراف بالذسائر االئترانيع   ىعل  (IFRS9)الر يارتطبيق  رأث الت رف علي ➢
 تراثوول ت قيوو  االعتووراف بالذسووائر  الت يوور فووي رسووت   الووتحفظ الرحاسووبي  أثر  الت رف على ➢

 سهم البن ا بالب ريع الريريع.تجاه أ قرارا  الرستثررين االئترانيع على

 فروض البحث :

 يركن يياةع فر ض البحث على النح  التالي:  

الوود لي للتقووارير  ر يووارالفرض األ ل : "ت جد عالقع احيائيع اا  داللع ر ن يع بين تطبيق ال
  رست   التحفظ الشرطي في التقارير الراليع بالبن ا". (IFRS 9)الراليع 

الوود لي للتقووارير   ر يووارعالقع احيائيع اا  داللع ر ن يع بين تطبيووق ال  الفرض الثاني : ت جد
 ت قي  االعتراف بالذسائر االئترانيع".  تراثل (IFRS 9)الراليع 

يرثر ت يوور رسووت   االفيوواح الشوورطي  تراثوول ت قيوو  االعتووراف بالذسووائر   :الفرض الثالث  
، ينبثق رن   " اا القرار للرستثررين بالب ريععلى ع ارل اتذ  (IFRS9) يار  الر  االئترانيع نتيجع تطبيق

  اا الفرض الفر ض الفرعيع التاليع:

"يرثر ت ير رست   االفيوواح الشوورطي  تراثوول ت قيوو  االعتووراف بالذسووائر االئترانيووع نتيجووع  .1
 فى البن ا. (EPS)على ربحيع السهم  (IFRS 9) يار  ر  تطبيق

العتووراف بالذسووائر االئترانيووع نتيجووع "يرثر ت ير رست   االفيوواح الشوورطي  تراثوول ت قيوو  ا .2
 ألسهم البن ا. (P/E)على رضاعف الربحيع  (IFRS 9) يار  ر  تطبيق
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" يرثر ت ير رست   االفياح الشرطي  تراثوول ت قيوو  االعتووراف بالذسووائر االئترانيووع نتيجووع  .3
 على عائد الرذاطرة ألسهم البن ا. (IFRS 9) يار  ر  تطبيق

 :  حدود البحث

 :في النقاط التاليع تترثل حد د البحث

علووى اتذوواا قوورارا  الرسووتثررين بالنسووبع  (IFRS 9)يت رض الباحث إلى تأثير تطبيق ر يووار  -1
 ألسهم البن ا بالب ريع د ن ةير ا رن القرارا  االستثراريع األذري.

يت رض الباحث إلى دراسع أثر الت ير في رست يا  التحفظ الرحاسبي الشرطي رن ذالل تطبيق -2
 د ن الت رض للتحفظ ال ير الشرطي. (IFRS 9)  ر يار

بالبن ا على ال  ارل الراليع التذوواا  (IFRS 9)يت رض الباحث إلى دراسع تأثير تطبيق ر يار  -3
قوورارا  الرسووتثررين د ن الت وورض لل  اروول األذووري التووي يركوون أن توورثر علووى سوول ا 

 الرستثررين بالب ريع.

 السابقة ت: الدراسا األوللمبحث ا

 على مستوي التحفظ وتماثل االعتراف بالخسائر االئتمانية بالبنوك (IFRS 9)أثر تطبيق   1/1

أن تطبيق ر ايير التقووارير الراليووع   (Morunga&Bradbury.,2012)اظهر  نتائج دراسع   
(IFRS)  عوون الفتوورا  %92بنسووبع  اعر ًرا اد  إلى زيادة حجم اإلفياح بالتقارير الراليع في ني زيالنوود

قع للتطبيق رن ذالل نشر الرزيد رن اإليضاحا  عن االريدة  السياسا  الرحاسبيع الرطبقع، كرووا الساب
 التي اذتبر  اثر تطبيق ر ايير التقووارير الراليووع علووى  (Andre.et. al., 2014) اظهر  نتائج دراسع

-2000د لووع ا ربيووع  ذووالل الفتوورة    16(شووركع ل وودد13711رست ي التحفظ الشرطي ل ينع تتضوورن  
تبين ان درجع االنذفاض في رست   التحفظ الشرطي تقل في الد ل بها جوو دة رراج ووع ررتف ووع   2010

 في نفس ال ق  ي جد بها دعم ق   لاللتزام بتطبيق الر ايير،  فيرا يت لق باذتبار اضوورحالل األيوو ل 
يل  عوورض كآليع رناسبع تركد على الووتحفظ الشوورطي أظهوور  الدراسووع ان الشووركا  التووي تقوو م بتسووج

اضرحالل األي ل تقل بها درجع  انذفاض التحفظ الشرطي بالرقارنع بالشركا  األذري التووي ال تقوو م 
بالا، كرا ان عدم التطبيق الناجن للتحفظ الشرطي يج وول التقووارير الراليووع ال تحقووق األ ووداف الرطل بووع 

 التووي تنا لوو  اثوور  (Lara.et.al.,2019) ، رن جان  اذر اشار  دراسع  (IASB) التي يس ي اليها 
التحفظ الشرطي على أس اق رأس الرال تحديًدا إلى ان التحفظ يساعد الرت ارلين في الس ق على التقيوويم 
الحقيقي لالسهم  ذفض الذيم في قيرع حقوو ق الرلكيووع  التووي ترجووع ل وودم التأكوود كرووا تحوود روون إذفوواا 

 رت ارلين بالس ق للتحفظ.الشركا  لألذبار السيئع ، كرا اسفر  الدراسع عن تقدير ال

تحديووًدا تنا لوو   (IFRS 9) فووي اطووار الدراسووا  التووي تنا لوو  اذتبووار تطبيووق الر يووار 
 أشووار  إلووى أنووف روون  (IAS 39) الر يووار(IFRS 9)الرقارنع بين الر يار (Gornjak.,2017 دراسع

الذسووائر االئترانيووع  الووا  الووتحفظ تجوواه االفتقووار إلووى     (IAS 39)أسبا  االنتقادا  الر جهع للر يار
 إليوودار(  IASBرجلووس ر ووايير الرحاسووبع الد ليووع  ظهر اثره ذالل االزرع الراليع ال الريع ررا دعي   

 لرحا لع اسووتب اد تووأثير رحاسووبع القيرووع ال ادلووع علووي تلووا االزرووع،  قاروو  دراسووع  (IFRS 9)ر يارال
(Ntaikou.,et.al.2018) تطبيووق الضوو ا علووى تووأثير طبتسوولي(IFRS 9)  الرووالي األداا الرت قووع علووى
روون ذووالل الت وورض لووب ض رع التركيز على القطووال الريوورفي الي نوواني،    للنظام الريرفي األ ر بي

الر الجا  الرحاسبيع الررثرة بهدف تلبيع رطال  الرستثررين لت زيز الشفافيع في الر ل را  الرحاسووبيع، 
ا دراسووع  علووى  (IFRS 9)أثوور تطبيووق الر يووار (Halibegovic&Celebic.,2019) تنا لوو  ايضووً

 ، حيث يترثل  آثوور التطبيووقفي كر اتياالرحققع   ثاراآلب  تفالررسسا  الراليع في الب سنع  الهرسا  رقارن
فووي السووياق نفسووف ذليوو  دراسووع ، لل ديوود روون البنوو افووي زيووادة رذييووا  الذسووائر االئترانيووع 
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(Humeedat.,2019) ا  التطبيقيع التي تتنا ل أثر تطبيووق الر يووارإلى  ج د نقر في الدراسIFRS 
على رست   التحفظ الشرطي ذايع بووالبن ا  أنووف روون ذووالل اذتبووار ال القووع بووين تطبيووق ر ووايير (  (9

عر راً  التحفظ الرحاسبي  قياس درجع الت ير في رست   الووتحفظ ذووالل الفتوورة   .IFRSالماليةالتقارير  
 ايير تبين حد ث ت ير فووي درجووع الووتحفظ الرحاسووبي روون ذووالل  جوو د السابقع  الالحقع لتطبيق تلا الر

عر روواً ،   .IFRS فر ق إحيائيع بين الفترتين  أن  ناا زيادة في رست   الووتحفظ ب وود تطبيووق ر ووايير
علووى  (IFRS 9)عوون األثوور الووداذلي لتطبيووق الر يووار  ((Gornjak.,2019ايضاً اسفر  نتائج دراسووع 
بووالت ييرا  فووي جريووع للر يووار النوواجن  طبيووقالت يع داذل الرنظرع عن ارتبوواطررارسا  الرحاسبع االدار

 ال رليووا   األنظرووع  االسووتراتيجيع    إلووى إحووداث ت ييوورا  فووي الهياكوول،  الاي يرد   رجاال  الرنظرع
لت ييوور التنظيرووي فووي ال رليووا  الرسووريع رثوول الذطووط انتيجووع  ا  بالرنظرووع  الراليووع  اتذوواا القوورار

تحقووق ، كرووا ي البيانووا  الراليووععلوو ن كس  فإنووف يوو ع  التش يليع  السياسا   الربادئ الت جيهيع  االستراتيجي
عوون  (Kund&Rugilo.,2020)، ،  تسوواال  دراسووعالرنظرع سيطرة أفضل على تباين النتووائج الراليووع

 - 2014االسووتقرار  الثبووا  الرووالي للبنوو ا اال ربيووع ذووالل الفتوورة  علىى IFRS9)اثوور الر يووار  
   ت ير في رنهجيووع  (IFRS 9)إلى الر يار (IAS 39)حيث اشار  إلى ان التح ل رن الر يار.2018

الت اروول رووع الذسووائر االئترانيووع  ان  وواا التحوو ل أظهوور تووأثيرين اال ل يشووير إلووى الزيووادة الرفاجئووع 
اال  39ارالضرحالل االي ل الراليع نتيجع الذسائر االئترانيع  التي لم يكن ي ترف بها روون ذووالل الر يوو 

عنوود حوود ثها ،  نتيجووع لووالا يحوودث االضوورحالل بشووكل فجووائي  فووي  قوو  رتووأذر فووي حووين يقوو م 
لتذفيف روون حوودة  وواه الرشووكلع روون ذووالل تطبيووق نهووج ررحلووي  الووا  يتطلوو  بووا (IFRS 9)الر يووار

 أثوور رووع الووا تووأتي  وواه الريووزة علووى حسووا   ،(ECLاالعتراف التدريجي بذسائر االئتران الرت ق ع  
يرثر االعتراف الربكر بالذسووائر سوولبًا علووى رر نووع البنووا   حيث    التأثير الثاني  ،  تحريل األراري" "ال

 التووي قاروو  (Kim.et.,al.2020)كرووا أظهوور  نتووائج دراسووع    رن ذالل ذفض رست يا  رأس الرال،
  علووى تناسوو  ت قيوو  (IFRS 9)بالر يووار (ECL)باذتبار اثوور التحوو ل إلووى نروو اد الذسووائر الرت ق ووع 
( بنا رن د ل رذتلفووع عوون  جوو د تووأثير جوو  ر  33االعتراف بالذسائر االئترانيع ل ينع تضرن  عدد 

للتح ل على تراثل االعتراف بالذسائر رن ذالل السراح بوواالعتراف الربكوور بحجووم أكبوور روون الذسووائر 
 يع.االئترانيع الرت ق ع  أن  اا يق د إلى ث رة كبيرة في رجال رحاسبع الذسائر االئتران

 علي  قرارات المستثمرين بالبورصة (IFRS 9)الدراسات المتعلقة بأثر تطبيق المعيار 1/2

إلى أن الررسسا  التي لديها رست   رنذفض روون  (Andreou et al. 2017)اشار  دراسع 
ن  بالتالي تقليل حالع عدم التأكد لد  الرستثرري التحفظ أكثر احتراال لر اجهع انذفاض في حق ق الرلكيع

 جوو د تووأثير   Kouki).,  2017،  توودعم نتووائج دراسووع   زيادة س ر السهمبشأن القيرع الحقيقيع للبن ا  
ا علووى القيرووع الرالئرووع للبيانووا  الرحاسووبيع  ج لهووا   (IFRS)  للتح ل نح  ر ايير التقارير الراليع عر رووً

لتقووارير الراليووع  اسوو ار أكثر ج دة كرووا اظهوور  عالقووع االرتبوواط اإليجابيووع بووين الر ل رووا  الوو اردة با
 (Hbawal& ALokdeh.,2018) ع ائد األسهم، كرا اشار  الدراسع الريدانيع التي قام بهووا كوول روون 

عوون تطبيووق روودير  ال سوواطع  روودير  االسووتثرار  الرحللووين الروواليين  رريووع  التووي تنا لوو  اسووتطالل 
ردرجع بب ريع عرووان  ، عوون  جوو د ل ينع رن الشركا  الفي إعداد التقارير الراليع  (IFRS 9)الر يار

 ن بالب ريع.على قرارا  الرستثرري (IFRS 9 ثير لتطبيق الر يار الد ليتأ

 ويخلص الباحث مما سبق إلى اآلتي:

أن التح ل إلووى تطبيووق ر ووايير التقووارير الراليووع عر رووا يوورد  إلووى زيووادة رالئرووع الر ل رووا   •
 ا الر ل را .الرحاسبيع الرنش رة رن ذالل زيادة حجم  ج دة تل

 وو  ت يوور فووي رنهجيووع  (IFRS 9) أن التح ل في الرحاسبع عن  القر ض بالبن ا إلى الر يار •
الت ارل رع الذسائر االئترانيع رن رنهج الذسائر الرتكبدة إلى رنهج الذسائر الرت ق ووع  التقليوول 

 رن حد ث االضرحالل الفجائي لألي ل الراليع.
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 أدي الووووي ظهوووو ر تووووأثير جوووو  ر   (IFRS9)ارأن تطبيووووق البنوووو ا اال ربيووووع للر يوووو   •
علووى تراثوول ت قيوو  االعتووراف بالذسووائر االئترانيووع  زيووادة حجووم الرذييووا  بهووا ، تحقووق 
الشفافيع في البيانا  الراليع لرساعدة الرت ارلين باألس اق الراليع علووى التقيوويم الحقيقووي لألسووهم 

 ألرباح. تقليل الذيم لحق ق الرلكيع  عدم الربال ع في ت ق ا  ا

لف تأثيرا  داذليع بالرنشأة تترثل في احداث ت يوورا   (IFRS 9) أن النجاح في تطبيق الر يار •
في الهياكل  االستراتيجيع  ال رليا      را ين كس أثره في سيطرة اإلدارة علووى التبوواين فووي 

 النتائج الراليع.

 المبحث الثاني: الخلفية النظرية للبحث 

 زا را أسفر  عنف ادبيا  الرحاسبع فيرا يت لق باآلتي:يتنا ل الباحث في  اا الج

علووى رسووت   الووتحفظ الشوورطي  ت قيوو  االعتووراف بالذسووائر ( (IFRS 9أ الً: أثر تطبيق ر يار
 االئترانيع بالبن ا

ا: أثوور ت يوور رسووت   الووتحفظ الشوورطي  ت قيوو  االعتووراف بالذسووائر علووى اتذوواا قوورارا   ثانيووً
 الرستثررين بالب ريع.

على مستتتوي التتتحفظ الشتترطي وتوقيتتت االعتتتراف بالخستتائر االئتمانيتتة  ((IFRS 9طبيق معيار أثر ت 
 بالبنوك.

( إلووى اسووت ادة الثقووع فووي  التقووارير الراليووع IASBيسوو ي رجلووس ر ووايير الرحاسووبع الد ليووع  
ن  رايتضوورنف روو   (IAS39)الرنش رة للبن ا،  في ض ا االنتقادا  الر جهع لر يووار الرحاسووبع الوود لي 

نر اد الذسائر الرتكبوودة  الووا  يت لووق بطريقووع ر الجووع ذسووائر رحفظووع القوور ض،  فشوولف فووي تحقيووق 
الرست   الرالئم روون الووتحفظ الرحاسووبي  التووأذر فووي االعتووراف بالذسووائر االئترانيووع ررووا إن كووس أثووره 

ل ت قيوو  ، حيث يسهم االرتبوواط بووين الووتحفظ   تراثوو 2009-2008األزرع الراليع ال الريع  ذالل  ب ض ح
االعتراف بالذسائر االئترانيع في تحقيق شفافيع البيانا  الرنش رة  ت جيف اشارا  ر ل راتيع عوون االداا 

فتأذير ، External stakeholders (Kim.,et.al,2020)الرالي بالبنا أليحا  الريلحع الذارجين 
ذوواطر التووي تت وورض لهووا االعتراف بتلا الذسائر  تك ين الرذييا  الرطل بع يوورد  إلووى اذفوواا الر

فضال عن أنووف يوورد  لضوو ف  (Ha., 2020 )البن ا  تد  ر رست   الشفافيع في الر ل را  الرنش رة 
 ,.Akins, et al)ئترووانقدرة البنا علووي االقووراض  زيووادة فوورر تحقووق الفسوواد فووي قوورارا  روونن اال

. .(Bushman&Williams 2015)ر اجهووع البنوو ا للرذوواطر الرنتظرووع   تزايوود احتروواال (2017
بالذسائر الرت ق ووع الر ث قيووع فووي التقووارير الراليووع  الف ر   بالتالي يضيف التحفظ الشرطي  االعتراف

 ,.Kothari et al)ئر القوور ض الرنش رة   تقليل عدم تراثل الر ل را  بين البنا  ال رالا حوو ل ذسووا
كرا يذفووف روون تووأثير   ،(Greece&Dasilas.,2016)  ةلرنشأقيرع ا  ررا ين كس اثره في ارتفال  (2010

 يطرئن اإلدارة  لل رالا الرالي  تقييم األداا رتاب ع رن ي زز اليدرا  على قدرة ال رالا على السداد  
 &Cho )رتطلبا  الجها  اإلشوورافيع  الرقابيووع عدم تجا ز الحد د الريرح بها، فضال عن تلبيع على

Choi 2016; Brockman et. al., 2015;Bushman &Williams., 2012; Francis 
&Martin 2010)   ، 

رجلوووس ر وووايير الرحاسوووبع أيووودر  (IAS39) اسووتجابع لالنتقوووادا  التوووي  جهووو  للر يووار
 2018ن ا ال الريع اعتباًرا رن بدايووع عووام الا  تم تطبيقف ف لياً بالب  (IFRS9)الر يار    (IASB)الد ليع

 incurred credit (ICL)تحوو ل روون نروو اد الذسووارة الرتكبوودة  ال السابق عكبديل عن ر يار الرحاسب
loss (ICL) model المتوقعىىة إلووى نروو اد الذسووارة االئترانيووع Expected Credit Loss 

(ECL)،  بع البنوو ارجووال رحاسوو  فووي الا  ي د رن ا م الت يرا  التي حوودث(American Bankers 
Association.,2016)  تيوونيف ، يتضرن الر يار الجديد ثالثع ج ان  اساسيع ، الجان  اال ل يت لق ب

https://scholar.google.com.eg/citations?user=hYuSADMAAAAJ&hl=ar&oi=sra
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، الجانوو  الثالووث يت لووق  برراحوول نروو اد انذفوواض القيرووع الجان  الثاني يت لووق قياس األي ل الراليع،  
ااالئترانيووع  ف الذسووارة ،  يتطلوو  قيوواسرحاسووبع التحوو طب  الذسووارة  وواا الر يووار تقوودير لرتطلبووا  قووً

إطار يتك ن رن ثالثع  للقياس ضرن الذاض ع الدين اد ا  لجريع (Expected Credit Loss)الرت ق ع
الذسائر االئترانيع ،  يتنا ل الباحث فووي الجووزا التووالي أثوور تطبيووق الر يووار   ا رذييرراحل لتك ين  

االئترانيع بووالبن ا   الووا علووي  رت قي  االعتراف بالذسائالجديد علي رست   التحفظ الشرطي   تراثل 
 النح  التالي:

 ( على رست   التحفظ الشرطي  9IFRSأثر تطبيق الر يار  -1
 االئترانيع   ر(على تراثل ت قي  االعتراف بالذسائ 9IFRSأثر تطبيق الر يار  -2

 ( على مستوي التحفظ الشرطي بمحفظة القروض 9IFRSأثر تطبيق المعيار)

ل التحفظ الرحاسبي رن  جهع نظر الباحثين الر ايرين تطبيق أعلي درجا  التحقووق فيرووا يرث
 -االذبوووار السووويئع- بشوووكل أكبووور رووون التحقوووق رووون الذسوووائر-االذبوووار الجيووودة -يت لوووق باألربووواح 
(Wang.,2009)أذا ا فيتم الذسارة أرا ر ق ل بشكل رنها حتى يتم التأكد باألرباح االعتراف يتم ، فال 

لحوود ثها  بالتووالي يووتم ت جيوول االعتووراف بالريوور فا   تأجيوول  احترووال  جوو د برجوورد العتبووارا فووي
 .(Xie, et al., 2012) االعتراف االيرادا 

 & Watts, 2003a; Lafond)الرحاسبي الر ث قيع في الر ل را  الرحاسبيع   ي طي التحفظ
Roychowdhury 2008; Ball et al., 2008;Dechow et al., 2010; Kothari et al., 

 قوود (FASB, (2010 علرجلووس الر ووايير األرريكيوو  الرفا يري ، الا على الرةم رن أن اإلطار(2010
الرحاسووبي،  الووتحفظ نال يتضوور Representation Faithfulاليادق للر ل رووا   الترثيل إلى أن أشار

الر ل رووا  الرحاسووبيع   Neutralityحيث ي د التحفظ في  اه الحالع برثابع تحيووز يت ووارض رووع حياديووع  
((Vishnani& Misra.,2016السووريع   ، رن جان  أذر ال ي د التحفظ ي رة رن ي ر االحتياطيووا

رفه م كل رنهرا عن االذر، فالتحفظ    استجابع حقيقيووع  عقالنيووع تجوواه عوودم التأكوود، فووي   فحيث يذتل
حووين ال يكوو ن لبيانووا  الراليووع رحا لع رت روودة لتضووليل رسووتذدري ا  حين تك ين االحتياطيا  السريع   

 .(Wang.,2009)الف لي رن  ج د ل دم التأكد  في ال اقع  ناا را يبرر  اا السل ا

 ,Ball&Shivakumar,2005; Mora & Walker) تيوونف كتابووا  األد  الرحاسووبي 
 Conditionalالوووتحفظ الرحاسوووبي إلوووى نووو عين النووو ل اال ل  ووو  الوووتحفظ الشووورطي  (2015

conservatism رسبقاً تحديد كيفيع الت ارل ر هووا  يتم ر ينع أحداث حد ث شرط على الر لق   التحفظأ
رن قبل االدارة     تحفظ ةير اذتيار  فالت جوود بوودائل ارووام االدارة لر الجووا  رحاسووبيع اذوور ، كرووا 

 newsاالخبىىا أ  الووتحفظ الووا  ي تروود علووى  ex poste conservatismالالحووق  يسوورى بووالتحفظ
dependent conservatism  اكثر تحفًزا تجاه االعتراف باألذبار السيئع فه  ي كس اثر االذبووار    

 Unconditionalالسيئع بشكل أسرل رن االذبار الجيدة ،  النوو ل اآلذوور  وو  الووتحفظ ةيوور الشوورطي 
conservatism   تحفظ اذتيار  ةير رشر ط بحد ث حدث ر ين  انرا    اذتيار رسبق لطريقووع    

 exالسابق  بالتحفظ بين طرق بديلع لر الجع أحد عناير االي ل أ  االلتزارا ، أيضا يسرى ر ينع رن
ante conservatism   االخبىىا أو التحفظ الذي ال يعتمد علىى(Basu,2005;Watts,2003; Ball et 

al. 2013; Ruch &Taylor 2015).. . 

فووي رحفظووع القوور ض رطي إلى تفضيل استذدام التحفظ الش (Chen, et. al., 2014)  يشير
ر ينووع، كرووا  رحاسبيع تطبيق سياسع لثبا  تأثيره نسبيًا على قائرع الدذل رن فترة إلى اذر  عند بالبن ا

ررتف ووع  الت اقوودا   التقاضووي تكلفووع فيهووا تكوو ن التووي يووزداد اسووتذدام الووتحفظ الشوورطي فووي االنشووطع
(Qiang., 2007) ي رل علووى تحسووين القوودرة الت اقديووع     را ينطبق على عق د القر ض الريرفيع ف

للبن ا عند إبرام عق د ائترانيووع جديوودة رووع ال رووالا  التووي ت وود روون االسووبا  االساسوويع  الرفسوور اال ل 
ةالبًا ال يوورد   شرطيالتحفظ ةير الالن ل االذر      بينرا ،(Watts 2003)لظه ر التحفظ الرحاسبي 
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 Ball)لتقارير الراليع  لف يحرأن يتم رن ذاللف تيركن بل  يع برحفظع القر ضكفااة الت اقدالإلى تحسين 
& Shivakumar 2008; Cho & Choi 2016; Brockman et. al., 2015;Bushman et. 

al., 2011; Francis&Martin 2010)    . 

رت لقووع  رشوواكلأن البنوو ا ت اجووف  (Bushman,2014)رن جان  آذر  تشير ب ض الكتابووا   
 قذايووع فيرووا يت لوو   اضحع إلى حد كبيرج دة أرباح البن ا ةير لالس ق  تقييم قع  طري، تج ل  ال كالع  ب
 يسوواعد فووي الووا طبي ووع ال رليووا    (Beatty & Liao, 2014)ت قي  االعتووراف بذسووائر القوور ضب

 ,.Autore et al) الريرفيع  التي تتريز بالت قيوود  ال روو ض  عوودم التأكوود رقارنووع باألنشووطع األذووري
2009; Bushman, 2014)  ةووراض تذوودم األح كرووع للآليووع ،لووالا يرثوول الووتحفظ الشوورطي بووالبن ا

روون ذووالل االرتبوواط   (Lin et al. 2014)يع  يذفف رن رشاكل ال كالع  يزيد رن قيرووع الرنشووأة الت اقد
د افووع السوويطرة علووى بين التحفظ  انذفاض حجم الفساد في قرارا  االئترووان، فيقوو م الووتحفظ بووالتحكم  

 ,.Cho & Choi)نح  االفراط في روونن القوور ض اا  الرذوواطر الررتف ووع أ  االداا الضوو يفاالدارة 
ا روون ظهوو ر انطباعووا  سوولبيع فووي   (2016 لتحقيق ريالن ذايع،  الت جف نح  االستثرار الحووار ذ فووً

الس ق  االحجام عن االستثرار في اسهم البنا ،  ايضاً تجن  ت رض االدارة للرساالع  فقدان الرديرين 
 &Ball& Shivakumar, 2008; Liu, 2014; Linck, et al. 2008; Bushman)ل ظووائفهم

Smith 2001; Cho & Choi.,2016)  لووالا تسووهم الررارسووع السووليرع للووتحفظ الشوورطي برحفظووع ،
القر ض في تحقيق الركائز االساسيع لرقررا  لجنع بازل في تحقيق استقرار البنوو ا  التووي تترثوول فووي 

البنوو ا الرركزيووع تفضوول  ل   رووا يج وو ، (Stephanou, 2010)راف  انضووباط السوو ق التنظيم  االشوو 
 ,.Leventis.et al)زيووادة ررارسووع البنوو ا للووتحفظ ذايووع ذووالل فتوورا  االنت ووا  االقتيوواد 

2013;Turner, 2010) قوود تزايوود  أ ريووع د ر الووتحفظ ب وود االزرووع الراليووع ال الريووع فووي ذفووض  ،
السل ا االنتهوواز   اذفوواا االذبووار السوويئع  تأجيوول االعتووراف بالذسووائر   ت جها  االدارة نح  ررارسع

 Akins)االئترانيووع الرت ق ووع  تقليوول التالعوو  فووي البيانووا  الراليووع الرنشوو رة  تحقيووق الشووفافيع بهووا
et.al.,2017) في إطار أثر تطبيق الر يار ،(IFRS 9)  اسووتذدام البنوو ا لنروو اد الذسووائر الرت ق ووع 
تحفظ ، نجد أن تطبيق نر اد الذسائر الرت ق ع يتطل  ت سع البنا فووي حجووم الر ل رووا  علي رست   ال

الرتاحع  التحديث الرسترر لها للووتركن روون قيوواس الزيووادة فووي احتروواال  اذفوواق ال ريوول رنووا االعتووراف 
الداعرع  ر ل را اال لي رن ذالل استذدام اسالي  التنبر للظر ف االقتياديع  الرستقبليع اعتراًدا على ال

البيانووا  رنطقيووع فووي ضوو ا الظوور ف الرت قووع أن تسوو د بجانوو   لتقووديرا  التووي تتضوورن سوويناري  ا 
 . (Novotny-Farkas,2016;De Haan&Ordt, 2018)       والحاليةالتاريذيع 

ا لووالا  بحيووث   نتيجع الت سع في حجم الر ل را  الرتاحع فووإن حجووم الرذييووا  يتووأثر تب ووً
 يقوو م   ،(Novotny-Farkas, 2016)الذسووائر االئترانيووع  أكبوور  اسوورل  ييووبن تكوو ين رذييووا 

التي ت كس حجم االنذفاض في يافي قيرووع الرحفظووع االئترانيووع رذييا  التسجيل الرزيد رن البنا  ب
 ,Beatty &Liao 2011; Bushman &Williams 2012; Domikowsky, et.al)للبنووا 

حتووى رنا االعتووراف األ لووي للقرض الرت قع   ررالعلى ردي  ناالئترا في ج دة رقدار الت ير  .  (2014
    راي ني زيووادة االذبووار السوويئع بالتقووارير الراليووع كنتيجووع  (Seitz et al.,2018) القرضنهايع فترة 

 بالتالي تحقووق  وواه الزيووادة فووي .(Xie, et al.,, 2012)لزيادة حجم الرير فا   تدنيع القيرع لألي ل
عرليًا  اا  (Kim., et.al,2020)ادة في رست   التحفظ الشرطي،  تدعم دراسع حجم الرذييا  الزي

التأثير الرباشر لنر اد الذسائر الرت ق ع رن ذالل را اكرتف علووى سووبيل الرثووال روون اعووالن الرجر عووع 
عن زيادة رذير  HSBC Holdings PLCالقابضع البريطانيع ال الريع لالستثرار  االعرال الراليع 

رليوو ن د الر نتيجووع زيووادة االعبوواا التووي ت كووس الت ق ووا   400االئترانيووع الرت ق ووع ب اقووع الذسووائر 
 .2019االقتياديع الررتقبع في   نج ك نج  بالتالي االنذفاض الحاد ألرباح الربع الثالث ل ام 
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يرد  إلووى زيووادة  (IFRS9)  يذلر الباحث إلى أن تطبيق نر اد الذسائر الرت ق ع بالر يار
ييا  الذسائر االئترانيووع  روون ثووم التووأثير علووى رسووت   الووتحفظ الشوورطي بالتقووارير الراليووع حجم رذ

 الرنش رة للبن ا.
 توقيت االعتراف بالخسائر المتوقعة ماثل(على ت(IFRS 9تطبيق معيار أثر 

 & Gebhardt.,2016;Hashim et al. 2016;Ntaikou)أظهوور  الدراسووا  السووابقع    
Vousinas.,2018;Kund&Rugilo., 2020) اد الذسووائر  نروو إلى انف في ضوو ا اسووتذدام البنوو ا ل

فإن االعتراف بالذسائر االئترانيع  تك ين الرذييا  الالزرع  (IAS 39) فقًا لر يار (ICL)الرتكبدة 
على تحقق الذسائر رثل  ج د ت ثر رالي  (objective evidence)يتم فقط عند  ج د دليل ر ض عي 

 ر في قيرع ضرانا  القر ض ، أ  ت رض ال ريل لرذاطر حقيقيع لإلفالس  بالتووالي حاد لل ريل أ  تد 
 %100اشتراط تحقق حوودث حقيقووي  ف لووي رركووداً  للذسووائر بحيووث ييوول احترووال اذفوواق ال ريوول إلووى 

Novotny-Farkas 2016))اشتراط تحقق  وواا الوودليل عوورض تلووا النرووااد النتقووادا  ترثلوو  فووي  ، 
فضال عن عدم   حتى  ق  رتأذر جًدا تك ين الرذييا  الرطل بع     ئر االئترانذسابعتراف  تأجيل اال

 ,too little, too late- (Hoogervorst 2014; De Haan and Oordt -كفايتهووا   يووفها بأنهووا
 backward-looking)) ترجووع االسووبا  الحقيقيووع لهوواه االنتقووادا  إلووى النظوورة الرج يووع   (2018

عليها رنهج قياس الذسائر  فقًا لهاا الر يووار، فوواالعتراف  التقريوور عوون الذسووائر للر ل را  التي ي ترد  
االئترانيع ي ترد على  ق ل احداث راضيع أ  جاريع فقط د ن األذا في االعتبار احتراليع حد ث ذسائر 

، عوون  جوو د لتلووا االحتروواال  يسبشكل حد في الرستقبل حتي ل  ت افر لإلدارة ر ل را  رتاحع  عائتراني
 ربرر الا    أن  االعتراف بالذسائر الرت ق ع قوود يتطلوو  توو افر رسووت   عووالي روون الحكووم  التقوودير 

ا لرووا اشووار اليووف الر يووار   رووع  تطبيووق البنوو ا لنروو اد  ، IAS 39 (Huian 2012)لووإلدارة   فقووً
ECL بالمعيىىا(IFRS 9)   تذليوو  البنوو ا روون القيوو د التووي كانوو   ت اجههووا عنوود تكوو ين رذييووا
ا لالذ ف نوود توو افر  ،(Gebhardt &Farkas.,2011)قبالر يووار السوواب ICLنروو اد سائر االئترانيووع  فقووً

لتزارووا  تيووبن القضوويع عندئووا سووداد االقوودرة ال رووالا لعلى  الررثرة  ت ق ا  دقيقع للظر ف الرستقبليع  
زيووادة لل اي ال قوو  الرناسوو  تحسووبً الرطل بع فوو رذييا  ال تك ينعلى رترثلع في است داد البنا  قدرتف 

فووي  االئترانيووعذسووائر اليت قع أن يتم االعتووراف ب  بالتالي ،(Kim., et.al,2020)في القر ض الرت ثرة
 يووتم القيوواس  االعتووراف ،(Basu.et al,2020) رشووكلع ال كالووعرالم يكن  نوواا تووأثير ل ال ق  الرناس 

   كرايلي:(IFRS 9) المعيا بالذسائر الرت ق ع  تك ين الرذييا  في ض ا 

 تصنيف االصول المالية:

 ;Kund&Rugilo.,2020)يووووتم تيوووونيف األيوووو ل روووون ذووووالل ثالثووووع رراحوووول 
Ntaikou&Vousinas.,2018; Seitz.et al.2018)ال رليووع  وواه تحووديث يجوو  أنووف رالحظع :  رع 

  الذتاريع( الررحليع بالكارل عند إعداد الق ائم الراليع

داذوول الريزانيووع  االيوو ل الراليووع  تتضوورن  Performing):األ لى  الوودي ن الجيوودة الررحلع
رذاطر ا االئترانيع   التي قد تنشأ  ررثرة ج  ريع( في زيادة يحدث لم  الحسابا  ذارد الريزانيع التي

 رنذفضووع ائترووان لهووا رذوواطر االعتراف األ لووي أ  رنا ) رفاجئ بشكل تحدث  قد الزرن عبر تدريجيًا
 احترووال عوون الناتجووع الذسارة الرحترلووع الرت ق ع ل الذسارة االئترانيعالراليع،  ترث الق ائم إعداد بتاريخ
 الراليع. الق ائم إعداد تاريخ رن شهًرا( التاليع 12(ذالل  تحدث قد التي PD الت ثر

 داذوول االيوو ل الراليووع  تتضرن:(Under-Performing)الثانيع  الرتاب ع الذايع  الررحلع
 روورثرة زيووادة ائترانيووع  التووي حوودث  لهووا على رذاطر تنط   التي عالريزاني ذارد  الحسابا  الريزانيع
 ب وود، الت ثوور ررحلووع الووى تيوول  إنهووا لووم  إال،  األ لووي  االعتووراف  رنووا  االئترانيع  رذاطر ا  في   ج  ريع(
 الذسووارة ترثوول   ووي الراليووع، أ  االلتزارا  االي ل عرر لكارل الرت ق ع الذسارة االئترانيع  تحتس 
 األي ل. عرر رن الرتبقيع الردة الت ثر ذالل احتراال  كل عن  ق ع الناتجعالرت االئترانيع
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 داذوول الريزانيووع الراليووع االي ل وتتضمنImpaired)الثالثع  الدي ن ةير الرنتظرع: الررحلع
 ،االئترانيووع فووي قيرتهووا  (Impaired)التووي شووهد  اضوورحالال الرنتجع ةير الريزانيع ذارد  الحسابا 

 الذسووارة تحتسوو  الحالووع  في  اه )رنتظرع ةير -رت ثرة ايبح ( ائترانيف رذاطر ىعل تنط    التي
االي ل أ  االلتزارا  الراليع على اساس الفرق بين القيرووع الدفتريووع   اه عرر لكارل الرت ق ع االئترانيع

  .لأليل  بين القيرع الحاليع للتدفقا  النقديع الرستقبليع الرت ق ع

دريجي بالذسائر االئترانيووع إلووى حوود ث تووأثيرين عنوود التطبيووق  التووأثير الت  ف يرد  االعترا  
فووي زيووادة اضوورحالل األيوو ل الراليووع نتيجووع   (cliff-effect)األ ل     تذفيف حدة اليوودرع الفجائيووع

اال عند الحد ث الف لي لها ، التأثير الثوواني   39IASبالمعيا الذسائر االئترانيع  التي لم يكن ي ترف بها  
التحريووول االعتوووراف الربكووور بالذسوووائر االئترانيوووع  تذلوووق روووا ي ووورف بتوووأثير   ريوووزةفوووي أن  يترثووول
 سوولبًا بالذسووائر الربكوور االعتووراف يوورثر قوود حيث للذسائر االئترانيع (front-loading effect)ياألرار
 ي ضوون الشووكل  (Kund& Rugilo.,2020)الرووال رأس رست يا  ذفض ذالل رن البنا رر نع على

 ثر االعتراف التدريجي بالذسائر رن ذالل الر يار الجديد علي تقليل اليدرع الفجائيع للذسائر التالي ا

 ( 1رقم    
 "Cliff - Effect"التأثير الفجائي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Kund& Rugilo.,2020) المصدر: 

يووتم تيوونيف القوور ض ذووالل (IFRS 9)  يتضن روون الشووكل السووابق انووف روون ذووالل الر يووار
تكوو ن عنوود ا نسووبع الرذيوور اقوول روون  والت Performing ضرن فئع الدي ن الجيدة  الررحلع األ لي

 12(ذووالل  PD الت ثوور احترال حد ث  عن الذسارة الرحترلع الرت ق ع  ترثل الذسارة االئترانيع 20%
ع ترتفع نسبUnder-Performingالراليع،  انف ذالل الررحلع الثانيع  الق ائم إعداد لتاريخ شهًرا( التاليع

 تينف القر ض فووي  وواه  %100حتي أقل رن  %20الرذير تدريجيا رع تزايد احتراال  الت ثر رن  
الحالووع ضوورن الفئووع  القوور ض تحوو  الرتاب ووع ، رووع بدايووع الررحلووع الثالثووع  التووي عنوود ا ييوول نسووبع 

حيث تك ن القر ض عند ا ضرن فئع القوور ض ةيوور رنتظرووع ، ارووا روون ذووالل    %100الرذير الي
( يووتم التحوو ل الفجووائي  للقوور ض روون الفئووع الرنتظرووع  تكوو ن نسووبع 39IASر يووار السووابق  تطبيووق ال

  %100الي نسبع  رذير ذسائر  %20رذير الذسائر أقل رن 

(IFRS 9) ----- (IAS 39) ….. 
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تضرن رراحل تينيف االيوو ل الراليووع  التووي يووتم  بالمعيا ECL  علي الرةم رن أن نر اد
الريووريع رازالوو  تسووتذدم نروو اد فئووا   رن ذاللها حسا  رذييا  الذسائر الرت ق ع االأن البنوو ا

الجدارة االئترانيع اليادر طبقًا لت ليرا  البنا الرركز  الرير  في حسا  الرذييووا   الووا علووي 
 النح  التالي  :

تصنيف البنك  

المركزي  

 المصري

 مدلول التصنيف 

نسبة 

المخصص 

 المطلوبة 

التصنيف 

الداخلي  

 )المراحل( 

مدلول التصنيف 

 الداخلي 

 ديون جيدة  1 صفر%  منخفضة   مخاطر 1

 ديون جيدة  1 %1 مخاطر معتدلة  2

 ديون جيدة  1 %1 مخاطر مرضية  3

 ديون جيدة  1 %2 مخاطر مناسبة  4

 ديون جيدة  1 %2 مخاطر مقبولة  5

 المتابعة العادية  1 %3 مخاطر مقبولة حديًا  6

 المتابعة الخاصة  2 %5 مخاطر تحتاج لعناية خاصة  7

 ديون غير منتظمة  3 % 20 دون المستوي 8

 ديون غير منتظمة  3 % 50 مشكوك في تحصيلها  9

 ديون غير منتظمة  3 % 100 رديئة 10

 المصدر:البنك المركزي المصري 
ا للذسووائر   في حالع الزيادة في الرذييا   فقًا للجوودارة  االئترانيووع عوون الرذييووا   فقووً

طر بنكيع عام ضرن حق ق الرلكيع ب د تك ين الرت ق ع  يتم تجني  الزيادة في الرذير كاحتياطي رذا
االحتياطي القان ني رن ت زيع يافي الربن  في حالع عدم كفايع يووافي الووربن يذيووم  وواا االحتيوواطي 

(،  ي تقوود الباحووث ان 26/9/2019رن االرباح الرحتجزة  ت ليرا  البنا الرركز  الرير  اليووادرة  
الل نر اجي الذسووائر الرت ق ووع  الجوودارة االئترانيووع تكرار حسا  رذييا  الذسائر االئترانيع رن ذ

ي د ازد اجيع في حسووا  الرذييووا  تكسوو  البيانووا  الرنشوو رة ال روو ض فووي فهووم  تحديوود رذوواطر 
 االئتران. 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة:

االي ل  الووا  انذفاض قيرعباالعتراف الربكر    في ض ا رراحل تينيف األي ل الراليع يتم
ذسووائر االئترووان لقيوواس  Business Modelاالعرووال  روون ذووالل نروو ادبشووكل اسووتباقي  هاحوود ثقبوول 

 ،  الا على النح  التالي:(ECLالرت ق ع"  

PD% ×EAD × LGD   Expected Credit Loss= (ECL ) 

• Probability of Default (PD) الت ثر احترال ر دل. 

• Exposure at Default (EAD)  رالت ث عند االئترانيع التسهيال   القر ض  

•  Loss Given Default (LGD) الت ثر دنع الذسارة ر دل. 

ا لت ليراتووف اليووادرة فووي حريووع  2018ينوواير 28 قد رنن البنا الرركز  الرير  البن ا  فقووً
ح  على الن  (ECL االذتيار في استذدام ا  رن االسل بين التالين في حسا  الذسائر االئترانيع الرت ق ع

 التالي:

  دلووع بالبيانووا  الرسووتقبليعر (Historical Loss Approach):التاريذيووع الذسووائر أسوول   -1

  كووسالتووي ت الكليووعاديع االقتيوو  ررشرا لل (Forward Looking Information) الرت ق ع
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 ضوورن الريوونفع للبنوو د بالنسووبع االيوول حيوواة  لروود  اال لووي لررحلعل شهر 12 لردة الذسائر

 .لثانيعا الررحلع

 Loss)عنوود االذفوواق ة،  الذسووار(Probability of Default PD) اسل   احتراليووع االذفوواق-2

Given Default LGD)، القيرع عند االذفوواق ،(Exposure at Default)  علووى أن يرذووا
  ( Forward Looking).الر ل را  التاريذيع  الحاليع  الرستقبليع  باالعتبار

سووتذدام نرووااد الذسووائر الرت ق ووع يوورتبط بتوو افر شوورطين فووي ةايووع  تحقيق كفااة البنا فووي ا
الفتوورة ذالل  ةير الرنتظرع للت يرا  في القر ضالدقيق    التقدير  األ ريع الشرط اال ل قدرة البن ا على

ال قوو  الرناسوو  رستقبليع ، الشرط الثاني قدرة البن ا  است داد ا لالعتووراف بالذسووائر االئترانيووع فووي  ال
،   يسووتذدم ررشوور ت قيوو  االعتووراف بذسووائر (Kim., et.al,2020) المتعثرةيادة  القر ض تحسبًا لز
حيووث  االئترانيع الرت ق ووع، ذسائرالللت يرا  في   ا رذييالحساسيع  للداللع  على    (LLRT)القر ض

فووي   عرهم يدل على تحقق الذسائر االئتراني  ررشر اساسي  القادرعفي الفترة   ير الرنتظرع  القر ض الت د  
 Beatty & Liao.,2011; Bushman &Williams.,2012; Beatty & Liao)لها تاليعالفترا  ال

2014). 

 يتأثر تحقيووق نروو اد الذسووائر الرت ق ووع للكفووااة الررجوو ة برشووكلع ال كالووع  ررارسووع االدارة 
يوور دقيقووع بشووأن ة البنووا    تقووديرا إاا كان     للسل ا االنتهاز  بالتقارير الراليع الرنش رة ، ألنف ببساطع

تجوواه  رذييووا   فإن حساسيع ال  ،الررثرة على قدرة ال ريل على سداد  الرستقبليع    االقتياديع  الظر ف
تك ن ض يفع، كالا إاا كان  تقديرا  البنا للظر ف االقتيوواديع الرسووتقبليع دقيقووع،     االئترانيعذسائر  ال

قيرووع ر ينووع لألربوواح  تأجيوول عوون    احفياإلرن ذالل ررارسع السل ا االنتهاز      قرراالدارة   لكن  
لوون تحقووق الكفووااة نروو اد الذسووائر االئترانيووع الرت ق ووع  ا فووإن التقوودير االعتووراف بالذسووائر الرت ق ووع،

 .(Kim., et.al,2020) الرطل بع  بشكل كارل

  تترثل رظا ر الا في الي ر التاليع: 

لتي ت تبر ايسر في التالع  روون الي رة اال لي  تترثل في التالع  في بيانا  االستحقاقا   ا
 الووا روون ذووالل ررارسووع السوولطع التقديريووع  ،(Kilic et al.,2018)البيانا  الر دة على اسوواس نقوود 

لإلدارة في حسا  االستحقاقا   االذتيار الرت رد للسياسا   االسالي  الرحاسبيع التي تركنها رن ت ييوور 
الحقيقي للبنا  بيفع ذايع فيرا يت لق برحفظع القوور ض قيم عناير الق ائم الراليع بهدف اذفاا االداا  

فيرد  تأجيل االعتراف بالذسائر في رحفظع القر ض  تك ين الرذييا  الالزرووع إلووى عوودم تح يوول 
ال ريل رن فئع الدي ن الرنتظرع إلى فئع الد ن ةير الرنتظرع،  بالتالي التالعوو  فووي االربوواح روون ذووالل 

الستررار في حسابها  اضافتها إلى قائرع الدذل بدال رن تهريشها فضال عن استحقاقا  الف ائد التي يتم ا
 حيووث روون سوو اا الرحاسووبيع البيئع عدم  اظهار الرذييا  بالشكل الحقيقي،   اه الي رة رنب اة في

  .الرحاسبيع بالر ايير رنها الحد أ  Sarbanes - Oxleyاألداة بقان ن  اه تجريم

ل االنشطع الحقيقيع الرترثلع في القيام بالت سع الرفوورط فووي روونن الي رة الثانيع  تك ن رن ذال
القر ض الجديدة   التي عادة التظهر رسا ئ تلا القرارا  على ع ائد البنووا فووي بدايووع الروونن، أ  روون 
ذالل اتذاا قرارا  ببيع ب ض االي ل الرر  نع في ت قيتا  ر ينع لرا يرد  الا رن ت ييوور  تحسووين 

  رن ذالل إعادة تقييم ضرانا  القر ض لد  البنا  را قد تسفر عنف رن زيادة في قيرع نتائج االعرال أ
 تلا الضرانا  نتيجع التضذم  ارتفال األس ار.

 تنبع د افع  اا السل ا رن عدة ع ارل ب ضها ع ارل شذييع تترثل فووي رةبووع االدارة فووي 
لح افز  الركافآ  ب ق د االدارة رع الرالا االحتفاظ بالركاس  الشذييع لها الررثلع في الرحافظع على ا

أ  البقاا  االستررار بالبنا أ  ربرا حي لها على رركز ق   في التفووا ض علووى عقوو د جديوودة لووإلدارة 
أ  قد تك ن الد افع  .(Ball 2008; Graham et al., 2005; Kothari, et al., 2009)ببن ا اذر  



 ( بالبنوك  على اتخاذ قرارات المستثمرين بالبورصةIFRS 9أثر تطبيق معيار التقارير المالية )                  د/ محمد محمد الفرارجى
 

 

(417) 
 م 2021 رياني   الثانيالجزء  ( .11)العدد  -( 7المجلد )                                                   مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

أ  لرقابلووع  (Kilic et al.,2018)هم البنووا فووي السوو ق ررسسيع تترثل فووي الرةبووع فووي زيووادة سوو ر أسوو 
الت ق ا  بشأن االرباح أ  لتذفيووف رتطلبووا  ر وودل كفايووع رأس الرووال أ  ل وودم الت وورض للرسوواالع روون 
الجها  الرقابيع ،  قد تلجأ أيضاً االدارة إلى تأجيل االعتراف بالذسووائر فووي رحفظووع القوور ض لت طيووع 

الحوووالي األداا الضووو يف التحسووون أ  اذتفووواا علوووى أرووول الرتذووواة رسوووا ئ  القووورارا  االئترانيوووع 
ررا يوورد  إلووى عوودم تراثوول الر ل رووا    يوو  بع تقيوويم الرسووتثررين   (kim&Zhang.,2014)رستقبال

 .(Lobo.,2017)للر ل را  الرت لقع باألفاق الرستقبليع للبنا 

تثووار الرذووا ف روون   ناا ب ووض االنتقووادا  التووى ت جووف  لنروو اد الذسووائر الرت ق ووع  حيووث  
لووإلدارة لسوولطع التقديريووع   الررثلووع فووي زيووادة رسووت   ا  دالذاييع الجديدة التي يتضرنها الر يووار الجديوو 

فووي تقوودير الذسووائر  Accounting Judgements الرحاسووبي فووي الحكووم  الرر نووع الرحترلووع لبن ابووا
ابوواذتالف البنوو اتلووف االنتهازيووع التووي قوود تذرجووال  اسووع للررارسووا  الرت ق ع   بالتالي ذلووق   ، أيضووً

على درجووع كبيوورة روون الت قيوود عنوود تقوودير الذسووائر الرت ق ووع عبوور سوويناري  ا    ECLينط   نر اد  
  وو  رووا  ، ررا يطرح تحديا  كبيرة تت لووق بوونقر البيانووا   الذبوورةالرت ق ع،    االقتياد الكلي الرذتلفع

قد يرد   ECLى أن نر اد ال (ACCA.,2018) ر ظم الرشاركين في استطالل أجرتف إلى اتفاق يدع
 بالتووالي قوود يوورد  التحوو ل إلووى نروو اد   ،  بشكل اكبر  شذييع لذسائر القر ضالتقديرا    زيادة الإلى  

ECL  ت قي  االعتراف بالذسائر االئترانيع  بالتالي يفقد النر اد أ ريتف. عدم تراثلأيًضا إلى 

قيووام بنووا التسوو يا   (IFRS 9)يووار في إطار ر اجهع تلا الرذا ف  تزارن رووع يوود ر الر 
 ثيقع تحدد أحوود عشوور  التي تتضرن  2015في فبراير بنشر أ لي الربادئ االرشاديع لف   (BIS الد ليع  

ا ربدأ لررارسا  رذاطر االئتران،  التي تتفاعل رع الرتطلبا  اإلشرافيع لقيوواس ذسووائر االئترووان ، ايضووً
 ضووع ت جيهووا  إشوورافيع لرذوواطر االئترووان     ال ووام  فووي نفووس  ليووادرالثوواني ا  االرشوواد الربوودأ    تضرن

 ، كرووا(BIS., 2015)بكفايووع رأس الرووال ربطهووا  رليووا  تقييم  اه الذسائر القيرع الرت ق ع   رحاسبع 
 الر الجووع الرحاسووبيعبالتفييل كيفيع تنظيم يقدم  الا ، 2017يدر ر يار بنا التس يا  الد ليع في عام 

  ضووع  (IFRS 9)السابقع لتطبيق الر يووارالترتيبا  االنتقاليع حلي  في ض ا النهج الرر ،للرذييا 
 الربووادئ الذايووع  كيفيووع حسووا  االنذفوواض  اثووره علووى الشووريحع اال لووي لووراس الرووال بووالبن ا

(Common Equity Tier 1)  االفيوواح عوون  وواا االنذفوواض  بشووكل الزارووي للبنوو ا التووي تذتووار 
اآلثووار السوولبيع الرحترلووع إلدذووال لتذفيووف  (EBA Consultation paper, 2017)الترتيبا  االنتقاليع 

 (.BIS 2017) على رأس الرال التنظيري للبن ا ECLرحاسبع 

 عوودد روون الت ووديال  فيرووا يت لووق بووإجرااا  البنوو ا (IFRS 9)رن جان  آذر تضوورن ر يووار
 االسووالي  حوو ل رشووادا  اال الرتاب ع   الت جيهووا    الررشرا  الررج يع، عرلياتها،  نرااد التقييم،  

لتحقيووق الضوو ابط  ارتفووال  (ECL  الرت ق ع االئترانيع الذسارة الحتسا  ساستذدارها في القيا الرركن
 (Ntaikou & Vousinas.,2018)الرطل بع للح كرع بشكل رسووترر  تحقيووق االسووتقرار الرووالي ليع اآل

  بالتووالي ت زيووز االسووتقرار الروواليبووع   تحقيق الت سع في رتطلبا  االفياح بالر يووار  الشووفافيع الرطل 
 عن االتي: د  اه االرشادا  ال تذر.(IASB, 2015; Novotny-Farkas, 2016) بالبنوك

 كانوو  سوو اا الكريع  الن عيووع  الر ل را   رن  كبير  قدر  الرت ق ع  الذسارة  نر اد  تطبيق  يتطل  .1
 علووى البنا ال رل  على الكلي، ررشرا  االقتياد ح ل أ  جاريع أ  تنبرا  رستقبليع  تاريذيع
 توو فر  بحيووث   آروون  دقيووق   بشووكل  الكافيووع  الر ل را   البيانا   لت فير  الالزرع  االنظرع  تط ير
االطووراف الداذليووع بالبنووا  جريووع روون  بالت ووا ن  الرشوواركع للبنووا لالحتسووا  الدقيقووع القوودرة

 .  لجانف اإلدارة رجلس رن الررتبطع  بإشراف
 روون  س اا  االحتسا   في  عليها  االعتراد  يركن   نيع بالبنا بحيثضر رة ت افر االنظرع االلكتر .2

 .الرستذرجع النتائج أ  عليها التش يل أ  عرليا  الردذال  ناحيع
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 اا  رجر عووع أ  نوو ل لكوول  الرنهجيووع الرسووتذدرع ت ثيووق يووتم رت ووددة رنهجيووا  اعتروواد عنوود .3
 االئترانيع  الذسارة  قياسسب  االذتيار لرنهجيع     تحديد  الراليع   رن األد ا  رشتركع  ذيائر
 (inputs)االيوو ل أ  االلتزارووا  الراليووع، الر ل رووا  الرسووتذدرع روون نوو ل لكوول الرت ق ووع

 .Assumptionsالر تردة   ريادر ا ،  أيضاً الفرضيا 
الحسووابا     دقووع  الر تروودة  االحتسا   طرق  يحع  رن  يت لى رراق  الحسابا  رسئ ليع التحقق .4

 .النرااد  اه عن الناجرع
قوورار تيوونيف االيوو ل  االلتزارووا  الراليووع علووى رذتلووف الرراحوول لر افقووع لجنووع  ضووعيذ .5

الرقابووع   روودير  أعضووائها  بووين  روون  يكوو ن   التووي  التنفيايع  ال ليا  اإلدارة  رست ي  رتذييع على
 القرارا  ر ثقع   اه   تك ن   الحسابا ،   االئتران  الرذاطر  إدارا   البنا  ردير   في  الداذليع

 .رفيلع اجتراعا  رحاضر في
 تحيووز  أ    بوود ن  يتم  ضع سيناري  ا  لحسووا  الذسووارة االئترانيووع الرت ق ووع بحيووث ت كووس .6

رجر عووع التقوول عوون ثالثووع   تقيوويم  علووى  اعتروواًدا  تحديوود ا  يووتم   التووي  االجراليع الررجحع  القيرع
سيناري  ا   يتم اذتيار السيناري  االكثوور احتروواال  لوويس السوويناري  األسوو ا أ  االفضوول كرووا 

التنفيايووع،   ال ليا  اإلدارة  رست ي  الرناسبع على  الجهع  ر افقع  الى  الر تردة  ع السيناري  ا تذض
 كرا يتم رراج تها د ريًا كلرا دع  الحاجع لالا.

يرذا في االعتبار باإلضافع إلى را  رد بالر يار رن ارشووادا  يووادرة عوون لجنووع بووازل فيرووا  .7
 االئترانيع الرت ق عيت لق برذاطر االئتران  حسا   تسجيل الذسائر 

يحظر ادراد االي ل ا  االلتزارا  الراليع ب د االنذفاض في قيرتها أ  الررن حع   ناا توودن  .8
في قيرتها االئترانيع ضرن الررحلع اال لي،  يتم تطبيق سوو ر الفائوودة الف ليووع الر وودل برذوواطر 

 االئتران على التكلفع الرطفأة لهاه االي ل ا  االلتزارا 

 IIIبووازل  رقووررا   إطووارالووربط بووين الر يووار (IFRS 9)للر يووارتطبيق اإللزاري ال قد ذلق 
رذيوور  ذايع فيرا يت لق برذييا  الذسائر االئترانيع، حيووث توورثر نسووبع  بشأن التنظيم الريرفي

ا بشكل كبير على كفايع رأس الرال التنظيري الئترانيع / اجرالي القر ض  ا  ئرذساال علووى األربوواح  أيضووً
كرا ت ضن االرشادا  التي قدرها بنووا  (Ntaikou1, & Vousinas.,2018)بالق ائم الراليع الرنش رة 

تطبيووق  روون أ ووداف السوولطا  اإلشوورافيع الريوورفيعروود  التشووابف الكبيوور بووين  (BIS التس يا  الد ليع  
(IFRS 9) سووب  تالتي  ل الرذاطريتقللللق اعد اإلشرافيع   فقًا ت زيز االنضباط الريرفي الرطل   في

 الرترثلووع (IFRS 9)إلى تحقيقهووا روون تطبيووق  (IASB)التي يس ي  داف بين األ دم االستقرار الراليع
 . .(Vousinas, 2015)رفيدة  تفييليع  ت فير ر ل را    في

، كرا أن (LLRT) يذلر الباحث إلى أ ريع الت قي  الرناس  لالعتراف بالذسائر االئترانيع  
از  بالتقارير الراليع رن ذالل تأثير رشكلع ال كالع ترد  إلى عدم تحقيووق ررارسع االدارة للسل ا االنته

ال ديوود روون  روون ذووالل  ضووع  (IFRS 9)نرااد الذسائر الرت ق ع للكفووااة الررجوو ة،  يسوو ي  الر يووار
الرت ق ووع الووي التطبيووق النوواجن للر يووار  االئترانيووع الذسووارة سقيووا اسالي  ح ل  االرشادا جرااا  اإل

ذسووائر بعتراف تأجيل اال الررثلع في (IAS 39)لى رشكلع رنهج الذسائر الرتكبدة في الر يار الت ل  ع
 too little  too late - عدم كفايع تلا الرذييا    يفها  حتى  ق  رتأذر جًدا  االئتران

(Hoogervorst 2014; Cohen & Edwards.,2017)   

في تحقيق تراثوول  (IFRS 9)بيق الر ياراال أنف التزال الحاجع إلى الت رف على رد  نجاح تط
 الت قي  االعتراف بالذسائر االئترانيع في ال اقع ال رلي رطل بع  ضر ريع.
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 أثر تغير مستوي التحفظ الشرطي وتوقيت االعتراف بالخسائر على اتخاذ قرارات المستثمرين بالبورصة. 
لفتوورة  بهووا فووي لحظووع ر ينووع    ناألر ال التووي يحتفظوو تضحيع االفراد بوو    ّرف االستثرار بأنف " ي

اذوواًا فووي االعتبووار القيرووع الحاليووع لتلووا  - زرنيع ر ينع رن أجل الحيوو ل علووى توودفقا  راليووع رسووتقبليع
 ت وود تلووا التوودفقا    -مبسب  عاروول التضووذيع  شرائالقيرع  للالرت قع    التدفقا  الرستقبليع نتيجع االنذفاض

 ,Matarفووي احترووال عوودم تحقيووق  وواه التوودفقا   عرثلوو لرذوواطر الرترقابل تلا التضووحيع   ل عائد برثابع
ت ظيم ال ائد على االستثرار ضوورن رسووت ي إلى   ،  يس ي الرستثرر ن رن االفراد أ  الررسسا (2015

علووى  مهوودف علووى روودي قوودرته وواا الفي ال ي ل إلووى  يننجاح الرستثرر يت قف  ،رقب ل رن الرذاطر
  .سبع في الت قي  الرناس هم  اتذاا القرارا  الرنااستثرارات إدارة

 .العوامل المؤثرة على قرارات المستثمرين بالبورصة

 اجووف التووي ت تشووير الكتابووا  الرت لقووع بقوورارا  الرسووتثررين فووي الب ريووع، إلووى أن الر اقووف
قيرووع ال  ائوود طبي ع ال القع بين س ر أداة االستثرار رن جهع  ترتبط بالرستثرر  تتطل  رنف اتذاا قرار  

 ;Islamoğlu et.al.,2015)رنظوو ر الرسووتثررروون  الووا  ر الررتبطع باألداة رن جهع اذوور  الرذاط
Kanthapanit.,2015)  ي:قرارا  اليتم اشتقاق ثالثع أن ال رن   رن ثم   

قرار الشراا: يتذا الرستثرر قرار الشراا عندرا يشوو ر أن قيرووع أداة االسووتثرار ررثلووع بالقيرووع 
 بحيث يك نلرت ق ع  الرحس بع في إطار ال ائد  الرذاطر تتجا ز س ر الس ق، الحاليع للتدفقا  النقديع ا

ا ل جهووع نظوور الرسووتثرر V  اإلسووتثرار ( أقل رن قيرووع أداةMس ر الس ق    ررووا يذلووق (V> M)(  فقووً
حووافًزا لشووراا تلووا األداة بهوودف تحقيووق ركاسوو  رأسووراليع روون ذووالل زيووادة رت ق ووع فووي سوو ر السوو ق 

 الرستقبلي.

: بناًا على الحالع السابقع الناتجع عن ض  ط الشراا، يج  أن يسووتجي  السوو ق االحتفاظقرار  
 (Mسوو ر السوو ق   عنوود ا لهاه الض  ط، بحيث يسترر س ر األداة في االرتفال إلى نقطع، حيث يسا  

( رن رنظ ر الرستثرر في رثل  اه الحالع، سيك ن الس ق في حالع ت ازن تتطل  رن كوول روون Vالقيرع  
ديهم د افع للشراا أ  البيع إيقوواف الشووراا  البيووع لووالا فووإن قوورار االسووتثرار فووي  وواه الحالووع سوويك ن ل

  االحتفاظ عندرا تك ن

(M = V)  ألن الرستثرر في  اه الررحلع لن يك ن لديف آرال في تحقيق ركاس  رأسراليع فووي
رستقبل القري  را لووم تت يوور الظوور ف الس ر في ال نذفاضررقتًا رذاطر ا ل   الرستقبل كرا أنف سيتجن   

 السائدة.

رةبووا  إضووافيع فووي السوو ق لشووراا تلووا األداة روون تت لوود  ديناريكيووع السوو ق  ل   فقًاقرار البيع:  
( لالا سيُطل  V( في تلا اللحظع ال تزال أقل رن  Mجدد  اا ي ني أن الرستثرر ي تقد أن    ينرستثرر

( M> V)( في  اه الحالع سيك ن السوو ر أكثوور روون القيرووع V رنف تقديم س ر جديد لتلا األداة أكبر رن 
 قرار الرستثرر    البيع.. يك ن بالتالي 

 رع الت يرا  في الظر ف الرحليع  ال الريع  الرذاطر التي ت اجف تلا االستثرارا  ايبح  
أن االثووار تذضووع ل  اروول رت ووددة، كرووا  ر قدة  ي بع  رليع  عرليع اتذاا القرارا  في األس اق الراليع ع

تسوو ير عرليووا      البنيع الهيكليع للس قعلى  تأثير  الالرترتبع على تلا القرارا  ترتد إلى الس ق بأكرلف  
 (، Eng, 2014)االد ا  الراليع بف

لوواا فقوود ا ووتم االد  الرووالي بدراسووع سوول ا الرسووتثررين تجوواه االد ا  الراليووع  كيفيووع اتذوواا 
الرت اقبع ذايع ب د االزرع الراليع ال الريع عن إذفوواق النرووااد   القرارا ، حيث اسفر  نتائج الدراسا 

التي تضرنتها نظريا  التر يل الذايع بسوول ا الرسووتثرر الرشوويد بالسوو ق فووي تفسووير سوول ا الرسووتثرر 
،ررووا (Islamoğlu et.al.,2015)حيث تبين ان ذيارا   رالا الرستثررين تت ارض  رنطقيع االذتيووار
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فووراد الرسووتثررين عرليع اتذاا القرار لوودي اال  لتفسير  ت ييفتر يل السل كي  الاد  إلى ظه ر نظريع  
 2014.,Eng)،   ظه ر ال ديد رن الدراسووا  التووي اذووا  فووي اعتبار ووا اثوور الجانوو  السوول كي علووى 

 رووع   ،(Chandra.,2008 األ راق الراليووعس ق  في    االستثراريع  تذاا القرارا الرستثررين في رجال إ
الررثرة على سل ا الرستثررين باألس اق الراليع فقد ا تروو  الدراسووا  التووي زذوور بهووا   ت دد الرت يرا 
بدراسع  اذتبار ال  ارل الررثرة على اتذاا قرارا  الرستثررين   على ردي ال ق د الراضيع  الفكر الرالي

يع  سياسوويع باألس اق الراليع  التي  يركن تينيفها إلى ع ارل راليع  سيك ل جيع  اجتراعيع  دير جراف
 اقتياديع،  ان كل ن ل رن  اه ال  ارل يتضرن عدة رت يرا  تسهم بجان  ب ضها الب ض في التووأثير 

 على سل ا الرستثررين في اتذاا القرارا  بس ق اال راق الراليع،  الا على النح  التالي:

 أوالً: العوامل المالية:

 راق فووي سوو ق األرا  الرسووتثررين قووراعلووى  الروورثرة اروول  الأ ووم  عالراليوو    اروول تبوور الت
 Carr) 2009.حيث يركد ب ض البوواحثين  (،(Luminita.,2014; Tooranloo et al. 2019الراليع

et al.2010 ; Liu&Pang أكثوور جاابيووع للرسووتثررين رقارنووع  ان البيانووا   الررشوورا  الراليووع ت وود
الر ل رووا  الراليووع   ب نايووع كوول روون  أن رستذدري الر ل را  يفحي ن،    ةير الراليع   ارل األذريبال 

 ي ا م جزا في البيانا  الراليع رن حيث التأثير علووى قوورارا  أن الر ل را  الرحاسبيع      ةير الراليع
الرستثررين بالب ريع  دعر  الا الرأ  نتائج الدراسا  السابقع  التووي تنا لوو   وواا الر ضوو ل حيووث 

لبيانووا  الراليووع  التووي لهووا تووأثير كبيوور علووى قوورارا  اشار  إلووى ا ريووع الر ل رووا  الرحاسووبيع كأحوود ا
 باكسووتان اإلرووارا  ال ربيووع الرتحوودة  الي نووان الرستثررين باألس اق الراليع الناشئع في كل رن الهنوود   

 ,Al-Ajmi,2009;Merikas et al., 2011; Maditinos et al., 2007; Dharmaja) راليزيووا
et.al., 2012; Lodhi., 2014; Chong & Lai., 2011).  الر ل رووا  الرحاسووبيع  عناير ضرنتت
السوووون يع  أسووووالي  التقيوووويم  األربوووواح  الروووورثرة علووووى قوووورارا  الرسووووتثررين نتووووائج االعرووووال

روون اربوواح  ففي إشارة الي أ ريع  قائرع الدذل  برووا تتضوورن  Nagy&Obenberger.,2012) تقديريعال
لرستثررين في كل روون الررلكووع ال ربيووع السوو  ديع  قطوور ا  ذسائر كجزا  ام بالتقارير الراليع بالنسبع ل

 ,Al-Razeen and Karbhari, 2004; Alattar and Al-Khater) االرووارا  ال ربيووع الرتحوودة
2008; Alzarouni et al., 2012). . 

 باإلضافع إلى البيانا  الرحاسبيع اظهر  ال ديد رن الدراسا  ا ريع ب ض الررشرا  الراليع 
رثوول األداا الرالي   رن ذاللها علىاعتاد الرستثرر ن على النظر  ى قرارا  الرستثررين التي  الررثرة عل

، التقلبووا  فووي ررشوورا  Pricesاألسىى   أسوو ار التحركا  الحاليع في اسوو ار االسووهم، ال  ائدالرقوودرة، 
لسوو ق، ربحيووع الس ق، القدرة على بيع االسهم  سرعع تدا لها،  االداا السابق لل  ائد  حركع االسهم با

                                                          (P/E)،االرباح الرأسراليع، عائد الرذاطرة، رضوواعف الربحيووع(DPS)، ت زي ا  االسهم(EPS) السهم
Joshi&Batra.,2017;Sarbabidya&Saha.,2018)  )باإلضافع ،السي لع الرت ق ع لالسهم رستقبال ،

 بالرذوواطر رثوول الرذوواطر الريوورفيع رذوواطر سوو ر الفائوودة  اليوورف االجنبووي للررشوورا  الذايووع
(Joshep and Vezos.,2006) المخىىا ر، تحروولRisk tolerance (Bernheim et al. 2001) ،

 Risk-Return ratioعائد المخا رة 

 ثانيًا العوامل االقتصادية:

  االقتياديع رثل رت سط ر وودل تشير الكتابا  إلى ا ترام الرستثررين االفراد بب ض الررشرا
التضذم، الناتج الق ري الرحلي  ةير ا رن الررشوورا  االقتيوواديع االذوور  رثوول رت سووط سوو ر الفائوودة 
على  دائع البن ا  رقارنع ر دل ال ائد على االستثرار في الب ريع رقارنع بالب ريا  االذر   رد  

 & Iqbal & Usmani, 2009; Baker)ع تووأثر الب ريووع الرحليووع بووالت يرا  االقتيوواديع ال الريوو 
Haslem, 2015; Clark&Soutar, 2004) 
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 ثالثا العوامل الديموجرافية

ا تر  ب ض رن الدراسا  السابقع باذتبار أثر ال  ارل الدير جرافيع على يوونع القوورار لوود  
  تفضوويالرل علووى الرستثررين االفراد بالب ريع، فتشير نتائج تلا الدراسا  إلى أ ريع تأثير  اه ال  ا

 اذتيارا  الرستثررين  اتذاا القرارا  لديهم،  ان اذتلف  تلا النتائج ح ل اال ريع النسبيع لكل ركوو ن 
ال روور  الوودذل  الحالووع االجتراعيووع    كانوو رن رك نا  تلا ال  اروول،  روون ا ووم تلووا ال  اروول الروورثرة  

  الرر ال  ال لريع  الرهنعالت ليم   

(Geetha&Vimala.,2014;agongo&Mutswenje.,2014;Kanthapanit.,2015) 

 رابعا: العوامل النفسية 

إلى تأثير ب ض ال  اروول السوول كيع  (Sevil, et.al.,2007)تشير ب ض الدراسا  رثل دراسع 
 Human mindset،الت ق ووا  البشووريع Excitement،االثووارة Sentimentsرثل الت جووف أ  الريوو ل 

expectations  ررين بالب ريووع، كرووا تركوود دراسووععلى سوول ا الرسووتث(Sohan.,2010)   أن ال  اروول
علووى سوول ا يوونع  يك ن لهووا التووأثير االكبوور الذبرة السابقع   ال عيل  ارل النفسيع رثل  الدير جرافيع  ا

ا اسووفر  نتووائج دراسووع القرار للرستثررين األفراد تووأثير التر يوول عوون  (Areiqat et al. 2019)، ايضووً
يكوو ن   التووي  الثقووع الرفرطووع   وويثالثع ع ارل سل كيع    رن ذالل  ب ريع عرانين  الرستثررالسل كي في  
   سل ا القطيع.الذسارة،  تجاه نف راللف أ ريع نسبيع، للت ير فيها  

 خامًسا: العوامل السياسية

تشير الدراسا  السووابقع إلووى تووأثير ال  اروول السياسوويع علووى االسوو اق الراليووع  أن  وواا التوواثير 
ذر،حيووث يهووتم الرسووتثرر ن برتاب ووع االذبووار لر رفووع تأثير ووا الرت قووع علووى االسوو اق يذتلف رن بلد أل

(Oberlechner & Hocking 2004)  بشوورط ان تكوو ن الر ل رووا  الرنشوو رة فووي  سووائل االعووالم
 تركد الدراسا  على أن االذبووار  الشووائ ا  لهووا تووأثير علووى  (Chong&Lai.,2011)حقيقيع  رحايدة

رستثررين بس ق اال راق الراليع فضال على ان الت يرا  السياسيع الرحليووع  الد ليووع ينع القرار لد  ال
 ,.Oberlechner&Hocking, 2004; Yahyazadehfar et al)ت تبوور ع اروول روورثرة كووالا

 Politicalاالسووتقرار السياسووي للد لووع (Bennet& Selvam.,2011)، كرووا ت تبوور دراسووع .(2010
stability لررثرة على ينع القرار.رن ا م ال  ارل ا 
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ويوضححا الشححلت التححالي الاوامححت المححعثرة رححي صححنث قححرارات المسححتثمرين بالبورصححة مححن واقححث مححا أ ححفرت عنحح   
   (2قم  الدرا ات السابقة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 المصدر: اعداد الباحث 

 
 رات المستثمرين  عالقة التحفظ الشرطي واالعتراف بالخسائر االئتمانية باتخاذ قرا 

ي اجف الرستثرر ن في أسهم البن ا نوو عين روون الرذوواطر اال ل رذوواطر ةيوور رنتظرووع   ووي 
 للتن يووع ةيوور قابلووع   ووي  ترثوول رذوواطر ذايووع بالبنووا  يركوون تجنبهووا بووالتن يع   رذوواطر رنتظرووع

(Undeversifiable risk)   التووي تترثوول فووي رذوواطر الر ل رووا (Easley & O’Hara. 2004) ،

خاذ  
  ات

عل
رة 
ل المؤث

العوام

ت 
 ا
را
الق

 

 يموجرافية دعوامل 

 عوامل نفسية

 عوامل مالية 

 عوامل سياسية

 عوامل اقتصادية 

االحداث السياسية واثارها 

 علي االسواق المالية

التغيرات السياسية  اثر 

المحلية والعالمية علي  

 االسواق المالية

اثر العالقات الدولية علي  

 االسواق المالية

 EPSالعائد علي السهم 

 P/Eالسعر/ العائد 

 DPSتوزيعات السهم

 عائد المخاطرة  

 Pالسعر 

 االرباح الرأسمالية

 السيولة المتوقعة  

 المؤشرات المالية 

 اسعار الفائدة  

 صرف للعمالت اسعار ال

 متوسط معدالت التضخم

العائد علي االستثمارات 

 باالسواق االخري 

 مدي تأثر السوق المحلي

 بالتغيرات االقتصادية العالمية

 نصائح االصدقاء والمعارف 

 الشائعات واالخبار المنشورة

 اراء السماسرة والمستشارين 

تعليقات المستثمرين حول 

 مستقبل السوق

 االخبار المنشورة  

 حليالت الخبراء ت

 العمر •

 النوع/ الجنس  •

 التعلي   •

 الدخل  •
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الطوورف   التووي ترثوول  إلدارةيجع للتباين في حجم  ن عيع الر ل را  لوودي الرسووتثررين عوون التووي لوودي انت
الر ل رووا    ترتلووا الووتحكم فوويالبنا فضال عن ك نها    عن الكارلع  حقيقيع  الر ل را   الال حيد الا  لديف  

الر ل رووا   ست كوو  بالتووالي قوود ال    قادرة على حج  أ  تش يف ب ض الر ل را ،الر ر ضع، لالا فهي  
برحفظووع القوور ض  روون ثووم يوورد  نقوور الشووفافيع  إذفوواا ال ضع الحقيقي في ب ض األحيان   نش رةالر

االذبووار السوويئع عوون حجووم ذسووائر رحفظووع القوور ض  تأجيوول االعتووراف بالذسووائر الرت ق ووع  تكوو ين 
ر ل رووا   االدارةلوودي  ، فييبن(Bushman,2016)الر ل را     راثلعدم تالرذييا  الرطل بع إلى  

رنشوو رة فقووط الر ل رووا   رذتلفووع ترارووا عوون تلووا التووي لوود  االطووراف األذووري  التووي تترثوول فووي  ال
(Yassinet.al.,2015)يرجع السب  في  اا إلى را ي رف برشووكلع ال كالووع  ،(Jensen & Meckl., 

رد  إلى ذلووق ، ذط رة ظا رة عدم تراثل الر ل را  على االستثرار باألس اق الراليع في انها ت(1976
زيووادة   روون ثووم (Easley & O’Hovo, 2004; Scott., 2003)عدم التأكد لوودي الرت ووارلين بالسوو ق 

ألنووف   ،أ الً    رووا  س ر السهم لسووببينذفيض  إلى تفضال عن ان الا يرد     ،االسهمرذاطر االستثرار في  
ا، كلرا ارتف   تكلفع ال كالووع، انذفضوو  القيرووع الحاليووع للتوودفقا  النقديووع الرت كلرووا زاد  أنووف  ق ووع. ثانيووً

 قد دعروو  الووا  ،  رطالبع الرستثررين ب  ائد اعلي لر اجهع الرذاطر الررتف عرذاطر االستثرار، زاد
حيث اشار  إلووى أن الررسسووا  التووي لووديها رسووت   روونذفض روون  (Andreou et al. 2017)دراسع 

اا اآلرر ب ض ح ذالل االزرووع الراليووع التحفظ اكثر احتراال لر اجهع انذفاض حق ق الرلكيع  قد ظهر  
تلووا لررسسووا  الراليووع د ًرا رئيسوويًا فووي با الر ل را  الرنش رة شفافيعفي  نقر  ال الريع ، حيث يل   ال

عدم قدرة الرشاركين في الس ق رن استي ا  حجم الرذاطر الحقيقيع التي ت رض  لها   األزرع رن ذالل
ررا ي كس الد ر الرهم الا  تل بف ، (Acharya & Richardson.,2009 تلا الررسسا  ذالل الفترة 

شفافيع البيانا  الر ر ضع في تقلير عدم التأكوود  ازالووع ال روو ض  عوودم التراثوول فووى الر ل رووا  روون 
ذووالل  الووتحفظ عنوود االفيوواح عوون االربوواح الووا  يحقووق ر ث قيووع التقووارير الراليووع  جوو دة الر ل رووا  

 الت قيوو    .(Ball & Shivakumar, 2005; Defond,2010; Watts, 2003b)الرحاسووبيع 
الدراسووع   ف    رووا أكدتوو     &Sultanoglu.,2018)  (Morganالرناس  لالعتراف بالذسائر االئترانيع  

( شووركع ةيوور راليووع  (2,983 التووي اجريوو  علووى عوودد (Watts& Zuo.,2011)التي قام بها كل روون
لشركا  االكثر تحفًظا فووي تقارير ووا الراليووع كووان التووأثير ارريكيع ذالل االزرع الراليع ال الريع تبين أن ا

السلبي لالزرع عليها أقل، كرا تبين أيًضا  ج د ارتباط ايجابي بين التحفظ الرحاسبي  ع ائد االسهم روون 
 ;Ahmed et al., 2002; Watts, 2003)ريداقيع أعلووى روون  جهووع نظوور الرسووتثررين  ذالل ت افر

Lafond and Watts, 2008; Zhang, 2008; Nikolaev. 2010; Maciuca, et.al, 2015). 
 & LaFond زيووادة سوو ر السووهم   تقليل عدم التأكد لد  الرسووتثررين بشووأن القيرووع الحقيقيووع للبنوو ا 

Watts.,2008)،  الووتحفظ  تراثوول ت قيوو    ي ضوون الشووكل التووالي ال القووع التأثيريووع بووين زيووادة رسووت
 الراليع الررثرة على قرارا  الرستثررين بالب ريع. االعتراف بذسائر القر ض  ال  ارل 
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 المصدر: اعداد الباحث                    
 المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية والنتائج والتوصيات 

 يقوم الباحث ري هذا الجزء باختبار الفروض التي يقوم عليها البحث وذلك من خالل: 
على الت يرا   (IFRS 9)تبار اثر استذدام نر اد الذسائر الرت ق ع رن ذالل الر يارأ الً: اذ

الشرطي  تراثل االعتووراف بالذسووائر االئترانيووع بووالبن ا  روون ثووم اذتبووار الفرضووين  التحفظ في رست ي
 اال ل  الثاني.

حفظووع ثانيًا: اذتبار اثر الت يرا  فووي رسووت   الووتحفظ الشوورطي  تراثوول االعتووراف بذسووائر ر
القر ض بالبن ا على ب ض ال  ارل الراليع الررثرة على اتذاا قوورارا  الرسووتثررين بالب ريووع   ووي 

عائد الرذوواطرة  الووا علووى بنوو ا ال ينووع ذووالل ،(P/E) ، رضاعف الربحيع للسهم(EPS) ربحيع السهم
 .2020-2019الفترة 

 التتتحفظ علتتى تريتتر  مستتتو  (IFRS 9) أوالً: قياس أثر استخدام نموذج الخسائر المتوقعة بالمعيار
 الشرطي وتماثل االعتراف بخسائر محفظة القروض.

  في  اا الجزا يتم اذتبار الفرض اال ل  الفرض الثاني على النح  التالي:

 اختبار الفرض االول:  -1
ي   الا  الشرطللتحفظ (AT)رقياس يُ رف باسم  الا  ا Basu’s (1997)رن ذالل نر اد 

سووارة  قوود تووم ت ووديل  وواا النروو اد ال نبااأسرل رن األأكبر  السيئع بشكل    باألنباااالعتراف    يركز على
 ،   تستذدم ر ادلع االنحدار التاليع في قياس التحفظ الشرطي:((Banker et al. ,2016ب اسطع

Xit =β0+β1Di+ β2Ri+ β3Ri×Di+εi……….(1) 

 ستوي التحفظ( إلى االنباء السيئة )م   3βاالنباء الجيدة و    2βوتشير المعلمات 

زيادة مستوي التحفظ  

 الشرطي 

 لإلعترافالتوقيت المناسب 

 ئتمانية خسائر االالب

العوامل المالية التخاذ قرارات  

 المستثمرين بالبورصة

 (IFRS 9) تطبيق المعيار
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( لتحديىىد مسىىتوي (,C-scoreاسىىتخدام مقيىىا ((Khan & Watts.,2009أقتىىرك  ىىل مىىن وقد
للتوقيت غير المتماثل، حيث قام بإد اج خصائص   ((Basu.,1997التحفظ بالشر ات المبن  عل  نموذج  

( مىىن رعىىة الماليىىةوالرا  ،القيمة السىىوقية/القيمة الدرتريىىةالحج ،  )  محددة للشر ة عل  نموذج االنحدا  مثل
السنة( لتحديد مستوي التحفظ الشىىر   يذخىىذ رىى   -( لنموذج خصائص )الشر ةβ،β4 3خالل المعلمات)

اعتبا ه التغيرات بين الشر ات خالل رترة زمنية واحدة و ذلك التغيرات خالل السلسىىلة النمنيىىة للشىىر ة 
   النحو التال : الواحدة والت  ترتبط بتوقيت االنباء الجيدة واالنباء السيئة عل

)…...….(2i Leverage 4+ μiM / B3 Size+ μ 2+ μ 1=µ 3β Score = -G 
)…….(3i Leverage 4 λ+ iM / B3  λSize+  2 λ+  1 λ =4β Score = -C 

يووتم   (Khan&Watts.,2009)   الت ديال  التووي قووام بهووا  ((Basu.,1997 اشتقاقا رن نر اد
الووا  يووربط بووين الووتحفظ الشوورطي  رذيوور   (C-Score_LLP)اذتبار الفوورض روون ذووالل نروو اد  

 الذسائر االئترانيع  

 وذلك على النحو التالي: 
LLPit=β0+β1Di+Ri(µ1+μ2Size+μ3M/Bi+μ4Leveragei)+Ri×Di(λ1+λ2Size+λ3M/Bi

+λ4Leveragei)+(δ1+δ2Size+δ3M/Bi+δ4Leveragei)+εi…(4) 

القسمة عل  اجمال  قيمىىة محف ىىة إل  مخصص الخسائر االئتمانية مبطذً ب  (LLPit)حيث تشير  
( المتغيىىر الصىىو ي وسىىو يسىىاوي واحىىد  ىىحي  D،  ما يمثىىل)iللبنك    tالقروض ر  ن اية الفترة المالية  

( سىىىالبة )انبىىىاء سىىىيئة( وتسىىىاوي  ىىىفر اذا القيمىىىة موجبىىىة )انبىىىاء  Rاذا انىىىت قيمىىىة العوائىىىد) 
(التفاعىىل بىىين Ri×Di،ويمثىىل) [-log(Pt/Pt] )(العوائىىد وسىى  تحسىىل مىىن المعادلىىةRiجيىىدة(،ويمثل)

الطبيعىى  لحجىى  الودائىى    اللوغىىا يت log(Depositsإلىى  الحجىى  وسوعبىىا ة ) Sizeالمتغيرين،ويشىىير
(Bannany.,2017)ما يشير ،  M/B  ال  القيمة السوقية/القيمة الدرتريىىة للس  ،ويشىىيرLeverage    إلىى

   ((Bangmek et al.,2016ية الرارعة المالية وس  نسبة اجمال  االلتنامات/قيمة حقوق الملك

( 13 يتم تطبيق  اا النر اد على عينع رن البنوو ا الردرجووع بسوو ق اال راق الراليووع قوودر ا  
بنا ترثل رجترع البن ا الردرجع بالب ريع  يتم تطبيق النر اد على عينع البن ا ذالل الفتوورة السووابقع 

يق النر اد علووى نفووس ال ينووع ذووالل ( ثم اعادة تطب2017-2016  ي  ((IFRS 9على تطبيق الر يار
 (رشا دة في كل فترة.96( لتيبن عدد الرشا دا  2020-2019الفترة التاليع لتطبيق الر يار   ي  

 اختبار الفرض الثاني  -2
ذسووائر القوور ض ل الرتووأذراالعتووراف يتم اذتبار الفوورض الثوواني روون ذووالل اسووتذدام نروو اد 

، i بنووا  t( لكوول فتوورة راليووع  DELR) (delay recognition of expected loan losses)الرت ق ع
الزيووادة فووي ر اروول التحديوود للت يوورا  الحاليووع  ( incremental R2) يتم حسووا  النروو اد روون ذووالل 

فووالبن ا التووي لهووا اعلووي ر اروول  (non-performing loans)  الرستقبليع في القر ض ةير الرنتظرع 
تكوو ن اقوول تووأذيًرا فووي االعتووراف برذيوور ذسووائر  (Higher incremental R2تحديوود تزايوود   

 القر ض.

  (Beatty & Liao.,2011; Bushman&Williams.,2012; Albin2020). 

رذييووا  حديوود  ها لتاتتكرن الفكرة في أن البنوو ا فووي ال قوو  الرناسوو  تسووتذدم تقووديرحيث  
البنوو ا األقوول   تق محيث  ،  الرنتظرعةير  إلى الفئع  القر ض    تتح لالذسائر بشكل رتزارن رع أ  قبل أن  

 ع. رنتظرحتى ب د أن تيبن القر ض ةير  ئرتأذير االعتراف بالذساب ر ارل تحديد تزايد 
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ذسووائر القوور ض ل  الرتووأذراالعتووراف   يتم اذتبار الفرض الثاني رن ذووالل اسووتذدام نروو اد  
  :لر ادلتين التاليتينل (  فقًا DELRع  الرت ق 

LLPit=β0+β1 ∆NPLt-1+ β2 ∆NPLt-2+β3 Capital t-1+β4EPLLPt+β5Sizet-1+ ε..(5) 
LLPit=β0+β1 ∆NPLt-1+ β2 ∆NPLt-2+ β3 ∆NPLt + β4 ∆NPLt+1+ β5 Capital t-1 + 

β6EPLLPt+β7 Size t-1+ ε……..(6) 

مخصص الخسائر االئتمانية مبطذً  بالقسمة عل  اجمال  قيمة محف ة القىىروض   (LLPit)ويمثل
التغير ر  الديون غيىىر المنت مىىة مبطىىذة بالقسىىمة علىى  اجمىىال    i  ،∆NPLلبنك  ل  tر  ن اية الفترة المالية  
 tier 1 Capitalالشريحة االولىى  رىى  معادلىىة  فايىىة  أ  المىىال) Capital t-1محف ة القروض،ويمثل

ratioأول الفترة مبطذ بالقسمة عل  اجمال  اال ىىول،ويمثل ) EPLLPt اال بىىاك قبىىل مخصىىص خسىىائر
 log(Depositsالحجىى  وسوعبىىا ة )  Sizeة عل  اجمال  محف ىىة القروض،ويمثىىلالقروض مبطذ بالقسم

، وتىىد ج (Bushmanet.al.2012;-Bannany.,2017)الطبيع  لحج  الودائىى  أول الفتىىرة     اللوغا يت
( ب دف التحك  ر  حوارن أو دوار  و غبىىة Capitalبعض المتغيرات الرقابية بالنموذج مثل  أ  المال )

، و ذلك اال باك قبل (Beatty et al., 1995) أ  المال من خالل مخصصات القروض البنك ر  ادا ة
 Bushman)( Earnings Smooth( للتحك  ر  حوارن البنك ر  تم يد اال باك )Ebllpالمخصصات )

and Williams, 2012)(  ويت  قيىىا ،DELR مىىن خىىالل الفىىرق بىىين معامىىل التحديىىد )R2  لكىىل مىىن
( ر   ل رترة مالية ولكل بنك،ولتجنل اخطاء القيا  يت  استخدام مؤشر وسىىو 7(،)6)المعادلتين السابقتين

 ( ر  حالة العكس.0(  ما يساوي)1للبنك ا بر من المتوسط للبنوك رإنه يساوي) DELRاذا  ان 

ثانًيا: قياس اثحر التغيحرات رحي مسحتوي الحتحفظ الشحرطي وتماثحت االعتحراف بخسحائر محف حة القحروض بحالبنو   
 عوامت اتخاذ القرارات لدي المستثمرين بالبورصة على  

 يتم اذتبار الفرض الثالث رن ذالل اذتبار الفر ض الفرعيع على النح  التالي:

 اختبار الفرض الفرعي االول: 
 (:Bratamanggala.,2018) يتم اذتبار  اا الفرض رن ذالل الر ادلع التاليع 

EPSi =𝛽1+ 𝛽2 ROA+ 𝛽 3 Lev+𝛽 4 M / B + 𝛽5 ∆CONS + 𝛽6 DELR +εi… (7) 

( إل   بحية الس   وسو يساوي متوسط عائد الس   للفترة مبطذ بسىىعر السىى   EPSiيشير)حيث  
 / M( إل  الرارعة المالية، ويشىىير)Lev i( العائد عل  اال ول، ويشير)ROA iر  بداية الفترة،ويشير)

B( إلىى  القيمىىة السىىوقية /القيمىىة الدرتريىىة للسىى  ، ويشىىير )∆CONS إلىى  التغيىىر رىى  مسىىتوي الىىتحفظ )
 تراثل االعتراف بذسائر الرحفظع. ( إل  DELRالشر   خالل الفترة، ويشير)

 اختبار الفرض الفرعي الثاني: 
يتم اذتبار  اا الفرض  الذار بأثر الت ير في رست   التحفظ على ررشر رضاعف الربحيووع 

(P/E)  الا رن ذالل الر ادلع التاليع (Afza&Tahir.,2012 ;Freihat.,2019)  

(P/E)it = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝑖𝑧𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿e𝑣𝑖𝑡+ 𝛽4VOLT𝑖𝑡 + 𝛽5Intit +               
𝛽6𝐸_𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡+ 𝛽7∆CONS it+ 𝛽6 DELR+εi… (8) 
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  بحيىىة  /(P0)حيث يشير مؤشر مضاعف الربحية إل  السىىعر السىىوق  للسىى   رىى  بدايىىة الفتىىرة
 the payout ratio( إلىىى  توزيعىىىات السىىى   /  بحيىىىة السىىى   𝐷𝑃𝑖𝑡، ويشىىىير)(EPS1)السىىى   

(D1/EPS1)( ويشير،(Size  إل  الحج ، ويشيرLev) إل  الرارعة المالية  ،  مىىا يشىىير )( M/B)   إلىى
حسىىل مىىن ( إل  التقلبات ر  سىىعر السىى   وي(VOLT𝑖𝑡 القيمة السوقية إل  القيمة الدرترية للس  ، ويشير
يىىوم، 90( إلىى  سىىعر العائىىد السىىائد ألذون الخنانىىة Int itخالل تباين أسعا  الس   خالل الفتىىرة، ويشىىير)

( إلىى  التغيىىر رىى  مسىىتوي CONS∆( إل  معدل النمو ر   ار  الدخل، ويشير)𝐸_𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡ويشير)
 محف ة.( إل  تماثل االعتراف بخسائر الDELRالتحفظ الشر   خالل الفترة، ويشير)

 اختبار الفرض الفرعي الثالث: 
يذتبر  اا الفرض رن ذالل نر اد تسوو ير االيوو ل الرسووراليع  اضووافع الرت يوورا    ت يوور 

 بالر ادلع التاليع:  (Lara. et.al.,2019)رست   التحفظ الشرطي،  تراثل االعتراف بالذسائر 

Ri,t – RF,t= α+β1(Rm-Rp)+β2 ∆CONS + 𝛽6 DELR+εi… … (9) 

(س ر ال ائد الذالي رن الرذاطر      RF,t،)(t)( رت سط ال ائد ذالل الفترة Ri,tيرثل حيث  
الرذوواطر  β1(Rm-Rp)يوو م ذووالل نفووس الفتوورة،  ترثوول 90رت سووط سوو ر ال ائوود علووى اا ن الذزانووع 

( إلى تراثل االعتووراف DELRالت ير في رست   التحفظ الشرطي،  يشير  CONS∆الرنتظرع،  يرثل 
 .IFRS(9) فظع نتيجع تطبيق الر ياربذسائر الرح

 نتائج الدراسة التطبيقية

 نتائج اختبار الفرض االول: -1

 IFRS(9)  أسفر  نتائج اذتبار الفرض اال ل  التي تم رن ذاللها قيوواس اثوور تطبيووق الر يووا
على ت ير رست   التحفظ الشرطي برحفظع القر ض بالبن ا رن ذالل نر اد االنحدار الا  يربط بووين 

ائد االسهم  رذير الذسووائر االئترانيووع ذووالل الفتوورا  الراليووع السووابقع  الفتوورا  الراليووع الالحقووع ع 
 لتطبيق الر يار عن اآلتي:  

 IFRS(9)( نتائج االذتبار قبل تطبيق الر يار   2جد ل رقم         
R2 F-test T-test   المعلمات

 المقدرة 

 المتغيرات المستقلة 

 المعنوية 

sig 

 معنوية ال القيمة 

sig 

 القيمة 

4% 0.384c 1.030 0.000 1.359 0.178 Constant 
   

0.350 0.941 0.042 D    
0.142 1.464 2.161 R    
0.129 1.537 - 2.253 D×R 

 
يشير الجد ل السووابق إلووى عوودم ر ن يووع النروو اد ككوول   كووالا عوودم ر ن يووع رت يوور االنبوواا السوويئع 

(D×R )-ل الفتوورة السووابقع لتطبيووق الر يووار فضووال عوون انذفوواض القوودرة ذال -رست   التحفظ الشرطي

- فضووال عوون أن ر اروول رسووت   الووتحفظ ا  قيرووع سوولبيع   %4( الووي  2R)  التفسيريع للنر اد رن ذالل

( ررا ي ضن التأثير ال كسي بين رست    التحفظ الشرطي  نسبع رذيوور الذسووائر االئترانيووع 2.253
 اجرالي القر ض بالرحفظع. /
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 IFRS(9)( نتائج االذتبار ب د تطبيق الر يار   3رقم     جد ل
R2 F-test T-test   المعلمات

 المقدرة 

 المتغيرات المستقلة 

 المعنوية 

sig 

 المعنوية  القيمة 

sig 

 القيمة 

23% 0.000c 7. 367 0.180 1.353 0.033 Constant 
   

0.197 1.303 0.352 D 
   

0.000 4.448 2.464 R 
   

0.000 4.422 -2.466 D×R 

ي ضن الجد ل السابق نتائج اذتبار النر اد ب د تطبيق الر يار  التي تشووير إلووى ر ن يووع النروو اد ككوول  
رسووت   الووتحفظ -(  D×R(  االنبوواا السوويئع  R كالا ر ن يع الرت يرا  التي تشير إلى االنبوواا الجيوودة 

، فضووال عوون الت يوور فووي %23الووي  2R  فضال عن ارتفال القدرة التفسيريع للنر اد روون ذووالل -الشرطي

بووين الفتوورتين كرووا  0.213( برقوودار 𝛽3) رست   التحفظ الشوورطي بالزيووادة روون ذووالل الزيووادة لر اروول 

 ي ضحف الجد ل التالي: 

 ( 4جدول)  

سووع فووي حجووم الر ل رووا  الرتاحووع     را يتفق  را أشار  اليف الدراسا  السابقع روون أن الت 
ا لهوواا  (IFRS 9)نتيجع العتروواد نرووااد الذسووائر الرت ق ووع بالر يووار فووإن حجووم الرذييووا  يتووأثر تب ووً

بحيث ت كس الرذييووا  حجووم االنذفوواض فووي يووافي قيرووع  ،(Novotny-Farkas, 2016)،الت سع
على روودي  االئتران في ج دة  رقدار الت ير (Domikowsky, et.al, 2014)الرحفظع االئترانيع للبنا 

،     رووا (Seitz&Dinh.,2018)حتي نهايع فترة القرضرنا االعتراف األ لي  للقرض  الرت قع     ررال
 ي ني زيادة االذبار السيئع بالتقارير الراليووع كنتيجووع لزيووادة حجووم الريوور فا   تدنيووع القيرووع لأليوو ل

(Xie, Zheng,  2012). نتائج دراسع  ،ايًضا تتفق النتائج رع رات يل(.Ha.J,2020)  رن أن ر ن يع
رست   التحفظ ا  تأثير عكسي رع رذير الذسووائر االئترانيووع    رووا أظهرتووف بالف وول نتووائج اذتبووار 

(،فضال عن ان قيرع ر اروول 0.000كان  ر ن يع   t.Test.sig( رن أن  3النر اد كرا في الجد ل رقم  
ي،  بالتالي يتم قبوو ل يووحع الفوورض اال ل  بأنووف ت جوود كان  سلبيع لتركد التأثير ال كس  (D×R)التحفظ

 زيادة رست    (IFRS 9)الد لي للتقارير الراليع  ر يارعالقع احيائيع اا  داللع ر ن يع بين تطبيق ال
التحفظ الشرطي لرحفظع القر ض،  الا على الرةم روون أنووف قوود اليبوود  الت يوور ا  تحديووًدا الزيووادة فووي 

ا بين الفترة السابقع  الالحقع لتطبيق الر يووار  التووي قوود ترجووع ألحوود األسووبا  رست   التحفظ كبيرة نسبيً 
 التاليع أ  جري ها:

انذفاض حجم السلسلع الزرنيع للقياس، حيث تم تطبيق الر يار بالبن ا الريريع في بدايع عووام  ➢
  فقًا لت ليرا  البنا الرركز  الرير  في  اا الشأن. 2019

حقع لتطبيق الر يار كان  ب ض البنوو ا حديثووع ال هوود بأنظرووع القيوواس أنف في بدايا  الفترة الال ➢
 للذسائر الرت ق ع  التي ت ترد على رت يرا  االقتياد الكلي. 

ا  تحديووًدا ذووالل الربووع األ ل  الثوواني روون  ➢ أنووف ذووالل الفتوورة الالحقووع لتطبيووق الر يووار ايضووً
يوودر البنووا الرركووز  ففووي  وواه الفتوورة ا  (COVID-19) التووي ظهوور فيهووا  بوواا  2020عام

شووه ر  بالتووالي لووم تسووتطع البنوو ا ان  6ت ليراتف بتأجيل سداد االقساط  الف ائد القر ض لردة 

𝛽 3 ∆ 

Before IFRS 9 POST IFRS 9 

2.253 2.466 0.213 
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تتبين الرت ثرين في السداد رن ال رالا بطريقع رباشرة فلجأ  إلووى اسووتذدام الررشوورا  الكليووع 
 لالقتياد  اليناعع.

 نتائج اختبار الفرض الثاني:-2
 ذسووائر القوور ض الرت ق ووعل  الرتووأذراالعتووراف  روون ذووالل اسووتذدام نروو اد  تم اذتبار  اا الفرض  

 DELRرن ذالل  )   (2incremental R  ) الزيادة في ر ارل التحديد للت يرا  الحاليووع  الرسووتقبليع فووي

القر ض ةير الرنتظرع رن ذالل نر اجين لالنحدار اال ل يت لق بالت يرا  الجاريع في القوور ض ةيوور 
ع  االذر يت لق بالت يرا  الجاريع  الرستقبليع في القر ض ةير الرنتظرع الجاريووع  قوود الرنتظرع الجاري

 ايًضا ذووالل (IFRS 9)تم تطبيق  اين النر اجين على بن ا ال ينع ذالل الفترة السابقع لتطبيق الر يار
 الفترة الالحقع للتطبيق حيث اسفر  النتائج عن اآلتي:

 (IFRS 9)الفترة السابقة لتطبيق المعيار 

علححى نسححبة ماصححا الاسححا ر    ة يوضححا الجححدوت التححالا اغححر التجيححرات الجاروححة رححا الظححرو   يححر المنت محح -
 اال تمانية/اجمالا محف ة الظرو .  

 ( نر اد الت يرا  الجاريع في القر ض ةير الرنتظرع 5جد ل  
Adj 

R2 

R2 F-test T-test   المتغيرات

 المعنوية  المستقلة 

sig 

 المعنوية 

sig 

 يمة الق

4% 23% 0.659c 0.224 1.22 Constant 

0.922 -0.098 NPLt-1 

0.235 -1.197 NPLt-2 

   0.76 -0.307 Capitalt-1 

   0.293 1.058 EPLLPt 

   0.293 -1.58 Siz t-1 

 محة  يوضا الجدوت التالا نتا ج تطبيق نموذج اختبار اغر التجيحرات الجاروحة والمسحتظبلية للظحرو   يحر المنت  -
 على نسبة ماصا الاسا ر اال تمانية/اجمالا المحف ة. 

Adj R2 R2 F-test T-test   المتغيرات

 المعنوية  المستقلة 

sig 

 المعنوية 

sig 

 القيمة 

23% 54% 0.177c 0.302 1.04 Constant 

0.818 -.232 NPLt-1 

0.222 -1.231 NPLt-2 

0.380 -0.884 NPLt 

   0.802 -.253 NPLt+1  
 

 
0.746 .325 Capitalt-1 

   0.347 .947 EPLLPt 

   0.438 -.779 Siz t-1 

 ( نر اد الت يرا  الجاريع  الرستقبليع في القر ض ةير الرنتظرع6جد ل   
يتضن رن نتائج النرااد السابقع انف على الرةم رن عدم ر ن يع تلا النرووااد فضووال عوون عوودم 

تي ت كس الت ير في القر ض ةيوور الرنتظرووع سوو اا الجاريووع أ  الرسووتقبليع ر ن يع الرت يرا  الرستقلع ال
 بالتالي ض ف التأثير على الرت ير التابع     نسبع رذييووا  الذسووائر االئترانيووع / اجرووالي رحفظووع 

 ررشوورالقر ض،  التي قد ترجع إلى انذفاض السلسلع الزرنيع للقياس كرا سبق اإلشووارة رسووبقًا، اال ان 
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DELR زيادة الفرق في  ي ضنAdj R2  الا  ي كس تراثل  7بين النر اجين كرا يتضن في الجد ل )
 .(Bushman& Williams.,2012 )االعتراف بالذسائر االئترانيع  

 (   7جدول رقم )  
نموذج التغيرات  

الجارية في القروض  

 غير المنتظمة 

نموذج التغيرات 

الجارية والمستقبلية  

في القروض غير  

 المنتظمة 

 DELR رمؤش 

∆ 

Adj R2 4% 23% 19% 

 (IFRS 9)الفترة الالحقة لتطبيق المعيار
ي ضن الجوود ل التووالي نتووائج تطبيووق نروو اد اذتبووار أثوور الت يوور الجاريووع فووي القوور ض ةيوور 

 الرنتظرع على نسبع رذير الذسائر االئترانيع /اجرالي رحفظع القر ض.
 رنتظرع ( نر اد الت يرا  الجاريع في القر ض ةير ال8جد ل  

Adj R2 R2 F-test T-test  المتغيرات المستقلة 

 المعنوية 

sig 

 المعنوية 

sig 

 القيمة 

92% 93% 

 

0.000c 0.000 0.217 Constant 

0.350 -2.8 NPLt-1 

0.000 12.88 NPLt-2  
 

 
0.000 14.99 Capitalt-1 

   1.78 1.36 EPLLPt 

   0.831 -0.214 Siz t-1 

 ل السووابق ر ن يووع النروو اد  ر ن يووع ب ووض الرت يوورا  الرسووتقلع  ان القوودرة يتضن رن الجد
، كرووا %92الر دلووع قوود بل وو   R2 ان  %93قوود بل وو   R2التفسيريع للنروو اد ررتف ووع كرووا ان نروو اد 

 ي ضن الجد ل التالي نتائج تطبيق نر اد االنحدار الذار باذتبار 
ر الرنتظرووع علووى نسووبع رذيوور الذسووائر اثر الت ير الجاريووع  الرسووتقبليع فووي القوور ض ةيوو 

 االئترانيع /اجرالي رحفظع القر ض.
 ( نر اد الت يرا  الجاريع  الرستقبليع في القر ض ةير الرنتظرع 9 رقم جد ل           

Adj R2 R2 F-test T-test  المتغيرات المستقلة 

 القيمة  sigالمعنوية sigالمعنوية

93% 94% 0.000c 0.000 1.35 Constant 

0.000 -5.59 NPLt-1 

0.000 6.43 NPLt-2 

0.000 -3.21 NPLt 

0.002 14.233 NPLt+1 

0.000 1.85 Capitalt-1 

 0.06 1.44 EPLLPt 

 1.4 0.1551 Siz t-1 

يتضن رن الجد ل السابق ر ن يع النروو اد  ر ن يووع جريووع الرت يوورا  الرسووتقلع  ان  القوودرة  
،  يشووير %93الر دلووع قوود بل وو    R2 أن    %94قد بل وو     R2للنر اد ررتف ع كرا ان نر اد    التفسيريع
فقووط  %1للنر اجين  يالحووظ انهووا تبلوو   Adj R2    االذتالف بين DELR ( إلى ررشر10الجد ل  

 ررا يشير إلى ارتفال تراثل ت قي  االعتراف بالذسائر االئترانيع، في حين بل   اا الررشر ذووالل الفتوورة
ررووا ي كووس اثوور تطبيووق الر يووار علووى تراثوول ت قيوو  االعتووراف بالذسووائر   %19السابقع لتطبيق الر يار  
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االئترانيع  بالتالي يووحع  قبوو ل الفوورض الثوواني   وو   جوو د عالقووع احيووائيع اا  داللووع ر ن يووع بووين 
سووائر  زيووادة رسووت   تراثوول االعتووراف بالذ (IFRS 9)اسووتذدام نروو اد الذسووائر الرت ق ووع بالر يووار

 ( ررشر التأذير في االعتراف بالذسائر االئترانيع 10االئترانيع. جد ل  
نموذج التغيرات الجارية في  

 المنتظمة  القروض غير

نموذج التغيرات الجارية  

والمستقبلية في القروض غير  

 المنتظمة 

 مؤشر  ∆

 DELR 

 

Adj 

R2 

92% 93% 1% 

 :اختبار الفرض الثالث

 خالت الفرو  الفرعية التالية: تم اختبار هذا الفر  من  

 الجدوت التالا نتا ج اختبار الفر     يوضا   اختبار الفرض الفرعي األول:
 (EPS)(اثر التحفظ  تراثل االعتراف بالذسائر االئترانيع على ربحيع السهم 11جد ل      

R2 F-test T-test  المتغيرات المستقلة 

 القيمة  sig المعنوية sig المعنوية

65% 0.000c -1.077 0.28 Constant 

2.279 0.02 DELR 

4.953 0.000 ∆ Cons 

  1.583 0.118 M/B 

  1.578 0.119 Lev 

  3.764 0.000 ROA 

يتضن رن الجد ل السابق ر ن يع النروو اد  ر ن يووع الرت يوورا  الرسووتقلع الت يوور فووي رسووت   
تراثوول ت قيوو  االعتووراف بالذسووائر (  t.Test.sig  0.000حيث كان   (Cons ∆التحفظ الشرطي  

 روون ثووم يووحع  قبوو ل  %65( كرا ان القوودرة التفسوويريع للنروو اد تبلوو t.Test.sig   0.02حيث كان   
الفرض الفرعووي اال ل   وو  أن ت يوور رسووت   االفيوواح الشوورطي  تراثوول االعتووراف بذسووائر رحفظووع 

 السهم البن ا. (EPS)يرثران على عائد السهم  (IFRS 9) يار  ر  القر ض نتيجع تطبيق

   يوضا الجدوت التالا نتا ج اختبار الفر    اختبار الفرض الفرعي الثاني 
 (P/E)(اثر التحفظ  تراثل االعتراف بالذسائر االئترانيع على رضاعف الربحيع للسهم 12جد ل  

R2 F-test T-test  المتغيرات المستقلة 

 القيمة  sig المعنوية sig المعنوية

21% 0.031c .77 -.293 Constant 

.424 .805 DP 

.651 .44 Siz 

  .081 1.07 Lev 

  .385 .89 Vol 

  .933 .84 INT 

  .158 1.43 Growth 

  .054 1.96 ∆ Cons 

  .009 2.691 DELR 



 ( بالبنوك  على اتخاذ قرارات المستثمرين بالبورصةIFRS 9أثر تطبيق معيار التقارير المالية )                  د/ محمد محمد الفرارجى
 

 

(432) 
 م 2021 رياني   الثانيالجزء  ( .11)العدد  -( 7المجلد )                                                   مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

يتض  من الجدول السابق معنوية النموذج ومعنوية المتغيىىرات المسىىتقلة تغيىىر مسىىتوي الىىتحفظ 
( وتماثل توقيىىت االعتىىراف بالخسىىائر حيىىث  انىىت 0.05) t.Test.sigث  انت حي (Cons ∆الشر   )

t.Test.sig  (0.00 ومن ث   حة وقبول الفرض الفرع  الثىىان  وسىىو" يىىؤثر تغيىىر مسىىتوي االرصىىاك )
علىى  سىىعر/العائد (IFRS 9)عيىىا م الشر   وتماثل االعتراف بخسىىائر محف ىىة القىىروض نتيجىىة تطبيىىق

 للبنوك".  (P/E)الس  

   يوضا الجدوت التالا نتا ج اختبار الفر  ار الفرض الفرعي الثالث  اختب
 (أثر التحفظ الشرطي  تراثل االعتراف بالذسائر االئترانيع على الرذاطر13جد ل 

R2 F-test T-test  المتغيرات المستقلة 

 القيمة  sig المعنوية sig المعنوية

9% 0.068c .77 .065 Constant 

.009 2.699 Rm-Rf 

.82 -.217 ∆ Cons 

  .79 .341 DELR 

يتضن رن الجد ل السابق عدم ر ن يع النر اد  عدم ر ن يع الرت يرا  الرستقلع ت ير رسووت   
 تراثل ت قي  االعتراف بالذسائر  رن ثم رفض الفوورض الفرعووي الثالووث  (Cons ∆) التحفظ الشرطي

 يووار ر اف بذسووائر القوور ض نتيجووع تطبيووق    "يرثر ت ير رست   االفياح الشرطي  تراثوول االعتوور
(IFRS 9) .على عائد الرذاطرة ألسهم البن ا 

 الخالصة والتوصيات

 يتضن رن نتائج الدراسع التطبيقيع را يلي:

على التحفظ الشرطي ترثل فووي الفوور ق  (IFRS 9) ج د تأثير لتطبيق ر يار التقارير الراليع  .1
دار الووا  يووربط بووين ع ائوود االسووهم  رذيوور اإلحيائيع بووين نتووائج اسووتذدام نروو اد االنحوو 

الذسائر االئترانيووع ذووالل الفتوورا  الراليووع السووابقع لتطبيووق الر يووار  الفتوورا  الراليووع الالحقووع 
للتطبيق،  يترثل التأثير في زيادة رست   التحفظ الشرطي ذالل الفترة الالحقع لتطبيق الر يار 

على حده رع اذتالف درجع الزيادة لكل   الا على رست   البن ا ككل  علي رست   كل بنا
 بنا.

على تراثل ت قيوو  االعتووراف بالذسووائر  (IFRS 9) ج د تأثير لتطبيق ر يار التقارير الراليع  .2
 الرتووأذراالعتووراف  االئترانيع  ترثل التأثير في الفر ق اإلحيائيع فووي نتووائج اسووتذدام نروو اد  

 (  DELRع  ذسائر القر ض الرت ق ل

3. delay recognition of expected loan losses –  ترثلوو  فووي زيووادة التراثوول فووي 
االعتراف بالذسائر على رست   البن ا ككل  علي رست   كوول بنووا علووى حووده رووع اذووتالف 

 درجع الزيادة لكل بنا.
يرثر الت ير في رسووت   الووتحفظ الشوورطي  تراثوول االعتووراف بالذسووائر االئترانيووع روون ذووالل  .4

على ع ارل اتذوواا القوورارا  للرسووتثررين بالب ريووع (IFRS 9)راليع تطبيق ر يار التقارير ال
 (EPS)  ووي ربحيووع السووهم  (Proxies)روون ذووالل ر ن يووع التووأثير علووى الرت يوورا  الدالووع

 .(P/E) رضاعف الربحيع للسهم 

 



 ( بالبنوك  على اتخاذ قرارات المستثمرين بالبورصةIFRS 9أثر تطبيق معيار التقارير المالية )                  د/ محمد محمد الفرارجى
 

 

(433) 
 م 2021 رياني   الثانيالجزء  ( .11)العدد  -( 7المجلد )                                                   مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

 وري ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي: 
لآلليا  الالزرع إللوووزام ركز  الرير    الررثلع في البنا الرضر رة تف يل الجها  الرقابيع   •

شرطي  تراثوول االعتووراف بالذسووائر االئترانيووع رحد دة التحفظ بزيادة رست ي التحفظ ال  البن ا
حيث تسهم الررارسع السليرع للتحفظ الشوورطي برحفظووع القوور ض  تناسوو  ت قيوو  االعتووراف 

  لجنووع بووازل لتحقيووق اسووتقرار بالذسائر االئترانيع في تحقيق الركائز االساسيع الثالثع لرقررا
، حيووث (Stephanou, 2010) التي تترثل فووي التنظوويم  االشووراف  انضووباط السوو ق  البن ا

الف الووع للرقابووع  الرتاب ووع لرحفظووع القوور ض  تحقيووق كفووااة  يحقووق الووتحفظ الشوورطي اآلليووع
 ساسيًا فيد ًرا أالتحفظ ايًضا  ل    تذيير رأس الرال  تحسين القرارا  االستثراريع، كرا ي

رجال االشراف رن ذالل تحقيق الشفافيع في الر ل رووا  الرنشوو رة فتقوول رذووا ف عوودم كفايووع 
رووا يسووهم فووي تحقيووق انضووباط السوو ق فووي رجووال ت اروول البنوو ا رووع الرذوواطر.  رأس الرووال

(Flannery et al., 2013; Leventis et al.,2013; Cho & Choi 

2016;Brockman et. al., 2015;Bushman et. al., 2011)  

ضر رة ا ترام اإلدارا  بالبن ا بالت قيوو  الرناسوو  لالعتووراف بالذسووائر االئترانيووع  تحقيووق  •
لتحقيق رنف ع الر ل روا  الالزرع لرتذووا  الشفافيع  عدم ال ر ض  الت تيم بالبيانا  الرنش رة 

يذفووف  ا ، فضال عن أن التحفظ الشرطي  تناس  ت قي  االعتراف بذسووائر القوور ضالقرار
 الرووالي  تقيوويم األداا رتاب ووع روون ي ووزز رن تأثير اليدرا  على قدرة ال رالا علووى السووداد  

عدم تجا ز الحد د الريرح بها، فضال عوون ذفووض تكوواليف  على ادارة البنا  يطرئن لل رالا
 .Watts 2003; Armstrong et) التقاضووي  تلبيووع رتطلبووا  الجهووا  اإلشوورافيع  الرقابيووع

al.2010; Cho&Choi2016) 

االستثرارا   تقلير ت رض البن ا للرذاطر الرفرطووع روون ذووالل تحقيووق  ايًضا تحسين كفااة •
د افع االدارة نحوو  االفووراط فووي السيطرة على  الشفافيع في التقارير الراليع الرنش رة  التحكم  

 Cho and)رنن القر ض  التسهيال  االئترانيع اا  الرذوواطر الررتف ووع أ  االداا الضوو يف 

Choi., 2016) لتحقيق ريالن ذايع،  الت جف نح  االستثرار الحار . 

ضر رة ا ترام الجها  الرنظرع للب ريع  الرحللين الراليين بقياس رست   الووتحفظ الشوورطي  •
 تراثل االعتراف بالذسائر االئترانيع حيث ي كس الا ت جها  االدارة نحوو  ررارسووع السوول ا 

يئع  تأجيوول االعتووراف بالذسووائر الرت ق ووع للقوور ض  تقليوول االنتهوواز   اذفوواا االذبووار السوو 
التالع  في البيانا  الراليع الرنش رة حيث ان الا يوورثر علووى ع اروول اتذوواا القوورارا  لوود  

 الرستثررين بالب ريع.

 الدراسات المستقبلية:

 .أثرتراثل االعتراف بالذسائر االئترانيع على دقع التنبرا  الراليع للرحللين الراليين .1
 أثر تراثل االعتراف بالذسائر االئترانيع على تذطيط االرباح بالبن ا. .2
 أثر الح كرع بالبن ا على تناس  االعتراف بالذسائر االئترانيع لرحفظع القر ض. .3
 على ج دة رحفظع القر ض بالبن ا.(IFRS 9)الراليع رالر يار التقاري  قاثر تطبي .4
 تراف بالذسائر االئترانيع بالبن ا.تأوثير ج دة الرراج ع على تراثل ت قي  االع .5
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 الملحقات 
 ( التباين ري تغير مستوي التحفظ الشرطي لكت بنك على حده. 1ملحق ) 

N Banks 
Before 

IFRS(9) 

Post 

IFRS(9) 
∆ 

1 Abu Dhabi Islamic 0.238 1.449 1.211 

2 Al Baraka 0.393 1.97 1.577 

3 CIB 0.265 1.357 1.092 

4 Credit Agricole 0.028 1.027 0.999 

5 Egyptian Gulf 0.359 0.71 0.351 

6 Faisal Islamic 0.336 0.495 0.159 

7 Housing & Development 0.473 0.965 0.492 

8 National Bank Of Kuwait 1.16 1.378 0.218 

9 Qatar National Bank 0.785 1.475 0.69 

10 SAIB 0.342 0.598 0.256 

11 Suez Canal Bank 0.325 0.364 0.039 

12 
Export Development 

Egypt 
0.949 2.203 1.254 

13 Union National Bank 0.18 1.352 1.172 

فترة الالحقة لتطبيق  ( التباين ري تماثت االعتراف بالخسائر االئتمانية لبنو  الاينة خالل ال 2ملحق )     
 (IFRS 9)المعيار 

N Banks Before Post ∆ Average Dummy 

1 Abu Dhabi Islamic 0.434 0.479 0.045 0.104 0 

2 Al Baraka 0.515 0.792 0.277 0.104 1 

3 CIB 0.572 0.787 0.215 0.104 1 

4 Credit Agricole 0.533 0.978 0.445 0.104 1 

5 Egyptian Gulf 0.389 0.548 0.159 0.104 1 

6 Faisal Islamic 0.364 0.375 0.011 0.104 0 

7 Housing & Development 0.685 0.732 0.047 0.104 0 

8 National Bank Of Kuwait 0.642 0.829 0.187 0.104 1 

9 Qatar National Bank 0.886 0.892 0.006 0.104 0 

10 SAIB 0.983 0.977 -0.006 0.104 0 

11 Suez Canal Bank 0.953 0.973 0.02 0.104 0 

12 Export Development Egypt 0.865 0.934 0.069 0.104 0 

13 Union National Bank 0.847 0.954 0.107 0.104 1 

( 1تم حسا  رت سط الت ير للبن ا فإاا كان الت ير للبنا ال احد اكبر رن الرت سط يأذا القيرووع 
 (0ع  ال كس يأذا القير

 


