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 47 رقم المصري  المحاسبة معيار بمتطلبات لتزاماال  اتتحدي  لمشاكل و  تحليلية   دراسة  
 "البنوك المسجلة بالبورصة المصريةعلى  تطبيقية   دراسة  "" المالية األدوات"

                                                          )*(  ناصر فراج مصطفى فراج د/ 
  :دراسةص اللخ  م  

والمقابل  39رقم  الماليةالمعيار الدولي للتقارير إلى التي تم توجيهها  نتقاداتاالهناك العديد من      
ك ذلعلى  وبناء   ."عتراف والقياساال المالية األدوات" 26له معيار المحاسبة المصري السابق رقم 

حكام معايير المحاسبة المصرية وصدور أبتعديل بعض  2019لسنة  69الوزاري رقم  استحدث القرار  
قم ر بما يتفق مع معيار التقارير الدولى  المالية األدواتوالخاص ب 47معيار المحاسبة المصري رقم 

IFRS 9 . 
 دراسة وتحليل آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري  في ثل الهدف العام من هذه الدراسةيتم     
ق بمتطلبات تطبي االلتزامالقطاع المصرفي من حيث مشاكل وتحديات على " المالية األدوات" 47رقم 

 المعيار. 
د من عدإلى نتباه ن تطبيق المعيار الجديد في مصر يلفت االأإلى ت الدراسة النظرية ص  ل  وقد خ       

على ذلك  أثرعمال و بتطبيق مفهوم نموذج األ هتمامضرورة اإلالتطبيق تتعلق ب المشكالت وتحديات
لي دخال التوجه المستقبإضرورة ، كذلك عمالم مع نموذج األءبما يتال المالية األصولعادة تبويب إ 

هذا  ئتمان المتوقعة.عتراف المبكر بخسائر االئتمان بما يؤدى إلى االن مخصص خسائر االيفي تكو 
ول ضرورة دراسة تأثير تطبيق المعيار الجديد على رأس المال النظامي من المستوى األإلى  ضافةباإل

(CET1 والذي يشمل ر )حيث يجب أن تحافظ على مستوى  ؛رباح المحتجزةسهم واألمال األ سأ
 أساسي من كفاية رأس المال.

 بالبورصة المصرية عن عدد منالبنوك المدرجة على الدراسة التطبيقية التي تمت  أسفرتكذلك     
 :، منهاالنتائج الهامة

ضمحالل، صافي الدخل، األرباح فروق ذات داللة إحصائية في كل من نسبة عبء اال ال توجد -
عدم  بالتاليو  ،47ة قبل وبعد تطبيق معيار يحتياطيات والمخصصات المحاسبالمحتجزة، اال
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وقد يرجع ذلك إلى عدم تطبيق القطاع األكبر من البنوك المصرية  ،ول للدراسةصحة الفرض األ
 للمعيار بشكل كاف.

وجود عالقة ارتباط موجبة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم  -
ثبت صحة الفرض يات، وهذا ي  حتياطول واالوالتغيرات في هيكل رأس المال من المستوى األ 47

 لدراسة.لثاني الرئيسي ال
ظهرت الدراسة أ حيث ؛٤٧معيار المحاسبة المصري رقم درجة تطبيق البنوك ل ف فيختالإ هناك -

 اتشمل المجموعة األولى بنوك   :ن البنوك التي خضعت للدراسة تم تصنيفها في ثالث مجموعاتأ
في حين شملت المجموعة  ،الماليةالتطبيق بشكل واضح في قوائمها  أثروظهر  ،طبقت المعيار

 ،الماليةالتطبيق بشكل طفيف في قوائمها  أثروظهر  ،طبقت المعيار بشكل جزئي االثانية بنوك  
 ،يةالمالتطبيق المعيار في قوائمها  أثرلم يظهر فوالمجموعة الثالثة هي بنوك لم تطبق المعيار، 

 .للدراسة  ثبوت صحة الفرض الثالث بالتاليو 
 ئتمانخسائر اال ،المصرية المدرجة البنوك ،47المحاسبة المصري  معيار المفتاحية:الكلمات 
 .(CET1) ولاأل س المال من المستوى هيكل رأ ،ضمحالل، عبء اإلECLالمتوقعة

 Email: nasfg2005@yahoo.comجامعة بنى سويف  –كلية التجارة  –مدرس بقسم المحاسبة    )*( 
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An analytical study of the problems and challenges of 

complying with the requirements of Egyptian Accounting 

Standard No. 47 "Financial instruments" on the banking 

sector, “An applied study on banks registered in the Egyptian 

Stock Exchange” 

Abstract 
    There are many criticisms that have been directed at the International 

Financial Reporting Standard No. 39 corresponding to the previous Egyptian 

Accounting Standard No. 26 Financial Instruments Recognition and 

Measurement, and accordingly Ministerial Decision No. 69 of 2019 

amending some of the Egyptian Accounting Standards and the issuance of 

the Egyptian Accounting Standard No. 47 “financial instruments” in 

accordance with IFRS 9.  

     The general objective of this study is to study and analyze the effects of 

applying the Egyptian Accounting Standard No. 47 "Financial Instruments" 

on the banking sector in terms of problems and challenges of compliance 

with the requirements of applying the standard. 

            

   The theoretical study concluded that the application of the new standard in 

Egypt draws attention to a number of problems and implementation 

challenges related the application of the concept of the business model and 

its effect on the re-classification of financial assets according to business 

model. 

The standard also emphasis on early recognition of expected credit losses 

(ECL), In addition to the impact of applying the new standard on the first 

level regulatory capital (CET1), which includes equity capital and retained 

earnings, as it must maintain a basic level of capital adequacy. 

  The applied study that was carried out on the banks listed on the Egyptian 

Stock Exchange resulted in a number of important results: 

- There is statistically significant differences in the ratio of the impairment 

burden, net income, retained earnings, reserves and accounting provisions 

before and after the application of Standard 47,so the first hypothesis of the 
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study which was not approved. This may be due to that the majority of of the 

largest sector of Egyptian banks failed in implementing the standard 

adequately. 

- There is a positive statistically significant positive correlation between the 

application of Egyptian Accounting Standard No. 47 and changes in the 

capital structure of the first level and reserves, and this proves the validity of 

the second hypothesis of the study. 

- The degree to which banks applied to the Egyptian Accounting Standard 

No. 47 differed, as the study showed that the banks that were subjected to 

the study were classified into three groups, the first group of banks that 

applied the standard and the effect of the application was clearly visible in 

their financial statements, while the second group of banks that applied the 

standard partially and the effect of the application appeared slightly in their 

financial statements, and the third group, which are banks that did not apply 

the standard, and the effect of applying the standard did not appear in their 

financial statement.this results Proved the validity of the third hypothesis of 

the study. 

 ,Listed Egyptian banks ,: Egyptian Accounting Standard 47Key words

Expected Credit Losses (ECL), Impairement burden, Capital Structure of the 

First Level (CET1). 
 

 :ستخدمةالم   االختصارات هم  أ
CET1      Core Equity Tier 1         ول(ساسي )المستوي األالمال األ سأر                         
 ECL       Expected Credit Loss         المتوقعة ئتمانخسائر اال                                                 

SA          Standardized Approach       المنهج الموحد للتعامل مع الخطر                  
IRB         Internal Ratings-Based Approach     منهج التصنيف الداخلي للمخاطر          

EAD      Exposure at Default                                                   (التعرض لالخفاق )التعثر  

PD       Probability of Default                                                )التعثر( اإلخفاقحتماالت ا 

LGD     Loss given default                                              التعثر( اإلخفاقمعدل خسائر(  

BCBS    Basel Committee for Banking Supervisio    لجنة بازل للرقابة المصرفية 
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 :دراسةللالمنهجي اإلطار 
 :دراسةمقدمة ال 1/1
 الماليبالنسبة للمركز  الماليةلألدوات  الماليةتحسين فهم مستخدمي القوائم إلى البنوك  ىتسع   

 الماليةضة للمخاطر ات المعر  االلتزامو  األصولعتبارها من اب ،للمنشأة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية
ستجابة لطلب األطراف المهتمة وا .عمال والتدفقات النقديةونتائج األ ،لياالمركز المعلى التي تؤثر 

  IASB بسرعة، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية المالية األدواتأن يتم تحسين المحاسبة عن ب

في ثالث مراحل  IAS 39الدولي  المعيار ليحل محل   IFRS 9بتقسيم مشروعه للمعيار الدولي 
 :(  www.ifrs.org) رئيسية

 ٢٠١٠في عام . و٢٠٠٩نوفمبر المالية في ات االلتزامو  األصول: تصنيف وقياس (١المرحلة )
 ٩ف مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اأضحيث 
 المالية.ات االلتزامالمتعلقة بتصنيف وقياس ضافية اإلالمتطلبات بعض 

لمحاسبة ار معاييس مجلضاف أحيث  ؛ضمحاللاالأو  لقيمةي اتدن    منهجية ضافةإ: تم (2حلة )المر
لمتعلقة القيمة افي ت التدني لباط( مت9لمالية )ر ايرللتقاالمعيار الدولي لی إ 2014و ليولية في يدولا

 .الماليةوارتباطات القروض والضمانات لمالية ا األصولقعة علی ولمتاالئتمانية ر الخسائابمحاسبة 
أضاف مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى  ؛ حيث2013في نوفمبر  (: محاسبة التحوط3المرحلة )

 ( المتطلبات المتعلقة بمحاسبة التحوط.9) الماليةالمعيار الدولي للتقارير 
مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلصدار الرابع  أصدر 2014في الرابع والعشرين من يوليو و    

من  ااعتبار   اه الزامي  " ليكون تطبيق  ليةالما األدوات( "9) الماليةواألخير من المعيار الدولي للتقارير 
 لتاريخ.ويمكن للمنشآت التطبيق المبكر عن هذا ا ،2018يناير  1بعد أو  التي تبدأ في الماليةالفترات 

بتعديل بعض  2019لسنة  69الوزاري رقم  استحدث القرار   الصعيد الداخلي في مصرعلى و     
معايير  ثالثة   2015لسنة  110ستثمار رقم بقرار وزير االحكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة أ

بما يتفق مع معيار  المالية األدواتوالخاص ب 47ة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم يمحاسب
والخاص باإليراد من العقود مع  48، ومعيار المحاسبة المصرى رقم IFRS 9التقارير الدولى رقم 

ليحل محل معيار المحاسبة المصرى  IFRS 15تقارير الدولى رقم العمالء بما يتفق مع معيار ال

http://www.ifrs.org/
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. وآخرها معيار نشاءاإلوالخاص بعقود  8والمرتبط باإليراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم  11رقم 
لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم  اوالخاص بعقود التأجير تنفيذ   49 المحاسبة المصرى رقم

التأجير التمويلى )الوقائع المصرية  20ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم  2018لسنة  176
 (.2019بريل، أ

 بدأ تطبيقه في المالية األدواتوالخاص ب 47المصري رقم ن معيار المحاسبة أالجدير بالذكر و    
ول أتنتهي على للشركات للتطبيق الف هناك مهلة  و  ،القطاع المصرفيفي  2019ا من يناير مصر بدء  

 .2021يوليو 
 :لدراسةمشكلة ا 1/2
هت التي  نتقاداتاإلالعديد من  هناك     مقابل لهوال 39رقم  الماليةالمعيار الدولي للتقارير إلى و ج  

في   اتنتقاداالهذه هم أ ، وتتمثل "والقياس عترافاال المالية األدوات" 26معيار المحاسبة السابق رقم 
 :التالي

ط، يحتوي على العديد من فئات التصنيف المختلفة ومتطلبات القياس والهبو ة لياالمعيار بصورته الح -
 لمقارنة.ل تهقابلي مما يقلل من

 .للمعيار عمليال التطبيقو  الفهمصعوبة انتقادات تتعلق ب -
المتوقعة،  ئتمانلتعكس خسائر اال ئتمانبانخفاض قيمة اال عترافاالكذلك يجب على البنوك  -

 ا هو غير متوقع.واالحتفاظ برأس المال للحماية مم  
والمحاسبية بتطوير قواعد  الماليةذلك قامت المنظمات المهنية وصانعو السياسات على  وبناء  

استجابة  لألزمة  9رقم  المالية( في المعيار الدولي إلعداد التقارير ضمحاللاالانخفاض القيمة )
 ؛لدى البنوك ئتمانالتي كشفت عن االفتقار إلى النظرة الثاقبة في تقديرات ضعف اال العالمية المالية
، تعترف البنوك فقط بانخفاض القيمة القديم معيارالنه بموجب نموذج "الخسارة المتكبدة" في إحيث 

وبشكل أساسي  ،ئتمانعند وجود دليل موضوعي على خسارة اال المالية األصول( في ضمحاللاال)
رد الفعل بشكل ال على ا يقوم وعلى نطاق واسع منهج   احالي  عتبر الذي ي   األمرمتأخرات القروض، 

التي ينبغي أن تشكل الطبقة األولى من الحماية ضد  ،ئتماناال اضمحاللمخصصات و  داعي له.
قق من لم ترتفع بشكل حاد بما يكفي لتعكس المدى الحقيقي للخسائر التي يمكن أن تتح ،الخسائر
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فتقار المنظمين والمستثمرين إلى بيانات ا، مع إلى المبالغة في األرباحالذي أدى  األمروهو األزمة. 
 موثوقة في وقت حيوي.

والتي  مانئتاستشرافية لجودة اال نظرة 9 الماليةوفق ا لذلك، يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير و  
( قبل ضمحاللاال)في مواجهة خسارة  ضمحاللاالبمخصص  عترافاالبموجبها يتعين على البنوك 

حتى عندما يكون احتمال  اضمحاللوقوع الخسارة، ويمكن أن يؤدي هذا المنهج إلى عمل مخصص 
ا  .الخسارة منخفض 

 المعيار عليتواكب م 47المحاسبة المصري رقم معيار  صدارإالصعوبات السابقة تم على وللتغلب    
لبات تقليل من تعقيد فئات التصنيف ومتطال" بهدف المالية األدوات" 9رقم  الماليةالدولي للتقارير 

 ضافةاالنخفاض، باإلأو  ا مع نموذج واحد للهبوطالقياس، وجعل نموذج التصنيف والقياس متوافق  
  .الماليةلقراء التقارير  هوتسهيل فهملمقارنة ل تهتحسين قابليإلى 

 26معيار المحاسبة المصري إلى معالجة نقاط الضعف في معيار المحاسبة السابق رقم يهدفو    
 من خالل: "والقياس عترافاال المالية األدوات"
 حسب نموذج عملها . المالية األدوات( تصنيف 1 

 الخسائر المتوقعة .وض على أساس بمخصصات خسائر القر  عترافاال( 2
 ( مواءمة معالجة محاسبة التحوط مع أنشطة إدارة المخاطر.3
حيث  ؛العالمية الماليةنظر ا ألن هذا المعيار تم إصداره استجابة للدروس المستفادة من األزمة و    

إذ كان يتم  ؛بخسائر الديون  عترافاالاتضح أن أحد أهم أسباب امتداد أمد األزمة هو التأخر فى 
ا  ،بالخسائر حين التحقق منها عترافاال يتطلب احتساب مخصصات  أن المعيار الجديدعلى مؤكد 

من خالل مفهوم الخسائر  للديون بناء  على التوقعات بحدوث تعثر أو عدم سداد من جانب المقترض
 .Expected Loss المتوقعة

والخاص  47المصري رقم  معيار المحاسبةالضوء على  لقاءإعلى هذه الدراسة  تقوملذلك      
ما بين  المالية األصولالذي يحوي العديد من المتغيرات المتعلقة بتصنيف وقياس  المالية األدواتب

 المتوقعة ئتمانلخسائر االإلى استحداث نموذج  ضافةباإل هلكة،ستالقياس بالقيمة العادلة والتكلفة الم
 (ECL).  على قدرة ال يمنحهيتطلب احتساب مخصصات للديون المتوقعة قبل حدوثها مما كما أنه
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واآلثار  المتغيرات التي استحدثها المعيار بشأن محاسبة التحوطإلى  إضافة، ئتمانقياس مخاطر اال
 المترتبة على متطلبات رأس المال بالبنوك.

ية لمواجهة المحاسبو  الماليةالبنوك لسياستها  ستيعابافيما يتعلق بكيفية  همية كبيرةأ  النقاطتثير هذه   
للمرة األولى على وجه  47تلك اآلثار قصيرة المدى بسبب تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 

 ة:لياسئلة البحثية التهذه التحديات من خالل األيتم تناول وس .التحديد
نموذج خسائر من كل على  47تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم يؤثر هل  السؤال البحثي األول:

 ؟االحتياطياتو  ، صافي الدخل، األرباح المحتجزةضمحاللاالنسبة عبء المتوقعة،  ئتماناال
هيكل رأس المال من على  47هل يؤثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم  :لثانيالسؤال البحثي ا

  ؟االحتياطياتالمستوى األول وهيكل 
تطبيق  ى المدرجة في البورصة من حيث مستو  بين البنوك فروق  توجدهل  الثالث:السؤال البحثي 

 ؟47متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 
 : دراسةال أهداف 1/3

 47رقم  ر تطبيق معيار المحاسبة المصري اثآدراسة وتحليل هو  هذه الدراسةالعام من الهدف     
من حيث ممثال في البنوك المدرجة في البورصة المصرية القطاع المصرفي على " المالية األدوات"

 بمتطلبات تطبيق المعيار. االلتزاممشاكل وتحديات 
 :اآلتية الفرعية هدافإلى تحقيق األ دراسةال ههذفي  يسعى الباحثالهدف العام  وفي ضوء ذلك    

 من حيث المفهوم والقياس "المالية األدوات" 47معيار المحاسبة المصري على لقاء الضوء إ -
 .وفق نموذج األعمال المالية األصولوتبويب 

 ية المتوقعة .ئتمانحتساب الخسارة االالمنهجيات  اوفق   ئتماندراسة قياس مخاطر اال -
 .(ECL)المتوقعة  ئتمانخسائر االبالقياس الجديد الخاص  نموذجتحليل  -
 للمعيار. اطبق   ضمحاللاالسس احتساب عبء أدراسة  -
 رأس المال هيكلعلى " المالية األدوات" 47رقم  تطبيق معيار المحاسبة المصري  أثردراسة  -

 .النظامي للبنوك
 . في مصر دراسة تحديات التطبيق في القطاع المصرفي )البنوك( -
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 :دراسةفروض ال 1/4
تطبيق معيار المحاسبة ثار آالختبار  ةتاليال الدراسة تم وضع الفروضومشكلة  أهداففي ضوء 

 في القطاع المصرفي من خالل البنوك المدرجة بالبورصة المصرية: 47المصري 
 األول:الفرض 

، صافي الدخل، األرباح ضمحاللاالتوجد فروق ذات داللة إحصائية في كل من نسبة عبء    
 .47المحتجزة، االحتياطيات والمخصصات قبل وبعد تطبيق معيار المحاسبة 

 
 الثاني:  الفرض

والتغيرات في هيكل رأس  47توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق معيار المحاسبة رقم    
  المال من المستوى األول وهيكل االحتياطيات.

 الثالث: الفرض
تطبيق  ى المدرجة في البورصة من حيث مستو  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين البنوك   

 .47متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 
 :دراسةأهمية ال 1/5
 :إلى دراسةال هترجع أهمية هذ 

ول يناير أمن  هتطبيقوالذي وجب  47صدار وتطبيق معيار المحاسبة المصري إحداثة  -
 فترة زمنية قصيرة منذ تاريخ التطبيق وحتي االن وفق البيانات هتطبيقعلى مر قد و  ، 2019

 .المنشورة
 من الجوانب المحاسبية التي لها آثار مباشرة على بيئة االستثمار، والسياسات تناول جانب -

 والتمويل على مستوى القطاع المصرفي ككل. ئتمانالمرتبطة بذلك من اال
لقطاع اعلى باشرة الم هثار آو  ههميتأ رغم  بحاث المرتبطة بهذا المعيارصعوبة وقلة الكتابات واأل -

 . التمويل واالستثمار شقياالقتصادي خاصة 
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 :الدراسةحدود  1/6
 لمعيار االتغيرات التي طرأت وفق  و  محاسبة التحوطالجانب الخاص بإلى  دراسةلن تتطرق ال

 ن.خرين المهتميللباحث والباحثين اآل ى خر أبحاث ا هذا الجانب ألتارك   (47) المحاسبة المصري رقم
مقارنة  والتي شملت 2019حتى عام  2015الزمانية للدراسة الفترة من عام تمثل الحدود 

 لتطبيقه، ولبالعام األ( على القطاع المصرفي 47المعيار المصري رقم )عوام السابقة لتطبيق األ
 كذلك في حدود البيانات المتاحة والمنشورة والخاصة بالبنوك المدرجة بالبورصة المصرية.

 : دراسةمنهجية ال 1/7
  :علىوتحليل مشكلة البحث  هاأهدافلتحقيق اعتمدت الدراسة 

 ستقراءا: من خالل استعراض أدبيات البحث المحاسبي المرتبطة بموضوع البحث و المنهج االستقرائي
 .47المصري رقم أو  9تطبيق المعيار الدولي رقم من الدراسات السابقة في مجال  كثيرال

 رةالمنشو  الماليةالبيانات على ثار تطبيق المعيار آ: وفي هذا الجزء يتم تطبيق المنهج التطبيقي
م 2015خالل فترة خمس سنوات من  للبنوك المدرجة بالبورصة المصريةالخاصة بالقطاع المصرفي 

 في ممثال   في القطاع المصرفي المصري  ثار تطبيق المعيارآعلى  وقوفم كمحاولة لل 2019وحتي 
 .المدرجة بالبورصة المصريةالبنوك 

 :الدراسة خطة 1/8 
 ة:تاليالجوانب المختلفة للدراسة من خالل المحاور ال يتم تناولس

  .هم الدراسات السابقة في هذا المجالأ تناول  -
 ."المالية األدوات" 47معيار المحاسبة المصري نبذة مختصرة عن  -
 .47هم مشاكل تطبيق معيار المحاسبة المصري أ  -
 .(47للمعيار) اوفق   المالية األصولنموذج األعمال وتبويب تطبيق  -
 .(47للمعيار)ا ( طبق  ضمحاللاالي القيمة )مخصصات مفهوم تدن   تبني  -
 .(47للمعيار)ا طبق   ECLية المتوقعة ئتمانالخسارة االحساب  -
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س المال وفق منهجيات قياس أهيكل ر على  47تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم  أثر -
 .ئتماناالمخاطر 

 تحديات التطبيق في القطاع المصرفي )البنوك(. -
 . الدراسة التطبيقية -     

  الدراسات السابقة: .2
 :يأتيوالتعليق عليها كما ، الباحث في هذا الجزء الدراسات السابقة يعرضسوف   

 :2017محمد وحامد دراسة  2/1
لدولية ااآلثار المتوقع حدوثها من تطبيق معيار التقارير تناول إلى هدف الباحثان في هذه الدراسة    

حيث بدأ تطبيق هذا المعيار بشكل  ؛IAS39والذي يحل محل المعيار الدولي  IFRS 9 المالية
 ئتمانتغييرات كبيرة في مجاالت االيتطلب  تطبيق هذا المعيارو  .م2018لزامي مع بداية عام إ

ذه الباحثان في ه عرضداخل البنوك والمصارف العربية. وقد  والتمويل والنظم المصرفية والمحاسبية
ات االلتزامو  األصولمن حيث متطلبات تصنيف  IFRS 9الدولي  الماليةالدراسة لمعيار التقارير 

 . IAS39أوجه الخالف بينه وبين المعيار الدولي على مع التركيز وقياسها،  المالية
المعيار هذا هم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي عند تطبيق أ وقد ركزت الدراسة على 

 . ECLالمتوقعة  ئتماننموذج خسائر االعلى  ثروخاصة األ
وقد عرض الباحثان موقف البنوك والمصارف العربية في إطار سياسة التحول نحو تطبيق 

 عدد من النتائج أهمها:إلى وقد توصلت الدراسة  .IFRS 9معيار 
ا ود  المتوقعة وفق متطلبات تطبيق المعيار الجديد سيحدث قي ئتمانالتغيير في نموذج خسائر اال - 

 .ية والتمويلية في المصارف العربيةئتمانفي السياسات اال
ط سياسة التحو  لتبني المعيار وذلك ؛ز ثقة المساهمين والمودعينيعز تإلى ؤدي تطبيق المعيار سي  -

 .لتفادي الخسائر المتوقعة
 .اتااللتزامالوفاء بسداد على القدرة مخاطر السيولة وعدم  يلقلتإلى جراءات ستؤدي كل هذه اإل -
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  :2017حسونة، محمد لطفي دراسة  2/2
ث ( من حيIFRS 9) 9الدولية رقم  الماليةر التقارير لمعيا اتمهيدي   اتناولت الدراسة شرح       
. لمعيارل االمعالجات المحاسبية الهامة طبق   وكذلك إطار بعض ،والقياس األولي والالحق عترافاال

( ومعيار التقارير 39مقارنة ألهم الجوانب في كل من معيار المحاسبة الدولي رقم )على وركزت 
البنوك ى عل( 9الدولي رقم ) الماليةتطبيق معيار التقارير  أثرا دراسة خير  أو  ،(9الدولي رقم ) المالية

  نموذج األعمال والمشتقات وقواعد محاسبة التغطية.من حيث تغيير 
ن على البنوك أن تستعد لمواجهة متطلبات تطبيق المعيار الجديد من أإلى وخلصت الدراسة     

 همها في:أ تمثل يخالل مجموعة من التوصيات 
 الماليةبالنسبة لألصول  ECLالمتوقعة  ئتمانتخاذ قرار حول كيفية تطبيق نموذج خسائر االا -1

 في حوزة البنك.التي المختلفة 
تجميع ختبار نظم جديدة وقواعد بيانات وما يتعلق بها من نظم الرقابة الداخلية لاتصميم وتنفيذ و  -2

 العامة. قتصاديةاالمثل الخسائر التاريخية والتوقعات  ،بيانات إضافية
 بطريقة سليمة. هااسيوق هافيتصن تضمن المالية األصولتطبيق مراجعة شاملة لجميع  -3
 لمعلومات التي يحتاجها التصنيف والقياس.استيعابها لتحديث النظم المحاسبية لضمان  -4
 .لراعاة التغيرات في نماذج األعماالمحتمل على رأس المال التنظيمي مع م ثروتقييم األ تحديد -5
 :2020 دراسة عمر، رنا السعيد السيد 2/3
 انيةتتبعها المؤسسات المالية في االعتراف بالخسائر االئتمالطريقة التي أن إلى شارت الدراسة أ  

ار حيث يتطلب المعي؛ (IFRS 9نتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )سوف تتغير 
ا مم ،ية لكل أنواع الديون لديها بما فيها الديون الجيدةائتمانالبنوك تكوين مخصصات  الجديد من

من القيود عند منح  اوذلك يفرض على البنوك مزيد   ،في حجم المخصصات اكبير   اارتفاع   يسبب
 قات في تطبيقبعض التحديات والمعو    الماليةفسوف تواجه البنوك والمؤسسات  بالتاليو  .ئتماناال

 المعيار. ذلك
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 IFRS 9 الماليةن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير أللدراسة أظهرت النتائج التطبيقية وقد   
الشريحة األولى  ونسبة ،وعلى نسبة الودائع لألصول ،بصفة عامة الماليت األداء رايؤثر على مؤش

  بصفة خاصة. األصول إجماليلى إ المالية راتونسبة االستثما ،المالأس ر ومعيار كفاية  ،أس المالر ل
 :2018 وآخرون  ,Casta, J. F  دراسة 2/4

وجه  وعلى.  IFRS 9الدولية  الماليةتناولت الدراسة أول مراجعة لما بعد تنفيذ معيار التقارير     
ة رباح المحتجز انخفاض األعلى المعيار تنفيذ التحديد ركزت على اآلثار قصيرة المدى الناتجة عن 

 رجع بشكل رئيسي إلى تنفيذ نموذج المخصصات القائمة علىتي تواالحتياطيات األخرى وال
تخفيف سياساتها المحاسبية لل من خاللتكيف البنوك  يةوكيف ،المتوقعة وليست الخسائر الفعليةالخسائر 

 من تلك اآلثار غير المواتية.
 البنوك لسياستها المحاسبية لمواجهة تلك اآلثار قصيرة ستيعاباكيفية على ركزت الدراسة قد و 

تناول ذلك بتم و  .للمرة األولى على وجه التحديد الماليةالمدى بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
 :ساسيين للبحثأجانبين 

مستوى مخصصات خسائر القروض لمواجهة  نقص(أو )هل سيكون لدى البنوك حافز لزيادة  -
 ؟ألغراض تمهيد األرباح  IFRS 9 الماليةخسائر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 

نقص( مستوى مخصصات خسائر القروض لمواجهة و أ)هل سيكون لدى البنوك حافز لزيادة  -
 الزيادة( المحتمل لرأس المال الخاص بها؟و أاالنخفاض )

بنوك وجدت الدراسة أن ال ،من بنوك االتحاد األوروبي المدرجة ابنك   56عينة من على بالتطبيق      
التأثير غير المواتي زيادة( مخصصات الخسارة عن القروض عندما يكون و ألديها حافز لخفض )

ائج العكس فإن نتعلى و  رباح.دارة األإمع دعم فرضية تمهيد و  ،أقل(و أعلى األرباح المحتجزة أعلى )
 الدراسة ال تدعم فرضية إدارة رأس المال.
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 Basel Committee for(BCBS) 2016 لجنة بازل للرقابة المصرفية دراسة 2/5
Banking Supervision: 

( وهي الجهة الرئيسية التي تضع BCBSنشرت لجنة بازل للرقابة المصرفية ) ،2016كتوبر أفي   
معيار الوارد بال ضمحاللااللوصف التفاعل بين متطلبات  ر العالمية للتنظيم للبنوك ورقتي عملالمعايي

 ورأس المال التنظيمي: 9 الماليةالدولي إلعداد التقارير 
لتي واقتراح تغييرات على مناهج البنوك ا ،السياسات طويلة األجلمناقشة خيارات ولي لاألورقة ال -

كذلك البنوك التي تستخدم نماذج التصنيف الداخلي  ،ئتمانتستخدم المنهج الموحد لمخاطر اال
 ية المتوقعة.ئتمانبعد االنتقال إلى مخصصات الخسائر اال ئتمانلمخاطر اال

ي استخدام ة يمكن للبنوك خاللها االستمرار فليافترة انتقتقترح  وثيقة استشاريةالورقة الثانية تمثل  -
 ة لتزويد حسابات رأس المال التنظيمية.لياالمناهج الح

ي وهذا يعن ،وقد تم وضع هذه األوراق كبداية لعملية مناقشة مع العاملين في الصناعة المصرفية   
 بنه يجأإلى صت الدراسة ل  وخ   أن فترة االستقرار في معاملة البنوك لرأس المال سوف تتأخر أكثر.

ورأس المال التنظيمي لتجنب  ئتمانعلى دراية جيدة بالعالقة بين ضعف االأن تكون البنوك  على
 حدوث عجز غير متوقع في رأس المال.

 :Deloitte 2016 دراسة 2/6
نة ينطبق نطاق هذه الورقة البحثية على البنوك والمصارف التي تخضع لإلشراف وفق ا لقواعد لج    

( وتقوم BCBS) Basel Committee for Banking Supervisionبازل للرقابة المصرفية 
إلعداد التقارير  المعيار الدوليالدولية التي تتضمن  الماليةوفق ا لمعايير التقارير  الماليةبإعداد القوائم 

 ."المالية األدوات" 9 المالية
من  سيزيد 9 الماليةنه من المتوقع أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير أإلى شارت الدراسة أوقد    

رتفع تتوقع أربعة أخماس البنوك أن تحيث  ؛على نطاق واسع ئتماناال اضمحاللمخصصات 
توقع أن ونتيجة لذلك ي   .٪ أو أكثر50الخاصة باألفراد والشركات بنسبة  ضمحاللاالمخصصات 

س المال أمعدل ر انخفاض في  مع ،من البنوك من انخفاض في رأس المال النظاميالكثير تعاني 
 . ولمن المستوى األ
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 حيث ؛ورأس المال التنظيمي ئتمانلال المحاسبي ضمحاللاالالتفاعل بين على وتركز هذه الورقة  
يجب أن تكون البنوك على دراية جيدة لتجنب النقص غير المتوقع في رأس المال وخاصة في ظل 

توزيعات ا تلقائية لفرض بشكل متزايد حدود  البيئة التنظيمية الصعبة التي تعمل بها البنوك والتي قد ت  
 األرباح في البنوك التي تفشل في تلبية المتطلبات الصارمة لرأس المال.

إلى استنفاد حقوق ملكية البنوك  يؤدي ضمحاللاالرتفاع مخصصات ا نأإلى شارت الدراسة أك كذل  
كذلك ستكون  .SA) )Standardized Approachئتمانالتي تستخدم المنهج الموحد لمخاطر اال

، Internal Ratings Based (IRB)النتيجة مماثلة للبنوك التي تستخدم نماذج التصنيف الداخلي 
ا ن ا رئيسي  كو   م   عد  المحاسبي والخسارة المتوقعة والتي ت   ضمحاللللعالقة بين الرصيد التراكمي لالنتيجة 

 في معادلة رأس المال. 
 من ئتمانتستخدم المنهج الموحد لمخاطر االالتي أن تعاني البنوك  الدراسة توقعت وفي المتوسط

انخفاض رأس المال بمقدار الضعف مقارنة بنظيراتها من البنوك التي تستخدم نماذج التصنيف 
 الداخلي.

 تي:اآلإلى ت الدراسة ص  ل  وقد خ  
ها يتعين والتي بموجب ئتمانلجودة اال مستقبليةنظرة يقدم  9 الماليةالمعيار الدولي إلعداد التقارير  -

( قبل وقوع ضمحاللاال)في مواجهة خسارة  ضمحاللاالبمخصص  عترافاالعلى البنوك 
حتى عندما يكون احتمال  اضمحاللالخسارة، ويمكن أن يؤدي هذا المنهج إلى عمل مخصص 

ا  .الخسارة منخفض 
ة الفكرة الرئيسية للبنوك التي تستخدم المنهج الموحد للمخاطر هي أن ارتفاع معدالت تدني قيم -

 .CET1ول األ ى و تالمال من المس دائم ا موارد رأس يستهلك األصول
 :Deloitte 2019  دراسة 2/7

" المالية األدوات" 9 الماليةثار تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير آقامت هذه الدراسة بتحليل     
عدد من البنوك التي تهيمن على الصناعة المصرفية على بعد مرور عام من بدء تطبيق المعيار 

وهي محور  San UKو  HSBC، RBS، LBG، SCB ،وهي بنوك باركليز في المملكة المتحدة
 التحليل في هذا التقرير.
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وفق ا للمعيار  ضمحاللاالمخصصات  إجمالين هذه البنوك شهدت زيادات في أوضحت الدراسة أ   
 1٪ عند االنتقال في 58.4٪ و 16.1بنسب تراوحت بين  9رقم  الماليةالدولي إلعداد التقارير 

ر ذلك على موارد رأس المال أث، مما أدى إلى انخفاض مباشر في األرباح المحتجزة و 2018يناير
 النظامي. 

اك ن هنأالرغم من على  نهأذكرت الدراسة  2018ومع ذلك وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير 
ا في  انمو   مخصصات  إجماليفي مخاطر إقراض البنوك بشكل عام خالل العام عكست البنوك انخفاض 
وكان  .٪(34.8) -٪( 2.3بنسب تراوحت بين ) 9 الماليةوفق ا للمعيار الدولي للتقارير  ضمحاللاال

 الدافع الرئيسي وراء ذلك هو شطب حاالت التعرض للمرحلة الثالثة من مراحل احتساب الخسائر.
 :أهمهاعدد من النتائج إلى الدراسة  تص  ل  خ  و 

عند االنتقال  ضمحاللاالمخصصات انخفاض القيمة ) إجماليزيادات في شهدت البنوك  -
 . 2018يناير  1في  9رقم  الماليةإلى المعيار الدولي إلعداد التقارير 

ا في  - وفق ا للمعيار الدولي للتقارير  ضمحاللاالمخصصات  إجماليشهدت البنوك انخفاض 
مع نهاية العام وكان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو شطب حاالت التعرض للمرحلة  9 المالية

 الثالثة من مراحل احتساب الخسائر
ألخرى االتنظيمية  والتعديالت 9 الماليةة للمعيار الدولي للتقارير ليانتج عن الترتيبات االنتق -

وتقلبات طفيفة بين  ،من النتائج مثل االنخفاض في األرباح المحتجزة ذات الصلة عدد  
 مكونات رأس المال النظامي.

 :KPMG 2018  دراسة 2/8
 األصولصدار إلى تقديم تحليل مقتضب حول تأثير التغييرات في تصنيف وقياس يهدف هذا اإل   

 في دول مجلس التعاون الخليجي.( على البنوك ECLالمتوقعة ) ئتمانبخسارة اال عترافواال المالية
تاريخ  ذمن 9رقم الماليةالمعيار الدولي إلعداد التقارير  تطبيقبتحليل تأثير  KPMGقام متخصصو 

مملكة البحرين، وسلطنة  )كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي فياالنتقال للبنوك المدرجة 
تم تلخيص النتائج وقد  .(العربية المتحدةعمان، ودولة قطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات 
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في دول مجلس التعاون الخليجي للربع المنتهي في ا مصرف   56ومؤشرات األداء الرئيسية المختارة لـ 
 (. 2017ديسمبر  31ومقارنتها بالعام الماضي )السنة المنتهية في  2018مارس  31

 :هامة وهيالنقاط الاستنتاج عدد من إلى صدار ص التحليل في هذا اإلل  وقد خ  
المعيار تطبيق محتملة أعلى بموجب  ائتمانبشكل عام، أنشأت معظم البنوك مخصصات خسائر  -

 . 39مقارنة بمعيار المحاسبة الدولي  9 الماليةالدولي للتقارير 
اس قيالقد انتقلت إلى  المالية األصولتشير التغيرات في التصنيف والقياس إلى أن نسبة أعلى من  -

رباح األو الميزانية العمومية  تقلبات زيادة بالتاليو  ،العادلة من خالل األرباح والخسائر القيمةب
 .والخسائر 

المختلفة تعريفات ال ت الجهات التنظيمية إرشادات توجيهية بشأن االتساق المحلي ومواءمةأصدر  -
ا إلى تطبيقات مختلفة لبعض جوانب الخسائر ل ية ئتمانااللمخاطر، ومع ذلك فقد أدى ذلك أيض 

 .المتوقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي 
ة يئتمانب والنماذج واالفتراضات كجزء من تقدير الخسائر االلياتم تقديم مجموعة واسعة من األس -

 الماليةالمتوقعة من قبل البنوك مما يجعل المقارنة واالتساق في المخصصات بين المؤسسات 
 .أمر ا صعب ا 

لى االتنظيمية المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي بتخفيف انتقسمحت بعض الهيئات  -
 يةالمالالناشئ عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير تأثير اللرأس المال للسماح بامتصاص 

 .سنوات 5-3على مدى فترة تتراوح من  CET1 ساسياأل رأس المالعلى  9رقم 
 :2018 ونانليا  ،خرون آو  .Ntaikou D دراسة 2/9

 IFRS 9من هذه الدراسة تقديم لمحة عامة عن المعيار المحاسبي الجديد  الرئيسي الغرض    
للنظام المصرفي األوروبي، مع التركيز على القطاع  الماليوإبراز تأثيره المتوقع على الوضع 

لي وقد أظهرت نتائج الدراسة أن التغييرات المتوقعة بسبب تطبيق المعيار الدو  وناني.لياالمصرفي 
على جميع  ،ستسبب تأثيرات كبيرة على النظام المصرفي األوروبي 9 الماليةإلعداد التقارير 

 المستويات.
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ع في إجراء تغييرات جوهرية في نماذج شر  الضوء على أن البنوك يجب أن ت   الدراسة توقد سلط  
من وجهة نظر  9رقم  الماليةة لالستجابة لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير لياأعمالها الح

 . لياكون لهذا األخير على وضعها المتاآلثار التي س
وناني، تسلط الدراسة الضوء على أنه من المتوقع أن يؤدي ليافيما يتعلق بالنظام المصرفي 

، في يبتأثير إيجابإلى زيادة تغطية الخسائر  9رقم  الماليةارير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التق
 حين أن المخصصات اإلضافية سيكون لها تأثير سلبي على رأس المال التنظيمي.

 :2019 (ACCAنجلترا )إجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ب دراسة 2/10
عة من ا تعمل في مجموعة متنو بنك ا رئيسي   11 عددقامت هذه الدراسة بتناول البيانات المنشورة لـ  

 لهذه البنوك. الماليةالقوائم على ثار تطبيق المعيار آالبلدان من حيث 
 تي:اآلإلى صت الدراسة ل  ولقد خ     

ئر في الزيادة في مخصصات خسايتمثل  9رقم  الماليةأكبر تأثير للمعيار الدولي للتقارير ن إ -
مقارنة بنموذج الخسارة  نموذج انخفاض القيمة المتوقع الجديد الناتج عن تطبيقالقروض 

الزيادات في المخصصات كبيرة وغير كانت  ثحي ؛39المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي 
 .متوقعة

 الرئيسيالتأثير  حيث كان ؛9الماليةبموجب المعيار الدولي للتقارير  األصولتصنيفات تغير  -
 التبديل بين القيمة العادلة والتكلفة المستهلكة. هو

نك بعلى البنوك )باستثناء  9 الماليةكان التأثير الرئيسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير  -
مما سيزيد من قدرتها على الصمود  ،ئتمانواحد( هو الزيادة الكبيرة في مخصصات خسائر اال

 السلبية. يةقتصاداالأمام األحداث 
 :(2020)سلوفينيا  M. Z. GROFF AND B. MÖREC دراسة 2/11 

ستوى على م 9رقم  الماليةلمعيار الدولي إلعداد التقارير افي تأثير انتقال  الدراسةتبحث هذه     
 وقد ورو،لياوهي دولة في منطقة  ،حقوق الملكية للبنوك في سلوفينيالى اتدني قيمة القروض وإجم

 على نطاق واسع بمساعدة الدولة. هابنوكهيكلة من إعادة بصعوبة تمكنت 
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رة قامت الدراسة بإجراء التحليل المقارن على البنوك التي قامت بتحويل محفظة القروض المتدهو    
د أشارت وق .ا مع التوقعاتابعة للدولة وجميع البنوك األخرى تمشي  البنكية الت األصولإلى شركة إدارة 

اعترفت بانخفاض قيمة  األصولأن البنوك التي ليس لديها تحسينات واسعة في محفظة  الدراسة إلى
 ، في9 الماليةلدولي إلعداد التقارير كبير عند االنتقال إلى المعيار ا ل( بشكضمحاللاالالقرض)

 توفرو حين لوحظ التأثير المعاكس للبنوك التي أجرت إعادة هيكلة محفظة القروض بمساعدة الدولة. 
الدولي  نظرة ثاقبة إضافية حول تأثير اإلعداد المؤسسي والتنظيمي على تأثيرات تنفيذ المعيار دراسةال

 .9 الماليةإلعداد التقارير 
 :  EY 2018 دراسة 2/12

يادة بشكل عام إلى ز أدى  9 الماليةالتحول إلى المعيار الدولي للتقارير ن ألى عركزت الدراسة     
مخصصات هناك اختالفات في أن (، وذكرت الدراسة ضمحالل)اال مخصصات انخفاض القيمة
 انخفاض القيمة مثل حجمتغير مسببات إلى ترجع هذه االختالفات و  .الخسائر االئتمانية المتوقعة

ك مزيج المنتجات التي يقدمها البن (،متعثرةالقروض ال) 3المرحلة بقروض ال، البنك ومزيج محفظته
ك نو بعض التحديات التي تنتظر البتوضح هذه العوامل وتفاعالتها المعقدة ن أ، و ة الجغرافيةوالمنطق

 في فهمها.و  الماليةلمستخدمي البيانات في شرح التغييرات في المخصصات 
 التعليق على الدراسات السابقة : 2/13 

 بتطبيق معيارمن خالل استعراض الدراسات السابقة، التي تناولت بعض جوانب البحث والمتعلقة    
 تبين للباحث اآلتي: 47معيار المحاسبة المصري رقم أو  IFRS 9المحاسبة الدولي 

 متطلبات تطبيق المعيار المحاسبيعلى لقاء الضوء إفي  ا واضحةجهود  أن هذه الدراسات قدمت  -
 .هات تطبيقليآو  9الدولي رقم 

المعيار في القطاع المصرفي لعدد تجارب تطبيق على لقت الضوء بشكل فعال أأن هذه الدراسات  -
هم أ تاح للباحث فرصة تكوين تصور عن أوروبي وفي منطقة الخليج مما تحاد األمن الدول في اال

 .في ظروف اقتصادية متعددة وتحديات التطبيق جوانب تطبيق المعيار
 لالمعروفة مثالرأي المهني لعدد من مكاتب المحاسبة المهنية على لقت الضوء أن هذه الدراسات أ -

KPMG وpwc  وDeloitte .وإرشاداتهم المهنية في الجوانب المختلفة لتطبيق المعيار الجديد 
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 2018ال في عام إا ا فالمعيار لم يصبح واجب التطبيق عالمي  ا ومحلي  حداثة تطبيق المعيار عالمي   -
 . 2019وفي مصر في عام 

معظم الدراسات قد تمت قبل بدء تطبيق  نأإلى سبق يمكن للباحث التوصل  وفي ضوء ما     
يركز في فروضه لى االبحث الحن إف م  ومن ث   .وفي بيئات تطبيق مختلفة 47المعيار المصري رقم 

صري دراسة مشاكل وتحديات تطبيق المعيار المه على سد هذه الفجوة البحثية، والتي تتمثل في أهدافو 
 القطاع المصرفي المصري.على الجديد بالتطبيق 

      . اإلطار النظري للدراسة3
 :"المالية األدوات" 47معيار المحاسبة المصري نبذة مختصرة عن  3/1
قد صدر بشأن تعديل  2019لسنة  69ن القرار الوزاري رقم إلى أشارة في مقدمة البحث اإل تسبق  

لتشمل  2015لسنة  110رقم  ستثمارحكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير االأبعض 
بما يتفق  المالية األدواتوالخاص ب 47منها معيار المحاسبة المصري رقم  ؛ثالثة معايير محاسبة

 المالية األدواتوالخاص ب 47رقم ن معيار المحاسبة المصري أو  ،9رقم  مع معيار التقارير الدولى
 47لمعيار على للشركات للتطبيق الفهناك مهلة أن و  ،2019ا من يناير بدأ تطبيقه في مصر بدء  

  .2021ول يوليو أتنتهي 
على وجه  الماليةمن المرجح أن يكون تأثير المعيار الجديد أكثر أهمية بالنسبة للمؤسسات و    

ومع ذلك ستحتاج الشركات في  مين على وجه الخصوص،أوبالنسبة للبنوك وشركات الت ،العموم
 . الماليةجميع القطاعات إلى تحديد تأثير المعيار على التقارير 

بريل أتابع )أ(،  81)الوقائع المصرية العدد  الجديد 47معيار المحاسبة المصري رقم م و يقو    
 :تيساسية التي تتعلق باآلاألرشادات تقديم مجموعة من اإلعلى ( 2019
 .وقياسها  المالية األصولتصنيف  -
 . ية المتوقعة لحساب انخفاض القيمةئتماننموذج جديد للخسائر اال -
 .في محافظ قروضها  ئتمانطريقة خسائر اال -
 .مخصصات الديون المعدومة -
 .الماليةاإلفصاح والعرض في القوائم  -
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 26المصري رقمالجديد تغييرات جوهرية مقارنة بالمعيار  47يقدم معيار المحاسبة المصري رقم و    
تصنيف  علىيقوم  القديممعيار الكان حيث  ؛وقياسها المالية األصولتصنيف ب القديم فيما يتعلق

 :ىإل حسب طبيعة األصل المالية األصول
 .يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  بالتاليو  ،أصول متاجرة -
 .ويتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ،أصل متاح للبيع -
 بالتكلفة المستهلكة.ا قروض ومبالغ مستحقة تتطلب مقياس   -
ا بالتكلفة المستهلكة.و  ،محتفظ بها حتى االستحقاقصول أ -  يتم قياسها أيض 

بناء   المالية األصولسس تصنيف أالجديد تم تعديل  47ا لمعيار المحاسبة المصري رقم فق  و  و    
إما بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  األصولعلى نموذج األعمال للمنشأة وليس على طبيعة 

  .أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالتكلفة المستهلكة ،الخسائر
 عترافااليجب على المنشأة، عند نه أعلى ا يض  أ 47المحاسبة المصري رقم  ينص معيار كذلك   

حالة  ا منه، فيا أو مطروح  بقيمته العادلة زائد   المالي االلتزامأو  الماليأن تقيس األصل  ،األولي
ة المعامل فلياتكليس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، و  ي،لاأو التزام م يلاأصل م

من  ستثنىوي   .لياالم االلتزامأو  الماليالتي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى اقتناء أو إصدار األصل 
صول المصنفة ما مصاريف وعموالت الشراء لألأ ذلك المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين.

 الربح أو الخسارة.بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تعالج كمصاريف في قائمة 
على  ضمحاللااليجب على المنشأة أن تطبق متطلبات  47ا لمعيار المحاسبة المصري رقم ووفق    

القيمة التي يتم قياسها ب المالية األصولالتي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة وعلى  المالية األصول
  .العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

المنشأة متطلبات محاسبة تطبيق  وجوبا يض  أ 47معيار المحاسبة المصري رقم  يتطلب اخير  أو    
حيث يتضمن  ى؛الذي يتم تخصيصه على أنه بند م غط   الماليعلى األصل  التحوطأو  التغطية

دارة ا في المعالجة المحاسبية للتغطية مع المزيد من اإلفصاحات عن نشاط إ اساسي  المعيار تعديال  
 .الخاصة بها  الماليةالتقارير في بشكل أفضل  فصاحاإلب الماليةللمؤسسات  يسمحالمخاطر مما 
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 .(47عيار المحاسبة المصري رقم )ممشاكل تطبيق  3/2
 اههمأ المحاسبي الجديد مجموعة كبيرة من االعتبارات سوف يتناول الباحث  تطبيق المعيار يستلزم  
 ساسية عتد تطبيق المعيار: أالتي قد تمثل مشاكل و 
 .(47للمعيار)ا وفق   المالية األصولنموذج األعمال وتبويب تطبيق  3/2/1 

 األصوليجب على المنشأة أن تبوب نه أعلى الجديد  47ينص معيار المحاسبة المصري رقم   
مة العادلة أو بالقي ،بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرإما  ،اعلى أساس قياسها الحق   المالية

 على كل من:ا اعتماد   بالتكلفة المستهلكةمن خالل الدخل الشامل اآلخر، أو 
 .المالية األصولالمنشأة إلدارة نموذج أعمال  ()أ

 .لياخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل الم ()ب
 استيفاء كل من الشرطينبالتكلفة المستهلكة إذا تم  الماليقياس األصل  وجوبوقد حدد المعيار  
 ين:تاليال
 المالية األصولعمال هو االحتفاظ باألضمن نموذج  المالياالحتفاظ باألصل هدف يكون أن  ()أ

 لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية فقط.
فعات د، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية ت عد فقط لياينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المأن  ()ب

 .لفائدة على المبلغ األصلي القائمالمبلغ األصلي وامن 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل  المالييجب أن يتم قياس األصل نه على أالمعيار  نص  كذلك   

 ين:تاليالشامل اآلخر إذا تم استيفاء كل من الشرطين ال
كل من عمال يتم تحقيق هدفه من خالل األضمن نموذج  المالييكون االحتفاظ باألصل أن  ()أ

 .المالية األصولتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع 
، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط لياينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المأن  ()ب

 مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم. 
اح بالقيمة العادلة من خالل األرب المالييجب أن يتم قياس األصل نه أعلى المعيار  وكذلك نص  

  .آلخرأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االتكلفة المستهلكة أو الخسائر ما لم يتم قياسه ب
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وتختلف طرق قياس أداة الدين أو أداة حقوق الملكية بالنسبة لكل نموذج من نماذج األعمال     
 :(2017)حسونة  كاآلتيالسابقة 

 :بالنسبة ألدوات الدين -أ
 يمكن التمييز بين أنواع ثالثة من نماذج األعمال :

 حتفاظ بأداة الدين لتحصيل التدفقات النقدية المتعلقة بها.األول: اال
 حتفاظ بأداة الدين لبيعها وتحصيل تدفقات نقدية متعلقة بها.الثاني: اال
صفة للمتاجرة، مثل السندات التي يكتتب بها البنك بغرض المتاجرة بحتفاظ بأداة الدين الثالث: اال

 أساسية.
 :تاليالنحو العلى داة الدين أقاس ذلك ت  على وبناء 

 حتفاظ للتحصيل.ا لنموذج االبالتكلفة المستهلكة طبق   -
 ع.حتفاظ للتحصيل والبيا لنموذج االبالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر، طبق   -
 جرة. ا لنموذج المتاقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )حساب األرباح والخسائر( طبق  ت   -
ين دالمتمثل في أداة  الماليالحظ أنه يجب بالنسبة ألدوات الدين، ولتحديد كيفية تصنيف األصل وي  

 مراعاة ما يلي :
 بع في البنك.هدف نموذج األعمال المت   -
 دفعات من أصل الدين أو الفوائد.على دية المترتبة على هذه األداة، أن تقتصر الدفعات النق  -
 :بالنسبة ألدوات حقوق الملكية  -ب
 سمح باستخدام التكلفة المستهلكة.ال ي   -
ج المستخدم ا كان النموذسمح بالقياس بصفة دائمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، أي  ي   -

الشامل  سمح بالقياس بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخلاألولي في   عترافاالإال في حالة وحيدة عند 
 اآلخر.

ا، ط   نشالحظ أنه يمكن للبنوك تصنيف أدوات حقوق الملكية المتداولة في البورصات تداوال  هذا وي     
ة لهذه بالتغيرات في القيمة العادل عترافاالحتمية  ىراعنه ي  أبها للمتاجرة، إال  ظحتف  على أنها م  

 ظ بها للمتاجرة أو غيرها من نماذج األعمال في حساب األرباح والخسائر.المحتف   األدوات



 الية"" األدوات الم 47االلتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم       د. ناصر فراج     
 

 
 
 
109 

 2021 -العدد األول التحاد الجامعات العربية                       مجلة المحاسبة والمراجعة 
 

 

 :(47للمعيار)ا طبق   (ضمحاللاالمخصصات ي القيمة )مفهوم تدن   ي تبن    3/2/2
( في ضمحاللاالالقيمة )قواعد انخفاض بتطوير  والمحاسبية الماليةصانعو السياسات قام لقد     

بة في التي كشفت عن االفتقار إلى النظرة الثاق ،العالمية الماليةاستجابة  لألزمة  الجديدالمعيار 
حاسبي نموذج "الخسارة المتكبدة" في المعيار الما لوفق  نه إحيث  لدى البنوك. ئتمانتقديرات ضعف اال

عند وجود دليل  المالية األصول( في  لضمحالاالتعترف البنوك فقط بانخفاض القيمة ) القديم
وعلى  احالي  الذي يعتبر  األمر ،، وبشكل أساسي متأخرات القروضئتمانموضوعي على خسارة اال

 رد الفعل بشكل ال داعي له.على ا يقوم نطاق واسع منهج  
الخسائر، ، التي ينبغي أن تشكل الطبقة األولى من الحماية ضد ئتماناال اضمحاللإن مخصصات    

 مراأل ،لم ترتفع بشكل حاد بما يكفي لتعكس المدى الحقيقي للخسائر التي يمكن أن تتحقق من األزمة
ت الذي أدى إلى المبالغة في األرباح مع افتقار المنظمين والمستثمرين إلى بيانات موثوقة في وق

 حيوي.
 ماليةال األدواتجميع على طبق ي   لضمحالا لالجديد   اسلوب  أا أو ( نموذج  47يعتمد المعيار رقم )    

لتعكس  ئتمانبانخفاض قيمة اال عترافاالحيث يجب على البنوك  ؛التي تخضع لمنهجية تدني القيمة
 .  ECL المتوقعة ئتمانخسائر اال
احتساب مخصص خسائر القروض بناء على الخسائر المتوقعة بيقوم ن أالبنك على يجب  م  ومن ث  

ة والتوقعات لياجمع المعلومات حول األحداث الماضية والظروف الحعلى وفق نموذج يقوم 
  .المستقبلية
تعين على والتي بموجبها ي ئتمانلجودة اال مستقبلية نظرة استشرافيةالجديد م المعيار قد   ي   مومن ث  

ويمكن  .( قبل وقوع الخسارةضمحاللاال)في مواجهة خسارة  ضمحاللاالبمخصص  عترافاالالبنوك 
ا اضمحاللأن يؤدي هذا المنهج إلى عمل مخصص   .حتى عندما يكون احتمال الخسارة منخفض 

 :Deloitte 2016)) في ثالث مراحل الماليةصول لألية ئتمانالمراحل االووفقا للمعيار تتلخص   
 :ىالمرحلة األول
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ا المالية األصولأداء يكون ال في هذه المرحلة     كبير منذ إنشائها أو  يائتمانلتدهور  خاضع 
 .لألغراض المحاسبية (اشهر   12) المتوقعة لسنة واحدة ئتمانقدر البنوك خسارة االت  وهنا  .حيازتها

 القيمة الدفترية لألصول.لى االفوائد إجم إيراداتوتعكس 
 :المرحلة الثانية

ن هناك زيادة إي أبشكل كبير،  ئتمانجودة االفيها التي تدهورت  األصول وتشمل هذه المرحلة   
ية نئتماالخسائر اال قدر البنوك  ت  وهنا  .لم يقع بعدالخسارة حدوث ولكن  ،ئتمانجوهرية في خطر اال

 القيمة الدفترية لألصول.لى االفوائد إجم إيراداتوتعكس  .المتوقعة على مدى العمر
 :المرحلة الثالثة

 تدن    لىدلة موضوعية عأحيث تكون هناك  ؛التي وقع فيها خسارة األصول وتشمل هذه المرحلة   
لمتوقعة ية ائتمانر البنوك الخسائر االقد   ت  وهنا  .التعثر(أو  اإلخفاق)مرحلة  الماليصل في قيمة األ

بعد خصم  الماليةداة األصافي القيمة الدفترية )على الفوائد  إيراداتحسب ت  و  على مدى العمر
 (.ضمحاللاالمخصص 

 :تاليالثالث من خالل الشكل ال الماليةصول ية لألئتمانالمراحل االويمكن التعبير عن 
ىولالمرحلة األ  المرحلة  المرحلة الثالثة المرحلة الثانية 

الخطر ى مستو  ي ئتمانالخطر اال 
 عترافعن اال منخفض

الحقأو  ولياأل  

هناك زيادة جوهرية 
ئتمانفي خطر اال  

 لىدلة موضوعية عأهناك 
 الماليصل في قيمة األ تدن   

التعثر(أو  )مرحلة اإلخفاق  

 عترافاال
بالخسائر 

يةئتماناال  

 12لمدة  ائتمانخسائر 
اشهر    

مدة  ائتمانخسائر 
صلحياة األ  

مدة حياة  ائتمانخسائر 
صلاأل  

 المصدر : الجدول من إعداد الباحث
عند  البنوك والشركات مراعاتهاعلى مور الهامة التي يجب ذلك هناك عدد من األعلى وبناء 

 الجديد:بموجب المعيار  ضمحاللاالمخصصات  حساب
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ية" تمانئا إلحدى "المراحل االالممنوحة لالختبار وفق   ئتماننواع االأجميع  فحصيجب على البنوك  :أوال  
حيث يتطلب المعيار من البنوك تغطية الخسائر  ؛ضمحاللاالوالتي تحدد كيفية حساب الثالث 

سارة ية ولكن الخئتمانالحياة عندما يكون هناك انخفاض كبير في الجدارة االية المتوقعة مدى ئتماناال
القروض  اضمحاللشأنه أن يزيد من  (. وهذا من للمرحلة الثانيةتلك المخصصة  لم تحدث بعد )

 ئتماناال طويلة األجل مثل الرهون العقارية والتي قد تستجيب لها البنوك من خالل مراجعة شروط
  .الممنوحة

غير  اتااللتزامالمتوقعة على  ئتمانبخسائر اال عترافاالالشركات البنوك و من  يتطلب المعيار :ثاني ا
 حيث يجب أن تعكس التقديرات ميل ؛ية القابلة لإللغاءئتمانالمسحوبة، بما في ذلك التسهيالت اال

 وقدرة البنك على تحديد وإدارة الحسابات التي بها مشاكل. ئتمانالعمالء إلى السحب من خطوط اال
ا تقليل الموارد الرأسم األمرقد يستلزم  47رقم وبموجب المعيار  سحب وال ئتمانة لبطاقات االلياأيض 

غير  ئتمانمما قد يشجع البنوك على إدارة خطوط اال ،على المكشوف ومقدمي الضمانات التجارية
 المسحوبة بشكل أكثر إحكام ا.

جموعة استشرافية مرجحة االحتمال مقابل ممستقبلية خسائر لستحتاج البنوك إلى تطوير تقديرات  :ثالث ا
 من سيناريوهات االقتصاد الكلي.

 :(47)للمعيارا طبق   ECL المتوقعة يةئتماناال  الخسارة حتسابا 3/2/3
 : ECL المتوقعة يةئتماناال  الخسارة حتسابا منهجيات :وال  أ

 47لمعيار المحاسبة المصري الجديد رقم ا وفق   المتوقعة ئتماناال نموذج خسائر عند تطبيق   
 :(2020)عمر، رنا السعيد السيد  ةتاليي من المناهج الأعلى المنشأة اتباع  يجب

 المنهج العام:  -أ
ائر بالخس عترافاالعلى ول النموذج األ، يقوم نموذجين للقياسوجود على العام  تقوم فلسفه المنهج   
نذ مية ئتمانالمخاطر االفي جوهرية  كن هناك زيادةيإذا لم  ا،شهر   12ية المتوقعة على مدى ئتماناال
  .الماليةلألدوات  ياألول عترافاال

ضي لجميع رااالفت عمرالبالخسائر المتوقعة على مدار  عترافاالعلى ما النموذج الثاني فيقوم أ    
يجب على  بالتاليو  .األدواتلتلك  يةئتمانهناك زيادة جوهرية في المخاطر اال إذا كان المالية األدوات
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 يةئتماناال زيادة جوهرية في المخاطررصد  المنشأة اتباع نموذج العمر االفتراضي لألداة إذا تم
 .المالية ة دا المرتبطة باأل

فيجب على المنشأة اتباع نموذج  ئتماناال مخاطرجوهرية في  ةزياد رصدلم يتم  ذاإ ةحال وفى   
  .فقط شهر ا 12االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

التغير في خطر  رصد درجةعليها  فإنه يجب نموذج يجب تطبيقهولكي تقوم المنشأة بتحديد أي     
 أو التأخيرمقارنة مخاطر  من خالل الماليةضي لألداة راالتأخير عن السداد على مدار العمر االفت

السداد عند  عنالتخلف أو  مخاطر التأخير مع الماليةلقوائم ا عدادإ  التخلف عن السداد في تاريخ
واألحداث  المعلومات التاريخيةكافة االعتبار خذين في آ الماليةداة باأل ىاألول عترافااللحظة 

ية مانئتفي المخاطر اال على حدوث زيادة جوهرية امؤشر   عدقد ت  والتي  يةقتصاداالوالظروف المستقبلية 
.  

 ط:سلمبالمنهج ا -ب
الزيادة  ية المنخفضة من تقييمئتماناال ذات المخاطر المالية األدوات استثناءعلى يقوم هذا المنهج     

ة في خطر تقييم الزيادة الجوهري ال يتم نهإي أ.  الماليةعند إعداد القوائم  ئتمانخطر اال في الجوهرية
وقعة المت ئتماننموذج خسائر االعلى بناء  لها ئتماناال يتم قياس خسائرولكن  األدواتلتلك  ئتماناال

  .اشهر   12 على مدار
أن  ول هوالشرط األ ،ينيتوافر شرطين أساساشترط المعيار هذا االستثناء  استخدام ي يتمولك    

ى عل اقادر   أن يكون المقترضوالثاني تقييم منخفض  اذ الماليةألداة ل السدادالتوقف عن  خطر كون ي
 . القصير ماته في األجلزاالتبالوفاء 
  :ECL المتوقعة يةئتماناال  الخسارة حتسابا معادلةثانيا: 

 معادلةال نإحيث  ؛التقديرعلى بشكل كبير يعتمد  ية المتوقعةئتمانالخسائر االمخصص احتساب ن إ  
تشمل  47ا لمعيار المحاسبة المصري الجديد رقمالمتوقعة وفق   ئتمانخسائر اال احتسابالخاصة ب

 ساسية:أت اثالثة متغير 
 .EAD المتعثر المالياألصل  وهو قيمة ي،متغير فعلول المتغير األ -
 .PD احتمال التعثر متغير تقديري وهو ثانيالمتغير ال -
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 .LGD عند التعثر يةئتمانالخسارة االمعدل  متغير تقديري وهولثالث المتغير ا -
 وفيما يلي شرح مبسط لتلك المعادلة:

 ية المتوقعة هي:ئتمانالمعادلة الخاصة باحتساب الخسائر اال 
صل ية المتوقعة عبارة عن معادلة تتكون من حاصل ضرب قيمة األئتمانإن حساب الخسائر اال    

ومعدل الخسارة عند ، (%PD)التعثر ةلياا في كل من احتممضروب   EAD عند التعثر المالي
 .يةئتمانويتم إدراج تلك القيمة في مخصص الخسائر اال  ،(%LGD)التعثر

 
 
 
 
 
    حيث: 

ECL     Expected Credit Loss               المتوقعة ئتماناال خسائر

EAD     Exposure at Default                   التعثر(خفاق لإل التعرض(  

PD      Probability of Default                                     )التعثر( اإلخفاق احتماالت

LGD    Loss given default                   التعثر اإلخفاق خسائر معدل()  
(، ومعدل الخسارة عند PDة التعثر)ليامتغيري احتممن  كال  ن أإلى شارة هنا اإلوتجدر     

 عدد من العوامل الهامة منهاا على نسب مئوية تقديرية يحددها البنك اعتماد  هي  (LGDالتعثر)
الذي  األمرككل،  يةقتصاداالالظروف إلى  ضافةباإل ،األداء التاريخي للعميل وخبرة البنك التراكمية

 دارات االئتمات لدي البنوك. إيستلزم عناية خاصة من 
 قياس منهجيات س المال وفقأر هيكل على  47رقم  المصري  المحاسبة تطبيق معيار أثر 3/2/4

  :ئتماناال  مخاطر
 :هما والشركات البنوك ىلد ئتماناال مخاطر لقياس نامنهج هناك( Deloitte,2016) دراسة وفق 

 ئتماناال لجودة SA( Approach Standrized( للمخاطر الموحد لمنهجل تبني البنك :ولاأل  المنهج
 :المرتبطة والمخاطر

 معدل * التعثر عند الرصيد * %التعثر ةاحتمالي=  المتوقعة االئتمانية الخسائر
 %التعثر عند الخسارة

ECL = PD * EAD * LGD 
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 .انئتمنواع القروض واالأكافة على طبق ي   للمخاطر اموحد   امنهج   لبنوكوفق هذا المنهج تستخدم ا   
 (PD) التعثر ةليااحتم أو ،(EAD)للتعثر للتعرض الداخلية التقديرات على تعتمد ال نهاإف مومن ث  

على  تعتمد التي بالبنوك مقارنة اتالتعقيد من طبقة يزيل هذاو  .(LGD) التعثر خسارة معدل أو
 .الداخلي التصنيف

 انئتملجودة اال IRB الداخلي التصنيف نماذج ماستخداعلى يقوم  لمنهج البنك تبني :ثانيال المنهج
 :والمخاطر المرتبطة

 الظروف أكبر بشكل االعتبار في خذنتيجة األ اإلضافية، الدقيقة الفروق  بعض يتضمنحيث      
 ملألسه LGD التعثرأو  اإلخفاق خسائر ومعدل القيمة في ضمحاللاال بين والعالقة للشركات الفردية

 .المتعثرة
ا ري  أمر ا جوه 9رقم  الماليةعتبر العمل المطلوب للتكيف مع المعيار الدولي إلعداد التقارير ي  و   

لحساب متطلبات رأس المال  IRBالتي تستخدم بالفعل نماذج التصنيف الداخلي  الماليةت آللمنش
 . (Barrios, Pilar and Paula Papp, 2017) الماليةالتقارير  متطلباتالخاصة بها وبقية 

 ولاأل المستوى  أس المال منمؤشر ر نسبة  انخفاضإلى  وفي هذا الصدد تشير الدراسات      
CET1 وهو في نفس الوقت المستوى  ،رباح المحتجزةسهم واألمال األ سأوالذي يشمل ر  ي المتوسطف

ال من ا لموارد رأس المعتبر األرباح المحتجزة مكون ا رئيسي  وت   .األساسي لكفاية رأس المال للبنوك
والتي يوليها المستثمرون  للخسارة وهي أكثر أنواع رأس المال تحمال   ،(CET1المستوى األول )

ت حيث تشتق األرباح المحتجزة من األرباح بعد الضرائب وتوزيعا ؛والمنظمون أكبر قدر من االهتمام
 األصولالناتجة عن تدني قيمة  ضمحاللعلى هذا النحو يعمل ازدياد مخصصات اال .المساهمين

 كعائق على موارد رأس المال. المالية
س أنسبة مؤشر ر انخفاض إلى  ىدأن تطبيق المعيار الجديد أإلى سات الدرا ىحدإشارت أ وقد    

٪ 79نقطة أساس لـ  75نقطة أساس وبنسبة تصل إلى  59بمقدار  CET1ول األ ى المال من المستو 
  . EBA 2016)ة للدراسة )المستجيبالبنوك من 

)المقابل  9 رقم الماليةالمعيار الدولي إلعداد التقارير تطبيق أن ل( Deloitte 2016ر)قد   ت  و      
 ،(CET1من المستوى األول ) نظاميعلى رأس المال ال اتأثير   محل الدراسة ( 47للمعيار المصري 
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مقارنة بتلك  SA سيكون أكبر بمرتين في البنوك التي تستخدم المنهج الموحد للمخاطروأن هذا التأثير 
 . IRBالتي تستخدم نماذج التصنيف الداخلي 

البنوك يجب أن تحافظ على مستوى أساسي من كفاية رأس المال لدفع  نأ منهمية ذلك أ وتنبع    
 ،ة مثل زيادة حقوق الملكيةلياأرباح األسهم للمساهمين وتجنب االضطرار إلى اتخاذ إجراءات رأسم

 قلأم ومن ث   ،أو التخلص من المديونية في ميزانيتها العمومية أو االنتقال إلى أنشطة أقل خطورة
 ربحية. 

  :البنوكي ف 47معيار المحاسبة المصري رقم تطبيق  تحديات 3/3
ي عند تطبيق معيار المحاسبة المصر تحديات العديد من ال هالمصرية ستواجن البنوك أ من المؤكد   

في أنظمتها حتى تتمكن من تطبيق  المطلوبةتعديالت ال هناك الكثير منوذلك نتيجة أن  ؛47رقم 
 نأللبنوك ب إصدار تعليماته تتمثل في المركزي  كالبنعلى ساسية أكما أن هناك مسؤولية  ،المعيار

لى في تطبيق هذا المعيار للمرة األو و . 47لمعيار المحاسبة المصري رقم ا طبق   المالية اهقوائمعد ت  
 .ةأكثر دق اسة المخاطر المختلفة بأسلوبر د يستلزمالبنوك 
 ،عمر، رنا السعيد السيد)، )2017)محمد وحامد،  تيفي اآل تلك التحدياتهم أ ويمكن تلخيص  

2020): 
كما يحتاج  ،يحتاج إلى معلومات دقيقة وموثوقة 47تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم إن  – 1

 في ضوء يةقتصاداالمعلومات عن األحداث المستقبلية والظروف  تاريخيةالمعلومات إلى جانب ال
إدارة ك ؛ختلفةات المر اإلداعدد من تعزيز التنسيق بين  الذي يستلزم األمر ؛القيمة الزمنية عاةرا م

ز التنسيق تعزي ، باإلضافة إلىتكنولوجيا المعلوماتدارة إالمخاطر و دارة إو  الماليةواإلدارة  ئتماناال
 .بشكل أكثر دقةالمناسبة نماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة ال وضعن من بالشكل الذي يمك   

إعادة يتطلب  26لمعيار المحاسبة المصري رقم ا التي تم تصنيفها وفق   المالية األدواتأن  – 2
ا ماد  ا لمبدأ القيمة العادلة اعتطبق  و  ،47لمعيار المحاسبة المصري رقم  اوفق   ى أخر  ةمر  تصنيفها

 .الماليةأصولها  دارةفي إ المنشأة تتبناهعلى نموذج األعمال الذي 
المخاطر قدر الزيادة في  يجب أن تقوم اإلدارة بتحديد 47لمعيار المحاسبة المصري رقم ا وفق   - 3

مع  الماليةرير االتقعداد إ مقارنة التأخر في السداد في تاريخ  من خالل الماليألصل لية ئتماناال
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ي تحديد انتقال الخسائر إلى أ ومن ثم ،الماليةباألداة  ياألول عترافاال التأخر في السداد عند
 ي.ئتمانحل معالجة الخطر االرامن ممرحلة 

أو عدم االستعداد ، اتنقص الخبر إلى والذي قد يرجع  سليم للمعيارالغير ة التطبيق لياحتما -4
ات الذى يتطلب رفع قدرات العاملين ومهاراتهم ومواكبتهم لمستجد األمر ؛الكامل لتطبيق المعيار

  .العمل المصرفى على المستوى الدولى
لمعيار لفترة مناسبة للتحول نحو تطبيق المعيار الجديد كما حدث بالنسية إلى البنوك احتياج  -5

ث حي ؛(IFRS9) الماليةإلعداد التقارير  هلتطبيقللتحول  سنوات ربعبأحيث سمح المعيار  ؛الدولي
وهو ما لم يحدث في الحالة  ،2018التطبيق في عام  مي  زالإصبح أو  2014صدر المعيار في 

 . المصرية
 .معيارللتغير المحاسبي المرتبط بتطبيق ال نتيجة  تغير تسعير الخدمات المصرفية  يةاحتمال - 6
ة مبالغها ية المتوقعئتمانالخسائر االتتجاوز أن من المتوقع ذا كان إتداعيات كبيرة  ية وجوداحتمال -7

يستلزم عناية خاصة من الجهات  الذي األمر ؛كو المال النظامي للبن سأر على لدرجة التأثير 
 .التنظيمية

 لتشغيلا ومنهجياتمثل قواعد البيانات ونظم  ،البنية التحتية وأنظمتهاكبيرة ترتبط ب تحديات وجود -8
 المخاطر والسياسات المحاسبية. عمل وتقنيات تقييمالوأدلة 

 :التطبيقية الدراسة .4
 فروض الدراسة: 4/1

ة ثار تطبيق معيار المحاسبختبار آة التاليوضع الفروض الب قام الباحث الدراسة أهداففي ضوء 
 في القطاع المصرفي من خالل البنوك المدرجة بالبورصة المصرية: 47المصري 

 األول: الفرض
، صافي الدخل، األرباح ضمحاللاالتوجد فروق ذات داللة إحصائية في كل من نسبة عبء 

 .47قبل وبعد تطبيق معيار المحاسبة  المحتجزة، االحتياطيات والمخصصات
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  الثاني: الفرض
 والتغيرات في هيكل رأس 47توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق معيار المحاسبة رقم 

  المستوى األول وهيكل االحتياطيات.المال من 
 الثالث: الفرض
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين البنوك المدرجة في البورصة في تطبيق متطلبات معيار       

 .47المحاسبة المصري رقم 
 إجراءات الدراسة: 4/2
حتى  2015المعلنة للبنوك خالل الفترة من عام  الماليةتم جمع بيانات الدراسة من خالل القوائم    

 حيث تم اختيار البنوك الخاصة المدرجة بالبورصة وهي: ؛2019عام 
 .البنك التجاري الدولي .1
 .البنك المصري لتنمية الصادرات .2
 .المصري الخليجي .3
 .بنك االتحاد الوطني .4
 .بنك اإلسكان والتعمير .5
 .بنك البركة .6
 .بنك الشركة المصرفية العربية .7
 .نك الكويت الوطنيب .8
 .بنك فيصل اإلسالمي .9
 .بنك قطر الوطني األهلي .10
 .بنك قناة السويس .11
 .بنك كريدي أجريكول .12
 .ظبي اإلسالمي مصرف أبو .13

 ة:تاليحيث استخرجت البيانات ربع السنوية الخاصة بكل بند من البنود ال
 قروض وتسهيالت للعمالء.و  قروض وتسهيالت للبنوكالقروض وتشمل  -
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 .ئتمانعن خسائر اال ضمحاللاالعبء  -
 رأس المال. -
 األرباح المحتجزة. -
 االحتياطيات. -
 المخصصات. -
 صافي الدخل. -

قروض وتسهيالت البنوك  إضافةالقروض عن طريق  يلاجمإإلى  ضمحاللاالوتم حساب نسبة عبء 
عن خسائر  ضمحاللاالالقروض، وقسمة عبء  يلاوذلك لمعرفة إجم ؛إلى قروض وتسهيالت العمالء

القروض، كما تم حساب رأس  إجماليإلى  ضمحاللاالالقروض لمعرفة نسبة عبء  إجماليعلى  ئتماناال
 المال من المستوى األول بجمع رأس المال مع األرباح المحتجزة.

 حيث تم إجراء االختبارات ؛SPSS Version 24تم بعدها تجهيز البيانات لتحليلها على برنامج   
 ة:تاليال

: الختبار معيارية البيانات الخاصة Kolmogorov-Smirnovسميرنوف  –اختبار كولموجوروف  -
 بمتغيرات الدراسة.

ا اإلحصاء الوصفي: مثل مقاييس النزعة المركزية والتشتت لتحديد خصائص متغيرات الدراسة ومعالمه -
 المبدئية.

فروق بين مجموعتين في : الختبار مدى معنوية الMann Whitney U Testاختبار مان ويتني  -
 ة توزيع بيانات الدراسة.لياظل عدم اعتد

(: Spearman's rank correlation coefficientتحليل االرتباط )معامل ارتباط سبيرمان  -
 الختبار العالقة بين متغيرات توزيعها ال يتبع التوزيع الطبيعي.

 ابعة. : لتقدير تأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات التRegression Analysisتحليل االنحدار  -
: لفرز بيانات البنوك وتقسيمها إلى مجموعات، كل مجموعة Cluster Analysisالتحليل العنقودي  -

 ا.بها عدد من الحاالت )البنوك( المتجانسة نسبي  
 التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: 4/3
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 :test Normalityاختبار معيارية البيانات  4/3/1
لمعرفة ما إذا كانت  Kolmogorov-Smirnovف سميرنو  –تم استخدام اختبار كولموجوروف    

 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.
 بيانات الدراسةة توزيع ليالقياس اعتد Smirnov-olmogorovKسميرنوف  –( اختبار كولموجوروف 1دول )ج

 مستوى المعنوية درجات الحرية معامل التفرطح لتواءمعامل اال  المتغير
 000. 260 26.760 4.081  ضمحاللاالنسبة عبء 

 000. 260 29.09 4.71 صافي الدخل

 000. 260 3.304 1.431 األرباح المحتجزة

 000. 260 4.766 2.097 المستوى األول من المال رأس

 000. 260 11.79 3.27 االحتياطيات

 000. 260 1.84 1.77 المخصصات

وية معنال)مستوى  وعكست النتائج أن البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة ال تتبع التوزيع الطبيعي  
 راسة.(، مما يعني أن الباحث سيلجأ الستخدام االختبارات الالمعلمية لتحليل بيانات الد0.05أقل من 

 :لمتغيرات الدراسةاإلحصاء الوصفي  4/3/2
 اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة )بالمليار جنيه( 4/3/2/1

 ( اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة2جدول )
 أعلى قيمة أقل قيمة نحراف المعياري اال  الوسط الحسابي العدد المتغير

 08. 01. 00842. 0070. 260  ضمحاللاالنسبة عبء 

 21.58 02. 2.42 1.58 260 صافي الدخل

 11.80 2.89- 2.19878 1.3427 260 األرباح المحتجزة

 26.49 89.- 4.56654 4.1363 260 من المستوى األول رأس المال

 24.34 01. 3.9 2.03 260 االحتياطيات

 2.01 002. 0.50 0.36 260 المخصصات
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 :2019-2015خالل الفترة من  التطور الزمني لمتغيرات الدراسة في كل بنك 4/3/2/2
 2019-2015القروض في البنوك خالل الفترة من  إجماليإلى  ضمحاللاالنسبة عبء  -1

 القروض في البنوك  إجماليإلى  ضمحاللاال( نسبة عبء 3جدول )
 2019-2015خالل الفترة من 

 السنة
 البنك

2015 2016 2017 2018 2019 
المتوسط 

 العام لكل بنك

 %0.92 %0.57 %1.40 %0.90 %0.50 %1.25 البنك التجاري الدولي

 %0.39 %0.36 %0.19 %0.29 %0.75 %0.33 المصري لتنمية الصادرات

 %0.43 %0.38 %0.25 %0.49 %0.63 %0.41 المصري الخليجيالبنك 

 %0.65 %0.40 %0.95 %0.79 %0.67 %0.44 بنك االتحاد الوطني

 %1.77 %1.10 %1.06 %2.95 %2.79 %0.97 بنك اإلسكان والتعمير

 %0.97 %1.18 %1.33 %0.80 %0.30 %1.23 بنك البركة

بنك الشركة المصرفية 
 العربية

0.10% 0.09% 0.15% 0.10% 0.05% 0.10% 

 %0.66 %0.05 %0.14 %0.78 %1.15 %1.19 بنك الكويت الوطني

 %0.61 %1.15 %0.31 %1.06 %0.25 %0.27 بنك فيصل اإلسالمي

 %0.36 %0.16 %0.15 %0.27 %0.80 %0.40 بنك قطر الوطني األهلي

 %0.95 %0.52 %0.17 %0.55 %1.71 %1.82 بنك قناة السويس

 %0.58 %1.00 %0.29 %0.57 %0.55 %0.52 بنك كريدي أجريكول

 %0.68 %0.65 %0.83 %0.42 %1.12 %0.37 إلسالميامصرف أبوظبي 

 %0.70 %0.58 %0.55 %0.77 %0.87 %0.72 المتوسط لألعوام

 .)بالمليار جنيه( 2019 -2015صافي الدخل في البنوك خالل الفترة من  -2
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 )بالمليار جنيه( 2019-2015( صافي الدخل في البنوك خالل الفترة من  4جدول ) 
 السنة
 2019 2018 2017 2016 2015 البنك

المتوسط العام 
 لكل بنك

 6.07 9.26 7.86 5.45 4.27 3.50 البنك التجاري الدولي

البنك المصري لتنمية 
 الصادرات

0.42 0.52 0.60 0.84 1.00 0.68 

 0.62 0.83 0.76 0.69 0.54 0.26 المصري الخليجي

 0.46 0.61 0.58 0.53 0.39 0.18 بنك االتحاد الوطني

 1.39 1.79 2.23 1.38 0.95 0.59 اإلسكان والتعميربنك 

 0.90 1.21 1.13 0.91 0.69 0.56 بنك البركة

بنك الشركة المصرفية 
 العربية

0.08 0.11 0.07 0.05 0.05 0.07 

 1.40 1.92 1.84 1.51 1.01 0.72 بنك الكويت الوطني

 2.00 2.69 2.28 2.15 1.52 1.34 بنك فيصل اإلسالمي

 3.79 5.29 4.73 3.77 3.01 2.12 الوطني األهليبنك قطر 

 0.42 0.64 0.41 0.45 0.33 0.25 بنك قناة السويس

 1.53 1.97 1.78 1.70 1.23 0.97 بنك كريدي أجريكول

 1.22 1.90 1.51 1.23 0.85 0.60 أبوظبي اإلسالمي مصرف

 1.58 2.24 2.00 1.57 1.19 0.89 المتوسط لألعوام

 
 )بالمليار جنيه( 2019-2015المحتجزة في البنوك خالل الفترة من األرباح  -3
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 )بالمليار جنيه( 2019-2015( األرباح المحتجزة في البنوك خالل الفترة من  5جدول ) 
 السنة
 2019 2018 2017 2016 2015 البنك

المتوسط العام 
 لكل بنك

  البنك التجاري الدولي

0.06  

 

0.03  

 

0.09  

 

5.75  

 

7.09  

 2.60  

البنك المصري لتنمية 
 الصادرات

0.45 0.54 0.93 1.31 1.73 0.99 

  المصري الخليجي

0.16  

 

0.22  

 

0.38  

 

0.47  

 

0.49  

 0.34  

  بنك االتحاد الوطني

0.19  

 

0.27  

 

0.41  

 

0.45  

 

0.41  

 0.35  

  بنك اإلسكان والتعمير

0.52  

 

0.49  

 

0.96  

 

1.43  

 

1.65  

 1.01  

  بنك البركة

0.17  

 

0.34  

 

0.58  

 

0.79  

 

0.95  

 0.57  

بنك الشركة المصرفية 
 العربية

0.03 0.06 0.09 0.07 0.04 0.06 

  بنك الكويت الوطني

0.93  

 

1.41  

 

2.66  

 

3.04  

 

4.33  

 2.47  

  بنك فيصل اإلسالمي

1.71  

 

2.41  

 

4.10  

 

5.29  

 

6.45  

 3.99  

  بنك قطر الوطني األهلي

2.08  

 

2.97  

 

3.88  

 

5.04  

 

5.84  

 3.96  

- بنك قناة السويس

0.21  

-

0.16  

 

0.21  

 

0.42  

 

0.87  

 0.23  

  بنك كريدي أجريكول

1.54  

 

1.98  

 

3.00  

 

3.48  

 

4.19  

 2.84  

 1.95- 0.49- 1.64- 2.15- 2.67- 2.81- مصرف أبوظبي اإلسالمي

  المتوسط لألعوام

0.37  

 

0.61  

 

1.16  

 

1.99  

 

2.58  

 1.34  
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 ار جنيه()بالملي 2019-2015رأس المال من المستوى األول في البنوك خالل الفترة من  -4

 جنيه( )بالمليار 2019-2015خالل الفترة من  رأس المال من المستوى األول في البنوك (6) جدول

     السنة
 البنك

2015 2016 2017 2018 2019 
المتوسط العام 

 لكل بنك

 14.42 21.70 17.39 11.69 11.55 9.79 البنك التجاري الدولي

البنك المصري لتنمية 
 الصادرات

1.89 1.97 2.51 4.04 4.46 2.98 

 2.16 3.15 2.73 2.11 1.50 1.32 المصري الخليجي

 1.70 1.88 1.86 1.76 1.54 1.47 بنك االتحاد الوطني

 2.27 2.92 2.69 2.23 1.75 1.78 بنك اإلسكان والتعمير

 1.71 2.39 2.05 1.72 1.30 1.08 بنك البركة

 0.21 0.19 0.22 0.24 0.21 0.18 بنك الشركة المصرفية العربية

 3.72 5.83 4.54 3.91 2.41 1.93 بنك الكويت الوطني

 5.54 8.23 7.07 5.78 3.86 2.77 بنك فيصل اإلسالمي

 11.97 15.63 14.38 12.04 9.67 8.11 بنك قطر الوطني األهلي

 2.23 2.87 2.42 2.21 1.84 1.79 بنك قناة السويس

 4.07 5.43 4.72 4.25 3.22 2.71 بنك كريدي أجريكول

 0.79 3.37 2.22 0.15- 0.67- 0.81- مصرف أبوظبي اإلسالمي

 4.14 6.00 5.10 3.87 3.09 2.62 المتوسط لألعوام

 )بالمليار جنيه( 2019-2015االحتياطيات في البنوك خالل الفترة من  -5
 )بالمليار جنيه( 2019-2015( االحتياطيات في البنوك خالل الفترة من  7جدول ) 



 الية"" األدوات الم 47االلتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم       د. ناصر فراج     
 

 
 
 
124 

 2021 -العدد األول التحاد الجامعات العربية                       مجلة المحاسبة والمراجعة 
 

 

 السنة
 2019 2018 2017 2016 2015 البنك

المتوسط 
 العام لكل بنك

  البنك التجاري الدولي

2.60  

 2.61   

8.59  

 

12.10  

 

22.25  

 9.63  

البنك المصري لتنمية 
 الصادرات

0.51 0.40 0.54 0.54 0.71 0.54 

  المصري الخليجي

0.20  

 0.12   

0.36  

 0.44   0.65   0.36  

  بنك االتحاد الوطني

0.18  

 0.17   

0.24  

 0.44   0.59   0.32  

  بنك اإلسكان والتعمير

0.70  

 0.90   

1.20  

 1.80   2.44   1.41  

  بنك البركة

0.27  

 0.33   

0.49  

 0.80   1.21   0.62  

الشركة المصرفية  بنك
 العربية

0.12 0.07 0.08 0.10 0.10 0.09 

  بنك الكويت الوطني

0.44  

 0.51   

0.83  

 1.10   1.39   0.85  

  بنك فيصل اإلسالمي

1.31  

 1.80   

2.99  

 3.16   3.52   2.56  

  بنك قطر الوطني األهلي

5.70  

 5.88   

8.28  

 

10.96  

 

14.39  

 9.04  

  بنك قناة السويس

0.03  

 0.02   

0.10  

 0.32   0.17   0.13  

  بنك كريدي أجريكول

0.39  

 0.32   

0.36  

 0.66   0.83   0.51  

  مصرف أبوظبي اإلسالمي

0.18  

 0.18   

0.27  

 0.45   0.44   0.31  

  المتوسط لألعوام

0.97  

 1.02   

1.87  

 2.53   3.74 2.03 
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 )بالمليار جنيه( 2019-2015المخصصات في البنوك خالل الفترة من  -6
 )بالمليار جنيه( 2019-2015( المخصصات في البنوك خالل الفترة من  8جدول ) 

             السنة
 2019 2018 2017 2016 2015 البنك

المتوسط 
 العام لكل بنك

  1.36   62.   1.66  57.   1.10   82.  البنك التجاري الدولي

البنك المصري لتنمية 
 الصادرات

0.07 0.08 0.09 0.13 0.22 0.12 

  0.09   0.07  0.13  0.11  0.08   05.  المصري الخليجي

  بنك االتحاد الوطني

0.09  

 0.10   

0.11  

 

0.11  

 

0.10  

 0.10  

  بنك اإلسكان والتعمير

0.20  

 0.17   

0.25  

 

0.51  

 

0.84  

 0.39  

  0.08   0.07  0.09  0.08  0.09   0.07 بنك البركة

بنك الشركة المصرفية 
 العربية

0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 

  بنك الكويت الوطني

0.15  

 0.15   

0.14  

 

0.15  

 

0.17  

 0.15  

  بنك فيصل اإلسالمي

0.07  

 0.03   

0.03  

 

0.02  

 

0.02  

 0.03  

  بنك قطر الوطني األهلي

1.04  

 0.86   

0.99  

 

0.73  

 

0.82  

 0.89  

  بنك قناة السويس

0.07  

 0.07   

0.10  

 

0.11  

 

0.12  

 0.10  

  بنك كريدي أجريكول

0.15  

 0.16   

0.23  

 

0.25  

 

0.30  

 0.22  

  1.14   52.   1.71  1.67  0.69   0.11 مصرف أبوظبي اإلسالمي

  0.36   0.45  0.43  0.41  0.28   0.22 المتوسط لألعوام
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 :اختبارات الفروض 4/3/3
 الفرض الرئيسي األول:

، صافي الدخل، األرباح ضمحاللاالتوجد فروق ذات داللة إحصائية في كل من نسبة عبء 
 .47قبل وبعد تطبيق معيار المحتجزة، االحتياطيات والمخصصات المحاسبة 

ار ا ألن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي تم استخدام اختبالختبار صحة هذا الفرض ونظر  و 
، ضمحاللاالالختبار مدى معنوية الفروق في كل من عبء  Mann Whitney U Testمان ويتني 

سبة بعد تطبيق معيار المحاما قبل و ما صافي الدخل، األرباح المحتجزة واالحتياطيات بين الفترتين 
47. 

المتوسط قبل  المتغير
 تطبيق المعيار

المتوسط بعد تطبيق 
 معنوية الفرق  الفرق  المعيار

 0.90  %0.03 %0.58   %0.55   ضمحاللاالنسبة عبء 
 0.58  0.24  2.24   2.00  صافي الدخل

 0.46  0.59  2.58   1.99  األرباح المحتجزة
 0.91  0.02  0.45   0.43  المخصصات
 0.28  1.20  3.70   2.50  االحتياطيات
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، صافي الدخل، األرباح المحتجزة ضمحاللاال( متوسطات نسبة عبء  1شكل بياني ) 
 واالحتياطيات

 
هناك  ( أن1( وشكل بياني )9ختبار مان وتني كما هو مبين في جدول )ايالحظ من نتائج 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الفترتين  نهأال إ ،زيادة طفيفة في نسبة عبء االضمحالل
، صافي الدخل، األرباح المحتجزة، ضمحاللاالقبل وبعد تطبيق المعيار في كل من عبء 

مما يعني  ،في كل البنود 0.05أكبر من  P-valueت قيمة حيث كان ؛والمخصصات االحتياطيات
 ؛وقد يرجع ذلك إلى عدم تبني القطاع األكبر من البنوك للمعيار بشكل كاف .نفي الفرض األول

او  ،تطبيقه على أي من البنود المقاسة أثرحيث لم يتم تطبيقه بالنضج الكافي لكي يظهر   خصوص 
 .هي سنة واحدةالمعيار ن فترة الدراسة بعد تطبيق أ

   الفرض الرئيسي الثاني:
والتغيرات في هيكل رأس  47توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق معيار المحاسبة رقم 

 المال من المستوى األول وهيكل االحتياطيات.

0.55%

2.00 1.99 

2.53 

0.43 

0.58%

2.24 

2.58 

3.74 

0.45 

نسبة عبء االضمحالل صافي الدخل األرباح المحتجزة االحتياطيات المخصصات

نسبة عبء االضمحالل، صافي الدخل، األرباح المحتجزة 
واالحتياطيات في الفترتين قبل وبعد تطبيق المعيار

الفترة قبل تطبيق المعيار الفترة بعد تطبيق المعيار
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رأس  والتغيرات في هيكل 47قوة واتجاه العالقة بين تطبيق البنوك لمعيار المحاسبة رقم لتحديد و 
المال من المستوى األول واالحتياطيات تم استخدام معامل ارتباط الرتب لسبيرمان، وهو اختبار 

وتم  .معنوية العالقة بين متغيرين عن طريق رتب البيانات المالحظة المعلمي يهدف إلى قياس
 :تالياستخدامه ألن توزيع البيانات ال يتبع التوزيع الطبيعي، وكانت نتائجه كال

والتغيرات في هيكل رأس  47المحاسبة رقم معيار االرتباط بين تطبيق  معامالت(  9جدول ) 
 المال واالحتياطيات

تطبيق معيار  المتغير
 47المحاسبة رقم 

رأس المال من 
 االحتياطيات المستوى األول

 **0.213 **0.250 1 47تطبيق معيار المحاسبة رقم 

 **0.800 1 **0.250 المستوى األولرأس المال من 

 1 **0.800 **0.213 االحتياطيات

 (.0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من ) **  
بعد إجراء االختبار اتضح وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين تطبيق معيار 

عند مستوى  والتغيرات في هيكل رأس المال من المستوى األول، وذلك 47المحاسبة المصري رقم 
مما يعني أن العالقة بين المتغيرين عالقة معنوية. وكانت قيمة معامل  ؛0.01معنوية أقل من 

 مما يعني أنها عالقة إيجابية ضعيفة بين المتغيرين. ؛0.250االرتباط 
اتضح أيضا وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين تطبيق معيار المحاسبة المصري 

مما يعني أن  ؛0.01في هيكل االحتياطيات، وذلك عند مستوى معنوية أقل من  والتغيرات 47رقم 
ة مما يعني أنها عالق ؛0.213العالقة بين المتغيرين عالقة معنوية. وكانت قيمة معامل االرتباط 

 إيجابية ضعيفة بين المتغيرين.
ين تطبيق وجود عالقة ارتباط موجبة معنوية ذات داللة إحصائية بإلى ص خل  ومن ذلك ن  

 ول واالحتياطيات،والتغيرات في هيكل رأس المال من المستوى األ 47معيار المحاسبة المصري رقم 
وهذا يثبت صحة الفرض الرئيسي الثاني من حيث وجود عالقة بين تطبيق المعيار والتغيرات في 

 رأس المال من المستوى األول واالحتياطيات.
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ات ق المعيار والتغيرات في هيكل رأس المال واالحتياطيا لوجود عالقة ارتباط بين تطبينظر  و 
ات، قام الباحث بعمل تحليل انحدار الختبار مدى وجود عالقة تأثير لتطبيق المعيار على هذه التغير 

تطبيق  تم استخدام تحليل االنحدار لتحديد حجم واتجاه التأثير الذي يحدثهو  .وتحديد حجم هذا التأثير
على كل من هيكل رأس المال من المستوى األول وهيكل  47ي رقم معيار المحاسبة المصر 

 :تالياالحتياطيات، وكانت النتائج كال
ل على هيك 47( تحليل االنحدار البسيط لتأثير تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم  10جدول ) 

 رأس المال من المستوى األول

 R Square F المتغير المستقل
معنوية 
 مستوى المعنوية النموذج

تطبيق معيار المحاسبة 
 47المصري رقم 

0.042 11.308 0.001* 0.001* 

 47تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم لتأثير معنوي  وجوديتضح من الجدول السابق 
يفسر نحو  47على هيكل رأس المال من المستوى األول، وأن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 

 % من التباين في هيكل رأس المال من المستوى األول.4.2
على  47( تحليل االنحدار البسيط لتأثير تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم  11جدول ) 

 االحتياطيات

 مستوى المعنوية معنوية النموذج R Square F المتغير المستقل
تطبيق معيار 
رقم المحاسبة المصري 

47 
0.044 13.012 0.000* 0.000* 
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 47تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم لتأثير معنوي  وجوديتضح من الجدول السابق 
% من التباين 4.4يفسر نحو  47على هيكل االحتياطيات، وأن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 

 في هيكل رأس المال من المستوى األول.
ارتباط بين تطبيق المعيار والتغيرات في هيكل رأس المال على الرغم من وجود عالقة 

مما يعكس أن قطاع البنوك بشكل عام لم تصل  ؛واالحتياطيات إال أن هذه العالقة عالقة ضعيفة
حدث تغيرات جوهرية في هيكل إلى النضج الكافي بالشكل الذي ي   47فيه درجة تطبيق المعيار رقم 

ي فحتياطيات كما هو متوقع، وباالشكل الذي يناظر هذه التغيرات رأس المال من المستوى األول واال
 البلدان التي طبقت المعيار في فترات زمنية أسبق من فترة تطبيقه في قطاع البنوك المصري.

 
 الفرض الرئيسي الثالث:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين البنوك المدرجة في البورصة في تطبيق متطلبات معيار    
 .47المحاسبة المصري رقم 

لجأ الباحث إلى أسلوب  47لتكوين صورة أكثر دقة عن مدى تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم   
لتقسيم البنوك المدرجة بالبورصة إلى مجموعات حسب درجة  Cluster Analysisالتحليل العنقودي 
نقود وتقسيمها في مجموعات عنقودية، كل عيقوم التحليل العنقودي بفرز البيانات و  تطبيقها للمعيار.

 ا.عبارة عن مجموعة من الحاالت أو المالحظات المتجانسة نسبي  
تم إجراء التحليل العنقودي على البيانات المتاحة عن البنوك المصرية المدرجة بالبورصة 

 : تالي، وكانت النتائج كال2019إلى  2015خالل الفترة من 
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 ( جودة نموذج التحليل العنقودي 1رسم توضيحي ) 

 
وكانت جودة  ،بإجراء التحليل العنقودي تم تقسيم البنوك إلى ثالث مجموعات )عناقيد(

 (.1ا كما هو مبين بالرسم التوضيحي )وهي جودة مرتفعة إحصائي   ،0.7النموذج 
 ( حجم المجموعات الناتجة من التحليل العنقودي 2شكل بياني ) 

 

39%

15%

46%

(المجموعات)حجم العناقيد 

المجموعة األولى 

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة
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% من البنوك المدرجة 39مثل ت( كانت المجموعة األولى 2الشكل البياني )في كما هو مبين 

%، وكانت البنوك 46%، والمجموعة الثالثة 15بالبورصة، في حين كان حجم المجموعة الثانية 
 :تاليالموجودة في كل كال

( البنوك المدرجة بالبورصة المصرية حسب درجة تطبيقها لمعيار المحاسبة 12جدول )
 47المصري رقم

 البنك المجموعة

االختالف في كل متغير )درجة التغير 
 الحادثة في فترة تطبيق المعيار(

نسبة عبء 
 ضمحاللاال

 الرتبة

المجموعة 
 األولى

 1 %0.83 بنك فيصل اإلسالمي
 2 %0.71 بنك كريدي أجريكول

 3 %0.35 بنك قناة السويس
 4 %0.17 البنك المصري لتنمية الصادرات

 5 %0.13 المصري الخليجي
المجموعة 

 الثانية
 6 %0.03 بنك اإلسكان والتعمير

 7 %0.01 بنك قطر الوطني األهلي

المجموعة 
 الثالثة

 8 %0.06- بنك الشركة المصرفية العربية
 9 %0.09- الكويت الوطني بنك

 10 %0.15- بنك البركة
 11 %0.19- مصرف أبو ظبي اإلسالمي

 12 %0.55- بنك االتحاد الوطني
 13 %0.83- البنك التجاري الدولي
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 ( تم تقسيم البنوك المدرجة بالبورصة إلى ثالث مجموعات :12كما هو مبين بالجدول رقم )  
 .الماليةالتطبيق بشكل واضح في قوائمها  أثرالمجموعة األولى: بنوك طبقت المعيار وظهر  -
التطبيق بشكل طفيف في قوائمها  أثرالمجموعة الثانية: بنوك طبقت المعيار بشكل جزئي وظهر  -

 .المالية
 . الماليةتطبيق المعيار في قوائمها  أثرلم يظهر فالمجموعة الثالثة: بنوك لم تطبق المعيار،  -

بء في بنوك المجموعة األولى بشكل كبير في ارتفاع نسبة ع الماليةوظهرت التغيرات في القوائم    
ما بعد تطبيق المعيار عن نسب ما القروض في فترة  إجماليإلى  ئتمانعن خسائر اال ضمحاللاال

 ت نسبة عبءفي حين قل   ،اقبل تطبيق المعيار، في حين كان االرتفاع في المجموعة الثانية طفيف  
بعد ما القروض في بنوك المجموعة الثالثة في فترة  إجماليإلى  ئتمانعن خسائر اال ضمحاللاال

 تطبيق المعيار عن الفترة السابقة لتطبيق المعيار.
حيث اختلفت درجة تطبيق البنوك لمعيار  ؛وبهذا تم إثبات صحة الفرض الرئيسي الثالث

 . ٤٧المحاسبة المصري رقم 
 :النتائج والتوصيات .5

 نتائج الدراسة النظرية: 5/1
التالي  مجموعة من النتائج تتمثل في  اإلطار النظري في الدراسة يمكن استخالص بعد استعراض  
: 
بالنسبة للبنوك، ومع ذلك ستحتاج الشركات في جميع  هامتأثير المعيار الجديد له تطبيق  -1

 .الماليةالقطاعات إلى تحديد تأثير المعيار على التقارير 
 47والمقابل له المعيار المصري  9ن تطبيق المعيار الدولي رقم أوضحت الدراسات السابقة أ -2

 صحة وثباتعلى للحفاظ وذلك  ؛الماليةو  العالم والمنظمات المهنية من دولالكثير محور اهتمام 
 الجهاز المصرفي وحمايتة من التقلبات وكسب ثقة المودعين.

ل عماضرورة االهتمام بتطبيق مفهوم نموذج األإلى تطبيق المعيار الجديد في مصر يلفت االنتباه  -3
طبيعة  عمال وليس حسبنموذج األ م معءبما يتال المالية األصولعادة تبويب إ على ذلك  أثرو 

 .ليام صلأكل 
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ن يالتوجه المستقبلي في تكو  دخالإيؤدى إلى ضرورة سوف  47رقم  المصري تطبيق المعيار   -4
سواء كانت تلك  ،المعلومات المتاحة من خالل االعتماد على كافة ئتمانمخصص خسائر اال

 بما ،ة أو مستقبلية متوقعةلياتاريخية أو ح وسواء كانت معلومات ،المعلومات نوعية أو كمية
 .المتوقعة  ئتمانبخسائر اال ف المبكررايؤدى إلى االعت

 ثية" الثالئتمانا إلحدى "المراحل االوفق  الممنوحة  ئتماننواع االأيجب على البنوك فحص جميع  -5
ية ئتمانحيث يتطلب المعيار من البنوك تغطية الخسائر اال ؛ضمحاللوالتي تحدد كيفية حساب اال
لم تحدث حتي ولو ية ئتمانيكون هناك انخفاض كبير في الجدارة االالمتوقعة مدى الحياة عندما 

 الخسارة بعد )تلك المخصصة "للمرحلة الثانية"(. 
طر والمخا ئتمانلجودة اال IRBاستخدام نماذج التصنيف الداخلي على تبني البنك لمنهج يقوم  -6

في  ضمحاللوالعالقة بين االخذ في االعتبار بشكل أكبر الظروف الفردية للشركات أالمرتبطة ي
 . LGDالتعثر أو  القيمة ومعدل خسائر اإلخفاق

( والذي CET1على رأس المال النظامي من المستوى األول )الجديد تطبيق المعيار لتأثير هناك  -7
لوقت المستوى األساسي لكفاية رأس اوهو في نفس  -رباح المحتجزة سهم واألسمال األأيشمل ر 

ألول اا لموارد رأس المال من المستوى تعتبر األرباح المحتجزة مكون ا رئيسي   حيث ؛المال للبنوك
(CET1).  أن تحافظ على مستوى أساسي من كفاية البنوك على يجب  هنمن أهمية ذلك أ وتنبع

ة مثل ليارأس المال لدفع أرباح األسهم للمساهمين وتجنب االضطرار إلى اتخاذ إجراءات رأسم
ة أقل أو التخلص من المديونية في ميزانيتها العمومية أو االنتقال إلى أنشط ،زيادة حقوق الملكية

 خطورة وربحية. 
  :التطبيقية نتائج الدراسة 5/2
 امة:البنوك المدرجة بالبورصة المصرية عن عدد من النتائج الهعلى الدراسة التطبيقية  أسفرت  

ذات داللة إحصائية في كل من وجود فروق على القائم  ول للدراسةعدم صحة الفرض األ -1
، صافي الدخل، األرباح المحتجزة، االحتياطيات والمخصصات ضمحاللنسبة عبء اال

زيادة طفيفة في نسبة عبء  وجود نه بالرغم منإحيث  ؛47ة قبل وبعد تطبيق معيار يالمحاسب
ق المعيار نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الفترتين قبل وبعد تطبيأال إاالضمحالل 
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، صافي الدخل، األرباح المحتجزة، االحتياطيات والمخصصات. ضمحاللفي كل من عبء اال
 القطاع األكبر من البنوك للمعيار بشكل كاف.تطبيق وقد يرجع ذلك إلى عدم 

وجود عالقة ارتباط موجبة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق معيار المحاسبة المصري  -2
ول واالحتياطيات، وهذا يثبت صحة هيكل رأس المال من المستوى األ والتغيرات في 47رقم 

 الفرض الرئيسي الثاني الدراسة.
حيث اختلفت درجة تطبيق البنوك لمعيار المحاسبة  ؛صحة الفرض الرئيسي الثالث ثبوت -3

ن البنوك التي خضعت للدراسة تم تصنيفها في أظهرت الدراسة أحيث  ؛٤٧ري رقم المص
يق بشكل واضح التطب أثرطبقت المعيار وظهر  ابنوك  شمل المجموعة األولى ثالث مجموعات ت

 طبقت المعيار بشكل جزئي وظهر ابنوك   المجموعة الثانيةفي حين شملت  ،الماليةفي قوائمها 
ر، بنوك لم تطبق المعياالثالثة وهي  المجموعةو  ،الماليةالتطبيق بشكل طفيف في قوائمها  أثر

 .الماليةتطبيق المعيار في قوائمها  أثرلم يظهر ف
 :دراسةتوصيات ال 5/3

تطبيق معيار المحاسبة المصري  عند بعض التوصياتن هناك أيمكن القول بهذه الدراسة في ضوء   
 : "المالية األدوات" 47الجديد 
ذي ال األمرتطبيق المعيار في تبدأ بعد  الم   ان هناك بنوك  عن أالدراسة التطبيقية  أسفرت -1

وك من قبل البن االلتزاميستلزم تفعيل الرقابة الالزمة من البنوك المركزية لمتابعه درجة 
 بمتطلبات تطبيق المعيار الجديد. الماليةوالمؤسسات 

للوقوف على البنوك  ىلدتدعيم دور إدارات البحوث  فيالجهات التنظيمية  تطوير دور -2
ا إلعداد نماذج خسائر اال يةقتصاداالالسيناريوهات   المتوقعة. ئتمانالمستقبلية تمهيد 

 ،لتجميع بيانات إضافيةالقطاع المصرفي  ىلدتصميم وتنفيذ نظم جديدة وقواعد بيانات   -3
تطبيق مراجعة شاملة لجميع العامة مع  يةقتصاداالخية والتوقعات مثل الخسائر التاري

 بطريقة سليمة. هااسيوق يفهاتصنلضمان  المالية األصول
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لمتطلبات المحتمل  ثرتقييم األل داخل البنوك ة المناسبةيب الرقابلياساألتطوير المناهج و  -4
 على رأس المال التنظيمي.المعيار الجديد 

عمل دورات تدريبية للعاملين بالقطاع المصرفي لدعم مهاراتهم بما يفي بمتطلبات تطبيق  -5
 المعيار الجديد

 :قائمة المراجع  -5
 المراجع العربية: :والأ

 .2019ابريل  7تابع )أ(  81الوقائع المصرية العدد  -1
معيار لا والتأثير على البنوك التجارية طبق   الماليةالمعالجة المحاسبية لألدوات  ،حسونة، محمد لطفي -2

 : دراسة مقارنة، مجلة الفكر 39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9الدولية رقم  الماليةالتقارير 
 .2017عين شمس،  ةكليه التجارة، جامع ،4العدد  ،21ي، مجلد المحاسب

ياس قفي  9عرنوق، بهاء غازي، أثر التحول إلى تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -3
 األدوات المالية للمصارف المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية )دراسة تطبيقية(، مجلة جامعة

 .2014، العدد األول، 30ية والقانونية، المجلد دمشق للعلوم االقتصاد
سين ( على تحIFRS 9عمر، رنا السعيد السيد ، أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) -4

ارة ، كلية تج21األداء المالي للبنوك التجارية المصرية، مجلة البحوث المالية والتجارية، المجلد
 . 2020أكتوبربورسعيد، العدد الرابع، 

 IFRSتبني على ثار المترتبة دراسة تحليلة لآل ،ومحجوب عبد هللا حامد ،حمدأعلى ، صالح محمد -5
، العدد بحاثالمجلة العربية للعلوم ونشر األ ،ية والتمويلية للمصارف العربيةئتمانالسياسات االعلى  9

 .2017نوفمبر  ،ولالمجلد األ ،التاسع
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