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 البحث ملخص
التراستتت ليم تتى تتتتر لتتيق ن لذج تتخ اطتتاالج النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت  متت  ت  تتنات الطتت  ة  استتدفت  

حدت  النبتع النتاا  لمتام  9102الطالىت لمجظاك الطق تة    الجارصت الطصنيت، خ ل الفدنة تن النبع األول لمتام 
( تشتاهتة  ولقتت 091) ( بظكًا، ح ث بمغ  تد الطشاهتات الد  خضتم  لمديم تى اصحصتال 09لمتد )  9190

ا دطتتتتت التراستتتت  متتت  تاطا تتتت تتتتن األستتتال ا اصحصتتتالىت صخداتتتار الفتتتنوض تنتتتى ليم تتتى اقايتتتتار وليم تتتى 
اقرلاتتتاا ضاصةتتتا ت لطاطا تتتت تتتتن اصحصتتتا ات الاصتتتغىت لداصتتتىة ستتتماك تدل تتتنات التراستتتت وتتتتتر إ دتالىتتتت 

لفاع ت  تنات الطت  ة الطالىتت لمجظتاك الطصتنيت لازيمفا، ولقت كشفْ  التراست  ن تاطا ت تن الظدالج أهطفا: ار 
تنصصتتات خيتتالن اقلدطتتتان حاتت  دمزيتتز ، ولاجتتا الجظتتاك الطصتتنيت لماظتتت ضتتازلقتتنرة بتقاراتتًت ضالطمتتتقت الط

وجاد  نوق تمظايت ب ن الجظاك الطصنيت تيدقاً ، ضاصةا ت إل  منيالن اقلدطااىت الطيدطمت لمدياا لالناصت 
ىتتت لكتتى بظتتد، وجتتاد  تتنوق تمظايتتت بتت ن الجظتتاك الطصتتنيت حيتتا الياتت  و قتتًا لط  تتنات تتتن ح تتث الطتت  ة الطال

 متت  النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت اطتتاالج ط  تتنات ل ووجتتاد لتتيق ن تمظتار اطتاالج النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت، 
ظدالج أن أكنتن (، كطا أظفنت ال219 1ح ث بمغ تماتى الديتيت الطمتل ايا ) الط  ة الطالىت لمجظاك الطصنيت

الطدل تتتنات لتتتيق نًا  متتت  الطتتت  ة الطالىتتتت هتتت  تنتتتاان األصتتتال، النا متتتت الطالىتتتت، النيتتتالن اقلدطااىتتتت الطدالمتتتت 
لمطنحمت النالنت، وتمتل الدكالىة تقابى التخى  وخمص  التراست لطاطا ت تن الداصىات أهطفتا ةتنورة زيتادة 

لطكان تن تنصت  خيتالن اقلدطتان الطدالمتت  ت  اليتظاات رؤوس أتاال الجظاك ضصفت تيدطنة لطقابمت زيادة ا
 القادتت لمطيا ظت  م  رأس الطال الدظظىط  

اطتتتاالج النيتتتالن اقلدطااىتتتت الطدالمتتتت، الطتتت  ة الطالىتتتت، كفاجتتتت رأس الطتتتال، اطتتتاالج  :سفتاحيااا الكلساااال ال
Bank O Meter  
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The effect of Applying The Expected Credit Losses Model   

on The Financial Solvency of Egyptian Banks:                      

An Empirical Study 

Abstract 

The study aimed to analyze the impact of applying the expected credit losses 
model on the  financial solvency indicators of banks listed on the Egyptian Stock 
Exchange, during the period from the first quarter of 2019 to the second quarter of 
2021 for (12) banks, where the number of views that were subjected to statistical 
analysis reached (120) views.  The study relied on a set of statistical methods to test 
hypotheses such as regression analysis and correlation analysis, in addition to a set of 
descriptive statistics to describe the behavior of the study variables and the 
moderation of their distributions. 

The study revealed a set of results, the most important of which are: the 
increasing in the financial solvency indicators of Egyptian banks compared  with the 
rates established by the Basel Committee, and the tendency of Egyptian banks to 
enhance the credit losses provisions to hedge against the potential credit losses in the 
future, in addition to the existence of significant differences between Egyptian banks 
in terms of the financial solvency of each bank, There are significant differences 
between Egyptian banks by size according to the expected credit losses model 
indicators, and there are significant effect of the expected credit losses model 
indicators on the financial solvency of Egyptian banks, where the adjusted coefficient 
of determination is about (0.902), and the results showed that the most influential 
variables on the financial solvency are Asset Risk, Financial Leverage, Expected 
credit losses for stage three, and Cost-to-Income Ratio. The study concluded with a 
set of recommendations, the most important of which are the need to increase the 
banks’ capital continuously to meet the increasing component of the expected credit 
losses provisions in the next years to preserve the regulatory capital. 

Keywords: Expected Credit Losses Model, Financial Solvency, Capital 
Adequacy Ratio, Bank O Meter Model.  
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 مقدم  الدراس   1-1
اصلدصتادي ن  اتتت والطصتن   ن خاصتت  جيظ  تففام الط  ة الطالىت لمجظتاك ضيهطىتت تدزايتتة تتن 

ح ث ينلاط هذا الطففام بدتناك  رأس الطتال  ت  الجظتد  ولتت لزايتتت هتذة األهطىتت  ت  المقتتين ا ختنين 
ضصارة كج نة لمترجت الد  إرلفم  تمفا الداجفات والنؤر الناصت ضالط سيات الطالىتت التولىتت الفا متت 

إلت   لمنلاضتت الطصتنةىت بظتد الديتايات التولىتت، ولاظتت ضتازلتنى صتظتوق الظقتت التتول ، الجظتد التتول ، 
(  و ي ظى الدذارات الطد حقت الدي لشتفتها األستااق الطالىتت المالطىتت، 9102تنلات اصلزام )لا  خ، 

وتع لزايت الطظا يتت الطيمىتت والتولىتت وادىاتت لمااتتى داخمىتت أو خارجىتت أصتاي  الجظتاك  نةتت لمتتة 
اقلدطااىت، تناان الياق، تناان الي الت، ولقت بتأ الايث  ن آلىات لميتت  تناان أهطفا الطناان

، ولمالجتت  اصلفاةىتتات الطظظطتتت 0291 تتتن هتتذة الطنتتاان تظتتذ ةىتتام لاظتتت ضتتازل لمنلاضتتت الطصتتنةىت  تتام
ق  إلفاةىتت ضتازل النالنتت  0222والفاةىت ضازل النااىت  ي  ام  0222بت ًا ضالفاةىت ضازل األول   ي  ام 

  وتظذ هذا الداريخ أصاح تصذمح كفاجت رأس الطال الطصن ي أحت األركان األساسىت 9101ي  ام  
(  ولقتت إستدفت   تقتنرات ضتازل 9190 ي إدارة الجظاك واليك   م  جتتارلفا اقلدطااىتت ) جتت الاتااد، 

ليطتتتى زيتتتادة تدذماتتتات رأس الطتتتال ولمزيتتتز جتتتادة رأس الطتتتال لقذتتتاع الجظتتتاك حدتتت  يديتتتظ  لتتتا  النالنتتتت
النيتتتالن الطيدطمتتتت ختتت ل  دتتتنات الدقماتتتات اقلدصتتتادجت، واللتتتد تتتتن أجتتتى اليفتتتا   متتت  األدا  الطتتتال  
لمجظتتتاك ضب داتتتارة أحتتتت األدوات اصستتتدنطاريت التا طتتتت لمكفتتتا ة اصلدصتتتادجت وتمتتتتقت الظطتتتا اصلدصتتتادر 

 (  9102)تكاور و جت الطظم ، 

يت تدمتتدة تتن األزتتات الطالىتت االت   تتدًا ولت لنلا  م  ليخ ن اص دناف ضنيالن اقلدطان سم
تتتن الجظتتاك  وأستتتفنت  تتن إافىتتتارات، تالىتتًت بفتتتا، وادىاتتًت لتتتذلد ولتتترأ هتتتذة الطنتتاان بفتتتذا القذتتاع لتتتام 

صلتتتزام الجظتتتاك  (IFRS9)جتيتتتت لتتتادوات الطالىتتتت  تامتتتمع تمتتتاي ن الطياستتتات الطالىتتتت ضبصتتتتار ت ىتتتار
ن خ ل اطاالج النيتالن اقلدطااىتت الطدالمتت بتتًق ضاص دناف والقىاس ضطنصصات خيالن القنوض ت

تن اطاالج النيالن الفممىت والتذر يدذمتا اق دتناف ضالنيتالن ولت  حتتوقفا  ويمدطتت الظطتاالج الاتيتت 
النتتتاص ضالنيتتتالن اقلدطااىتتتت الطدالمتتتت  متتت  لصتتتظىة األصتتتال الطالىتتتت إلتتت  قتتت ث   تتتات  تتت  ةتتتا  

متتت  األصتتتال الطالىتتتت الدتتت  لتتت  يديتتتتد لفتتتا إةتتتطي ل  ظتتتت جادلفتتتا اقلدطااىتتتت  لشتتتدطى الف تتتت األولتتت   
َوتان لفتا تنصت  جقتاس  مت  تتتس  طتن خيتالن  اص دناف األول ، أتا الف ت النااىت والنالنت ستاف جع

( ب ن ق ث تناحى أساسىت لطناان IFRS9اقلدطان الطدالمت لاصال الطالىت، ح ث جط ز الط ىار )
أن لكاين تنصصات لمنيارة الطدالمت يدذما نر الااحنان (  ويHashim et al.,2015) اقلدطان

لصتتتظىة القتتتنوض إلتتت    تتتات تندمفتتتت ولتتتا  ن ستتتىاق تظاستتتا لففتتت  اجىمتتتت هتتتذة الطنصصتتتات، و فتتت  
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اجىمت وجادة األصال والدت  لمدجتن أستاس لق تى  صتيت الظظتام الطصتن ي ككتى، ح تث أاتا كمطتا زادت 
 طالي بفذا القذاع  الشفاةىت  ي هذا الطاال كمطا زاد اصسدقنار ال

ولااجا الجظاك الدااريت    ا وات األخ نة تا جيط  بزيتادة  تا  اصتدنتال  ت  ظتى ستم فا لدمزيتز 
اصستدقنار الطتال  واللتد ليدطىتت الدزاتفتا بدذج تتخ األاتن والضتااضط ستاا  الدظظىطىتت أو الطياستجىت الدتت  

( لمنلاضتتتت 3طتتتا ألنلتتتا تقتتتنرات ضتتتازل )ليكتتت  ةىتتتاس ولق تتتى  الطنتتتاان الطصتتتنةىت والنلاضتتتت  م فتتتا و قتتتًا ل
الطصتتنةىت تتتع ةتتنورة لاا تتخ لمتتد الطدذماتتات تتتع الطمتتاي ن التولىتتت لمدقتتارين الطالىتتت الياكطتتت لمقذتتاع 
الطصن ي والدي لقام بتور  مال ةىطا يدممخ ضالقىاس واص صتاح  تن الطنتاان الطصتنةىت  ت  الدقتارين 

( والتتتتذر جيتتتتف   تتتت  لييتتتت ن أستتتتم الدصتتتتظىة IFRS9الطالىتتتتت لمجظتتتتاك، وق ستتتتىطا الط ىتتتتار التتتتتول  )
واص دتتتتناف والقىتتتتاس الطياستتتتج  لتتتتادوات الطالىتتتتت كيحتتتتت الطصتتتتادر النلىيتتتتىت ليتتتتتوث لمتتتتد الطنتتتتاان 

(Gornjak, 2017)  

 مذكل  الدراس   1-2
لقتتت فشتتفْ  األزتتتت الطالىتتت المالطىتتت  تتن أوجتتا القصتتار الااهنيتتت  تت  الطمتتاي ن الطياستتجىت والدتت   

ضنيالن اقلدطان و قًا لظطاالج  النيالن اقلدطااىتت الفممىتت وهتذة الطمالاتت كاات  لمظت   ألنْت اص دناف
٪ تتن 91٪ و01ليخ ن اص دناف ضالنيالن لي ن حتوقفا، واظنًا ألن القنوض لشکى تا يدناوح بت ن 

   إجطال  أصال الجظد  بن هذة الطمالات الطمدنف بفا تن لجى الطماي ن الطياسجىت ساضقا لجى إصتار
 (IFRS9)  ْالضنر ضقذاع الجظتاك والتذر أصتاح  نةتًت ل، ت س، كطتا أدْت هتذة الطمالاتت  لت أليق

  ( (Hashim et al 2015إل   قتان النقت    الظظام الطال  ضيكطما خ ل  دنة األزتت الطالىت المالطىت 
و قتًا لمط ىتار أو الفممىتت قت أدر ليخن اق دناف ضنيالن القنوض    إاتار تتظفج النيتارة الطيققتت لو 

، واللتتد ضا داتتارة اقذتتت 9112إلتت  اادقتتادات،  تتتيتة تظتتذ بتاجتتت األزتتتت الطالىتتت  تتام  (IAS39)التتتول  
ةمف رلىيىت لطمتاي ن الطياستات الطالىتت، ح تث لدطنتى الطشتکمت الااهنيتت لمظطتاالج  ت  أاتا ق جمدتنف 

 ( 9100طااىت  ممىت )أحطت، بدمد النيارة إل  ح ن ليقخ أحتاث لَشف  ن حتوث خيالن الد

ولقت ألتزمو الجظتد الطنكتزر الطصتنر الجظتاك الماتمتت ضب تتاد لقارينهتا الطالىتت و قتًا لمط ىتار الطياستج  
IFRS9) التتذر يدجظتت  لذج تتخ اطتتاالج النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت، ولتت  ربتتط لال تت  الجتتت  ضتتالدذج خ )

ك، وإجطتاًق حتث الجظتد الطنكتزر الجظتاك  مت  الجتت   ت  و قًا لدااريخ إصتار الدقارين الطالىت لفتذة الجظتا 
وبيتتتت الصتتت  تظدصتتتف افتتتم المتتتام  كطتتتا أصتتتتر الجظتتتد الطنكتتتزر لاج فتتتًا هاتتتتًا  9102الدذج تتتخ أول 
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% تتتتتتن إجطتتتتتال  الطنتتتتتاان 0( بظيتتتتتات IFRS9)1لمجظتتتتتاك جتتتتتاهنة لكتتتتتاين احدىتتتتتاا  تنتتتتتاان ت ىتتتتتار 
، ل د  إدراجا ةطن بظت رأس 9109ن  ام اقلدطااىت الطنجيت واللد تن صا   النبح ضمت الضنيات  

الطتتال األساستت  ضالقا تتتة النأستتطالىت، وق يتتد  استتدنتاتا إق ضطاا قتتت الجظتتد الطنكتتزر، واللتتد  تت  إاتتار 
اقستتتتدمتاد لدذج تتتتخ الط ىتتتتار الاتيتتتتت ولتتتتتلى  الطناكتتتتز الطالىتتتتت لطااجفتتتتت الزيتتتتادة الطدالمتتتتت  تتتت  حاتتتت  

 تتتد أن لكتتتاين تنتتتى هتتتذا اصحدىتتتاا  ستتت  قن (  وق9102الطنصصتتتات )الجظتتتد الطنكتتتزر الطصتتتنر، 
 ناكزها الطالىت، وتا جطكن أن ليداجا تن زيادة    الطنصصات ضاليما  م  أرباح الجظاك حيا ت

( إلتت  إلتتزام الجظتتاك بدجايتتا أصتتالفا الطالىتتت إلتت  IFRS9تتتن ااحىتتت، أختتنر أدر اصتتتار الط ىتتار )
فتتت الطيتتدفمكت، النااىتتت أصتتال تالىتتت ضالقىطتتت ق قتتت تاطا تتات األولتت  أصتتال تالىتتت يتتد  ةىاستتفا ضالدكم

المادلتتت تتتتن ختت ل التتتتخى الشتتاتى ا ختتتن، والنالنتتت أصتتتال تالىتتت ضالقىطتتتت المادلتتت تتتتن ختت ل األربتتتاح 
( كشتفو  تن ظفتار المتيتت تتن الديتتجات ضشتين IFRS9والنيالن  والدجايا الطيتديتث  ت  الط ىتار)

ولكطتتتتن تشتتتتكمت التراستتتتت  تتتت  أن  اطتتتتاالج النيتتتتالن الدذج تتتتخ اليتتتتمى  لمطدذماتتتتات الاتيتتتتتة  تتتت  الجظتتتتاك  
( لت ألزم الجظتاك بدكتاين تنصصتات إحدنازيتت (IFRS9اقلدطااىت الطدالمت والذر جطنى جاهن الط ىار

لمنيتالن الطدالمتتت  متت  جطىتتع المطمىتتات اقلدطااىتتت  ظتت اشتتيلفا وختت ل تناحتتى  طنهتتا الطندمفتتت ولتتىم 
  لكتاين تنصت  خيتالن اصةتطي ل لطااجفتت إانفتاض  م  القنوض الطدمننة  قتط، ضاصةتا ت إلت

ةىطتتت األصتتال، ويتتد  الدذج تتخ  متت  صتتم ت جطىتتع األصتتال الطالىتتت ولتتىم  متت  القتتنوض والديتتفى ت 
  وبالدتال   تبن لذج تخ الظطتاالج لتت يت در (IFRS9)اقلدطااىت  قط كطا كان سالتًا لجى إصتار ت ىتار 

ق  الديق ن  مت  كتى، تتن األربتاح ورأس الطتال الدظظىطت  إل  زيادة كج نة لملاجت    الطنصصات، وتن 
 ولترة الجظاك  م  اصلناض 

، والتتذر يفتتتف إلتت  9191ليتتظت  021ولتتت صتتتر لتتااان الجظتتد الطنكتتزر والافتتاز الطصتتن   رلتت  
لمزيتتز الطتت  ة الطالىتتت وإستتدق لىت الجظتتد الطنكتتزق وحطاجتتت حقتتاق المطتت   ولتتتلى  اصستتدقنار الطتتال ، 

( تمىارات جظىتا ضالظيتات لمجظتاك 5قااان زيادة اليت األدا  لنؤوس أتاال الجظاك لىصاحو )ح ث  طى ال
( تم تان دوقر أتنيكت  لفتنوع الجظتاك األجظجىتت بفتتف 051الد  لدنذ  كى  تنكت تيتاهطت تصتنيت و)

يت لتتلى  القا تتتة النأستتطالىت لمجظتتاك، كطتتا ألتتزم القتتااان الجظتاك ضب تتتاد خذتتط إ تتادة  ىكمتتت  وخذتتت ليتتا 
لكى بظد  ويدطنى جاهن الطشكمت الاينىت    تياولت الدمنف  م  تتر ليق ن لذج خ اطتاالج النيتالن 
اقلدطااىتتت الطدالمتتت  متت  الطتت  ة الطالىتتت  تت  الجظتتاك الطق تتتة  تت  الجارصتتت الطصتتنيت، ضاصةتتا ت إلتت  

                                                 
ليق تتخ الجظتد لاربتتاح  تت  حالتت  تتم و يتد  لكايظتا تتتن أربتاح تيققتت  متت  ستاا  تتن  دتتنات تالىتت ستاضقت أو الفدتتنات الطالىتت الااريتت،  -1

، أو  تتتم وجتتاد أربتتاح تيداتتزة لتجتتا  باتتا ق تاتتال لدكتتاين احدىتتاا  لمتتتم لتتاا ن 30/09/9109الطقتتنرة حدتت  افاجتتت اليتتظت الطالىتتت 
  تصتر لكايظا
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دممتتتخ ضتتتالط  ة تياولتتتت إخداتتتار تتتتتر تمظايتتتت الفتتتنوق بتتت ن الجظتتتاك الطق تتتتة ضالجارصتتتت الطصتتتنيت ةىطتتتا ي
الطالىتتتت وت  تتتنات اطتتتاالج النيتتتالن اقلدطااىتتتت الطدالمتتتت  و تتت  هتتتذا اليتتتىاق جطكتتتن لاصتتتىة الطشتتتكمت 

 الاينىت تن خ ل  نض تاطا ت الدياؤقت الدالىت:
إلت  أر تتتتر لاجتت  تتنوق تمظايتتت بت ن الجظتتاك الطق تتتة  ت  الجارصتتت الطصتتنيت ةىطتا يدممتتخ الطتت  ة   0

 الطالىت؟
 نوق تمظايت ب ن الجظاك الطق تة  ت  الجارصتت الطصتنيت ةىطتا يدممتخ ضالنيتالن إل  أر تتر لاجت   9

 اقلدطااىت الطدالمت؟
تتتتتاه  اجىمتتتتت الم لتتتتت بتتتت ن النيتتتتالن اقلدطااىتتتتت الطدالمتتتتت والطتتتت  ة الطالىتتتتت ضتتتتالجظاك الطق تتتتتة  تتتت    3

 الجارصت الطصنيت؟
ة الطالىتت لمجظتتاك الطق تتة  تت  تتا هتا أقتتن ت  تنات اطتتاالج النيتالن اقلدطااىتتت الطدالمتت  مت  الطتت    1

 الجارصت الطصنيت؟

 أهداف الدراس   1-3
 فى ضهء السذكل  البحثي ، يسكن بلهرة مجسهع  األهداف التالي :

دراست وليم ى تتر تمظايت الفنوق ب ن الجظاك الطق تة    الجارصت الطصنيت ةىطا يدممتخ ضتالط  ة   0
 الطالىت 

جظاك الطق تة    الجارصت الطصنيت ةىطا يدممتخ ضط  تنات الدمنف  م  تتر تمظايت الفنوق ب ن ال  9
 اطاالج النيالن اقلدطااىت الطدا مت 

دراست وليم ى اجىمت الم لت ب ن ت  نات اطتاالج النيتالن اقلدطااىتت الطدالمتت وت  تنات الطت  ة   3
 الطالىت ضالجظاك الطق تة    الجارصت الطصنيت 

الن اقلدطااىت الطدالمت  مت  الطت  ة الطالىتت لمجظتاك الدمنف  م  تتر ليق ن ت  نات اطاالج الني  1
 الطق تة    الجارصت الطصنيت  

 فروض الدراس   1-4
 يسكن صياغ  فروض الدراس  فى صيغتها العدمي  كسايلى:

ق لاجتتتت  تتتنوق الات دقلتتتت تمظايتتتت بتتت ن الجظتتتاك الطق تتتتة  تتت  الجارصتتتت الطصتتتنيت لدممتتتخ ضتتتالط  ة   0
 الطالىت 

دقلتتتت تمظايتتتت بتتت ن الجظتتتاك الطق تتتتة  تتت  الجارصتتتت الطصتتتنيت لدممتتتخ ضط  تتتنات  ق لاجتتتت  تتتنوق الات  9
 النيالن اقلدطااىت الطدالمت 
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ق لاجتتتتت   لتتتتت ارلاتتتتاا الات دقلتتتتت تمظايتتتتت بتتتت ن ت  تتتتنات اطتتتتاالج النيتتتتالن اقلدطااىتتتتت الطدالمتتتتت   3
 وت  نات الط  ة الطالىت لمجظاك الطق تة    الجارصت الطصنيت 

دقلت تمظايت لط  نات اطاالج النيالن اقلدطااىت الطدالمت  مت  الطت  ة الطالىتت ق ياجت ليق ن الو   1
 لمجظاك الطق تة    الجارصت الطصنيت 

 أهسي  الدراس  1-5
 تتسثل األهسي  العلسي  والعسلي  للدراس  فيسا يلى:

نصصتات ليدطت التراست أهط دفا الممطىت تن كان أن الطياسات  ن النيالن اقلدطااىت ولكتاين ت  0
لطااجفدفا أحت أه  القضاجا الطياسجىت الطن تنة لماتتل  ت  الالت  الياةتن والات الصتمت ضطدذماتات 

 لذج خ الطماي ن الطياسجىت 
خاصتتت –ليتتدطت التراستتت اليالىتتت أهط دفتتا الممطىتتت تتتن لذنلفتتا ألحتتت تيتتداتات تمتتاي ن الطياستتات   9

ضطتتتتا جيتتتتا ت  متتتت  الدتتتتيا ن  وآلىتتتتات وآقتتتتار الدذج تتتتخ  تتتت  الج  تتتتت الطصتتتتنيت–( (IFRS9تدذماتتتتات 
 طنى جاهن وصما هذا الط ىار الطياسج   ج ذروالدظظ ن لظطاالج النيالن اقلدطااىت الطدالمت وال

لمدجن التراست اليالىت إتدتادًا لمتراسات الطفدطت ضكفاجت رأس الطال وخاصًت  ت  المقتتين األخ تنين،   3
 بامض الجظاك   قسىطا خ ل األزتات الطالىت وحاقت اص  س الد  ليق 

ليتف  التراستتت اليالىتتت  تت  الداصتى لظطتتاالج لظج يتتت خاصتتت ضتتالط  ة الطالىتت  تت  الجظتتاك الطق تتتة  تت    1
 الجارصت الطصنيت 

لمدجن هذة التراست اليالىت تن أوالى التراسات الطيمىت والمنبىت الد  ليم  إلت  إبتناز درجتت لتيق ن   5
الطدالمتتتت واللتتتد ضتتتالدذج خ  متتت  القذتتتاع الطصتتتن   الدذج تتتخ الفممتتت  لظطتتتاالج النيتتتالن اقلدطااىتتتت 

 الطصنر 
ليا ت التراست اليالىت تن الظاحىت المطمىت تترا  الجظاك    ليتيت تنصصات النيالن اقلدطااىت   0

 الطدالمت 
لياه  التراست اليالىت تن الظاحىت المطمىت تترا  الجظاك  ت  إدارة الطنتاان ضصتفت  اتتت وتنتاان   9

 اقلدطان ضصفت خاصت 

 حدود الدراس   1-6
لاتر اص ارة إل  أن التراستت اليالىتت يتد  لظف تذها  ت  ظتى تاطا تت تتن اليتتود الممطىتت والزتااىتت 
 والطكااىتتت والظالىتتت، ح تتث لشتت ن اليتتتود الممطىتتت إلتت  لنك تتز التراستتت اليالىتتت  متت  لظتتاول تتتتر لتتيق ن

ت لمجظاك الطق تة    الجارصت الطصتنيت  لذج خ اطاالج النيالن اقلدطااىت الطدالمت  م  الط  ة الطالى
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ب ظطا لش ن اليتود الزتااىت لمتراست  م  إلدصارها  م  الجىااتات الطالىتت الات الصتمت ضقىتاس النيتالن 
اقلدطااىت الطدالمت والط  ة الطالىت لمجظاك تن والع الدقتارين الطالىتت خت ل الفدتنة تتن النبتع األول لمتام 

وه  الفدنة تا ضمت الجت     لذج خ اطاالج النيالن اقلدطااىتت  9190ام وحد  النبع الناا  لم 9102
الطدالمت ضالظاك الطصنيت     ح ن لش ن اليتود الطكااىت لمتراست  م  إلدصارها  م  الجظاك الطق تة 
 تت  الجارصتتت الطصتتنيت دون الط سيتتات الطالىتتت األختتنر  ولتتت إلدصتتنت التراستتت الدذجىقىتتت  متت  بظتتت 

فى ت اقلدطااىتتتتت ضا داتتتتارة الجظتتتتت األكجتتتتن حاطتتتتًا  تتتت  أصتتتتال الجظتتتتد، واألكنتتتتن لمنةتتتتًا القتتتتنوض والديتتتت
لمطنتتاان دون ضقىتتت األصتتال الطالىتتت الطالىتتت، وبظتتا ًا  مىتتتا جنتتنج  تتن  تتن اذتتاق التراستتت الطنتتتاان 
األختتتنر ضنتتت ف تنتتتاان اقلدطتتتان وأجتتتت تنصصتتتات أختتتنر ضنتتت ف تنصتتت  النيتتتالن اقلدطااىتتتت 

 الطدالمت 

و   إاار  ىكمت التراست  قت لضطن القي  األول كتً  تتن الطقتتتت والطشتكمت واألهتتاف والفتنوض 
واألهطىتتت وحتتتود التراستتت  أتتتا القيتت  النتتاا   يتتاف يدظتتاول ليم تتى التراستتات اليتتاضقت الات الصتتمت ضكتتى 

وتقتتنرات لاظتتت  الطتت  ة الطالىتتت، النيتتالن اصلدطااىتتت الطدالمتتت، تتتتر الداا تتخ بتت ن الطمتتاي ن الطياستتجىت
(، آقتتتتتار النيتتتتتالن اقلدطااىتتتتتت الطدالمتتتتتت، وتتتتتتتر لتتتتتيق ن لذج تتتتتخ اطتتتتتاالج النيتتتتتالن اصلدطااىتتتتتت 3ضتتتتازل )

( تاطا تتات تتتن التراستتات 5الططدالمتتت  متت  اصستتدقنار الطتتال ، وبشتتكى تتتاجز يدضتتطن هتتذا القيتت  )
ينىتت  أتتا القيت  النالتث دق ى  هتذة التراستات لديتيتت الفاتاة الالالياضقت الطدظا ت الات الصمت ضاصةا ت 

 يتتاف يدظتتاول تظفاىتتت التراستتت تتتن تادطتتع و  ظتتت التراستتت واألستتال ا اصحصتتالىت وتدل تتنات التراستتت 
وانق ةىاسفا  أتتا القيت  الناضتع  يتاف يدظتاول لفيت ن ادتالج إخداتارات الفتنوض  ب ظطتا يدضتطن القيت  

 ت الطيدقجمىت  الناتم تن التراست النالطت وأه  الظدالج والداصىات والتراسا

 الدراسال الدابق  ذال الرل . 2
لضتتطن هتتذا القيتت  تاطا تتت التراستتات اليتتاضقت الات الصتتمت ضتتالط  ة الطالىتتت وأهتت  ا قتتار الطدنلاتتت 
 مىتتتتا تتتتتن تظظتتتتار إدارة الطنتتتتاان، ضاصةتتتتا ت إلتتتت  التراستتتتات الطدممقتتتتت بظطتتتتاالج النيتتتتالن اقلدطااىتتتتت 

( IFRS9ضالنيتتالن اقلدطااىتتت، والداا تتخ الطياستتج   بتت ن ت ىتتار )الطدالمتتت، وتزاجتتا اص دتتناف الطاكتتن 
( إل  جااا ليم ى أه  ا قار الطدنلات  م  لذج خ اطاالج النيالن اقلدطااىت الطدالمت  م  3وبازل )

 يم  لاةىيًا تاجزًا لفذة التراسات: الط  ة الطالىت وةىطا

 الدراسال الستعلق  بالسالءة السالي  2-1
( أقتتتن القىتتتاس الطياستتتج  لكفاجتتتت رأس الطتتتال  متتت  إجطتتتال  أرصتتتتة 9102ستتت ت ) دراستتتتاخدجتتتنت 

اصلناض الطقتتت لممط   تن الجظاك الماتمت    تصن ضاسدنتام بىااات ربع سظايت خت ل  الفدتنة تتن 
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  ولت لاصم  التراست إل  وجاد أقن الو دقلت تمظايت لمقىاس الطياسج  لكتى تتن 9109إل   9103
ت رأس الطتتتتتال وإجطتتتتتال  رأس الطتتتتتال النلتتتتتاب  )القا تتتتتتة النأستتتتتطالىت( واألصتتتتتال الطنجيتتتتتت تمتتتتتتل كفاجتتتتت

 ضالطناان  م  إجطال  أرصتة اصلناض الطقتتت لممط   

إلتت  أن   Altmanبظطتتاالج Z-Score (  تتتن ختت ل  ةىطتتت 9102كطتتا لاصتتم  دراستتت خم تتى )
، لقتتع  تت  الطظذقتتت 9100إلتت   9110جطىتتع الجظتتاك الطصتتنيت الطق تتتة  تت  الجارصتتت ختت ل الفدتتنة تتتن 

  كطتتتا أظفتتتنت الظدتتتالج أن بظكتتت  لظتتتاة اليتتتايم واصليتتتاد 9112ا تظتتتت ضمتتتت األزتتتتت الطالىتتتت المالطىتتتت 
الااظ  هطا األكنن اسدقنارًا، ب ظطا كشتفْ  الظدتالج  تن صتمابت  اليكت   مت  بظكت  الطصتنر النمىات  

ا الط  تنات  لفتذا الظطتاالج ، وهتذا يتتل والكاي  الااظ  خ ل اليظاات لجتى األزتتت ضيتجا لتتا  أ مت
( الطذاقت  م  الجظاك 9191 م   تم اقسدقنار الطال  بفذين الجظك ن  ولقت أكتْت دراست الالتادر )

 Altmanالدااريتتت الماتمتتت  تت  تصتتن )األهمتت ، الداتتارر التتتول ، والكايتت  التتااظ (  متت  أن اطتتاالج 
تن ايا  اتمت لمااااا الطالىت الطندمفتت  تي لتاريخ  ها األايا لدصظىة الي تت الطالىت لطا جيدايا

والتتتذر جمتتتت تتتتن تدذماتتتات ت ىتتتار  0الدقنيتتتن الطتتتال  وهتتتا تتتتا يداا تتتخ تتتتع تتتتظفج الطشتتتاهتات الميظىتتتت
((IFRS9 إحدياب إحدطاقت الدمنن   ظت 

( لقتتج  اطتاالج لدق تى  الطت  ة الطالىتت لمجظتاك ضاستدنتام اخداتار 9191اسدفت   دراست لنيمتت )كطا 
الضلط، ح ث ل  إجتنا  هتذا اقخداتار  مت  الجىااتات الطالىتت لمط سيتت المنبىتت الطصتنةىت  ت  الازالتن 

  ولاصم  التراست إل  أن الط  ة الطالىت اانفض     جطىع الصتتات الطفدنةت لكن 9102ليظت 
خاصتت اخدمف الديق ن حيا ااع النذن ح ث اانفض هذا الديق ن  ظت زيادة ايتات القتنوض الطدمنتنة 

 ظت حتوث الي ظاريا األساأ  أتا ةىطا يدممخ ضصتتات تناان أسمار الفالتة  بن الدل نات    الفالتتة 
ل  لكن الات أقن كج ن  م  الط  ة الطالىتت  كطتا أظفتنت ادتالج صتتتات اليت ظاريا الدتيقن الكج تن لكتى 

 .تن الط  ة الطالىت وأرباح الجظد جنا  لمد الصتتات

( إلتتت  الدمتتتنف  متتت  والتتتع كفاجتتتت رأس الطتتتال لمجظتتتاك المنبىتتتت 9191ىطان )كطتتتا هتتتت   دراستتتت ستتتم
واصخداتارات الامتجتت لاصتم  التراستت إلت  كطقىاس لمط  ة الطالىت، وباسدنتام ليم ى الدااين األحادر 

وجتتاد  تتنوق تمظايتتت الات دقلتتت تمظايتتت بتت ن الجظتتاك المنبىتتت ةىطتتا يدممتتخ ضكفاجتتت رأس الطتتال، وأوصتت  
ورة أن لمطى الجظاك المنبىت  م  ر تع تمتتقت كفاجتت رأس تالفتا لطتا لتا تتن أقتن إجاتاب  التراست ضضن 

                                                 
وبالدتتتتتالي جطكتتتتتن أن يدل تتتتتن  ، تتتتتن اليتتتتتتاد  متتتتت  تتتتتتتر زتظتتتتتي لصتتتتت ن ايتتتتتجىاً جقتتتتتتم هتتتتتذا الطتتتتتظفج لق تتتتتى  قحدطتتتتتال لمنتتتتتن الطقدتتتتتنض  -0

، وستتتتتاف لداتتتتتاين لقتتتتتتينات احدطتتتتتال الدمنتتتتتن ضشتتتتتكى تميتتتتتا   تتتتتي حتتتتتاقت التتتتتتورة الدااريتتتتتت متتتتت  تتتتتتتار إلتتتتت  حتتتتتت كج تتتتتن لدق تتتتتى  هتتتتتذا ا
 (             9191أو األزتت )الالتادر،  دنات النكاد   اقزدهار  ظفا  
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إلت  ليتيتت المااتتى الطت قنة  Vu and Dang (2020)كطتا هتت   دراستت     ليي ن األدا  الطتال  
، ولتت كشتف  الظدتالج 9102إلت   9100   كفاجت رأس الطال لمجظاك الدااريت ضف دظام خ ل الفدنة تتن 

لتتيق ن ستتمج   متت    أنو إحدىااىتتات خيتتالن القتتنوض والنا متتت الطالىتتت والمالتتت  متت  رأس الطتتال لفتت تتن 
كفاجت رأس الطال وأن المالت  م  األصال لا ليق ن إجااب  وأن حا  الجظد والادالع والقنوض ل  جكن 

 لف  ليق ن كج ن  م  ايات كفاجت رأس تال هذة الجظاك 

( إل  وجاد لتيق ن ستمج  لطيتدار اص صتاح  تن كفاجتت 9190ولقت لاصم   دراست  م  وصالح )
  ح تث 0Tobin's Qرأس الطتال وإدارة الطنتاان  مت  ةىطتت الجظتاك الدااريتت الطصتنيت تقاستت ضط  تن

أن سمن سف  الجظد ق يديتد ضطيدار اص صاح   ن الطال  ضشكى  تام، وبتاألخ  كفاجتت رأس الطتال 
يتتتتتد  متتتت  أستتتتاس  تتتتتد كج تتتتن تتتتتن المااتتتتتى أهطفتتتتا النبيىتتتتت ، وإاطتتتتا يد2وإدارة الطنتتتتاان الات الصتتتتمت

( ليق ن كفاجت رأس 9190كطا اخدجنت دراست  جت الاااد ) ولازيمات األسف  وايات القنوض الطدمننة 
الطتتال  متت  األدا  الطتتال  لمقذتتاع الطصتتن    تت  تصتتن، تقاستتًا بن قتتت ت  تتنات لمنبيىتتت هتت  تمتتتل 

اليتتتف  تتتتن صتتتا   التتتنبح، واللتتتد  ربيىتتتتحقتتتاق الطمكىتتتت، و المالتتتت  متتت  األصتتتال، تمتتتتل المالتتتت  متتت  
ضالدذج خ  م  الجظاك الدااريت الطق تة    الجارصت الطصنيت، والااللت إحتر  شن بظتد، خت ل الفدتنة 

  ولت لاصم  التراست إل  وجاد ليق ن إجاتاب  لكفاجتت رأس الطتال  مت  األدا  9102إل   9111تن 
 األجى الذايى الطال  لجظاك التراست وخاصًت    

 الدراسال الستعلق  باإلعتراف السبكر بالخدائر االئتساني   2-2
لاايظتت  ادتتالج التراستتت اليتتاضقت حتتال أهطىتتت اص دتتناف الطاكتتن ضالنيتتالن  اقلدطااىتتت، ح تتث اادفتت  

إلت  أن اص دتناف الطاكتن ضالنيتالن الطدالمتت  ت  األولتات الا تتة  Bholat et al. (2016)دراستت 
أتتتن جيظتت  ضبلفتتاق صتتاام  اليىاستتات الدطايمىتتت لمطيتتاهطت  تتي زيتتادة تنواتتت الجظتتاك ولنغىتتة لتتيق ن 
األزتات  مت  ت زااىتات الجظتاك، وهتذا بتتورة جقمتى تتن احدطالىتت حتتوث  دتنات ركتاد لت دق إلت  أزتتات 

 Novotny- Farkasو حدت   قتاد  و ت  افتم اليتىاق لاصتم  دراستت ديان ليدطن لمتتة ستظاات أ
إلتتت  أن اق دتتتناف الطاكتتتن ضالنيتتتالن اقلدطااىتتتت ستتتىقمى تتتتن النيتتتالن الطدناكطتتتت )النيتتتالن  (2016)

الطنحمتتت تتتن الفدتتنة اليتتاضقت( والطااللتتت  تت  رأس الطتتال الدظظىطتت   تت   دتتنات اصزدهتتار، ضطتتا يتت در  تت  
ار الطتتتتال   إق أن هظتتتتاك تشتتتتكمت رلىيتتتتىت تيدطمتتتتت  تتتت  اطتتتتاالج النيتتتتالن الظفاجتتتتت إلتتتت  لمزيتتتتز اقستتتتدقن 

                                                 
= )إجطتال  اصلدزاتتات ا القىطتت اليتاةىت ليقتاق الطمكىتت(/ القىطتت الت دنيتت صجطتال  األصتال ) مت  وصتالح،  Tobins Qت  تن  -1

9190 ) 
اص صتتاحات الطدممقتتت ضطنتتاان اقلدطتتان، تنتتاان الدطتتان الذتتنف الطقابتتى، انغىتتة تنتتاان اقلدطتتان، الداريتتخ، تنتتاان اليتتاق،  -2

 ( 9190ن الي الت ) م  وصالح، تناان الدشل ى، تناان الن ع الطال ، وتناا
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اقلدطااىتتت الطدالمتتت وهتت  أن اص دتتناف الدتتترياي ضنيتتالن القتتنوض  تتي الطتتنحمد ن األولتت  والنااىتتت لتتت 
ي دق إل  زيادة أو اق   ي تنصصات خيالن القنوض، وهذا س دالف  مت  كىغىتت لذج تخ الجظتاك 

وتتتتتر إحداالفتتتا  متتت  الطمماتتتتات الات الصتتتمت وليتتتتيث تنصصتتتات  (IFRS9)لطدذماتتتات الط ىتتتار 
خيتتالن القتتنوض  ولظفتتن لمتتد الطشتتكمت ضصتتفت خاصتتت ةىطتتا يدممتتخ ضاألصتتال الطالىتتت الدتتي لظدقتتى تتتن 
الطنحمتتت األولتت  والطنحمتتت النااىتتت،  تتبالا كااتت  اصدارة   تتن لتتادرة أو   تتن راياتتت  تتي ليتيتتت أجتتت زيتتادات 

 تتي الالتت  الطظاستتا،  تتبن الديتتال تتتن الطنحمتتت األولتت  إلتت  الطنحمتتت جاهنيتتت  تتي تنتتاان اقلدطتتان  
         كطتتتتتا لاصتتتتم  دراستتتتتت   0(IAS39)النااىتتتتت ستتتتت  دق إلتتتت  افتتتتتم الطشتتتتاكى الدتتتتت  كااتتتت   تتتتت  الط ىتتتتار 

( Rocamora et al. (2017 الطذاقتت  مت    ظتت تتن الجظتاك اصستاااىت، إلت  أاتا ضتالن   تتن أن
ضمتتض الطزاجتتا تتتن تظظتتار اصستتدقنار الطتتال ، إق أاتتا لتتت جضتتع ضمتتض اق دتتناف الطاكتتن ضالنيتتالن لتتا 

الجظتتاك  متت  حا تتت اص تت س تتتن وجفتتت الظظتتن الطياستتجىت، ولتتت يدفتتال  هتتذا الدتتيق ن أكنتتن إالا لتت  لظف تتذ 
 اخداار الضلط خ ل  دنة اصاكطاش 

 (3) وبازل (IFRS9)الدراسال الستعلق  بالتهافق بين معيار  2-3
 (IFRS9)لتراستتتات  متتت  الداا تتتخ بتتت ن الطمتتتاي ن الطياستتتجىت خاصتتتت ت ىتتتار ركتتتزت المتيتتتت تتتتن ا

أن  Kruger et al. (2018(، ح تتتتث أوةتتتتي  دراستتتتت )3والطقتتتتنرات الدظظىطىتتتتت خاصتتتتت ضتتتتازل )
(، لدضطن لنغتىض الشتنييت األولت  لتنأس الطتال (IFRS9تنصصات خيارة القنوض و قًا لمط ىار 

خ ل  دتنات النكتاد اقلدصتادر، و ت  حالتت تيتا    أكنن(، ويكان هذا الدنغىض 3(الدظظىط  لاازل 
اقلدطتتتان الات الاتتتادة الطظنفضتتتت، ضالظيتتتات لمجظتتتاك الدتتت  ق لذجتتتخ تمتتتاي ن رأس الطتتتال ختتت ل  دتتتنات 

يطكتن لمط سيتات و  النكاد، و ظت اسدنتام لمنية   ن صتارم لمزيتادة الااهنيتت  ت  تنتاان اقلدطتان 
دايات رأس الطتتال تتتن الشتتنييت األولتت  ضيتتجا تنصصتتات الطالىتتت اليتتت تتتن الدنغتتىض التتتورق لطيتت

خيالن القنوض ا دطادًا  م   تة  ااتى أهطفا ليي ن جادة الطيفظت اقلدطااىت تن خ ل اليت تن 
الطنتتاان اقلدطااىتتت بفتتا، الدشتتتد  تت  تمتتاي ن اصلتتناض ختت ل  دتتنات اصاكطتتاش، ولذج تتخ استتدنالىاىت 

 إ ادة اسدنطار الطيفظت 

( 3 ظاصتتتتن زيتتتتادة رأس الطتتتتال لاتتتتازل )أن  Sánchez Serrano (2018دراستتتتت )ولتتتتت أكتتتتتت 
لدضتتطن تدذمجتت ن لفطتتا أهطىتتت خاصتتت أل تتناض الدلمتتا  متت  التتتورات اصلدصتتادجت الظالاتتت  تتن زيتتادة 

                                                 
(: والدتتت  لظشتتي ادىاتتتت قادقتتتال الدمنةتتتات اقلدطااىتتتت تتتن الطنحمتتتت األولتتت  إلتتت  الطنحمتتتت Cliff-Effectتنتتى تشتتتكمت لتتتيق ن الاتتتنف ) -1

لمطتن  تفنًا إلت  ا 09النااىت، ح ث أن األ خ الزتظي الذق جاا أخذة  ي اق داار  ظت حياب خيتالن اقلدطتان الطدالمتت يدل تن تتن 
 (ESRB, 2019)الكاتى لاداة 
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الطنصصات أولفطا إحدىاا  رأس الطال الطماكم لمتورات اقلدصتادجت وقاا فطتا احدىتاا  الطيفاظتت 
( IFRS9أن لتيق ن لذج تخ ت ىتار ) قتت لاصتمْ  إلت   Menin (2019استت )  أتتا در  م  رأس الطتال

لا ادالج تندمفت و قًا ليا  الجظد والطظفج الطيدنتم لقىاس تناان اقلدطان ح ث أظفنْت الظدتالج أن  
لمدتنف بزيتادة ألتى  ت  الطنصصتات تقاراتًت ضتالجظاك  0الجظاك الصل نة الدتي ليتدنتم الطتظفج الط ىتارر 

  وتع اللد،  بن الديق ن  م  القا تة النأسطالىت ألتى 9الكج نة الدي لمدطت  م  تظفج الدصظىة التاخم 
ضالظيات لمجظاك الد  لمدطت  م  الدصظىة التاخم  تقاراًت ضالجظاك الد  لمدطتت  مت  الطتظفج الط ىتارر، 

لمجظتاك الدت  لذجتخ الدصتظىة التتاخم   يق ن  مت  رأس الطتال األستف  المادجتتوينجع اليجا إلت  أن الدت
ادىاتت زيتتادة الطنصصتتات جطكتتن لمايضتتا تتتن خت ل لنغىضتتات ألتتى لتتامض الفاالتتت و قتتًا لقاا تتت رأس 
الطال الدظظىطىت، والد  ق لظذجخ  م  الجظاك الد  لذجتخ الطتظفج الط ىتارر  وبالظيتات لمج  تت الطصتنيت 

 تتم وجتتاد  تنوق تمظايتت بتت ن النيتالن اقلدطااىتت الطدالمتتت ( إلت  9102استت  تتيالا )در  قتت لاصتم  
(، األتتن التذر 3والنيالن اقلدطااىت الطدالمت و قًا لطدذماتات ضتازل ) (IFRS9)و قا لطدذماات ت ىار 

جمكتتم الداا تتخ بتت ن هتتذين اصاتتارين ضشتتين ةىتتاس ولق تتى  النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت  كطتتا لاصتتم  
( إلتت  الداا تتخ بتت ن أستتال ا القىتتاس واص صتتاح  تتن تنتتاان اليتت الت  تت  ظتتى 9105استتت الطف تت  )در 

(  قتتتتت اادفتتتت  إلتتتت  أن اطتتتتاالج 9191(  أتتتتتا دراستتتتت الالتتتتتادر )(IFRS( وتمتتتتاي ن 3تقتتتتنرات ضتتتتازل )
 ( أكنن لاا قًا تع الطماي ن اصحدنازيت لطقنرات ضازل IFRS9النيارة الطدالمت و قا لط ىار )

 راسال الستعلق  بآثار تطبيق نسهذج الخدائر االئتساني  الستهقع  الد  2-4
ياجتتت اهدطتتام تدزايتتت بظطتتاالج النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت وأقتتنة  متت  الطنصصتتات وتيتتدار رأس 

         ; Deloitte ,2016    9102، تشتتتتتتتتتتتتتناور    9100الطتتتتتتتتتتتتتال، ح تتتتتتتتتتتتتث لاصتتتتتتتتتتتتتى التتتتتتتتتتتتتامض )أحطتتتتتتتتتتتتتت،
Halilbegovic et al. 2019; Ntaikou et al. 2018  ( إلت  أن لذج تخ اطتاالج النيتالن

ارلفتاع كج تن  تي تيتدار الطنصصتات ضتالجظاك، إلت  جااتا اانفتاض اقلدطااىت الطدالمت لتت أدر إلت  
 تتي ايتتات رأس الطتتال األساستت  وتتتتن قتت  اانفتتاض ت ىتتار كفاجتتتت رأس الطتتال كط  تتن لمطتت  ة الطالىتتتت 

ورأس الطتال  النيالن اقلدطااىت الطدالمتطاالج لمجظاك، ح ث الضح وجاد   لت  كيىت ب ن لذج خ ا
يتتتت دق إلتتتت  زيتتتتادة رأس الطتتتتال  النيتتتتالن اقلدطااىتتتتت الطدالمتتتتتالدظظىطتتتت ، ضطمظتتتت  أن اصانفتتتتاض  تتتت  

                                                 
جقام  م  أساس ا ذا  أوزان تناان لمجظاد داخى وخارج لالطت الطنكز الطال  لمجظد، ا دطادًا  م  الدصتظىفات اقلدطااىتت الصتادرة  -0

الطت  ة أو ترد آات بارز، ت سيت تاديز، وت سيت   دش لمدصتظىة( ضشتين تن الط سيات التولىت لمدصظىة اقلدطاا  )ت سيت سداا
 ( 9102الاتارة اقلدطااىت ساا  لمجظاك أو الشنكات تع التول ) اه ن و طنان، 

جقام  م  اساس ا دطاد الجظاك  م  لقتينالفا التاخمىت لطكااات الطناان، واللد  ظت حياب تدذماات رأس الطال ال زتت لطااجفت  -9
 ( 9102نلابىت قسدنتام الدصظىة التاخم  ) اه ن و طنان، الطناان اقلدطااىت، ضشنا اليصال  م  تاا قت اليمذات ال
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لتتتت أدر إلتتت  زيتتتادة  IFRS9)الدظظىطتت  والمكتتتم صتتتيىح   تتت  حتتت ن يتتتنر التتتامض أن لذج تتتخ ت ىتتتار)
ت الضتنالا، وبالدتال  لتت لضتذن الجظتاك تنصصات خيتالن اقلدطتان وتتن قت  لقم تى أربتاح الجظتاك ضمت

 IAS39)إلتت  احداتتاز األربتتاح وتتتن قتت  زيتتادة تيتتدايات رأس الطتتال  طتتا كااتت   مىتتا ضطاجتتا ت ىتتار)
(Frykström and Li ,2018; Fatouh et al. ,2020 ب ظطا لاصتم  دراستت  )(Sultanoglu 

لتتتتت أدر إلتتتت  النيتتتتالن اقلدطااىتتتتت الطدالمتتتتت الطذاقتتتتت  متتتت  الجظتتتتاك الدنكىتتتتت إلتتتت  أن لذج تتتتخ  (2018
و مت   رأس الطال األستف  المادجتتإانفاض إجطال  الطنصصات وبالدال  الديق ن اصجااب   م  ايات 

 ت ىار كفاجت رأس الطال 

وجتاد  تنوق الات تمظايتت بت ن الجظتاك ةىطتا يدممتخ ضالدتيق ن إلت   EY (2018)كطا لاصتم  دراستت 
ستتت  لاستتتف  المادجتتتت والدل تتتنات  تتتي تنصصتتتات النيتتتالن اقلدطااىتتتت،  متتت  ايتتتات رأس الطتتتال األسا

وأرجم  التراست هتذة الفتنوق ليتجج ن أولفطتا أن الدتيق ن  مت  ايتات رأس الطتال األستف  المادجتت جمكتم 
والدت  لتتت لتت قن  مت  حقتتاق الطيتتاهط ن،  (IFRS9) طمىتات إ تتادة لصتتظىة القتنوض ضطاجتتا ت ىتتار 

الدكمفتتت الطذفتتية إلتت  القىطتتت المادلتتت والمكتتم صتتيىح، وتتتن قتت   تتبن  وخاصتتًت الدل تتنات  تتي القىتتاس تتتن
ا قتتار اصجاابىتتت لمطمىتتات إ تتادة الدصتتظىة لدظاستتا ضشتتكى كج تتن تتتع الزيتتادة  تتي تنصصتتات خيتتالن 
اانفتتاض القىطتتت  وقاا فطتتا إانفتتاض الطنصصتتات الطياستتجىت تقاراتتت ضالنيتتالن الدظظىطىتتت الطدالمتتت، 

ل األستف  المادجتت ا دطتادًا  مت  سىاستات الطنصصتات الناصتت بفت  والدي يد  خصتطفا تتن رأس الطتا
 وتتر لذج خ تظفج الدصظىة اقلدطاا  الطدقتم 

وةىطا يدممخ بدذج خ اطاالج النيتالن اقلدطااىتت الطدالمتت  ت  الج  تت الطصتنيت  قتت استدفت   دراستت 
ك لبات امبااتلو لمتولتلر الخسالوالج ااتن بيرب للقاق ايحقرح تقلر اوةتتتتتتتتتع إا( 9102تندتتتتتتتتتار )

ست درالرا  اجم الالجظتاك الطصتنيت  ولقتت    ص حيت ت اصلسياسارر الفاد ت لدذج خ التصزر اكرلتا
  ب ظطتا  تطم  قسلقصاالالتت ن  طم  األول  التراست اصسدكشاةىت والد  ا دطتتت  مت  حملير م  ت

ن لتحاسبت  ا   رر هوجف خل ك اهاان كاإالا تا النااىتتت التراستتت الدانيجىتتت ضلتتنض الدمتتنف  متت  
و قتتتتتتتتتتتتتًا لمت ولتلر اقلدطااىتتتتتتتتتتتتتت الخسالوالج ااترح ولتقلر اااصظتتتتتتتتتتتتتى ا   ن للتار اصخسالص تخص

   والج النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت اتق بيابت لوصمولتتت لاصتتم  التراستتت إلتت    IFRS9)لط ىتتار)
وات الطالىتت وب  تت الدقتارين الذجىمتت الطمقتتة لتاد لمتة أسااب تظفايت رلتصالبيلت ا   جت لحالالا ورص

ق اطتتاالج النيتتالن بيالتلاحت للاتايت زلرة الفلالطالىتتت وتيتتدنتت  القتتاال  الطالىتتت، ضاصةتتا ت إلتت  أن ا
ق  أتتتتتتتتا دراستتتتتتتت بياللاتت لمتميت زل دادات اسلملمطتتتتتتتى اصكا يت ر  يرة  لد لماقلدطااىتتتتتتتت الطدالمتتتتتتتت 

 متتت  الجظتتتاك الدااريتتتت،  قتتتت لاصتتتم  التراستتتت إلتتت  إدراك وإلطتتتام الجظتتتاك  الطذاقتتتت (9191الالتتتتادر )
اقلدطااىتتتتت الطدالمتتتتت، وكتتتتذلد ضاصر تتتتادات النلابىتتتتت  الدااريتتتت ضشتتتتكى ج تتتتت لطدذماتتتتات اطتتتتاالج النيتتتالن



 تأثير تطبيق نموذج الخسائر..........                         ، أ/شريف سعد عبد الرمحن الصعيدىعزامحمسن عبيد عبد الغفار د/أ.م.

350 

 

الطدممقت ضططارسات ةىاس النيالن اقلدطااىتت الطدالمتت  كطتا لاصتم  التراستت إلت  ةىتام إدارات الجظتاك 
نغتتىض ايتتا تنصصتتات خيتتالن القتتنوض ادىاتتت الدزاتفتتا  تتي الطقابتتى بدكتتاين احدىتتااي الدااريتتت بد

(، وهتتذا تتتا لتتت جشتت ن إلتت  لمتتخ تيتت الي الجظتتاك الدااريتتت تتتن الدتتيق ن الكج تتن (IFRS9تنتتاان ت ىتتار
الطدالتتع لمظطتتاالج الاتيتتت  متت  زيتتادة ةىطتتت الطنصصتتات  تت  اليتتظاات القادتتتت وبالدتتال  لنغتتىض ةتتى  

 لمجظاك األرباح اليظايت 

الدراسااال الستعلقاا  بتاااثير تطبيااق نسااهذج الخدااائر االئتسانياا  الستهقعاا  علااى  2-5
 اإلستقرار السالى

يدضتتتتطن الفكتتتتن الطتتتتال  ضمتتتتض التراستتتتات الات الصتتتتمت ض قتتتتار لذج تتتتخ اطتتتتاالج النيتتتتالن اقلدطااىتتتتت 
 ;Novotny- Farkas (2016) الطدالمتتتتت  متتتت  اقستتتتدقنار الطتتتتال  ح تتتتث لاصتتتتم  ضمتتتتض التراستتتتات

Sultanoglu (2018) Frykström and Li (2018);  إلت  أن  لذج تخ اطتاالج النيتالن اقلدطااىتت
دول اقليتتتتاد الدييتتتتن الطيدطتتتتى  تتتت  ت  تتتتنات اصستتتتدقنار الطتتتتال  لمجظتتتتاك  تتتت  الطدالمتتتتت لتتتتت أدر إلتتتت  

 ادىاتتتتن خت ل اليتت تتن الدقماتات التوريتت  9112   أ قتاب األزتتت الطالىتت المالطىتت  تام  األوروب 
 قتت  Rocamora et al. (2017)اص دتناف ضالنيتالن اقلدطااىتت  ت  الالت  الطظاستا  أتتا دراستت 

لاصتتم  إلتت  أن النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت لفتتا لتتيق نات تيتتاينة لمتتتورات اقلدصتتادجت وينجتتع اللتتتد 
متتتض ليتتتجج ن، ح تتتث جشتتت ن األول إلتتت  أن اقادقتتتال تتتتن الطنحمتتتت األولتتت  إلتتت  الطنحمتتتت النااىتتتت  متتت  ض

القنوض، ست دذما زيتادة  ت  الطنصصتات الطقابمتت لمنيتالن الطدالمتت  مت  تتتر  طتن القتنض بتتًق 
 تتتفنًا  ب ظطتتتا جشتتت ن النتتتاا  إلتتت  الدذتتتار التتتتورق لطمتتتات ت  09تتتتن  النيتتتالن الطدالمتتتت  متتت  تتتتتر 

دمنتن( اظتنًا النيالن اقلدطااىت الطدالمتت )أق إحدطالىتت الدمنتن، الطتيااىتت  ظتت الدمنتن، والنيتارة  ظتت ال
ألن النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت لمدطتتت  تت  حيتتابفا  متت  تظفاىتتت اقذتتت  تتي الالتت  الطيتتتد بتتتًق تتتن 

  0الطداسط خ ل التورة

                                                 
 (Orban and Tamimi, 2020)خ ل انيقد ن تن يد  حياب احدطالىت الدمنن  -0
  اقذت تيتدة: يد  ليتيتها    أجت اقذت زتظىت    الطيدقجى، وه  األكنن لذجىقًا ولكان ةطن  دنة زتظىتت لصت نة، ح تث ليديتا   

لممط تتى أو األداة الطالىتتت واقلدصتتاد لكتتن بظقذتتت زتظىتتت وبيقتتى تتتنلاط ضالمط تتى أو األداة  وهظتتا ستتدكان هتتذة الذنيقتتت األقتتن اقلدصتتادر 
حياست، ألاظا لت  ايختذ أستاأ ست ظاريا الدصتادر، والدالتع جكتان تتنلاط ضيقتى تمت ن وبظقذتت زتظىتت تم ظتت، أر بظذتاق ةت خ لتذا لكتان 

 حياس دا  الىت 
 قتتت لكتتان لفدتتنات زتظىتتت اايمتتت، إال ليديتتا األقتتن اقلدصتتادر لممط تتى واقلدصتتاد الشتتاتى ولكتتن لتتىم بظقذتتت : هتتذة الذنيالتتتورة ختت ل

زتظىتتت تم ظتتت وق ضيقتتى تتتتنلاط، وإاطتتا جيختتذ اقلدصتتاد ضشتتتكى  تتطال  تتتع أستتتاأ ستت ظاريا الدصتتادر  وهظتتا ستتتدكان هتتذة الذنيقتتت   تتتن 
 ظاريا الدصادر حياست، ألاظا أص  أخذاا أساأ لالع ل لدصاد أر أساأ س 
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إل  أن اطاالج النيالن  Seitz et al (2018)و م   كم الظدىات الياضقت،  قت لاصم  دراست 
لميتت  IASB تماي ن الطياسات التولىت ف تامماقلدطااىت الطدالمت لت ق جكان لادرًا  م  تمالات هت

تن الدقماات التوريت   مظتتا لاجت أزتت تفاج ت تنى األزتت الطالىتت المالطىتت، لتزداد الطنصصتات  قتط 
خ ل سظاات األزتت خاصتًت  ظتتتا يتد  اقتى القتنوض إلت  الطنحمتت النااىتت  وهت  افتم تتا اادفت  إلىتا 

إل  أاا ضالن   تن أن اطاالج النيتالن والد  لاصم   (López-Espinosa et al. 2020)دراست 
لت جكان ألى تياينة لمدقماات التوريت تتن اطتاالج النيتالن اقلدطااىتت الفممىتت  ECLاقلدطااىت الطدالمت 

ICLلتت  02، إق أاا    ةا  ظنوف ااكطا ىت  تيتة وتفاج ت  كطتا هتا اليتال  ت  ظتى أزتتت كا  تت
اىتتتت الطدالمتتتت لتتتيق ن ستتتمج   متتت  اقستتتدقنار الطتتتال ، ح تتتث الضتتتح أن اقلدطا جكتتتان لظطتتتاالج  النيتتتالن

تنلاذت ضشكى كج تن ضمتتد حتاقت اصصتاضت ضتالف نوس   0الدل نات    تاادلت تناان اقلدطان اليىادجت
ضاصةتتا ت إلتت  اللتتد،  باتتا  ظتتت لتتتهار وةتت ىت اقلدطتتان،  تتبن اطتتاالج  النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت 

 األخاار الي  ت  ي اقحدىااىات جاجن الجظاك  م  دتج 

ويطكتتن لااةتتم  اليىاستتات اقلدطااىتتت الدلمتتا  متت  آقتتار الدقماتتات التوريتتت تتتن ختت ل أحتتت أتتتنين، 
ح تتتث جشتتت ن األتتتتن األول إلتتت  تياولتتتت الدنغىتتتة تتتتن حتتتتة لتتتيق ن النيتتتالن اقلدطااىتتتت  متتت  الطنكتتتز 

الكمتي،  مت  التن   تتن اللتد،  تبن النأسطالي لمجظتاك، واللتد  ت   دتنات اقاكطتاش تتن تظظتار الديتاا 
تنى هذا الدمتيى سىكان أكنن ليفظًا ألاا س فتف إل  لاظتا لقمت  اقلدطتان  تي اقلدصتاد اليقىقتي 
)هتتف اطتتاالجي  تتي سىاستتت الديتاا الكمتتي، أو اليىاستتت اقحدنازيتتت الكمىتت(  ب ظطتتا جشتت ن األتتتن النتتاا  

اك ضاقحدفتتا  ضاحدىااىتتات رأستتطالىت إةتتاةىت إلتت  إتكااىتتت زيتتادة تنواتتت الجظتتد تتتن ختت ل تذالاتتت الجظتت
ختت ل األولتتات الا تتتة، والدتتي جطكتتن استتدنتاتفا ضمتتت اللتتد لمدمتتايض  تتن النيتتالن اقلدطااىتتت  ظتتتتا 

  ( (Sánchez Serrano, 2018لظنفض التورة اقلدصادجت )لشدت األزتت(

 تقييم الدراسال الدابق  والتعليق عليها  2-6
اليتتاضقت، لجتت ن أن التراستتات الطدممقتتت بظطتتاالج النيتتالن اقلدطااىتتت  تتتن ختت ل استتدمناض التراستتات

الطدالمت لت لظاول  تتر إسدمتاد الجظاك لدذج خ هذا الظطاالج الطيديتث وتتتر  مال دتا  ت  اليتت تتن 
الطنتتتاان الطيدطتتتى ظفارهتتتا ضالقذتتتاع الطتتتال  باجتتتا  تتتام والجظتتتاك باجتتتا ختتتاص وأهتتت  هتتتذة الطنتتتاان 

ان اليتتاق، وتنتتاان اليتت الت  كطتتا لذنلتت  التراستتات اليتتاضقت إلتت  ا قتتار الطنتتاان اقلدطااىتتت، تنتتا
                                                 

الطشدنق  ي حالت  تم ستتاد القتنض أو   نهتا تتن حتاقت  ، م  الطاادلت الطالىت ح ث جماض ضالع تاادلت تناان اقلدطان الفاق -0
اقلدطان  وييتد تشدنق تاادلت تناان اقلدطان سميمت تن الت مات لماالع، و تي الطقابتى، يدمقت   التتة  تي حالتت  تتم ستتاد القتنض  

وييتتدياال ضتتالع تاادلتتت تنتتاان اقلدطتتان  متت  القتتنض ، ت  تتتم اليتتتاد، يدمقتت  تشتتدنق تاادلتتت تنتتاان اقلدطتتان لمايضتتاتو تتي حالتت
 الطدمنن 
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الكطىتتت والظالىتتت الطدنلاتتت  متت  لذج تتخ اطتتاالج النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت ضاصةتتا ت إلتت  الديتتتجات 
وصمابات  لذج خ هذا الظطاالج  وإزا  الزخ  الفكنر ضشين لذج خ اطاالج النيالن اقلدطااىت الطدالمتت 

  ص تاطا ت التققت الدالىت: جطكن اسدن
  يدنلا  م  لذج خ اطاالج النيالن اقلدطااىتت الطدالمتت زيتادة تنصصتات النيتارة ضشتكى كج تن تطتا

ي قن سماًا  م  حقاق الطمكىت واألربتاح الطيداتزة الطداحتت لتنأس الطتال تتن الشتنييت األولت  وهتا تتا 
 ي در لدقم ى ايا رأس الطال 

  ضالن   تن أن ليق ن لذج خ ت ىتارIFRS9  زيتادة تنصصتات خيتالن اقلدطتان لممتيتت تتن الجظتاك(
والط سيتتات الطالىتتت( لتت  جكتتن ةتت ىً ، إق أن الظظتتام الطصتتن   األوروبتت  لتتت استتدذاع استتدىماب هتتذة 

 النيارة دون صمابت 
  خ اطتتاالج النيتتالن لدذج تتو   لتتزداد الياجتتت لمطتتى الجظتتاك ضشتتكى لكتتاتم  ليتت  تظمتتت الجظتتد الطنكتتزر

لمدلمتتا  متت  اقلدطااىتتت الطدالمتتت جاتتا  متت  الجظتتاك الدفا تتى تتتع ضمضتتفا التتامض ضشتتكى جطتتا  ، 
، واللتتتد تتتتن ECLالدتتتيق ن اليتتتمج   متتت  رأس تالفتتتا الدظظىطتتت  الظتتتالج  تتتن الدذج تتتخ األولتتت  لظطتتتاالج 

لطتال، وخاصتت خ ل لقم ى اصلناض، إال أافا لتت ق لكتان لتادرة  ت  هتذا  الدال ت   مت  زيتادة رأس ا
  ظتتا لكان    ظى ظنوف ااكطا ىت 

  لااين ادالج التراسات الياضقت حال تتر وجاد  نوق تمظايت    تنصصتات خيتالن القتنوض لجتى
وبمت لذج خ اطاالج النيالن اقلدطااىت الطدالمت،  ضً   تن لاتاين لتيق ن لذج تخ الظطتاالج  مت  رأس 

ل ألدلت وبناه ن تيدطتة تن الجظتاك الطصتنيت ضشتين الطال الطصن   ولياول التراست اليالىت الاصا 
 تتر ليق ن لذج خ اطاالج النيالن اقلدطااىت الطدالمت  م  الط  ة الطالىت لمجظاك 

 مشهجي  الدراس   -3
 مجتسع وعيش  البحث   3-1

( بظكتًا، ح تث جشتطى 32يدطنى تادطع التراست    جطىع الجظاك الماتمت    تصن والاالغ  تده  )
( بظكا، و نوع لجظاك اجظجىت  تدها 99( بظاك، وبظاك خاصت  تدها )1الطادطع بظاك  اتت  تدها )

(، ولقتتتت إ دطتتتت الااحنتتتان  متتت    ظتتتت تتتتن الجظتتتاك 9191)لقنيتتتن الجظتتتد الطنكتتتزر الطصتتتنر، بظتتتاك ( 9)
الطق تتتتة  تتت  الجارصتتتت الطصتتتنيت  وةىطتتتا جتتتيل  تفتتتندات   ظتتتت التراستتتت تنلاتتتت لنل اتتتًا لظازلىتتتًا و قتتتًا لياتتت  

(  ولتتت لتت  إخدىتتار تفتتندات 0، واللتتد كطتتا هتتا تجتت ن  تت  الاتتتول رلتت  )9191األصتتال افاجتتت دجيتتطجن
لتراستتتت الم ظتتتت و قتتتًا ألستتتماب الم ظتتتت اليكطىتتتت،  متتت  أن جيكتتت  اخدىتتتار الجظتتتاك الدتتت  لضتتتطظدفا   ظتتتت ا

 تاطا ت الشنوا الدالىت خ ل اذاق  دنة التراست: 
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اادظام اشن الدقارين الطالىت  جتن الطاالتع اقلكدنواىتت الناصتت ضتالجظاك، ضاصةتا ت إلت  لتاا ن كا تت   0
 الجىااات الطالىت الفممىت ال زتت صجنا  اقخداارات الاينىت خ ل  دنة التراست 

 الطالىت لاطىع الجظاك داخى   ظت التراست لدكان ضالمطمت الطيمىت أن يد  لاح ت  طمت إ تاد القاال    9
تن كى  ام، وبظا ًا  مىا لت  استداماد الجظتد  30/09أن لكان افاجت اليظت الطالىت لدمد الجظاك      3

 الطصنر لدظطىت الصادرات تن   ظت التراست 
استداماد بظتد القتاهنة، إال أن استد ظاف أن يد  يد  انح أسف  الجظد ل كدداب المام، وبظتا ًا  مىتا لت    1

خذتتت اتتنح حصتتت تتتن الجظتتد ضالجارصتتت تنهتتان بدييتتن األوةتتاع الناهظتتت الظالاتتت  تتن لتتتالىات 
   نوس كارواا 

 : البشهك بعيش  الدراس 1جدول 
 تاريخ القيذ في البورصت إخوالي األصول )ج.م( اسن البنك م
 02/02/1995 426.144.830.000 اىبىل اىخداري اىذوىً 1

 03/07/1996 285.475.945.165 بىل قطر األهيً اىىطىً 2

 08/02/2017 205.326.747.000 بىل اىقاهرة 3

 07/06/1995 114.912.934.000 بىل فيصو اإلصالمً اىمصري 4

 25/12/1984 75.533.159.337 مصر –بىل اىبرمت  5

 19/06/1996 72.769.372.000 مصر –مصرف أبى ظبً اإلصالمً  6

 17/11/1983 72.027.491.549 اىبىل اىمصري اىخييدً 7

 29/11/1980 68116113521014 بىل اىشرمت اىمصرفيت اىعربيت اىذوىيت 8

 14/12/1995 63.388.789.000 اىبىل اىمصري ىخىميت اىصادراث 9

 12/09/1994 62.193.575.000 مصر -بىل اىنىيج اىىطىً  10

 13/09/1983 58.316.269.084 واإلصنانبىل اىخعمير  11

 15/09/1982 54.319.853.000 بىل قىاة اىضىيش 12

 03/07/1996 51.736.464.000 مصر –بىل مريذي أخرينىه  13

 05/11/1995 34.303.942.684 مصر -بىل أبى ظبً اىخداري  14
                                  2020اىمصذر: اىخقارير اىماىيت اىصادرة مه اىبىىك عيىت اىذراصت وهايت ديضمبر 

      

 األساليب اإلحرائي  السدتخدم  3-2
إ دطتتتتت التراستتتت اليالىتتتت  متتت  تاطا تتتت تتتتن األستتتال ا اصحصتتتالىت لداصتتتىة تدل تتتنات التراستتتت 

 ال ا تايم :وإخداار  نوةفا وتن أه  هذة األس
اصحصتتا ات الاصتتغىت تنتتى الاستتط الييتتاب ، اصايتتناف الط ىتتارر، اقلدتتاا ، اليتتت األداتت ، واليتتت   0

 األلص ، واللد لمدمنف  م  سماك بىااات تدل نات التراست 
 لديتيت تتر تمظايت الفنوق ب ن الجظاك   ظت التراست  ليم ى الدااين األحادر  9
الم لتتت تتتن ح تتث القتتاة واصلاتتاة والطمظايتتت بتت ن ت  تتنات اطتتاالج ليم تتى اقرلاتتاا قخداتتار اجىمتتت    3

 النيالن اقلدطااىت والط  ة الطالىت 
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ليم تتى اقايتتتار بظطاالجتتا الطندمفتتت لمدمتتنف  متت  تتتتر لتتيق ن ت  تتنات اطتتاالج النيتتالن اقلدطااىتتت   1
 الطدالمت  م  الط  ة الطالىت لمجظاك 

 Akoi and)جتاد ارلاتاا الالت  بت ن الطدل تنات اخداار دربن واليان ضلنض الدمنف  م  تتتر و   5
Andrea, 2020)  

 متغيرال الدراس  وطريق  قياسها 3-3
 ( كطا يم :9جطكن  نض تدل نات التراست وانق ةىاسفا كطا ها تج ن    الاتول رل  )

 : متغيرال الدراس  وطريق  قياسها2جدول 
 الوصذر طريقت القياس الوؤشر م

 أوالً: الوتغير التابع
1 

 اىمالءة اىماىيت
 (2017)حالق،  CARاىمقياس األوه: معيار مفايت رأس اىماه 

 Bank O Meter (Africa, 2018)ىىمىرج  Sاىقمياس اىثاوً: قيمت  2

 ثانياً: الوتغيراث الوستقلت: نوورج الخسائر االئتوانيت الوتوقعت
 Rocamora et) قروض األفراد/ إخماىً اىقروض قروض األفراد 1

al., 2017) 2 اىقروض اىمقذمت ىيشرماث/ إخماىً اىقروض قروض اىشرماث 

3 

اىخضائر االئخماويت 

اىمخىقعت ىيمرحيت األوىً 

ECL S1 

 قروض اىمرحيت األوىً/ إخماىً اىقروض

 4 (2019)شحاحه، 

اىخضائر االئخماويت 

اىمخىقعت ىيمرحيت األوىً 

ECL S2 

 قروض اىمرحيت اىثاويت/ إخماىً اىقروض

5 

اىخضائر االئخماويت 

اىمخىقعت ىيمرحيت األوىً 

ECL S3 

 قروض اىمرحيت اىثاىثت/ إخماىً اىقروض

6 

مخصص اىخضائر 

االئخماويت اىمخىقعت 

 LLPىيمرحيت األوىً 

S1 

مخصص قروض اىمرحيت األوىً/ إخماىً قروض 

 اىمرحيت األوىً

)مقخرحت مه 

 (اناىباحث

7 

مخصص اىخضائر 

االئخماويت اىمخىقعت 

 LLP S2ىيمرحيت اىثاويت 

مخصص قروض اىمرحيت اىثاويت/ إخماىً قرروض 

 اىمرحيت اىثاويت

8 

مخصص اىخضائر 

االئخماويت اىمخىقعت 

 LLP S3ىيمرحيت اىثاىثت 

مخصص قروض اىمرحيت اىثاىثت/ إخمراىً قرروض 

 اىمرحيت اىثاىثت

9 
وضبت اىخغطيت 

Coverage 
 (2020)أىبير، وعبيذ،  خضائر  االئخمان/ اىقروض غير اىعاميت مخصص
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10 

مخاطر اىخرمز االئخماوً 

)مؤشر هرفىذاه 

 (HHIهيرشمان 

إخمرراىً قررروض اىبىرررل/ إخمرراىً قررروض اىقطرررا  

 اىمصرفً
 (2019)قيبت، 

11 

وضبت مخصصاث 

اىخضائر االئخماويت إىً 

حقىق اىمينيت 

P.ECLEQ 

 إخماىً حقىق اىمينيتمخصص خضائر  االئخمان/ 
(Brouwer et al., 

2021) 

 

12 

معذه اىخغير فً اىخضائر 

 ECLاالئخماويت اىمخىقعت 

Change 

 -)اىخضرررائر  االئخماويرررت اىمخىقعرررت فرررً وهايرررت اىفخررررة

اىخضرررائر االئخماويرررت اىمخىقعرررت فرررً بذايرررت اىفخررررة(/ 

 اىخضائر االئخماويت اىمخىقعت فً بذايت اىفخرة

 الوتغيراث الضابطتثالثاً: 
 اىيىغاريخم اىطبيعً إلخماىً األصىه Bank Sizeحدم اىبىل  1

(Cummings 

Durrani, 2016) 2 
مخاطر األصىه 

Assets Risk 

األصررررىه اىمرخحررررت برررررو ان اىمخرررراطر/ إخمرررراىً 

 األصىه

3 
اىعائذ عيً حقىق اىمينيت 

ROE 
 (2017)اىبطراوً،  صافً ربح اىفخرة/ إخماىً حقىق اىمينيت

4 
هامش صافً اىعائذ 

NIM 

صافً اىعائرذ مره اىفىائرذ/ إخمراىً األصرىه اىمرذرة 

 ىيذخو
(López-

Espinosa et al., 

 اىقيمت اىضىقيت ىيبىل/ اىقيمت اىذفخريت ىحقىق اىمينيت MVTBVوضبت اىضىق  5 (2020

6 
اىعائذ عيً اىقروض 

ROL 
 صافً اىربح قبو اىمخصصاث/ إخماىً اىقروض

(Hasouba, 

2021) 

7 
وضبت اىقروض ىألصىه 

LTA 
 ,Dong) إخماىً اىقروض/ إخماىً األصىه

Oberson, 

2020) 8 
وضبت اىرافعت اىماىيت 

Leverage 
 اىشريحت األوىً ىرأس اىماه/ إخماىً اىخعرض

9 
معذه اىخناىيف مقابو 

 CIRاىذخو 

اىمصررروفاث اىعمىميررت واإلداريررت/ صررافً اىررذخو 

 اىمخصصاث واىضرائب(اىخشغييً )قبو 

(Elsa et al. 

2018) 
 

والتذر    Bank O Meterولقتت ا دطتتت التراستت  ت  ةىاستفا لمطت  ة الطالىتت لمجظتاك  مت  اطتاالج
 (:(Shar et al.,  2010 يديسم  م  الطمادلت النياةىت الدالىت

S = 1.5 CA + 1.2 EA + 3.5  CAR + 0.6 NPL + 0.3 CIR + 0.4 LA 

( 91القىطت الط ىاريت لميك   م  الط  ة الطالىت لمجظاك  كمطتا زادت القىطتت  تن ) s)ح ث لش ن )
( كمطتا اانفضت  الطت  ة الطالىتت لمجظتاك 51وكمطتا كاات  القىطتت ألتى تتن ) كمطا زادت الطت  ة الطالىتت،

( جشتت ن إلتت  ايتتات رأس الطتتال إجطتتال  األصتتال وهتتذة الظيتتات يدمتت ن أن (CAوث لمنتتن لمجظتتاك، توحتت
( جشتت ن لظيتتات حقتتاق الطمكىتتت إلتت  إجطتتال  األصتتال ويدمتت ن EA (%(، 1أو ليتتاور ) تتتن أكجتتن لكتتان 

جشتت ن إلت  ت ىتتار كفاجتتت رأس الطتال ويدمتت ن أن لكتتان  (CAR)%(، 9أو ليتتاور ) تتن أكجتتن لكتان  أن
جشتت ن لظيتتات القتتنوض الطدمنتتنة إلتت  إجطتتال  القتتتنوض  (NPL)%(،95%( إلتت  )2 تت  الطتتتر تتتن )

جش ن إل  ايات الدكتالىة تقابتى التتخى ويدمت ن أن  (CI)%(، 05ويدم ن أن لكان ألى تن أولياور )
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جش ن إل  ايات القنوض إل  إجطال  األصال ويدم ن  (LA)%(، ب ظطا 11لكان ألى تن أو لياور )
                                                                               %(         05أن لكان ألى تن أو لياور )

 اختبار الفروض اإلحرائي  -4
يدظتتاول هتتذا القيتت  تظالشتتت ادتتالج الديم تتى اصحصتتال  ضطتتا  تت  اللتتد اصحصتتا ات الاصتتغىت وادتتالج 

نض إجتنا  إخداتار لفتنوض ليم ى الدااين    الااة واحت وليم تى اصرلاتاا وليم تى اصايتتار واللتد ضلت
وةىطتتا يمتت   تتنض تتتاجز لظدتتالج الديم تتى اصحصتتال  الدتت  أجنيتت  ضلتتنض إخداتتار  تتنوض   التراستتت
 التراست 

 اإلحراءال الهصفي  لستغيرال الدراس  4-1
 (  ادالج  اصحصا ات الاصغىت لطدل نات التراست3جمنض الاتول رل  )

 : اإلحراءال الهصفي  لستغيرال الدراس 3جدول 
 الوتغيراث

الوسظ 

 الحسابي

االنحراف 

 الوعيارى
 االلتواء

أعلي 

 قيوت
 أقل قيوت

اىمقيرراس األوه ىيمررالءة اىماىيررت: مفايررت رأس 

 اىماه
0.1965 0.0493 0.603 0.3191 0.1252 

 1.1113 0.1645 0.321 1.4764 0.8266 ( Sاىمقياس اىثاوً ىيمالءة اىماىيت : قيمت )

 0.0346 0.6524 0.896 0.1418 0.2359 قروض األفراد 

 0.3476 0.9654 0.896 - 0.1418 0.7641 قروض اىشرماث 

 0.3463 0.9392 1.861 - 0.1503 0.7859 اىخضائر االئخماويت اىمخىقعت ىيمرحيت األوىً 

 0.0236 0.6141 1.295 0.1227 0.1479 اىخضائر االئخماويت اىمخىقعت ىيمرحيت اىثاويت 

 0.0140 0.2147 2.014 0.0416 0.0569 اىخضائر االئخماويت اىمخىقعت ىيمرحيت اىثاىثت 

مخصررررص اىخضررررائر االئخماويررررت اىمخىقعررررت 

 ىيمرحيت األوىً 
0.0142 0.1300 2.729 0.0717 0.0015 

مخصررررص اىخضررررائر االئخماويررررت اىمخىقعررررت 

 ىيمرحيت اىثاويت 
0.1322 0.0909 0.583 0.3819 0.0096 

مخصررررص اىخضررررائر االئخماويررررت اىمخىقعررررت 

 ىيمرحيت اىثاىثت 
0.7337 0.1497 - 1.405 0.9928 0.3102 

 0.4718 2.8894 0.953 0.5025 1.2846 وضبت اىخغطيت 

 0.0045 0.0868 1.859 0.0221 0.0206 مخاطر اىخرمز االئخماوً 

مخصصاث اىخضرائر االئخماويرت إىرً حقرىق 

 اىمينيت 
0.2929 0.1928 1.673 1.0324 0.0426 

 0.1499 - 0.1465 0.648 - 0.0448 0.0247 معذه اىخغير فً اىخضائر االئخماويت اىمخىقعت 
 اىمصذر: وخائح اىخحييو اإلحصائً
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%(، 0 02( ضتتين الطداستتط الييتتاب  لط  تتن كفاجتتت رأس الطتتال بمتتغ )3لشتت ن ادتتالج الاتتتول رلتت  )
%( واللتتد بجظتتد ةىصتى اصستت ت   تت  النبتتع 2 30التراستت )وبملت  أ متت  ةىطتتت لمط  تن لمجظتتاك ضم ظتتت 

%( بجظتد لظتاة اليتايم  ت  النبتع النتاا  5 09، ب ظطتا بملت  ألتى ةىطتت تتا تقتتارة )9190النتاا  لمتام 
%، 5 01والاتتالغ  3  وي حتت  أن هتتذة القىطتت أ متت  تتتن اليتت األداتت  الطقتتنر بماظتت ضتتازل9102لمتام 

لطق تة    الجارصت الطصنيت الات أدا  ج ت وأافتا لتتيفا القتترة  مت  ولش ن هذة القى  إل  أن الجظاك  ا
للذىتتت الدزاتالفتتا تتتن ختت ل أتاالفتتا الناصتتت، كطتتا أافتتا ليتتدف  بفتتاتش لطااجفتتت الطنتتاان الطيدطمتتت  

، ضشتتكى  تتام 0( وهتت  ألتتى تتتن 112 1ولشتت ن ةىطتتت اقايتتناف الط ىتتارر لكفاجتتت رأس الطتتال والااللتتت )
يتتمت الزتظىتتت لط  تتن كفاجتتت رأس الطتتال لمجظتتاك الم ظتتت لنياتتت تتتن ةىطتتت الطداستتط إلتت  أن أ متتا ةتتى  اليم

الييتتتاب  لمط  تتتن كطا يدضتتتح تتتتن ةىطتتتت اصايتتتناف الط ىتتتارر لاقىتتتت الط  تتتنات أن كتتتً  تتتتن: تنتتتاان 
الدنكز اقلدطاا ، النيتالن اقلدطااىتت الطدالمتت لمطنحمتت النالنتت، تمتتل الدل تن  ت  النيتالن اقلدطااىتت، 

النيتالن اقلدطااىتتت الطدالمتت لمطنحمتت النااىتتت، لط تزا ضكتتااف  ألتى الطدل تنات لقماتتًا،  ت  حتت ن  وتنصت 
(، كطتا الضتح اختد ف 5195 1جا ت ايات للذىت القنوض الطدمننة كتيكنن الطدل تنات لقماتًا ضقىطتت )

ااىتتت ا تتارة تماتتتى اقلدتتاا  لمطدل تتنات ح تتث جتتا ت ستتالات لكتتى تتتن لتتنوض الشتتنكات، النيتتالن اقلدط
الطدالمتت لمطنحمتتت األولتت ، تنصتت  النيتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت لمطنحمتتت النالنتت، وتمتتتل الدل تتن  تت  
النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت تطتتا جمكتتم ت تتى هتتذة الطدل تتنات ايتتا الذتتنف األجيتتن لمدازيتتع،  تت  حتت ن 

 تتنات ايتتا الذتتنف كتتان هتتذا الطماتتتى تاجتتا القىطتتت لاقىتتت الطدل تتنات تطتتا جشتت ن إلتت  الاتتاة هتتذة الطدل
 األجطن لمدازيع 

اختبار الفرض األول للدراس  الخاص بسدى معشهيا  الفاروب باين البشاهك فيساا  4-2
 يتعلق بالسالءة السالي 

ا دطت الااحنان  م  ليم ى الدااين األحادر واللد قكدشاف تتتر وجتاد  تنوق الات دقلتت تمظايتت 
تراستتت لامتتًا لطدل تتن حاتت  الجظتتد، ح تتث أتكتتن لجايتتا  تت  ت  تتنات الطتت  ة الطالىتتت لتتتر الجظتتاك ضم ظتتت ال

( 1  وياةتح الاتتول رلت  )0الجظاك و قتًا ليات  الجظتد إلت  بظتاك كج تنة وبظتاك تداستذت وبظتاك صتل نة
 ادالج اقخداار والتقلت الطمظايت:

                                                 
( 011إل  الجظاك كج نة اليا  وه  الد  لدمتر حا  أصالفا ال ) 9102ل  لجايا الجظاك ا دطادًا  م  حا  األصال    افاجت دجيطجن  -0

تمىار جظىا وه ، الجظد الداارر التول ، بظد لذن األهم  التااظ ، وبظتد ةىصتى اصست ت  الطصتنر، والجظتاك تداستذت اليات  وهت  الدت  
( تمىار جظىا وه ، بظد الجنكت، بظد الشنكت الطصنةىت المنبىت التولىتت، 011( تمىار جظىا إل  ألى تن )51ن أكنن تن )لقع    الف ت تا ب 

( 51الجظد الطصنر النمىا ، بظد الكاي  الااظ ، وبظد أبا ظج  اصس ت ، والجظاك صتل نة اليات  وهت  الدت  جقتى حات  أصتالفا  تن )
 بظد كنيتر أجنيكال، بظد الدمط ن واصسكان، وبظد أبا ظج  الداارر تمىار جظىا وه  بظد لظاة اليايم، 
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 : نتائج تحليل التباين األحادى فى مؤشرال السالءة السالي 4جدول 

 حدن البنك الوؤشر
الوتوسظ 

 الحسابي

االنحراف 

 الوعيارى

 قيوت

 ف

القيوت 

 االحتواليت

الذاللت 

 الوعنويت

اىمقياس 

األوه 

 ىيمالءة:

مفايت رأس 

 اىماه

 0.04610 0.2477 مبيرة اىحدم

33.318 0.000 
 داىت

 معىىيا  

مخىصطت 

 اىحدم
0.1793 0.0395 

صغيرة 

 اىحدم
0.1795 0.0346 

اىمقياس 

اىثاوً 

ىيمالءة: 

Bank O 

Meter 

 0.1290 1.2562 مبيرة اىحدم

23.706 0.000 
 داىت

 معىىيا  

مخىصطت 

 اىحدم
1.0348 0.1470 

صغيرة 

 اىحدم
1.0984 0.1386 

 اىمصذر: وخائح اىخحييو اإلحصائً

( ادتالج ليم تى الداتاين األحتادر والدت  لكشتف  تن وجتاد  تنوق الات دقلتت 1ياةح الاتول رلت  )
تمظايتتت  تت  ت  تتنات الطتت  ة الطالىتتت لتتتر الجظتتاك الطق تتتة  تت  الجارصتتت الطصتتنيت لامتتًا لطدل تتن حاتت  

ضقىطتتت  Bank O Meterالجظتتد، ح تتث جتتا ت )ف( لكتتى تتتن ت  تتن كفاجتتت رأس الطتتال، واطتتاالج 
(، كطتا ياةتح الاتتول ارلفتاع ةىطتت 111 1(  م  الدنل ا ضقىطت احدطالىت )910 93( و)302 33)

الطداسذات لمجظاك كج تنة اليات   تن الجظتاك تداستذت وصتل نة اليات ، ح تث كاات  أ مت  الف تات  ت  
%(،  تت  حتت ن 99 91ةىطتتت ت  تتن كفاجتتت رأس الطتتال هتت  الجظتتاك كج تتنة الياتت  ضقىطتتت تداستتط بملتت  )

%( والجظتتتتتتاك صتتتتتتل نة الياتتتتتت  23 09بمتتتتتتغ تداستتتتتتط كفاجتتتتتتت رأس الطتتتتتتال لمجظتتتتتتاك تداستتتتتتذت الياتتتتتت  )
%( ولمدمتتنف  متت  ستتجا الفتتنوق الطمظايتتت بتت ن الجظتتاك لتت  إجتتنا  اخداتتار الطقاراتتات الامتجتتت 25 09)

 ( 5والد  لاةح تصتر الفنوق التالت تمظايًا، واللد كطا يدضح تن الاتول رل  )

 سقارنال البعدي  فى مقاييس السالءة السالي  للبشهك: نتائج اختبار ال5جدول 
 حدن البنك الوؤشر

 الفرق في

 الوتوسطاث

القيوت 

 االحتواليت

 الذاللت

 الوعنويت

اىمقياس األوه: مفايت 

 رأس اىماه

 داىت 0.000 0.06829 مبيرة ـــ صغيرة اىحدم

 داىت 0.000 0.06842 مبيرة ـــ مخىصطت اىحدم

 غير داىت 1.000 0.00013 - اىحدم مخىصطت ـــ صغيرة

اىمقياس اىثاوً: 

 ومىرج

Bank O meter 

 داىت 0.000 0.15779 مبيرة ـــ صغيرة اىحدم

 داىت 0.000 0.22133 مبيرة ـــ مخىصطت اىحدم

 غير داىت 0.086 0.06353 - مخىصطت ـــ صغيرة اىحدم
 اىمصذر: وخائح اىخحييو اإلحصائً
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( أن سجا الفنوق التالت تمظايًا    الط  ة الطالىت و قتا لمطقىتاس 5رل  ) يدضح تن ادالج الاتول
األول ب ن الجظاك الطق تة    الجارصت الطصنيت لامًا لطدل ن حا  الجظد ح ث ينجع الفنق ب ن الجظتاك 
كج تتنة الياتت  تتتن ااحىتتت وكتتً  تتتن الجظتتاك الطداستتذت والجظتتاك الصتتل نة تتتن ااحىتتت أختتنر وبفتتنق  تت  

(  ويعطكتتن لفيتت ن اللتتد 111 1(  متت  الدنل تتا وبطيتتدار تمظايتتت )1029 1( و)1021 1)الطداستتط 
( تذمتتاب 3ضتتين الجظتتاك كج تتنة الياتت  لنضتتع لطدذماتتات رلابىتتت أ متت ، ح تتث أاتتا و قتتًا لطدذماتتات ضتتازل)

تظفتتا بظتتا  هتتااتش رأس تتتال خاصتتت بفتتا، وهتتذا ياةتتح ضتتين حاتت  أصتتال الجظتتاك لمتتا دورًا أساستتىًا 
س الطتتال  تتي القذتتاع الطصتتن ي  ويتتنر الااحنتتان ضتتين لتتنار الجظتتد الطنكتتزر الطصتتنر كطيتتتد لكفاجتتت رأ

ضتتتتتبلزام الجظتتتتتاك بزيتتتتتادة رؤوس أتاالفتتتتتا إلتتتتت  خطيتتتتتت تمىتتتتتارات جظىتتتتتا، ولكتتتتتاين اقحدىااىتتتتتات الناصتتتتتت 
وةىطتتتا  ، ستتىمزز تتتتن القا تتتة النأستتطالىت ضالقذتتتاع الطصتتن   ختت ل الفدتتتنة الطقجمتتت  (IFRS9)ضالط ىتتار

س الناا  لمط  ة الطالىت، أ ارت الظدالج إل  وجاد  نوق تمظايت ب ن الجظاك الكج تنة تتن يدممخ ضالطقىا
  ( 111 1ااحىت وكى تن الجظاك الصل نة والطداسذت ح ث يمل  الطمظايت ب ن هذة الجظاك )

و   ةا  تا سجخ تن ادالج جطكن ر ض  نض المتت  األول ولجال الفنض الجتتيى القالتى لاجتت 
بتت ن الجظتتاك ةىطتتا يدممتتخ ضتتالط  ة الطالىتتت بتت ن الجظتتاك الطق تتتة  تت  الجارصتتت الطصتتنيت    تتنوق تمظايتتت

وي ح  ليقخ الظدىات الالفا  ظت الشنوع    ةىاس الط  ة الطالىت لمجظاك و قتًا لمطقىتاس األول والنتاا  
 لمط  ة الطالىت  

البشهك بذأن اختبار الفرض الثانى للدراس  الخاص بسدى معشهي  الفروب بين  4-3
 مؤشرال الخدائر االئتساني  الستهقع 

لتتت  إجتتتنا  ليم تتتى الداتتتاين األحتتتادر صكدشتتتاف تتتتتر وجتتتاد  تتتنوق تمظايتتتت  تتت  ت  تتتنات النيتتتالن 
اقلدطااىت الطدالمت لتر الجظاك ضم ظت التراست  ضمت لصظىففا و قًا لطدل ن اليا  إل  بظاك كج نة اليات  

 ( أه  ادالج هذا اصخداار 0يا   وياةح الاتول رل  )وبظاك تداسذت اليا  وبظاك صل نة ال
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 : نتائح اختبار التباين األحادى في هؤشراث الخسائر االئتوانيت الوتوقعت6خذول 
 

 حدن البنك الوؤشر
الوتوسظ 

 الحسابي

االنحراف 

 الوعيارى

 قيوت 

 ف

القيوت 

 االحتواليت

الذاللت 

 الوعنويت

 قروض األفراد

 0.0560 0.1716 مبيرة اىحدم

14.154 0.000 
 داىت

 معىىيا  
 0.0949 0.2055 مخىصطت اىحدم

 0.1891 0.3219 صغيرة اىحدم

اىخضائر االئخماويت 

 اىمخىقعت ىيمرحيت األوىً

 0.2113 0.6717 مبيرة اىحدم

15.347 0.000 
 داىت

 معىىيا  
 0.0939 0.8356 مخىصطت اىحدم

 0.0739 0.8234 صغيرة اىحدم

اىخضائر االئخماويت 

 اىمخىقعت ىيمرحيت اىثاويت

 0.1632 0.2502 مبيرة اىحدم

20.846 0.000 
 داىت

 معىىيا  
 0.0869 0.1222 مخىصطت اىحدم

 0.0357 0.0891 صغيرة اىحدم

اىخضائر االئخماويت 

 اىمخىقعت ىيمرحيت اىثاىثت

 0.0239 0.0448 مبيرة اىحدم

16.847 0.000 
 داىت

 معىىيا  
 0.0185 0.0422 مخىصطت اىحدم

 0.0579 0.0875 صغيرة اىحدم

مخصص اىخضائر 

االئخماويت اىمخىقعت 

 ىيمرحيت األوىً

 0.0063 0.0143 مبيرة اىحدم

6.397 0.002 
 داىت

 معىىيا  
 0.0052 0.0098 مخىصطت اىحدم

 0.0201 0.0200 صغيرة اىحدم

مخصص اىخضائر 

االئخماويت اىمخىقعت 

 ىيمرحيت اىثاويت

 0.1105 0.1606 مبيرة اىحدم

3.669 0.029 
 داىت

 معىىيا  
 0.0774 0.1058 مخىصطت اىحدم

 0.0804 0.1414 صغيرة اىحدم

مخصص اىخضائر 

االئخماويت اىمخىقعت 

 ىيمرحيت اىثاىثت

 0.1996 0.7820 مبيرة اىحدم

3.369 0.038 
 داىت

 معىىيا  
 0.1035 0.7363 مخىصطت اىحدم

 0.1386 0.6863 صغيرة اىحدم

 وضبت اىخغطيت

 0.6052 1.7669 مبيرة اىحدم

25.456 0.000 
 داىت

 معىىيا  
 0.3170 1.1687 مخىصطت اىحدم

 0.3767 1.0800 صغيرة اىحدم

 مخاطر اىخرمز االئخماوً

 0.0314 0.0475 مبيرة اىحدم

57.963 0.000 
 داىت

 معىىيا  
 0.0038 0.0135 مخىصطت اىحدم

 0.0018 0.0093 صغيرة اىحدم

وضبت اىمخصص إىً 

 حقىق اىمينيت

 0.0968 0.1892 مبيرة اىحدم

11.197 0.000 
 داىت

 معىىيا  
 0.1332 0.2774 مخىصطت اىحدم

 0.2569 0.3899 صغيرة اىحدم

( ادالج ليم ى الدااين األحادر والد  لش ن لاجاد  نوق الات دقلت تمظايتت 0ياةح الاتول رل  )
   ت  نات النيالن اقلدطااىت الطدالمت لتر الجظاك الطق تة    الجارصت الطصنيت لامًا لطدل تن حات  

ت )وخاصتتتًت الجظتتتد  كطتتتا ياةتتتح الاتتتتول اليتتتابخ ارلفتتتاع ةىطتتتت تداستتتذات النيتتتالن اقلدطااىتتتت الطدالمتتت
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الطنحمد ن األول  والنالنت( لمجظاك صل نة اليا   ن الجظاك كج نة وتداسذت اليات    ت  الطقابتى لجت ن 
ارلفتتاع تنتتاان الدنك تتز اقلدطتتاا ، وايتتات للذىتتت القتتنوض الطدمنتتنة  تت  الجظتتاك كج تتنة الياتت  تقاراتتًت 

ت لا تتناد لمجظتتاك صتتل نة ضتتالجظاك تداستتذت وصتتل نة الياتت ، كطتتا لجتت ن ارلفتتاع حاتت  القتتنوض الططظاحتت
اليا  تقاراًت ضتالجظاك الطداستذت والكج تنة اليات   وبظتا   مىتا لت  ر تض الفتنض المتتت  النتاا  ولجتال 
الفنض الجتيى القالى لاجت  نوق تمظايت بت ن الجظتاك ةىطتا يدممتخ ضط  تنات اطتاالج النيتالن اقلدطااىتت 

ا لت  إجتنا  اخداتار الطقاراتات الامتجتت لمدمتنف الطدالمت ب ن الجظتاك الطق تتة  ت  الجارصتت الطصتنيت  كطت
  م  تصتر الفنوق الطمظايت ب ن الجظاك ةىطا يدممخ ضط  نات اطاالج النيالن اقلدطااىت الطدالمت 

( وجاد  نوق تمظايت    ايات القنوض الططظاحت لا ناد بت ن الجظتاك 9وي ح  تن الاتول رل  )
لكج نة والجظتاك الطداستذت تتن ااحىتت أختنر، واللتد ضطداستط صل نة اليا  تن ااحىت وكً  تن الجظاك ا

، وينجتتع اللتتد ادىاتتت الدتتيق ن اصجاتتاب  لمديتتال (  متت  الدنل تتا0001 1( و)0513 1 تتنوق ليتتاور )
النلطت  والشتتطال الطتتال   متت  زيتتادة تمتتتقت اطتتا الاذالتات اقلدطااىتتت ضشتتكى ختتاص  هتتذا إلتت  جااتتا 

أللصتت  لظيتتات إجطتتال  أليتتاا القتتنوض الططظاحتتت لا تتناد لتتنار الجظتتد الطنكتتزق النتتاص بن تتع اليتتت ا
ارلفتاع %  ضاصةتا ت إلت  35% تتن إجطتالي دختالف  الشتفنيت بتتق تتن 51أل ناض اسدف كىت إلت  

حا  القنوض وخاصًت لمطشتنو ات الصتل نة والطداستذت، ادىاتت لناجتع أستمار الفالتتة  مت  اصلتناض 
  وخفض لكمفت الدطايى

تمظايت    ايتات النيتالن اقلدطااىتت الطدالمتت لمطنحمتت النااىتت بت ن الجظتاك  كطا ج ح  وجاد  نوق 
كج تتنة الياتت  تتتن ااحىتتت وكتتى تتتن الجظتتاك الطداستتذت والجظتتاك صتتل نة الياتت ، وهتتذا جمظتت  أن الجظتتاك 
الكج تتنة الياتت  ستتددطكن تتتن استتدىماب لمتتد النيتتالن ضشتتكى ج تتت، واللتتد ادىاتتت لط  لفتتا الطالىتتت  كطتتا 

وق تمظايتتت بتت ن الجظتتاك الصتتل نة تتتن ااحىتتت وكتتً  تتتن الجظتتاك الكج تتنة والطداستتذت تتتن ج حتت  وجتتاد  تتن 
ااحىت أخنر ةىطا يدممخ ضالنيالن اقلدطااىت    الطنحمت النالنت، وهتذا ينجتع إلت  ليتنع الجظتاك صتل نة 

كطتا إن تدذماتات اليا   ي تظح القنوض رياتًت تظفتا  تي إجدتذاب المطت  ، وإكديتاب حصتت ستاةىت  
الطدممقت ضالجظاك الات األهطىت الظظاتىت )كج نة اليا ( لضطظ  تدذماتات رلابىتت كطىتت واالىتت،  3لضاز 

ورلاضت تكنفت  م  هذة الجظاك، وإخداارات أوةاع ةا ذت تكنفت لنا ي حات  الجظتاك، تطتا جضتذنها 
كفاجتت  إل   تتم الديتنع  تي تتظح اقلدطتان،  كمطتا زادت تنتاان المطت   كمطتا أدر اللتد إلت  تدذماتات

وهتتا تتتا جفيتتن كفتتا ة الجظتتاك كج تتنة الياتت   تتي إدارة أصتتالفا الطالىتتت ضشتتكى حصتتىة رأس تتتال أ متت   
 وأكنن كفا ة تقاراًت تع الجظاك صل نة اليا  
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 : نتائج اختبار السقارنال البعدي  لسؤشرال نسهذج الخدائر االئتساني  الستهقع 7جدول 
 حدن البنك الوؤشر

 الفرق في

 الوتوسطاث

القيوت 

 االحتواليت

 الذاللت

 الوعنويت

 قروض األفراد

 داىت 0.000 0.1503 - مبيرة ـــ صغيرة اىحدم

 غير داىت 0.789 0.0339 - مبيرة ـــ مخىصطت اىحدم

 داىت 0.000 0.1164 - مخىصطت ـــ صغيرة اىحدم

اىخضائر االئخماويت 

اىمخىقعت ىيمرحيت 

 األوىً

 داىت 0.000 0.1516 - مبيرة ـــ صغيرة اىحدم

 داىت 0.000 0.1638 - مبيرة ـــ مخىصطت اىحدم

 غير داىت 0.916 0.0122 مخىصطت ـــ صغيرة اىحدم

اىخضائر االئخماويت 

اىمخىقعت ىيمرحيت 

 اىثاويت

 داىت 0.000 0.1611 مبيرة ـــ صغيرة اىحدم

 داىت 0.000 0.1279 مبيرة ـــ مخىصطت اىحدم

 غير داىت 0.359 0.0331 اىحدم مخىصطت ـــ صغيرة

اىخضائر االئخماويت 

اىمخىقعت ىيمرحيت 

 اىثاىثت

 داىت 0.000 0.0428 - مبيرة ـــ صغيرة اىحدم

 غير داىت 0.953 0.0026 مبيرة ـــ مخىصطت اىحدم

 داىت 0.000 0.0453 - مخىصطت ـــ صغيرة اىحدم

مخصص اىخضائر 

االئخماويت اىمخىقعت 

 ىيمرحيت األوىً

 غير داىت 0.169 0.0057 - مبيرة ـــ صغيرة اىحدم

 غير داىت 0.275 0.0045 مبيرة ـــ مخىصطت اىحدم

 داىت 0.002 0.0102 - مخىصطت ـــ صغيرة اىحدم

مخصص اىخضائر 

االئخماويت اىمخىقعت 

 ىيمرحيت اىثاويت

 غير داىت 0.668 0.0192 مبيرة ـــ صغيرة اىحدم

 داىت 0.028 0.0549 اىحدممبيرة ـــ مخىصطت 

 غير داىت 0.194 0.0356 - مخىصطت ـــ صغيرة اىحدم

مخصص اىخضائر 

االئخماويت اىمخىقعت 

 ىيمرحيت اىثاىثت

 داىت 0.029 0.0957 مبيرة ـــ صغيرة اىحدم

 غير داىت 0.388 0.0458 مبيرة ـــ مخىصطت اىحدم

 غير داىت 0.304 0.0500 مخىصطت ـــ صغيرة اىحدم

 وضبت اىخغطيت

 داىت 0.000 0.6868 مبيرة ـــ صغيرة اىحدم

 داىت 0.000 0.5981 مبيرة ـــ مخىصطت اىحدم

 غير داىت 0.585 0.0887 مخىصطت ـــ صغيرة اىحدم

مخاطر اىخرمز 

 االئخماوً

 داىت 0.000 0.0381 مبيرة ـــ صغيرة اىحدم

 داىت 0.000 0.0339 مبيرة ـــ مخىصطت اىحدم

 غير داىت 0.427 0.0042 مخىصطت ـــ صغيرة اىحدم

وضبت مخصصاث 

اىخضائر االئخماويت 

 إىً حقىق اىمينيت

 داىت 0.000 0.2007 - مبيرة ـــ صغيرة اىحدم

 غير داىت 0.085 0.0882 - مبيرة ـــ مخىصطت اىحدم

 داىت 0.010 0.1125 - مخىصطت ـــ صغيرة اىحدم
 اإلحصائًاىمصذر: وخائح اىخحييو 

( أن تصتتتر الفتتنوق الطمظايتتت بتت ن الجظتتاك الكج تتنة 9كطتا أظفتتنت الظدتتالج التتااردة  تت  الاتتتول رلت  )
ينجتتع إلتت   تنصتت  النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت لمطنحمتتت األولتت والطداستتذت والصتتل نة ةىطتتا جنتت  

( كطتتا بمتتغ 119 1الفتتنوق الطمظايتتت بتت ن الجظتتاك الطداستتذت والجظتتاك الصتتل نة ح تتث بملتت  الطمظايتتت )
(  كطتتتا كشتتتف  الظدتتتالج أن تصتتتتر الفتتتنوق الطمظايتتتت بتتت ن الجظتتتاك 1019 1–)تداستتتط الفتتتنوق ب ظفطتتتا 

بت ن الجظتاك الكج تنة الكج نة والطداسذت والصل نة ةىطا يدممخ بظيات الدلذىت ينجتع إلت  الفتنوق الطمظايتت 
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( وتداستط 111 1تن ااايىت وكى تن الجظاك الطداسذت والصل نة تن ااحىت أخنر ضطيدار تمظايت )
( ضالدنل تتا، وينجتتع اللتتد إلتت  إافتتناد الجظتتاك الكج تتنة ضط تتزة لظا يتتىت 0202 1( و)5220 1 تتنوق بمتتغ )

ا  كطتتتا أظفتتتنت الظدتتتالج أن الات صتتتمت ضالقا تتتتة النأستتتطالىت تقاراتتتت ضتتتالجظاك الطداستتتذت والصتتتل نة الي
تصتتتتتر الفتتتتنوق الطمظايتتتتت بتتتت ن الجظتتتتاك الكج تتتتنة والطداستتتتذت والصتتتتل نة ةىطتتتتا يدممتتتتخ ضطنتتتتاان الدنكتتتتز 

الطداستتتذت  الكج تتتنة تتتتن ااحىتتتت وكتتتى تتتتن الجظتتتاكاقلدطتتتاا  ينجتتتع إلتتت  الفتتتنوق الطمظايتتتت بتتت ن الجظتتتاك 
( 1320 1( و)1332 1( وتداستط  تنوق بمتغ )111 1والصل نة تن ااحىت أخنر ضطيدار تمظايتت )

ضالدنل ا، وينجع اللد إل  الط تزة الدظا يتىت الطدتا نة لتتر الجظتاك الكج تنة ضشتين تااجفتت تنتاان الدنكتز 
وهتتتذا يتتتتل  متتت  أن الجظتتتاك تداستتتذت  اقلدطتتتاا  تقاراتتتت ضبتكااىتتتات الجظتتتاك تداستتتذت وصتتتل نة الياتتت ،

جظتتاك كج تتنة الياتت  والدتتي لط تتى إلتت  وصتتل نة الياتت  لط تتى لدظايتتع تيا ظفتتا اقلدطااىتتت ضالطقاراتتت تتتع ال
كشتتف  الظدتتالج  تتن أن تصتتتر لنكتتز تيا ظفتتا اقلدطااىتتت  متت  تيتتدار القذا تتات والطظتتااخ  وكتتذلد 

ينجتع  تنصصات النيالن اقلدطااىت إل  حقاق الطمكىتت الفنوق الطمظايت ب ن الجظاك ةىا يدممخ بظيات
(  ضطداستط 111 1ح ث بمل  الطمظايتت ب ظفطتا ) لمفنوق الطمظايت ب ن الجظاك الكج نة والجظاك الصل نة

(، ضاصةا ت إل  الفنوق الطمظايت ب ن الجظاك الطداسذت والجظاك صل نة اليا  9119 1- نوق بمغ )
 و تت  ةتتا  تتتا ستتجخ تتتن ليم تتى (0095 1-( ضطداستتط  تتنوق بمتتغ )101 1ح تتث بملتت  الطمظايتتت )

ك ةىطا يدممتخ ضط  تنات اطتاالج النيتالن اقلدطااىتت لمظدالح اصجطالىت والدفص مت ضشين الفنوق ب ن الجظا 
الطدالمتتت جطكتتتن ر تتض  تتتنض المتتتت  النتتتاا  ولجتتال الفتتتنض الجتتتيى القالتتتى لاجتتت  تتتنوق تمظايتتت بتتت ن 

 الجظاك ةىطا يدممخ ضط  نات اطاالج النيالن اقلدطااىت الطدالمت 

                 اختباااااار الفااااارض الثالاااااث للدراسااااا  والخااااااص بسااااادى وجاااااهد عالقااااا  ارتباااااا   4-3
 بين الخدائر االئتساني  الستهقع  والسالءة السالي 

إ دطتتتت التراستتت  متت  تماتتتى ارلاتتاا ب نستتان لمدمتتنف  متت  اجىمتتت الم لتتت بتت ن ت  تتنات اطتتاالج 
لمجظتتاك الطصتتنيت   ظتتت التراستتت، واللتتد تتتن ح تتث القتتاة  0النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت والطتت  ة الطالىتتت

 ( 2يت  واللد كطا ها تج ن ضالاتول رل  )واصلااة والطمظا 

 

 
 

                                                 
  ل  ةىاس الط  ة الطالىت بظا   م  الطقىاس األول وها ت ىار كفاجت رأس الطال -0
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 : معامالل االرتبا  بين الخدائر االئتساني  الستهقع  والسالءة السالي  للبشهك عيش  الدراس 8جدول 
 األهويت النسبيت هعاهل االرتباط الوتغيراث

الترتيب حسب 

 األهويت
 N.S 0.0028 0.053 قروض األفراد

 N.S 0.0028 0.053 - قروض اىشرماث

اىخضرررررائر اىمخىقعرررررت ىيمرحيرررررت 

 األوىً
- 0.468** 0.2190 (4) 

اىخضرررررائر اىمخىقعرررررت ىيمرحيرررررت 

 اىثاويت
- 0.616** 0.3794 (1) 

اىخضرررررائر اىمخىقعرررررت ىيمرحيرررررت 

 اىثاىثت
- 0.336** 0.1128 (5) 

 (7) 0.0552 *0.235 مخصص اىمرحيت األوىً

 N.S 0.0009 0.031 مخصص اىمرحيت اىثاويت

 N.S 0.0014 0.038 اىمرحيت اىثاىثتمخصص 

 (3) 0.2570 **0.507 وضبت اىخغطيت

 (6) 0.0670 **0.259 مخاطر اىخرمز االئخماوً

وضررربت اىمخصرررص إىرررً حقرررىق 

 اىمينيت
- 0.543** 0.2948 (2) 

معرررررذه اىخغيرررررر فرررررً اىخضرررررائر 

 اىمخىقعت
- 0.064 0.0040 N.S 

 اىمصذر: وخائح اىخحييو اإلحصائً

( إل  وجاد   لت الات دقلت تمظايت ب ن ضمض ت  تنات 2لش ن الظدالج الااردة    الاتول رل  )
اطاالج النيالن اقلدطااىت الطدالمت والط  ة الطالىت لمجظاك، ح ث أظفنت الظدالح لاااىًا    لتاة   لتت 

رلاتاا  كيتىت  الىتت ( لاجتت   لتت ا2اقرلااا والااهفا وتمظايدفا، وكطا ها تجت ن  ت  الاتتول رلت  )
الطمظايت ب ن الط  ة الطالىت لمجظاك والنيالن الطدالمت لمطنحمت النااىت )والد  لدضطن األصال الطالىت 
الد  بفا زيادة جاهنيت    تناان اقلدطان تظذ اق دناف األول  ولكن ق ياجت دل ى تاةا    م  

(، ح تتتث لتتتيل  النيتتتالن الطدالمتتتت 000 1-اةتتتطي ل القىطتتتت( ح تتتث بمتتتغ تماتتتتى ارلاتتتاا ب نستتتان )
لمطنحمتتت النااىتتت  تت  الطنلاتتت األولتت  تتتن ح تتث اقرلاتتاا ضتتالط  ة الطالىتتت لمجظتتاك  وبالطنتتى لاجتتت   لتتت 
 كيتتىت  الىتتت الطمظايتتت بتت ن الطتت  ة الطالىتتت لمجظتتاك وايتتات الطنصتت  إلتت  حقتتاق الطمكىتتت ح تتث بمتتغ 

ايتات الطنصت  إلت  حقتاق الطمكىتت لمظتت   (، ح تث أن الزيتادة  ت 513 1-تماتتى ارلاتاا ب نستان )
حا  رأس الطال الطيدقذع تن حقاق الطمكىت لدلذىت الزيادة الفممىت    حا  الطنصصات اقلدطااىت 
ضمتتت لذج تتخ اطتتاالج النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت، ضطتتتا يدنلتتا  مىتتا إانفتتاض الطتت  ة الطالىتتت لمجظتتتاك 

ارلاتتاا اندجتت  الىتتت الطمظايتت بتت ن ايتات للذىتتت  الطصتنيت  و مت  المكتتم تتن اللتتد لجت ن وجتتاد   لتت
(، ول كتتت هتتذة الم لتتت 519 1القتتنوض الطدمنتتنة والطتت  ة الطالىتتت، ح تتث بمتتغ تماتتتى ارلاتتاا ب نستتان )

 متت  لتتترة القذتتاع الطصتتن ي الطصتتتنر  متت  تااجفتتت الصتتتتات، يتتتت   اللتتد  طمىتتت الجظتتا  الطيتتتدطن 
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نة، وتااصمت لكاين هذة الطنصصتات ضطتا جقتاق لمطنصصات لطااجفت تدذماات  ذا التيان الطدمن
الطصتتتات الطالىتتت لمجظتتاك ويزيتتت تتتن ت  لفتتا الطالىتتتت، ويمتتزز لتتترلفا  متت  لقتتتج  ختتتتالفا إلتت  كا تتتت 
لذا ات اقلدصاد الااظي ضكفتا ة  الىتت  ولنجتع الزيتادة  تي ايتات للذىتت القتنوض الطدمنتنة إلت  اطتا 

 قابى لمد القنوض خ ل  دنة التراست ةىطت الطنصصات، الد  اسدقذمدفا الجظاك ت

( وجتتاد   لتتت ارلاتتاا  كيتتىت  الىتتت الطمظايتتت بتت ن الطتت  ة الطالىتتت 2كطتتا لجتت ن تتتن الاتتتول رلتت  )
لمجظاك وكً  تن النيالن اقلدطااىت الطدالمت لمطنحمت األولت  )والدت  لدضتطن األصتال الطالىتت الدت  ق 

تظتذ اق دتناف األولت ، أو الدت  لظذتار  مت  تنتاان  لظذار  م  زيادة جاهنيت    تناان اقلدطان
الدطااىتتتت تظنفضتتتت ايتتتجىًا(، والنيتتتالن اقلدطااىتتتت الطدالمتتتت لمطنحمتتتت النالنتتتت )والدتتت  لدضتتتطن األصتتتال 
الطالىتتت الدتت  ياجتتت بفتتا دل تتى تاةتتا    متت  اانفتتاض القىطتتت  تت  لتتاريخ القتتاال  الطالىتتت(، ح تتث بمتتغ 

( لكتى تتظف  ضالدنل تا، ح تث لتيل  النيتالن اقلدطااىتت 330 1-(، )102 1-تماتى ارلااا ب نسان )
الطدالمت لمطنحمت األول     الطنلات الناضمت، والنيتالن اقلدطااىتت الطدالمتت لمطنحمتت النالنتت  ت  الطنلاتت 
الناتيتتت، تتتن ح تتث اقرلاتتاا ضتتالط  ة الطالىتتت لمجظتتاك  ويطكتتن لفيتت ن الم لتتت المكيتتىت بتت ن النيتتالن 

طدالمتتت ضطناحمفتتا الن قتتت والطتت  ة الطالىتتت  تت  إن زيتتادة حاتت  النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت اقلدطااىتتت ال
س دنلا  مىا أتنين: أولفطا، زيادة حا  األصال الطنجيت ضالطناان، وتن ق  إانفاض ت ىار كفاجت 

 تتتا رأس الطتتتال  وقاا فطتتتا، هتتتا أن لالتتتع النيتتتالن اقلدطااىتتتت لجتتتى ولا فتتتا، ستتت دذما تتتتن الجظتتتاك لاظ
، وتتتتن قتت  اانفتتتاض ةىطتتت حقتتتاق IFRS9تنصصتتات إةتتاةىت  ظتتتت بتاجتتت الدذج تتتخ الدزاتتتًا ضالط ىتتار 

الطيتتاهط ن وبالدا ىتتت رأس الطتتال، ضشتتكى جمطتتى  متت  إانفتتاض ت ىتتار كفاجتتت رأس الطتتال، و تت  الظفاجتتت 
 الط  ة الطالىت 

ت ب ن الط  ة الطالىتت ( لاجت   لت ارلااا اندجت  الىت الطمظاي2وكطا ها تج ن    الاتول رل  )
(، ح تث لتيل  تنتاان 952 1لمجظتاك وتنتاان الدنكتز اقلدطتاا ، ح تث بمتغ تماتتى ارلاتاا ب نستان )

الدنكتز اقلدطتتاا   ت  الطنلاتتت اليادستت تتتن ح تتث اقرلاتاا ضتتالط  ة الطالىتت لمجظتتاك، وهتذة الم لتتت لتتتل 
الط  ة الطالىت لمجظاك الطصنيت  ح ث  م  أن الدنكز اقلدطاا     تيفظت القنوض ي قن إجااضًا    

أاتتا يزيتتت تتتن  ا مىتتت النلاضتتت،  تتالجظاك لتتتيفا خجتتنة  تت  القذا تتات الدتت  لقتتتم لتتنوض لفتتا وييتتفى  م فتتا 
اخدىار  ط لفا وتنالجدف ، ضمكم الدظايع والذر جقمى تن هذة الفا مىت، ألاا تن الصما  م  الجظاك 

ضتتتً   تتتن الطظا يتتتت الدتتت  جطكتتتن أن لااجففتتتا تتتتن الجظتتتاك تناةاتتتت  ط لفتتتا  تتت  القذا تتتات الطندمفتتتت،  
 األخنر  



 تأثير تطبيق نموذج الخسائر..........                         ، أ/شريف سعد عبد الرمحن الصعيدىعزامحمسن عبيد عبد الغفار د/أ.م.

366 

 

( وجتتاد   لتتت ارلاتتاا اندجتتت  الىتتت الطمظايتتت بتت ن الطتت  ة الطالىتتت 2كطتتا يدجتت ن تتتن الاتتتول رلتت  )
لمجظتتاك وتنصتت  النيتتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت لمطنحمتتتت األولتت ، ح تتث بمتتتغ تماتتتى ارلاتتاا ب نستتتان 

الطنحمتتت األولتت   تت  الطنلاتتت األخ تتنة تتتن ح تتث اقرلاتتاا ضتتالط  ة (، ح تتث جتتيل  تنصتت  935 1)
الطالىتتتت لمجظتتتاك  وهتتتذة الظدىاتتتت لنتتتالف الاالتتتع اصلدصتتتادر   جظتتتا ًا  متتت  اطتتتاالج النيتتتالن اقلدطااىتتتت 

 فنًا،  09الطدالمت،  ظتتا يد  تظح لنض لمطنة األول ، يد  لق ىطا و خ النيالن الطدالمت  م  تتار 
نص  تيتاقًا ضشتكى لمقتالي، األتتن التذق يت دق إلت  إليتاق الضتنر بتنؤوس األتتاال ويد  ليا ى الط

تاا تتنة  لكتتن تتتن الظاحىتتت اصجاابىتتت ضالظيتتات لمجظتتاك الطق تتتة  تت  الجارصتتت الطصتتنيت،  تتبن أقتتن ليتتا ى 
الطنصصات تياقًا لن جكان كج نًا، ألن هذة الجظاك ضاألساس ا دادت  م  ليا ى احدىااىات  اتتت 

ح لنوةتًا جتيتتة  وبالدتال   تبن لذج تخ اطتاالج النيتالن الطدالمتت ست  دق إلت  لمزيتز تدااتت  ظتتتا لطتظ
وتتتت  ة الجظتتتاك والديتتتاا لمصتتتتتات الطيدطمتتتت،  الطنصصتتتات اصةتتتاةىت الدتتتي لتتتت لظتتتدج  تتتن لذج تتتخ 
الط ىتتتار )خاصتتتت  تتتي بتاجتتتت الدذج تتتخ( لزيتتتت تتتتن لتتتترة الجظتتتاك  متتت  تااجفتتتت الطنتتتاان، ولطنتتتى حطاجتتتت 

الطال، ح ث جمزز هذا الظطاالج الطيديتث تن لياا الجظاك لمطناان، تن خ ل بظا   إةاةىت لنأس
تنصصتتات ليختتذ ضاص داتتار الامتتت الدظجتت ق لمنيتتالن )ضطتتا جشتتطى الامتتت اقلدصتتادق(، تظتتذ ال تتام األول 
لطظح اقلدطان، وهذا بتورة جطنى هاتش لياا إةا ي جقمى الما   م  رأس الطال ويمزز تتن تت  ة 

  وهتتتا تتتتا جمظتتت  إن زيتتتادة تنصصتتتات النيتتتالن اقلدطااىتتتت لمطنحمتتتت األولتتت ، جتتتا ت لدتتتتلى  الجظتتتاك
  القا تة النأسطالىت الناصت ضالجظاك الطصنيت 

وبظتتاً   متت  الظدتتالج اليتتاضقت ج حتت  وجتتاد   لتتت ارلاتتاا الات دقلتتت تمظايتتت بتت ن ت  تتنات اطتتاالج 
ك الطصتتنيت الطق تتتة  تت  الجارصتتت تطتتا جمظتت  ر تتض النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت والطتت  ة الطالىتتت لمجظتتا 

 الفنض المتت  النالث ولجال الفنض الجتيى 

الخااص بسادى تاأثير مؤشارال نساهذج الخداائر  اختبار الفارض الراباع للدراسا  4-4
 االئتساني  الستهقع  على السالءة السالي   

نات اطتتتاالج النيتتتالن ا دطتتتتت التراستتتت  متتت  ليم تتتى اقايتتتتار الطدمتتتتد لمدمتتتنف  متتت  لتتتيق ن ت  تتت
لمجظتتاك الطق تتتة  تت  الجارصتتت الطصتتنيت، كطتتا هتتا تجتت ن  تت   0اقلدطااىتتت الطدالمتتت  متت  الطتت  ة الطالىتتت

( إلتت  وجتتاد لتتيق ن تمظتتار لتتامض 2( ح تتث لشتت ن الظدتتالج التتااردة  تت  الاتتتول رلتت  )2الاتتتول رلتت  )
جظتاك، ح تث أظفتنت الظدتالح لاااىتًا ت  نات اطاالج النيالن اقلدطااىت الطدالمت  م  الط  ة الطالىتت لم

(  تتتبن ةىطتتتت تماتتتتى 2 تتت  لتتتاة والاتتتاة وتمظايتتتت تماتتتتى اقايتتتتار، وكطتتتا هتتتا تجتتت ن  تتت  الاتتتتول رلتتت  )
                                                 

 تن خ ل ت ىار كفاجت رأس الطال لمجظاك الطق تة    الجارصت الطصنيت ل  ةىاس الط  ة الطالىت  -0
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اقايتار لط  نات النيالن اقلدطااىتت الطدالمتت والطدطنمتت  ت  )ايتات الدلذىتت( تاجاتت، ولتتل  مت  إن 
% يتت در إلتت  زيتتادة الطتت  ة الطالىتتت لمجظتتاك 011الزيتتادة  تت  ايتتات للذىتتت القتتنوض الطدمنتتنة ضطقتتتار 

%   تتتت  حتتتت ن كااتتتت  ةىطتتتتت تماتتتتتى اقايتتتتتار لط  تتتتنات النيتتتتالن اقلدطااىتتتتت الطدالمتتتتت 31 3ضطقتتتتتار 
والطدطنمت    )النيالن الطدالمت لمطنحمت األول ، وايات الطنص  ليقاق الطمكىت( سالات، وهتذا يتتل 

% يتت در إلتت  زيتتادة 011لمطنحمتتت األولتت  ضطقتتتار   متت  إن التتظق   تت  النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت
% 011%، وإن الظق     ايات الطنص  إل  حقاق الطمكىت ضطقتار 0 09الط  ة الطالىت ضطقتار 

( أن ةىطتتتت تماتتتتى 2% كطتتا لجتتت ن تتتتن الاتتتول رلتتت  )1 09يتت در إلتتت  زيتتتادة الطتت  ة الطالىتتتت ضطقتتتتار 
الم لت ب ن ت  نات النيالن اقلدطااىت الطدالمت (، وهذا يتل  م  أن 209 1لياور ) (R)اقرلااا 

والطتت  ة الطالىتتت   لتتت اندجتتت لايتتت، أر أاتتا كمطتتا زادت ت  تتنات النيتتالن اقلدطااىتتت تادطمتتت زادت 
(، وهتذا جمظت  أن ت  تنات 950 1ليتاور ) (R2)تمفا الط  ة الطالىت  كطتا إن ةىطتت تماتتى الديتيتت 

%( تن الدل نات الد  ليتث    الطت  ة 0 95النيالن اقلدطااىت الطدالمت تادطمت لفين تا ايجدا )
 الطالىت، وإن ضال  الديق ن راجع إل   ااتى أخنر ل  لشطمفا التراست 

               : نتائج تحليل االنحدار الستعدد لكياس أثر الخدائر االئتساني  الستهقع  9جدول 
 على السالءة السالي 

R R الوتغيراث الوفسرة
2

 
 قيوت

F 
 هعنويت

هعاهل 

 االنحذار

B 

 قيوت

T 

 هعنويت

T 

 قروض األفراد

0.867 

0.751 

28.631 0.000 

0.0.43 1.355 0.179 

ىيمرحيرت  اىخضائر اىمخىقعت

 األوىً
-0.171 -4.650 0.000 

اىخضائر اىمخىقعت ىيمرحيرت 

 اىثاىثت
0.310 1.861 0.066 

 0.344 0.950 0.325 مخصص اىمرحيت األوىً

 مخصص اىمرحيت اىثاويت
Adj R

2
 

0.024 0.520 0.604 

 0.317 1.007 0.041 مخصص اىمرحيت اىثاىثت

 وضبت اىخغطيت

0.725 

0.033 2.289 0.024 

 0.887 0.143 0.025 مخاطر اىخرمز االئخماوً

وضررربت اىمخصرررص ىحقرررىق 

 اىمينيت
- 0.174 - 5.959 0.000 

معررذه اىخغيررر فررً اىخضررائر 

 اىمخىقعت
0.024 0.383 0.703 

 اىمصذر: وخائح اىخحييو اإلحصائً
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%( 5 99(، ولمظت  أن حتاال  )995 1 قتت بملت  ) (Adj R2)أتتا ةىطتت تماتتى الديتيتت الطمتتل 
تن الدل تنات الدت  ليتتث  ت  الطت  ة الطالىتت جطكتن لفيت نها تتن الدل تنات الدت  ليتتث  ت  الطدل تنات 

( الطييتتتتتابت Fالطيتتتتدقمت والطدطنمتتتتت  تتتتت  ت  تتتتنات النيتتتتالن اقلدطااىتتتتتت الطدالمتتتتت  ولتتتتت بملتتتتت  ةىطتتتتت )
( F.Sigكطا أن تيدار الطمظايت لظطتاالج اقايتتار ) ( وهي أكجن تن تن ةىطدفا الاتولىت،030 92)

(، تطتتا جشتت ن إلتت  وجتتاد لتتيق ن تمظتتاق لط  تتنات اطتتاالج 15 1( وهتتي أصتتلن تتتن )11 1 1جيتتاوق )
النيالن اقلدطااىت الطدالمت  م  الط  ة الطالىت لمجظتاك الطق تتة  ت  الجارصتت الطصتنيت وهتا تتا جمظت  

( لط  نات اطتاالج النيتالن 01الجتيى  ويمنض الاتول )ر ض الفنض المتت  الناضع ولجال الفنض 
 اقلدطااىت الطدالمت والد  ل  اسدامادها تن ليم ى اقايتار 

 : معامالل االنحدار الجزئي  للستغيرال السدتبعدة من تحليل االنحدار الستعدد11جدول 
الوتغير 

 التابع
 الوتغيراث الوستبعذة

هعاهل 

 االنحذار
 Tهعنويت  Tقيوت 

االرتباط 

 الدزئي

مفايت رأس 

 اىماه

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ قروض اىشرماث

 0.039- 0.703 0.382- 53.691- اىخضائر اىمخىقعت ىيمرحيت اىثاويت
 اىمصذر: وخائح اىخحييو اإلحصائً

تتن اطتاالج اقايتتار  ( إل  الطدل نات الد  ل  اسدامادها01لش ن الظدالج الااردة    الاتول رل  )
الطدمتد والناص ضقىاس أقن ت  نات اطاالج النيالن اقلدطااىت الطدالمتت  مت  الطت  ة الطالىتت، ح تث 
لج ن الظدالج اسداماد ايات لنوض الشنكات واللد لاجاد   لت ارلااا خذىت سالات تنالىت ب ظفتا وبت ن 

رلاتاا بت ن الطدل تنين،  كمطتا ارلفمت  ايات لنوض األ ناد، وكذلد كطا لاةيفا تصفا ت تمات ت اق
القتتنوض الططظاحتتت ل، تتناد بظيتتات تم ظتتت اانفضتت  لتتنوض الشتتنكات بتتظفم الظيتتات  كطتتا لتت  استتداماد 
ايتات النيتالن الطدالمتت لمطنحمتت النااىتت لمتتم تمظايدفتا، واانفتاض ةىطتت تماتتى اقرلاتاا الازلت  ب ظتتا 

 وب ن الطدل ن الداضع كفاجت رأس الطال 

 ار أثر الستغيرال الزابط  على السالءة السالي اختب 4-5
(  ادالج ليم تى اقايتتار الطدمتتد صخداتار أقتن الطدل تنات الضتاضذت  مت  00ياةح الاتول رل  )

الطتت  ة الطالىتتت لمجظتتاك الطق تتتة  تت  الجارصتتت الطصتتنيت  ح تتث لشتت ن الظدتتالج التتااردة  تت  الاتتتول رلتت  
مض الطدل نات الضاضذت  م  الطت  ة الطالىتت لمجظتاك، ح تث ( إل  وجاد أقن الو دقلت تمظايت لا00)

( 00أظفنت الظدالح لاااىًا    لاة والااة وتمظايت تماتى اقايتار، وكطتا هتا تجت ن  ت  الاتتول رلت  )
 تبن ةىطتتت تماتتتى اقايتتتار لمطدل تتنات الضتتاضذت والطدطنمتتت  تت : )هتتاتش صتتا   المالتتت، وايتتات النا متتت 

% يتت در إلتتت  زيتتتادة 011متتت  إن الزيتتادة  تتت  هتتاتش صتتتا   المالتتت ضطقتتتتار الطالىتتت( تاجاتتتت، ولتتتل  
% 011%، وأن الزيتتتادة  تتت  ايتتتات النا متتتت الطالىتتتت ضطقتتتتار 13 011الطتتت  ة الطالىتتتت لمجظتتتاك ضطقتتتتار 



 تأثير تطبيق نموذج الخسائر..........                         ، أ/شريف سعد عبد الرمحن الصعيدىعزامحمسن عبيد عبد الغفار د/أ.م.

369 

 

%     ح ن كاا  ةىطت تماتى اقايتتار لمطدل تنات 35 011ي در إل  زيادة الط  ة الطالىت ضطقتار 
 : )تنتتتاان األصتتتال، المالتتتت  متتت  حقتتتاق الطمكىتتتت، وتمتتتتل الدكتتتالىة تقابتتتى الضتتتاضذت والطدطنمتتتت  تتت

% ي در إلت  زيتادة 011التخى( سالات، وهذا يتل  م  إن الظق     ايات تناان األصال ضطقتار 
% 011%، وإن التتظق   تت  تمتتتل المالتتت  متت  حقتتاق الطمكىتتت ضطقتتتار 0 91الطتت  ة الطالىتتت ضطقتتتار 

%، وإن التتتظق   تتت  تمتتتتل الدكتتتالىة تقابتتتى التتتتخى 2 99لطالىتتتت ضطقتتتتار يتتت در إلتتت  زيتتتادة الطتتت  ة ا
 %  3 01% ي در إل  زيادة الط  ة الطالىت ضطقتار 011ضطقتار 

 1على السالءة السالي عدد لكياس أثر الستغيرال الزابط  : نتائج تحليل االنحدار الست11جدول 
الوتغير 

 التابع

الوتغيراث 

 الوفسرة
R R

2
 

 قيوت

F 

 هعنويت

F 

هعاهل 

 االنحذار

B 

 قيوت

T 

 هعنويت

T 

يت
ماى
 اى
ءة
ال
ىم
ا

 

 حدم اىبىل

0.930 

0.864 

56.631 0.000 

- 0.021 - 1.585 0.117 

مخاطر 

 األصىه
- 0.246 - 8.586 0.000 

اىعائذ عيً 

حقىق 

 اىمينيت

- 0.279 - 3.523 0.001 

هامش 

 صافً اىعائذ

Adj R
2

 

1.435 3.120 0.003 

اىعائذ عيً 

 اىقروض
- 0.031 - 0.423 0.673 

وضبت 

اىقروض 

 ىألصىه

- 0.005 -0.146 0.885 

وضبت اىرافعت 

 اىماىيت

0.849 

1.352 9.930 0.000 

 0.792 0.264 0.001 وضبت اىضىق

معذه 

اىخناىيف 

 مقابو اىذخو

- 0.103 -02.488 0.015 

 اإلحصائًاىمصذر: وخائح اىخحييو 

(، وهتتذا 231 1ليتتاور ) (R)( أن ةىطتتت تماتتتى اقرلاتتاا النظتتال  00كطتتا لجتت ن تتتن الاتتتول رلتت  )
يتل  م  أن الم لت ب ن الطدل نات الضاضذت والط  ة الطالىت   لت اندجت لايتت، أر أاتا كمطتا زادت 

ليتتاور  (R2)لديتيتتت الطدل تتنات الضتتاضذت تادطمتتت زادت تمفتتا الطتت  ة الطالىتتت  كطتتا إن ةىطتتت تماتتتى ا
%( تتن 1 20(، وهذا جمظ  أن الطدل نات الضاضذت تادطمت تي الت  ن لفيت ن تتا ايتجدا )201 1)

                                                 
 الطالىت لمجظاك الطق تة    الجارصت الطصنيت تن خ ل ت ىار كفاجت رأس الطال ل  ةىاس الط  ة  -0
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الدل نات الد  ليتث    الط  ة الطالىت، وإن ضال  الديق ن راجع إل   ااتى أخنر ل  لشطمفا التراست  
%( تتن 2 21ظت  أن حتاال  )(، ولم212 1 قتت بملت  ) (Adj R2)أتا ةىطت تماتتى الديتيتت الطمتتل 

الدل تتتنات الدتتت  ليتتتتث  تتت  الطتتت  ة الطالىتتتت جطكتتتن لفيتتت نها تتتتن الدل تتتنات الدتتت  ليتتتتث  تتت  الطدل تتتنات 
( وهتتي أكجتن تتتن تتتن ةىطدفتا الاتولىتتت، كطتتا أن 030 50( الطييتتابت )Fالضتاضذت  ولتتت بملتت  ةىطتت )

(، تطا جشت ن 15 1تن )( وهي أصلن 11 1 1( جياوق )F.Sigتيدار الطمظايت لظطاالج اقايتار )
إلت  وجتتاد أقتتن تمظتتاق الو دقلتت تمظايتتت لمطدل تتنات الضتتاضذت  متت  الطت  ة الطالىتتت لمجظتتاك الطق تتتة  تت  
الجارصت الطصتنيت ويدج ن تتن الظدتالج اليتاضقت األقتن اليتمج  لكتى تتن: تنتاان األصتال، المالتت  مت  

لكتتتى تتتن: هتتتاتش صتتتا   الفاالتتتت،  حقتتاق الطمكىتتتت، وتمتتتتل الدكتتالىة تقابتتتى التتتتخى، واألقتتن اصجاتتتاب 
وايات النا مت الطالىت،  م  الط  ة الطالىت لمجظاك الطصتنيت   ت  الطقابتى لجت ن  تتم تمظايتت لتيق ن كتى 
تن: المالتت  مت  القتنوض، ايتات القتنوض إلت  األصتال، وايتات اليتاق  مت  الطت  ة الطالىتت لمجظتاك 

 الطصنيت 

 التدريجى للتشبؤ بالسالءة السالي نتائج اختبار تحليل االنحدار  4-5
اظنًا لدااين لتيق ن ت  تنات اطتاالج النيتالن اقلدطااىتت الطدالمتت  مت  الطت  ة الطالىتت لمجظتاك   ظتت 
التراست كطا دل   مىا ادالج ليم ى اقايتار الطدمتد   قت اسدنتم الااحنان ليم ى اقايتار الدتتريا  

نة  متتت  الطتتت  ة الطالىتتتت، ويمدطتتتت هتتتذا األستتتماب  متتت  اخدىتتتار لدق تتتى  أكنتتتن الطدل تتتنات الدظج يتتتت الطتتت ق
الطدل تتنات الات الدتتيق ن الطمظتتار  متت  الطدل تتن الدتتاضع تتتع استتداماد الطدل تتنات الدتت  ياجتتت ب ظفتتا ارلاتتاا 

 الال   

 السالءة السالي  وفقا لسعيار كفاي  رأس السال 4-5-1
ديتيتتت أهتت  الطدل تتنات الطتت قنة  متت  ( ادتتالج ليم تتى اقايتتتار الدتتتريا  ل09جمتتنض الاتتتول رلتت  )

 الط  ة الطالىت   

 لتحديد أهم الستغيرال السؤثرة على كفاي  رأس السال نتائج تحليل االنحدار السرحلى: 12جدول 

الوتغيراث التنبؤيت 
(1)

 

هعاهل 

 االنحذار

B 

الخطأ 

 الوعيارى
Beta  قيوتT 

 الوعنويت

Sig 

 0.000 14.137 - 0.631 - 0.016 0.229 - مخاطر األصىه

 0.000 16.608 0.731 0.084 1.394 وضبت اىرافعت اىماىيت

اىخضرررائر االئخماويرررت اىمخىقعرررت ىيمرحيرررت 

 اىثاىثت
- 0.397 0.052 - 0.357 - 7.672 0.000 

اىخضرررائر االئخماويرررت اىمخىقعرررت ىيمرحيرررت 

 األوىً
- 0.093 0.019 - 0.251 - 4.821 0.000 
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 0.002 3.165 - 0.143 - 0.024 0.077 - معذه اىخناىيف مقابو اىذخو

 a                     =0.277        (Constant)اىثابج 

 R)             )    =0.953معامو االرحباط اىمخعذد     

Rمعامو اىخحذيذ             
2
)   =                )0.908 

Rمعامو اىخحذيذ اىمعذه  
2
 Adj.)         )    =0.902 

 163.129=             (F- Value)قيمت ف ىيىمىرج      

 Durbin Watson                      =1.635مقياس 

 Std. Error                     =0.0155133اىخطر اىقياصً 

 %1مضخىي اىمعىىيت عىذ مضخىي 
(1)

 اىمخغيراث رحبج حضب األهميت اىىضبيت ىها 

( أن أكنتن ت  تتنات النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت لتتيق نًا 09لشت ن الظدتتالج التتااردة  تت  الاتتتول رلتت  )
 متت  كفاجتتت رأس الطتتال، والدتت  ق ياجتتت ب ظفطتتا ارلاتتاا الالتت  هتت : تنتتاان األصتتال، النا متتت الطالىتتت، 

الدكتتتالىة تقابتتتتى  النيتتتالن اقلدطااىتتتت لمطنحمتتتت النالنتتتت، النيتتتالن اقلدطااىتتتتت لمطنحمتتتت األولتتت ، وتمتتتتل
%، كطا بمل  ةىطتت تماتتى الديتيتت 3 25التخى  كطا لج ن الظدالج أن ةىطت تماتى اقرلااا لت بمل  

%(، واللتتد ضطتتا جمكتتم أن هتتذة الطدل تتنات هتت  األكنتتن لتتيق نًا  متت  كفاجتتت رأس الطتتال، ويطكتتن 2 21)
ااىتت الطدالمتت  مت  الطت  ة اق دطاد  م فا    التقلت  مت  تتتر أقتن ت  تنات اطتاالج النيتالن اقلدط

 ظتتت تيتدار تمظايتتت  003 092 (F)الطالىتت لمجظتاك الطق تتتة  ت  الجارصتتت الطصتنيت  ولتت بملتت  ةىطتت 
(، وهت  لقدتنب تتن 212 1%، وهذا تتا جمكتم دقلدفتا الطمظايتت، كطتا بملت  ةىطتت تماتتى الديتيتت )0

دلتتتتت الظطتتتتاالج واستتتتدق لىت  (، واللتتتتد ضطتتتتا جمكتتتتم219 1ةىطتتتتت تماتتتتتى الديتيتتتتت الطمتتتتتل والدتتتت  لجمتتتتغ )
الطدل تتنات الطتت قنة  ولمديكتتت تتتن خمتتا اطتتاالج اقايتتتار تتتن تشتتكمت اقرلاتتاا التتذال  لتت  إجتتنا  إخداتتار 

(، وه  بتذلد لقتع ةتطن الطتتر الط لت  035 0دينبن واليان، ولت ظفنت ةىطت إحصالىت اقخداار )
 قن  م  صيت الظدالج (، تطا يتل  م   تم وجاد تشكمت ل رلااا الذال  ل  5 9 -5 0)

ويطكن الدظج  ضالااة الم لت بت ن الطدل تنات الطيتدقمت الطت قنة  مت  الطت  ة و قتا لطمتتل كفاجتت رأس 
 الطال تن خ ل الطمادلت:

Y = 0.027 – 0.229 AS.Risk + 1.394 Leverage – 0.397 ECLS3 – 0.093 

ECLS1 – 0.077CIR. 

   Bank O Meterهذج التشبؤ بالسالءة السالي  وفقا نس 4-5-2
(  ادتتالج ليم تتى اقايتتتار الدتتتريا  لديتيتتت أهتت  الطدل تتنات الطتت قنة  متت  03ياةتتح الاتتتول رلتت  )

 لمجظاك الطق تة    الجارصت الطصنيت  Bank O Meterالط  ة الطالىت لمجظاك و قا لظطاالج 
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 لتحديد أهم الستغيرال السؤثرة على السالءة السالي  نتائج تحليل االنحدار السرحلى: 13جدول 

الوتغيراث التنبؤيت 
(1)

 

هعاهل 

 االنحذار

B 

الخطأ 

 الوعيارى

Std.Error 

Beta  قيوتT 
 الوعنويت

Sig 

 0.000 21.177 1.197 0.537 7.562 وضبت اىرافعت اىماىيت

 0.000 14.399 - 0.602 - 0.052 0.743 - مخاطر األصىه

 0.000 6.256 - 0.251 - 0.072 0.448 - اىخناىيف مقابو اىذخومعذه 

اىخضائر االئخماويت اىمخىقعت ىيمرحيرت 

 اىثاىثت
- 1.829 0.255 - 0.497 - 7.160 0.000 

 0.000 4.754 0.412 0.065 0.311 وضبت اىمخصص إىً حقىق اىمينيت

مخصص اىخضائر اىمخىقعت ىيمرحيت 

 اىثاويت
0.222 0.069 0.121 3.204 0.002 

 a                     =0.771        (Constant)اىثابج 

 R)   =              )0.956معامو االرحباط اىمخعذد     

Rمعامو اىخحذيذ             
2
)               )    =0.913 

Rمعامو اىخحذيذ اىمعذه  
2
 Adj.)   =          )0.907 

 143.849=             (F- Value)قيمت ف ىيىمىرج      

 Durbin Watson                      =1.607مقياس 

 Std. Error                    =0.0501023اىخطر اىقياصً 

 %5مضخىي اىمعىىيت عىذ مضخىي 
(1)

 اىمخغيراث رحبج حضب األهميت اىىضبيت ىها 

 اىمصذر: وخائح اىخحييو اإلحصائً

( إلتت  أن أكنتتن ت  تتنات النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت 03لشتت ن الظدتتالج التتااردة  تت  الاتتتول رلتت  )
، والد  ق ياجتت ب ظفطتا ارلاتاا الالت  هت : ايتات النا متت الطالىتت، Bank O Meterليق نًا  م  اطاالج 

يتات تنصت  تناان األصال، تمتل الدكالىة تقابتى التتخى، النيتالن اقلدطااىتت لمطنحمتت النالنتت، ا
النيالن اقلدطااىت إل  حقاق الطمكىت، وايات تنصت  النيتالن اقلدطااىتت الطدالمتت لمطنحمتت النااىتت  

(%، كطتتتا بملتتت  ةىطتتتت تماتتتتى الديتيتتتت 0 25كطتتتا لجتتت ن الظدتتتالج أن ةىطتتتت تماتتتتى اقرلاتتتاا لتتتت بملتتت  )
، (Bank O Meter)%(، واللد ضطا جمكتم أن هتذة الطدل تنات هت  األكنتن لتيق نًا  ت  اطتاالج 3 20)

ويطكن اق دطاد  م فا    التقلت  م  تتر ليق ن ت  نات النيالن اقلدطااىت الطدالمت  مت  الطت  ة 
(  ظتت تيتدار تمظايتت 013 212) (F)الطالىت لمجظاك الطق تة    الجارصت الطصنيت  ولت بمل  ةىطت 

( وهتت  لقدتتنب تتتن 203 1ت )%، وهتتذا تتتا جمكتتم دقلدفتتا الطمظايتتت، كطتتا بملتت  ةىطتتت تماتتتى الديتيتت0
(، واللتتتتد ضطتتتتا جمكتتتتم دلتتتتت الظطتتتتاالج واستتتتدق لىت 219 1ةىطتتتتت تماتتتتتى الديتيتتتتت الطمتتتتتل والدتتتت  لجمتتتتغ )

الطدل تتتنات الطتتت قنة  ولمديكتتتت تتتتن خمتتتا الظطتتتاالج تتتتن تشتتتكمت اقرلاتتتاا التتتذال  لتتت  إجتتتنا  اخداتتتار ديتتتنبن 
ةتتتطن الطتتتتر الط لتتت  (، وهتتت  بتتتذلد لقتتتع 019 0واليتتتان، ولتتتت ظفتتتنت ةىطتتتت إحصتتتالىت اقخداتتتار )
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(، تطتتا يتتتل  متت   تتتم وجتتاد تشتتكمت ل رلاتتاا التتذال  لتت قن  متت  صتتيت الظدتتالج ويطكن 5 9 -5 0)
 الدظج  ضالااة الم لت ب ن الطدل نات الطيدقمت الط قنة  م  الط  ة الطالىت تن خ ل الطمادلت الدالىت:

Y = 0.771 + 7.562 Leverage – 0.743 AS.Risk – 0.448 CIR – 1.829 ECLS3 + 

0.311 PECL.EQ + 0.222 P.ECLS2. 

 الشتائج والتهصيال والدراسال السدتقبلي  -5
 خالص  الدراس    5-1

تمزتتتتتتًا الجظتتتتتاك  (IFRS9)أصتتتتتتر تامتتتتتم تمتتتتتاي ن الطياستتتتتات الطالىتتتتتت ت ىتتتتتار لتتتتتادوات الطالىتتتتتت 
 ضتتتاص دناف والقىتتتاس لطنصصتتتات خيتتتالن القتتتنوض تتتتن ختتت ل اطتتتاالج النيتتتالن اقلدطااىتتتت الطدالمتتتت

لكتتاين تنصصتتات إحدنازيتتت لمنيتتالن الطدالمتتت  متت  جطىتتع المطمىتتات اقلدطااىتتت  ظتتت اشتتيلفا وجتتاهنة 
ن تنصتت  وختت ل تناحتتى  طنهتتا الطندمفتتت ولتتىم  متت  القتتنوض الطدمنتتنة  قتتط، ضاصةتتا ت إلتت  لكتتاي

خيتتالن اصةتتتطي ل لطااجفتتتت إانفتتتاض ةىطتتتت األصتتتال، ويتتد  الدذج تتتخ  متتت  صتتتم ت جطىتتتع األصتتتال 
 (IFRS9)الطالىت ولىم  م  القنوض والديفى ت اقلدطااىت  قط كطا كان سالتًا لجى إصتار ت ىتار 

ق ن  مت  وبالدال   بن لذج خ الظطاالج لت ي در إل  زيادة كج نة لملاجتت  ت  الطنصصتات، وتتن قت  الدتي
 كى تن األرباح ورأس الطال الدظظىط ، وتن ق  كفاجت رأس الطال، وبالدا ىت الط  ة الطالىت 

ولقت اسدفت   التراست ليم ى تتر تمظايت الفنوق ب ن الجظاك الطق تة  ت  الجارصتت الطصتنيت ةىطتا 
ل الفدتنة تتن النبتع يدممخ ضكى تن الطت  ة الطالىتت، وت  تنات اطتاالج النيتالن اقلدطااىتت الطدا متت خت 

وهتتت  الفدتتتنة تتتتا ضمتتتت الجتتتت   تتت  لذج تتتخ اطتتتاالج  9190وحدتتت  النبتتتع النتتتاا  لمتتتام  9102األول لمتتتام 
النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت ضتتالجظاك الطصتتنيت  ضاااتتا دراستتت وليم تتى اجىمتتت الم لتتت بتت ن النيتتالن 

ات اطتتاالج النيتتالن اقلدطااىتتت اقلدطااىتتت الطدالمتتت والطتت  ة الطالىتتت، والدمتتنف  متت  تتتتر لتتيق ن ت  تتن 
الدطدالمتت  متت  الطتت  ة الطالىتتت لمجظتتاك الطق تتتة  تت  الجارصتتت الطصتتنيت، واللتتد  تت  ةتتا  تاطا تتت تتتن 
الفتتنوض اصحصتتالىت  ولتتت لتت  لجايتتا الجظتتاك إلتت  بظتتاك كج تتنة الياتت  وبظتتاك تداستتذت الياتت  وبظتتاك 

  9102صل نة اليا ، ا دطادًا  م  حا  أصالفا افاجت  ام 

لضتطن  ىكتتى التراستت خطيتتت أليتام ح تث لظتتاول القيت  األول  الطقتتتتت والطشتكمت والديتتاؤقت  ولقتت
واقهتاف والفنوض واهطىت التراست وحتودها  ب ظطا لظاول القي  الناا  التراستات اليتاضقت الات الصتمت 

التراستتت  ضطدل تتنات التراستتت،ولظاول القيتت  النالتتث تظفاىتتت التراستتت والدتت  لضتتطظ  إ تتارة لطادطتتع و  ظتتت
وتدل نالفا وانق ةىاسفا ضاصةا ت إل  األستال ا اصحصتالىت الطظاستات صخداتار الفنوض،ب ظطتا يدظتاول 
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القي  الناضع  نض ادالج إخداارات الفنوض ولفي نها،   ح ن لظاول القي  الناتم خ صت التراستت 
 و نض أه  ادالافا والداصىات والتراسات الطيدقجمىت  

  نتائج الدراس  5-2
    ةا  تشكمت التراست وأهتا فا، جطكن  نض أه  ادالج التراست الدذجىقىت كطايم :

وجتاد  تتنوق الات دقلتتت تمظايتتت بتت ن الجظتتاك الطصتنيت  متت  اختتد ف حاطفتتا ضشتتين الطتت  ة الطالىتتت   -
 ( 111 1ح ث بمل  الطمظايت )

اقلدطااىتت الطدالمتت ح تث وجاد  نوق تمظايت ب ن الجظاك الطصنيت ضشين ت  نات اطتاالج النيتالن   -
( لط  نات النيالن اقلدطااىت الطدالمت الد  بمغ 132 1( إل )111 1لناوح  ةىطت الطمظايت ب ن )

 ( ت  نات 01 تدها)
وجتتاد   لتتتت  كيتتتىت  الىتتتت الطمظايتتتت بتتت ن الطتتت  ة الطالىتتت لمجظتتتاك الطصتتتنيت تتتتن ااحىتتتت وكتتتى تتتتن   -

 ، النيتالن اقلدطااىتت الطدالمتت لمطنحمتت النااىتت، النيتالن النيالن اقلدطااىت الطدالمت لمطنحمت األولت
اقلدطااىتتت الطدالمتتت لمطنحمتتت النالنتتت، ايتتات الطنصصتتات إلتت  حقتتاق الطمكىتتت تتتن ااحىتتت أختتنر ح تتث 

 ( ضالدنل ا 513 1-و) (،330 1-(، )000 1-(، )102 1-بمغ تماتى إرلااا ب نسان ايا )
الطالىت لمجظاك الطصنيت تن ااحىت وكتى تتن ايتات الدلذىتت  وجاد   لت اندجت تمظايت ب ن الط  ة  -

وتنتتتاان الدنكتتتتز اقلدطتتتاا  وتنصتتتت  الطنحمتتتت األولتتتت  ح تتتتث بمتتتغ تماتتتتتى إرلاتتتاا ب نستتتتان ايتتتتا 
 ( ضالدنل ا 935 1(، و)952 1) (،519 1)
كشتف  الظدتالج  تن وجتتاد لتيق ن ستمج  تمظتتار لمنيتالن الطدالمتت  ت  الطنحمتتت األولت   مت  الطتت  ة   -

 (  11 1( ضطيدار تمظايت )090 1-الىت لمجظاك الطصنيت ح ث بمغ تماتى اصايتار ايا )الط
كشف  الظدالج  ن وجاد ليق ن سمج  لظيتات الطنصصتات إلت  حقتاق الطمكىتت  مت  الطت  ة الطالىتت   -

 ( 11 1( ضطيدار تمظايت )091 1-لمجظاك الطصنيت ح ث بمغ تماتى اصايتار ايا )
اصايتتتار ن وجتتاد لتتيق ن ستتمج  لكتتى تتتن المالتتت  متت  حقتتاق الطمكىتتت وتمتتتل كشتتف  ادتتالج ليم تتى   -

            الدكتتتالىة تقابتتتى التتتتخى  متتت  الطتتت  ة الطالىتتتت لمجظتتتاك الطصتتتنيت ح تتتث بمتتتغ تماتتتتى اصايتتتتار ايتتتا
 ( 105 1( و)111 1( ضطيدار تمظايت )013 1-( و)992 1-)
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 تهصيال الدراس    5-3
الجظتتتاك ضصتتتفت تيتتتدطنة لطقابمتتتت زيتتتادة الطكتتتان تتتتن تنصتتت  خيتتتالن  ةتتتنورة زيتتتادة رؤوس أتتتتاال  -

 اقلدطان الطدالمت    اليظاات القادتت لمطيا ظت  م  رأس الطال الدظظىط  
الطناةاتتتت الطيتتتدطنة لمديتتتفى ت اقلدطااىتتتت الططظاحتتتت تتتتن الجظتتتاك وتنا تتتاة اليتتتتود اقلدطااىتتتت لممط تتتى   -

 دقاً  لفادجًا ألجت آقار سمجىت تطكن أن ليتث تي
لمتتاون القذتتاع الطصتتن   الطصتتنر تتتع كتتى القذا تتات والط سيتتات لدقتتتج  التتت   الطداتتادل وااتت ق   -

 الطاادرات بفتف لمزيز الط  ة الطالىت لمجظاك الطصنيت 

 الدراسال السدتقبلي  السقترح   5-4
 ق الطالىت أقن لذج خ اطاالج النيالن اقلدطااىت الطدالمت  م  كفا ة اقسدنطار    ساق األورا  -
 الدشنيمات والقااا ن الضنيجىت    ةا  اطاالج النيالن اقلدطااىت الطدالمت   -
 (  م  ربيىت الجظاك الدااريت (IFRS9أقن الدزام ضاحدىاا  تناان ت ىار   -
 ولمظى  ةىطت الجظد  دراست الم لت ب ن الط  ة الطالىت  -
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 السراجع
 العربي باللغ  السراجع أواًل: 

(  أقتتتن ةىتتتاس النيتتتالن اقلدطااىتتتت و قتتتًا لمطمتتتاي ن الطياستتتجىت والضتتتااضط 9100أحطتتتت، و تتتا  ياستتتف  )
النلابىتتتت الات الم لتتتت  متتت  جتتتادة الطمماتتتتتات الطياستتتجىت  تتتي الجظتتتا  الطصتتتنيت  الفَتتتتن 

  29-2(، 9)91الطياسج ، 

الطصتنةىت: دراستتت  (  ليم تى الم لتتت بت ن جتتادة األصتال والكفتتا ة9191ألج تن، اتتادر و ج تت،  طتتار  )
-23(، 0تقارات ب ن الطصارف الطصنيت واليتاريت  الطامتت الممطىتت ل لدصتاد والداتارة، )

003  

(  الَفتتا ة الدشتتتل مىت لمقذتتاع الطصتتتن ي الطصتتنق دراستتتت لذجىقىتتت ختتت ل 9109الاذنااتت ، راتتتا    )
(، 0)30 (  الطامتتت الممطىتتت لمايتتاث والتراستتات الدااريتتت، حمتتاان،9101-9101الفدتتنة )

0-39  

(  اطاالج تقدتنح لمقىتاس الطياستج  والدق تى  الطتال  لمطنتاان الطصتنةىت 9191الالتادر، رجا    )
دراست لذجىقىت  رسالت دكدتاراة الفميتفت،  -والطماي ن التولىت لمدقنين الطال  3   ةا  ضازل

 جاتمت تتيظت اليادات، لي  الطياسات 

نات الي تت الطالىت لمجظتاك  لذتاع النلاضتت واق تناف، وحتتة (  ت  9102الجظد الطنكزر الطصنر  )
 الدقارين التوريت 

(  القىاس واق صاح  ن تنتاان اليت الا الطصتنةىت  ت  ةتا  9105الط في، رتضان  جتاليط ت  )
: دراستتتت ت تااىتتتت  متتت  الجظتتتا  IFRSوتمتتتاي ن الدقتتتارين الطالىتتتت التولىتتتت  3تقتتتنرات ضتتتازل

  152-321(، 1)02الطياسج ،  الدااريت الطصنيت  الفَن

دراستتتت حالتتتت الط سيتتتت  -(  لق تتتى  الطتتت  ة الطالىتتتت ضاستتتدنتام اخداتتتار الضتتتلط9191لنيمتتتت، حظتتتان  )
  952-919(، 0)91المنبىت الطصنةىت الازالنيت  تامت الااحث، 

(  تدذماتتتات كفاجتتت رأس الطتتال الطصتتتن  ، تامتتت اقلدصتتاد والطياستتتات، 9102لا  تتخ، تيتتا خمتتت  )
  91-00، 002الداارة، اادر 
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(  المااتتتتى الطتتت قنة  تتت  الطتتت  ة الطالىتتتت ضالطصتتتارف الدااريتتتت اليتتتاريت 9109حتتت ق، ت ن تتتا جتتتارج  )
الناصتتت  رستتالت تاجيتتد ن  تت   متتام اصدارة، الطمفتتت المتتال  صدارة األ طتتال، ليتت  اصدارة 

 الطالىت والطصنةىت 

 -تت الطالىتتتت  تتت  إدارة الطنتتتاان الطالىتتتت(  دور ت  تتتن اقستتتدقنار واليتتت 9102خم تتتى، تظتتت   متتت   )
(، 0دراست لذجىقىت  م  القذاع الطصن   الطصنر  الطامت الممطىت ل لدصتاد والداتارة، )

395-351  

(  والع ففاجت رأس الطال ضالجظا  المنبىت: دراست تقارات  الطامت 9191سمىطان  جت اليط ت، أسطا   )
  0010-0002(، 1)00الممطىت لمتراسات الدااريت والج  ىت، 

(  اقتتن القىتاس الطياستج  لَفاجتت رأس الطتتال  مت  اقلتناض الطصتتن   9102ست ت، ست ت  جتتالفداح  )
  999-999(، 1)2)تع دراست لذجىقىت(  الطامت الممطىت لمتراسات الدااريت والج  ىت، 

ي ةتتتتا  (  إامکاستتتات الدق تتتتى  الطياستتتتجي لمنيتتتالن اقلدطااىتتتتت  تتتت9102 تتتيالت،   تاستتتتي  متتتتي  )
 متتتتتي لصتتتتتظىة تافظتتتتتت القتتتتتنوض  3( وتقتتتتتنرات ضتتتتتازل IFRS9الداا تتتتتخ بتتتتت ن ت ىتتتتتار )

الطصتتتتنةىت تتتتتع دراستتتتت لذجىقىتتتتت ضتتتتالجظا  الدااريتتتتت الطصتتتتنيت  الطامتتتتت الممطىتتتتت لمتراستتتتات 
  533-119( 0)0الطياسجىت، 

(  القىتاس الطياستجي لطنتاان اقلدطتان  تي 9102 اه ن،  جت اليط ت أحطتت و  طتنان، رجتا    )
  الطامتتت الممطىتتت لمتراستتات IFRS 9والط ىتتار  3ةتتا  تمتتاي ن النلاضتتت الطصتتنةىت لاتتازل 

  050-012(، 9)1والاياث الطالىت واصداريت، 

(  لتتيق ن ففاجتتت رأس الطتتال  متت  األدا  الطتتالي لمقذتتاع الطصتتن ي 9190 جتتت الاتتااد، راةتتي اليتت ت  )
  31-0، 9190(، يظاين2)01 ي تصن  تامت اليىاست واقلدصاد، 

(  أقتتن تيتتدار اص صتتاح  تتن ففاجتتت رأس 9190 متت ،  جتتت الاهتتاب اصتتنن صتتالح، اتتنت ن تيتتتطت  )
الطال وإدارة الطناان الات الصمت  م  ةىطت الجظک الداارر دراستت لذجىقىتت  مت  الجظتا  

-51(، 9)5الدااريت الطق تة ضالجارصت الطصنيت  تامتت اقستکظتريت لمايتاث الطياستجىت، 
012  

(  القىاس واص صاح  ن تنتاان الدنكتز اقلدطتاا   ت  الجظتاك  ت  ةتا  9102النحطن  ) لماا،  جت
دراستت لذجىقىتت  رستالت تاجيتد ن، جاتمتت الطظصتارة،  -الطماي ن الطياسجىت وتقتنرات ضتازل

 كمىت الداارة، لي  الطياسات 
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نوض  ت  الجظتاك (  إاار تقدنح لدذج تخ اطتاالج النيتالن الطدالمتت لمقت9102تندار،   نيفان    )
دراست لذجىقىت  رسالت دكداراة، جاتمت اقسكظتريت، كمىت الداارة، لي  الطياسات  -الدااريت

 والطناجمت 

(  ةىتتاس الكفتتا ة الدشتتل مىت ضاستتدنتام الظيتتا الطالىتتت 9191تيتتمادر،  دىيتتت و الظصتتارر،  ااىطتتت  )
  رستالت AGBدراست حالت بظد النمتىج الازالتن  -لم ظت تن الط سيات الطالىت    الازالن

تاجيتتد ن، جاتمتتت أحطتتت دراجتتت أدرار، كمىتتت الممتتام اقلدصتتادجت والدااريتتت و متتام الديتت  ن، 
 م اقلدصادجت لي  المما 

 متت  رأس  2(  أقتتن النيتتالن اقلدطااىتتت الطدالمتتت و تتخ الط ىتتار التتتول  رلتت  9102تشتتناور، ستتط نة  )
-919(، 9)09الطال الدظظىط   تامتت الممتام اقلدصتادجت والديت  ن والممتام اقجدطالىتت، 

955  

  كفاجت رأس الطال و قتًا (  ليق ن الطناان الدشل مىت  م9102تكاور، اادجت و  جت الطظم ، إبنا ى   )
 9لطقتتتنرات ضتتتازل  تتتت  الجظتتتاك الدااريتتتتت الطصتتتنيت  الطامتتتت الممطىتتتتت ل لدصتتتاد والداتتتتارة، )

  003-015يال ا(، 
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